2016 / брой

3 (110)

Издава фондация „Комунитас”
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22
тел. 9815670
Редакция
София 1000, ул. „Неофит Рилски∙ 61
Тел./факс: 981 0555
e-mail: hkultura@communitas-bg.org
главен редактор:

проф. дфн Калин Янакиев
водещ броя:

проф. дфн Калин Янакиев
редакционен екип:

проф. дфн Георги Каприев
проф. дфн Цочо Бояджиев
Николай Трейман
оформление:
Чавдар Гюзелев
Николай Киров
разпространение:
Стефан Банков
печат:
Полиграфически комбинат – София
През 2015 г. списание „Християнство и култура” излиза в 10 броя и се подготвя
от два редакционни екипа.
Редакционният екип с главен редактор Момчил Методиев в състав В. Домусчие
ва, Д. Спасов и Т. Николов подготвя шест броя и си поставя за цел да разглежда
актуални и дискусионни проблеми от областта на християнството и културата.
Редакционният екип с главен редактор проф. К. Янакиев в състав проф. Г. Каприев, проф. Ц. Бояджиев и Н. Трейман подготвя четири броя с академична насоченост.
Списанието е свободна дискусионна територия. Не бива да се очаква, че публикуваните текстове се вписват в една единна (и единствено възможна) коректност. Материалите в списанието отразяват личните позиции на своите
автори и независимо от възможните различия трябва да бъдат възприемани
като покана за диалог.
© „Християнство и култура”, 2015
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и съхраняват.
Всички права са запазени!
Цена 5 лева.
Интернет издание с пълен архив на списанието:
www.hkultura.com
ISSN 1311 – 9761

Броят е илюстриран с фотографии на Цочо Бояджиев и Николай Трейман от албума Домът на
човека. Фотографиите на корицата са на Цочо Бояджиев

година XV/2016/брой 3 (110)

съдържание

Актуални проблеми на Православната църква

5

Бъдещият Всеправославен събор: To Be or Not to Be?
Пол Гаврилюк
Възможен ли е бракът с инославни?
прот. Добромир Димитров
Християнство и история
Византийските автори за исляма
Церемония, памет и православие във Византия.
Празникът на православието и
неговото учредяване
Единството и католичността на Църквата в
дебата между Константинопол и Рим от
началото на XIII в.

17
Светослав Риболов
Георги Казаков
о. Сава Кокудев

Християнство и екология
Physis и ktisis: два различни начина да се
мисли светът
Екзистенциален срещу регулативен подход:
екологичният въпрос като екзистенциален,
а не каноничен проблем

57
Джон Манусакис
Христос Янарас

Християнство и истина

70

Библейски измерения на властта като откровение
и приемство
Мариян Стоядинов
Спасение от света или спасение на света
Смилен Марков
Християнско изкуство
Краят е началото. Опит за кинематографична
есхатология (продължение)
Авторство, ателиета и стилове във
византийската духовна традиция

87
Слава Янакиева
Златина Кирчева

Пътища
Кратко наставление към вярващите,
че са вярващи
Медиен обзор
2016, януари – март

112
Марио Коев

120

2016 / брой

3 (110)

Пол Гаврилюк е Aquinas професор по теология и философия в университета
Св. Тома, Минесота. Роден е в Киев, завършил физика в Московския институт
за физика и технологии (1993). Един от първите учени от бившия СССР, докторирали в САЩ в областта на теологията. Доктор по патристика на Южния методистки университет в Далас, Тексас (2001). Православен богослов
и историк, автор на голям брой статии и студии, както и на монографиите:
Георги Флоровски и Руския религиозен ренесанс (2013) и Страданието на безстрастния Бог: диалектика на патристичната мисъл (2004). Изследователските му интереси обхващат гръцката патристика, съвременната руска богословска мисъл, философията на религията, литургиката и икуменическото
движение. Изнася лекции в Харвардското училище по богословие, Папския университет св. Тома, Украинския католически университет и др.

Пол Гаврилюк

БЪДЕЩИЯТ ВСЕПРАВОСЛАВЕН
СЪБОР: TO BE OR NOT TO BE?
През последните две години Константинополската патриаршия многократно
обявяваше, че дългоочакваният Велик и Свещен събор ще се проведе около празника Петдесетница през юни 2016 г. Провеждането на този събор ще бъде
събитие със съществено историческо значение, понеже ще събере водачите на
всички православни църкви за пръв път от 787 г. За жалост не всички православни водачи са еднакво ентусиазирани от Събора, а някои дори се опитват да го
предотвратят. Защо намерението за събор поражда спорове? Кои са главните
страни в спора? Ако все пак събор има, какво би постигнал той?
С изключение на няколко кратки съобщения, подготовката на Събора остана
встрани от погледа на обществеността. Причините за подобна секретност
са три. На първо място, водачите на православните църкви имат сравнително
ограничен опит в общуването с масмедии. Важно е Съборът да не се превръща
в сензация, която в дългосрочен план може да прерасне в разочарование. Втората причина е, че през XX в. има поне два опита за провеждане на такъв събор.
Историята на тези провали е предупреждение към водачите на Православната
църква да действат предпазливо, за да си спестят поредния конфуз. Най-сетне,
Вселенският патриарх Вартоломей, за когото Съборът е главна грижа през последните години, проявява изключителна предпазливост в изказванията си относно надеждите за Събора. Константинополският патриарх не желае да създава
впечатление, че Съборът е негово лично начинание и избягва да провокира по
какъвто и да е начин злоречието на критиците.
Въпреки че водачите на няколко поместни православни църкви изразиха нежелание да
вземат участие в бъдещия събор, основната съпротива понастоящем идва все пак
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от Московската патриаршия. Официално патриарх Кирил приема идеята за събор,
но само след като бъде определен по приемлив за него начин редът за вземане на
съборните решения. На практика обаче Москва продължава да поставя нови и нови
препятствия пред свикването на Събора. Московската патриаршия прокара „консенсусния модел” за вземане на решения. Според този модел приемането на всеки
съборен документ или решение може да стане с консенсус на предстоятелите на
всички 14 канонични автокефални православни църкви. Консенсусният модел дава
право на вето на всяка поместна църква, в т.ч. на Московската патриаршия. Например, ако на Събора се постави въпросът за автокефалията (самоуправлението на
поместните църкви), Москва ще може ефективно да блокира всяко решение относно
църковните юрисдикции в Украйна, ако то противоречи на московските геополитически интереси в региона. Консенсусният модел дава на Московския патриарх правомощията, които притежава и президентът на Руската федерация, като постоянен
член на Съвета за сигурност на ООН: възможност да наложи вето на всяко решение,
което по някакъв начин противоречи на собствените му интереси. В крайна сметка,
консенсусният модел ще затрудни неимоверно вземането на каквито и да било решения, с което вероятно ще парализира всяко нова работна инициатива на Събора.
Първоначално се предвиждаше Съборът да се свика в църквата „Света Ирина” в
Истанбул, където се е състоял Вторият вселенски събор през 381 г. След свалянето на руския военен самолет през ноември 2015 г. и влошаването на руско-турските отношения Московската патриаршия изрази загриженост, че първоначално
определеното място не би било безопасно за руската делегация. Москва е наясно,
че свикването на Събора точно в Истанбул има важно символично значение за авторитета на Вселенския патриарх, защото 6 от 7-те вселенски събора (с изключение на Ефеския) са проведени в Константинопол или в околностите му (Халкедон
сега се нарича Кадъкьой и е район на Истанбул, а Никея, сега Изник, е съвсем близо
до столицата). Въпреки историческия ореол на Константинопол Вселенската патриаршия е готова да удовлетвори искането на Москва, като премести Събора в
Женева – на безопасна и „неутрална” територия. За жалост подобна смяна на мястото в последния момент заплашва да предизвика невъобразим логистичен хаос.
Личните амбиции на Вартоломей Константинополски и Кирил Московски не бива
да бъдат подценявани. През немалкото време, през което заемат катедрите си,
двамата са се сблъсквали по много въпроси, между които е и оспорването на
юрисдикционни граници, особено в диаспората, но също и в исторически православни страни, в т.ч. Украйна. Освен това митрополит Йоан Зизиулас, старшият
представител на Вселенската патриаршия по външнополитическите въпроси, и
неговият московски колега митрополит Иларион Алфеев многократно са имали
разногласия по различни въпроси, като приматът на Вселенския патриарх не е
най-маловажният сред тях. Митрополит Иларион не е очарован от схващането на
митрополит Йоан Зизиулас относно примата, според което авторитетът на Вселенския патриарх в православния Изток се доближава до този на папата в католическия Запад. Митрополит Зизиулас от своя страна критикува плътното равнение
на Московската патриаршия с политическите и военни интереси на руската държава, както и становището  относно човешките права. Това са само някои от
„скритите въпроси”, които заплашват да избухнат, щом Съборът започне работа.
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Докато проконстантинополските сили поддържат Събора, а промосковските
като цяло са против това дело, мнозинството от първойерарсите остават
инертни и втренчени в локални проблеми и юрисдикционни спорове. Например
през април 2013 г. Антиохийският патриарх прекъсна общение с патриарха на
Йерусалим заради спор относно юрисдикцията върху територията на Катар,
към която и двете църкви имат претенции. Антиохийският патриарх заплаши
да се откаже от участие в Събора, ако този юрисдикционен спор не бъде решен
в полза на неговата църква.
Съществуват и други юрисдикционни спорове, които също могат да блокират
свикването на Събора. Главният от тях е съдбата на православните църкви в Украйна. Най-голяма е общността на Украинската православна църква (Московска
патриаршия) – църковната структура, призната като канонична от останалите
православни църкви. Каноничният статут на другите две общности – Украинската православна църква (Киевска патриаршия) и Украинската автокефална православна църква – остава нерешен. Битуващият в обществеността стремеж
към единство и самоуправление среща съпротивата на Московската патриаршия и на украинските епископи, лоялни на Москва. В същото време Вселенската
патриаршия се опитва да вдигне украинската схизма. Първият ход на патриарх
Вартоломей би могъл да е нормализиране на каноничния статут на църковните
структури, които в момента не са в общение с православните църкви. Неотдавна подобно усилие се увенча с успех в Православната църква на Чехия и Словакия и това дава известна надежда, че такъв резултат може да се постигне и
в Украйна. Когато всички православни юрисдикции на територията на Украйна
станат канонични, пътят до единството и авкотефалията ще бъде без препятствия. Подобен ход вероятно ще предизвика остра съпротива от страна на
Москва, като не е изключено дори прекратяване на общението с Константинопол. Ако се проследи историята на появата на националните православни църкви
през XIX и XX в., ще стане ясно, че автокефалията на Украинската православна
църква е въпрос на време. Засега тази тема вероятно ще е най-сериозният от
„скритите въпроси” на предстоящия Всеправославен събор.
Никой не бива да се изненадва, че на Събора ще се срещнат предстоятели, чието взаимно противопоставяне се е превърнало в исторически факт. Историята
рядко се прави от хора с кротък нрав и църковната история не прави изключение.
Например спорът между Кирил Александрийски и Несторий Константинополски
нагнетява свикването на Събора в Ефес през 431 г. Видимо организиран в подкрепа на Кирил, Съборът завършва с изпращането на Несторий в монашеско
изгнание. Двадесет години по-късно обаче Халкедонският събор променя конфигурацията на патриаршеските престоли, като изпраща в изгнание наследника
на Кирил, Диоскор Александрийски. Нищо толкова зрелищно не се очаква да се
случи на бъдещия Всеправославен събор, макар че най-вероятно ще видим немалко политически интриги. В Късната античност, въпреки всички политически
трикове и персонални сблъсъци, църковните водачи успяват да се задържат на
ръба на бръснача по отношение на основните богословски въпроси и не допускат
богословските им позиции да се принизят до политически маневри. На древните
събори Светият Дух действа във и чрез реалното противоборство между хора-
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та, отчуждението и щедро раздаваните словесни удари, за да направи възможно
съгласието по определен кръг централни християнски учения, като Троицата и
Въплъщението. Макар съборите да не слагат край на разногласията, те все пак
полагат ороси1, даващи указание и изяснение. Онези, които очакват на Всеправославния събор да няма разногласия, очакват невъзможното. Ако Съборът изключи
разногласията, той би бил непоследователен.
Дали „Великият и Свещен” събор е нарочен за „Вселенски”? Според концилиарната теория на православието съществени белези на вселенскостта на един
събор са: широко представителство, богословска значимост на разглежданите
въпроси и последващо приемане от цялото православие. Повечето съвременни
тълкуватели подчертават, че широкото приемане на съборните документи и
решения е абсолютно необходимо. Това означава, че съгласно православната концилиарна теория даден събор може да бъде обявен за вселенски единствено post
factum и не може предварително да бъде считан за такъв. Предвид историческия
факт, че някои събори се оказват вселенски провали – Разбойническият събор
през 449 г. и Иконоборският събор през 754 г. са отлични примери – би било
благоразумно сега да се въздържим от преценка по този въпрос. Отсъствието
на папски представители като пълноправни участници на Събора също би било
в ущърб на неговия вселенски характер.
За жалост някои консервативни православни водачи преждевременно заключиха,
че Вселенската патриаршия гледа на „Великия и Свещен” събор като на вселенски
според значението, което се отнася единствено към първите седем вселенски
събора. Сред тези водачи може би най-странното изявление направи главата на
Украинската православна църква (Московска патриаршия), митрополит Онуфрий
Березовски. В обръщението си към православния клир от 28 декември 2015 г.
митрополит Онуфрий заяви, че понеже седемте събора представят пълнотата
на църковното учение, осмият събор е не само ненужен, но и твърде опасен.
Йерархът предупреди седемстотинте свещеници, присъствали на събитието, че
Съборът е изкушение, което може да доведе до следващи схизми. Възгледът на
митрополит Онуфрий отразява светогледа на фундаменталистките монашески
елити, които отхвърлят развитието на учението, гледат с подозрение на ангажирането на Църквата със съвременния свят и се противопоставят на икуменическия диалог с довода, че той застрашавал „чистотата на православието”.
Поддръжниците на тази фундаменталистка линия обикновено не се стесняват
да изразяват становищата си на всеослушание. За жалост по-просветените
предстоятели на Църквата рядко проявяват охота да говорят против фундаменталистите. В това отношение патриарх Вартоломей и митрополит Йоан
Зизиулас правят забележително изключение, като се противопоставят упорито
на фундаментализма и демонстрират значителна отвореност на църковната
йерархия към света.
В знак на подобна отвореност Вселенският патриарх организира специална среща на група от 30 подбрани православни учени в своето седалище в Истанбул,
1 	

Орос – догматическо определение, прието от Вселенски събор. Б. р.
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район Фенер, на 5 януари 2016 г. Академичните гости произхождаха от различни
страни от целия свят, в т.ч. Албания, Австралия, Белгия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Турция и САЩ, както и от различни институции, включително университети, семинарии и прицърковни организации. След банкета патриарх Вартоломей изнесе кратко слово, в което заяви, че „откритият и честен
диалог е пътят на Църквата и богословието” и че носител на такъв диалог
според него е Великият и Свещен събор. Според патриарха Съборът „ще се посвети на вътрешни за Църквата въпроси, като единството и администрирането,
но и на проблеми, свързани с отношенията с други църкви и вероизповедания, за
да формира единен глас и убедително свидетелство за живота на света”. От
гледище на патриарха Съборът трябва да има за основна цел да възстанови
вселенската съборност в живота на Православната църква и да прикове вниманието към темата за християнското единство на различни нива.
След обръщението на патриарха последваха отговори от името на няколко подгрупи учени, включващи преподаватели в православни институти, учени, работещи в неправославни институции, ръководителите на православни семинарии,
както и работещите в различни международни организации. Бяха обсъдени широк
кръг въпроси, включително комуникацията между епископи и богослови, липсата
на информация относно подготовката на Събора, изготвянето на дневен ред
в спешен порядък, а също и участието на богослови миряни, особено на жени, в
съборния процес, както и механизмът на това участие. Както посочи един от
участниците: „Богословите искат Събора повече, отколкото повечето епископи”.
По-късно следобед същия ден митрополит Йоан Зизиулас в продължение на четири часа отговаряше на въпроси и коментари на учените. За мен в този разговор
митрополит Йоан се показа като църковен човек, който искрено се опитва да се
вслушва и да споделя безпокойствата, изказани от богословите. Това бе опит за
безпрецедентно откровен разговор „в навечерието на Събора”. Никаква неяснота нямаше в думите на митрополит Йоан, с които той разкритикува фундаментализма; наред с това той многократно насърчи учените да публикуват своите
размисли по темата за предстоящия Всеправославен събор. Богословите приеха
този отговор със задоволство, но изразиха притеснение, че трудно ще могат да
влияят пряко на съборните решения, освен ако една работна група от periti (от
лат. експерти, специалисти – б. пр.) – специалисти богослови като онези, които
в голяма степен повлияват решенията на Втория Ватикански събор – не получи
право да подпомага епископите в изработването на съборните документи.
Следва да се отбележи, че богословите от САЩ не дойдоха неподготвени на
тази среща. Всъщност идеята да се организира такъв разговор дойде от Джон
Хрисавгис на една среща на Православното богословско общество на Америка,
проведено в Ню Йорк през юни 2015 г. с подкрепата на Центъра за православни
християнски изследвания на университета Фордам. Цел на срещата бе да се
обсъдят избрани теми от дневния ред на Всеправославния събор: 1) автокефалия
и диаспора; 2) канонични пречки пред брака; 3) икуменическите отношения и любовта между народите и 4) правилата за поста. Повечето коментари бяха публикувани впоследствие в блога Public Orthodoxy (http://publicorthodoxy.org) – нова
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инициатива на Центъра за православни християнски изследвания, ръководен съвместно от Джордж Демакопулос и Аристотел Папаниколау.
Когато човек види точките от дневния ред на Всеправославния събор, с удивление забелязва, че те са подбирани ad hoc. Има ли обща визия, обща рамка, в която
могат да бъдат разгледани всички останали теми? На този въпрос митрополит
Йоан Зизиулас и други авторитетни представители на Вселенската патриаршия
отговориха, че ако гледаме на Събора като на процес, а не като на събитие с
предсказуем резултат, означава, че имаме визия за него. С други думи, Съборът е
нарочен да бъде първа стъпка за утвърждаване на съборността в православието
на вселенско равнище. Прочутата православна соборност (превеждана ту като
синодалност, ту като съвещателност, ту като всецялост [католичност]) трябва да намери конкретен израз в църквата, която се събира на събор. На практика
Католическата църква, в чиято история могат да се изброят двадесет и един
общи събора, световната англиканска общност, която се събира на всеки десет
години на конференция в замъка Ламбет, както и Обединената методистка църква, която организира обща конференция на всеки четири години – са все примери
за съборност в действие, независимо че решенията нерядко са спорни.
Бъдещият Всеправославен събор може да има историческо значение, ако неговите водачи преодолеят личната неприязън, престанат да се грижат за тесните
интереси на собствените си църковни територии и отидат по-далеч от това
да разгледат списък, изготвен в последния момент и включващ теми, формулирани преди десетилетия. Първите седем вселенски събора се бориха за утвърждаването на Божието откровение относно Бога, Троицата и Христос. Според
митрополит Калистос Уеър централният въпрос през ХХ в. е този за природата
на Църквата, докато главна тема през XXI в. може би ще бъде природата на
човешката личност. В този смисъл би било естествено, ако антропологията е
доминиращата тема на Събора, а всички останали теми – като юрисдикционните въпроси, вселенския диалог и човешките права – бъдат разгледани като
елементи на общия православен възглед за обновлението на човешката природа.
С оглед на фактическата обстановка важната среща на първойерарсите, която
ще се проведе в Шамбези през последната седмица на януари 2016 г., може да
предопредели съдбата на Събора. Ако Съборът се събере тази година, това ще
бъде велико чудо. Но дори да не се събере, придобиването на навик да се мисли
посъборному би било ценен опит за водачите на Православната църква, епископи
и богослови. То би било полезно също така за трите страни на църковния триъгълник – „епископи, богослови и миряни” – да изградят по-устойчиви връзки. В
това отношение, както и по много други въпроси, православните водачи трябва
да се възползват от колективния опит и от мисълта на други християни, особено на католиците. Когато Съборът най-накрая се събере, съборност ще се
превърне в дума, описваща конкретна налична реалност. Надявам се да доживея
да видя този момент в живота на моята църква.
Превод от английски: Смилен Марков
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Прот. Добромир Димитров е доктор по богословие. Завършил е магистратура по иконография (2002 г.) и магистратура по теология (2006 г.)
в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
От 2008 г. е асистент по църковно право към катедра „Историческо и
практическо богословие” към Православния факултет във Велико Търново.
Ръкоположен е за клирик на Българската православна църква през 2001 г.

д-р протойерей Добромир Димитров

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е БРАКЪТ С
ИНОСЛАВНИ?
На 5 ноември 2015 г. Епархийският съвет на Сливенска митрополия забрани на
своята територия да бъде извършвано Венчание на православни християни с
римокатолици, протестанти и арменогрегориани, както и представителите на
тези вероизповедания да могат да кумуват (т.е. свидетелстват) по време на
Венчанието.1
Забраната предизвика съответните реакции в някои православни сайтове,
но не и задълбочено обяснение от страна на Сливенския епархийски съвет
за причините, довели до забраната. Все още липсва и официална реакция на
Светия синод. Като повод за решението лаконично се отбелязва, че това се
прави, тъй като са се увеличили смесените бракове в „резултат глобализацията на съвременния свят”. Епархийският съвет се позовава за решението
си и на 72-ро правило на Трулския събор (678 г.), но явно само на първата
част2, прилагайки я избирателно, без да тълкува правилото3. За съжаление
1

Вж. http://mitropolia.sliven.net/index.php?id=188558

2

„Не е позволено на православен мъж да се съединява в брак с еретичка, нито на православна жена – с еретик мъж; а ако се окаже, че някой е извършил подобно нещо, бракът да се счита несъществуващ и незаконното
съжителство да се разтрогва, понеже не трябва да се съединява вълк с овца и с Христовия дял – съдбата на
грешниците. Който наруши постановеното от нас, нека бъде отлъчен […].”
3
„[…] Но ако някои, докато са били още в неверие и не са били причислени към обществото на православните, са се съединили в законен брак и после единият от тях е избрал доброто и е прибягнал към светлината
на истината, а другият остане в оковите на заблуждението, не желаейки да погледне на Божествените лъчи, и
ако при това невярната жена иска да живее с верен мъж или обратно – неверен мъж с вярна жена, – тогава да
не се разлъчват според Божествения апостол: „защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и
неповярвала жена бива осветена от вярващия мъж” (1 Кор. 7:14).
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явно под влияние на решението на Сливенския епархийски съвет е било отказано Венчанието между арменогрегорианка и православен в гр. Пловдив4, като
това явно е началото на една тревожна тенденция, която ще се задълбочава
в БПЦ – БП5.
Брачното право представлява най-големият дял от църковното право, поради
това, за да се обясни по-подробно как във Византия са гледали на брака (а следователно и днес в Православната църква), е нужен един историко-богословски
анализ. Надявам се след изложените факти читателят сам да стигне до извода
дали постъпката на Сливенския епархийски съвет и пловдивските свещеници е
правилна, а също и дали има основание за една такава забрана.
За римската държава бракът е договор между двама свободни граждани в
присъствието на свидетели.6 За Църквата от първите векове не съществува
друг, различен от този на държавата, начин за сключване на брак. За разлика
от нея обаче Църквата гледа на брачните взаимоотношения на своите членове като тайнство (ср. Еф. 5:32). Това означава, че бракът се освещава в
Евхаристията (св. Литургия) посредством причастяването на младоженците
със св. Дарове – тялото и кръвта Христови. Самият акт на причастяването
е сигурен белег, че брачната двойка е „едно в Христа” при свидетелството на
цялата литургична общност.7 По този начин бракът става събитие за цялата
местна църква.
През IV век, когато християнството става позволена религия в империята,
християните започват да канят презвитери, които да благославят поставянето на венците върху главите на новобрачните, което само по себе си е
част от светската езическа церемония на брачния договор8 по онова време.
Понеже тази практика се разпространява, св. Тимотей I Александрийски (381–
385) изразява несъгласието си на светската церемония да има свещеници,
смятайки присъствието им на това събитие за неподходящо. Поради същата
причина и св. Йоан Златоуст препоръчва благословението на венците да бъде
извършвано в навечерието на Венчанието, за да бъде избегнато участието
на свещеника в светското празненство, което естествено съпътства бра4

Вж. http://dnes.dir.bg/news/plovdiv-armenska-obshtnost-tzarkoven-brak-21680459?nt=4 (10.02.2016 г.)

5

В църковното календарче на БПЦ – БП също така стои условие за църковен брак да бъде подписана декларация, в която едно от изискванията е „брачующите се да са източноправославни”. Календарчето се подготвя
всяка година именно от Сливенския митр. Йоаникий.

6
Това изразява и латинската правна максима: „Бракът не е в съжителството, а в съгласието” (Nuptias non
concubitus sed consensus facit). Вж. Digesta Iustiniani August, lib 50,17, no. 30. ed. T. Mommsen (Berlin, 1870), vol. 2. Поради
това днешното съжителство без брак не може да се определи като брачно, а представлява конкубинат, т.е.
незаконно съжителство.
7

За това свидетелства и юристът Тертулиан (II в.), който със свойствения си легалистичен изказ пише: християнският брак се урежда в Църквата, потвърждава се чрез предложението [т.е. Евхаристията], запечатва се чрез
благословението, провъзгласява се от ангели и се утвърждава от Отца ([Matrimonium] quod ecclesia conciliat et
confirmat oblation et obsignat benedicto, angeli renuntiant, pater rato habet.), Тертулиан, Към жена ми, Писмо II,
6; ed. C. Munier, SC 273 (Paris, 1980), p.148.
8

Св. Григорий Богослов (IV в.) пише, че няколко християнски семейства желаели поставянето на венците да
бъде извършено от християнски свещеници. Вж. Св. Григорий Богослов, Послание 231, Към приятеля Евсевий,
PG 37, col. 374 BD.
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ка.9 В VIII и IX век текстовете показват вече друга развита практика. Според
св. Теодор Студит двойката идва в Църквата пред олтара по време на св.
Литургия „пред всички хора”, като свещеникът изрича кратка молитва, в която моли Бога да укрепи съпрузите, за да имат един ум, да бъдат коронясани в
една плът10 и да направи Бог техния брак честен, запазвайки леглото им чисто, и милостиво да им даде да живеят в чистота. След молитвата двойката
пристъпва към свето Причастие11, което според св. Теодор е и смисълът на
християнския брак. Той пише: главното и целта на венчанието е святото и
единствено тяло и кръв на Христос12. След това на главите им се полагали
венци.13
Истинска промяна за извършването на църковния брак в Евхаристията настъпва
по времето на Лъв VI Мъдри (886–912), който постановява в своята Новела 89
следното: Ние заповядваме, че брачното съжителство трябва да се сключва
[= ратифицира] от свидетел на свещеното благословение.14
Този текст дава на Църквата правото и задължението да легализира всички бракове в империята. Едновременно с това тя се изправя пред сложната ситуация
да решава юридическите проблеми, свързани с брака, включително разводите и
техните усложнения. Такива проблеми са сключването на бракове от второбрачни или третобрачни, за които причастяването е невъзможно.15 Нещо повече – по
дефиниция такива бракове са били припознати за ощетени по простата причина,
че не са „благославяни” в Евхаристията.
Това изразява и св. Теодор Студит, който поставя въпроса за втория брак на
император Константин VI и любовницата му Теодота. Св. Теодор казва, че ако
свещеникът причастява двойка, която влиза в един прелюбодеен съюз16, такъв
свещеник извършва кощунство. Ако пък свещеникът причасти единствено съп9
Св. Йоан Златоуст препоръчвал благословението на венците да бъде извършвано в навечерието на Венчанието, за да бъде избягвано участието на свещеника в светското празненство, което естествено съпътствало
браковете. Поради тази причина свещеникът бил поканван в дома на младоженците. Вж. Св. Йоан Златоуст,
Слово за брака. PG 51, col. 211 и Слово 48-о, PG54, col. 443.
10

Св. ап. Павел говори за съпрузите светотайнствено: „И ще бъдат двамата една плът”. Апостолът нарича
брака още „тайна велика”, „[в] Христос и за [в] Църквата (вж. Еф. 5:20-33). Основавайки се върху това свидетелство, ранни отци като св. Игнатий Антиохийски говорят за брака като вечен съюз, подобен на съюза на
Христос с Неговата Църква. Вж. Милошевић, Н. Евхаристијско богословље Св. Игнатија Богоносца на примеру
тајне брака. // Видослов (Требиње) год. 14/2007, бр. 42, с. 109-114.
11
Поставянето на короните ставало веднага след причастяването на народа и причастяването на двойката
от специална обща чаша.
12

„Κεφάλαιον γὰρ καὶ τέλος τῆς ζεύξεως τὸ ἅγιον καὶ ἑνιαῖον σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ” (Св. Теодор Студит, Към
Навкратий 1, 50, PG 99, col. 1096A).

13

В много поместни църкви има тенденция тайнството Венчание отново да се включва в структурата на св.
Литургия (изисква се бракът да е първи и съпрузите да са осъзнати християни), като за тази нужда последованието е пригодено от православни литургисти като проф. Йоан Фондулис и проф. Ненад Милошевич.

14

„Τά συνοικέσια τῇ μαρτθρίᾳ τῆς ίερᾶς εὐλουίας ἐρρῶσθαι κελεύομεν” (Les Novelles de Leon VI le Sage. ed. P.
Noailles, A. Dain, Paris, 1944, p. 297).

15
Четвъртият брак е абсолютно забранен от Църквата със специален томос от 920 г, който осъжда четвъртия
брак на Лъв VI.
16

Прелюбодеянието не е нарушаване на светското право, а представлява разрушаване на мистичното единение на съпрузите. Вж канони 22 и 30 на св. Василий Велики.
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ругата или съпруга, то тогава няма брак „в Христа”.17
От приведените думи на св. Теодор Студит става ясно, че център за християнския брак е светата Евхаристия. Що се отнася до втория или третия брак, той
не може да бъде сключен в Евхаристията, тъй като тези двойки са лишени от
причастие за определен период, изискващ покаяние.
След новелата на Лъв Мъдри Църквата е заставена да „благославя” браковете
на второбрачни и третобрачни, за да могат те да имат силата на договор в
империята, но това тя върши и от снизхождение към падналия човек. Поради
невъзможността такива бракове да бъдат утвърждавани в Евхаристията, Църквата създава отделно последование, което изключва причастието. Това последование представлява „благославяне”, т.е. съзнанието за случващото се във
Венчанието постепенно започва да се променя. Проблемът на тази промяна се
състои в това, че практиката вторите и третите бракове да бъдат сключвани
отделно от Литургията повлияла и върху браковете, които нямали пречка да се
извършват в Евхаристията. Не на последно място, упадъкът в практиката на
причастяването, изразяващ се в това християните да пристъпват към св. Дарове един или два пъти годишно, спомогнал да се отдели Венчанието от светата
Литургия, като то започнало да се извършва самостоятелно.18
Проблемите обаче не спират дотук. Историческите процеси, довели до падането на Константинопол под латинската власт през 1204 г., и омразата между
източните и западните християни повлияват и върху брачните взаимоотношения. Дефинирали се нови брачни препятствия, визиращи „смесените” бракове.19
Казуси с проблемни бракове са отразени в каноните още през V–VI в. в резултат
на христологичните диспути (както видяхме в посоченото по-горе 72-ро Трулско
правило), но новата ситуация през XIII в. била по-различна, като още повече се
усложнява след възникването на Реформацията (XVI в.) и създаването на многобройните християнски деноминации през XIX–XX в.
Все пак трябва да се каже, че Църквата вече е имала отговор за тези предизвикателства. Тя постъпила със „смесените” бракове по аналогия на практиката
17

Св. Теодор Студит. Към Навкратий, 1, 50, PG 99, col. 1096A.

18

Най-ранният византийски текст, описващ двете последования на венчанието, извършвани независимо от
Евхаристията, е от края на XI век. В тях са включени лития и три кратки молитви за благославянето на короните
и „общата” чаша. Разликата в службите е, че в едната двойката се причастява със „запасни св. Дарове”, а в
другата имаме само благославяне на обща чаша с обикновено вино. Всички по-късни евхологии в X и XI век
повтарят ядрото на това късно развитие. За съжаление днес повсеместно се използва само благославянето
на общата чаша като символичен акт. За повече подробности вж. L'Eucologio Barberini gr. 336 : ff. 1–263 /ed.
Stefano Parenti, Elena Velkovska. Roma : C.L.V.-Edizioni Liturgiche, 1995.
19
Император Константин VII Багренородни говори за „франките” като за „неверници” или „некръстени” и
забранява браковете с тях, но през XIII–XIV в. поради дипломатически причини много благородници са женили
синовете и дъщерите си не само за латински благородници, но и за монголски князе или турски султани. Разбира се, в последните случаи е нямало никакво църковно благославяне, а канонистите строго забраняват православните свещеници да „венчават” такива бракове. Всички тези проблеми стояли пред Църквата, тъй като
все още формалната църковна церемония е била абсолютно изискване за легален брак. Вж. Meyendorff, J.
Christian Marriage in Byzantium: The Canonical and Liturgical Tradition // Dumbarton Oaks Papers, Vol. 44 (1990),
p.104.
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през IX в.: както тогава започнала да благославя извън Евхаристията вторите
и третите бракове, така започнала да благославя и „смесените” бракове20. Все
пак Църквата изисквала и обещание от страна на инославния, че няма да пречи
за свободното изповядване на вярата на православния и че децата от такива
бракове трябва да бъдат кръстени в Православната църква.21
Необходимо е да се отбележи и още нещо много важно: ако „смесените” бракове бъдат разглеждани като първо венчило22 – т.е. тяхната връзка притежава
всички свойства на брака, като уникалност, споделяне на духовни и материални
блага, вярност, любов – то те в някаква степен стоят по-високо от втория и
третия брак.
Трябва да се признае, че такъв брак представлява уникална връзка между мъж
и жена – макар и те да са от различни конфесии – тъй като в нея присъстват
всички белези на жертвата и любовта към една-единствена и неповторима личност. Това означава, че тази връзка задължително трябва да се разглежда есхатологично. Може ли тогава да се говори за светостта на такъв съюз независимо от факта, че един от съпрузите има различно християнско изповедание? Аз
лично смятам, че може! Тук става въпрос за уникален съюз, който се благославя
от Бога като общочовешко и надконфесионално явление.
От казаното дотук може да се заключи, че Църквата започва да благославя
смесените бракове по икономия23, както това тя е направила с втория и третия
брак през IX век. Несъмнено тази икономия включвала и надеждата бракът им да
преодолее всички различия, дори и конфесионални. Църквата дава това благословение поради пастирската си грижа, стъпвайки смело върху преданието на св.
ап. Павел, който казва, че: „неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена,
и неповярвала жена бива осветена от вярващия мъж” (1 Кор. 7:14).24
Разбира се, ако гледаме на брака чисто юридически, макар и да го дефинираме
като тайнство, ще изгубим напълно съзнанието за есхатологичните измерения
на съпружеските взаимоотношения. Тогава чрез „буквата на закона” не ни остава нищо друго, освен да забраним всички бракове, които поставят предизвикателства и изискват грижа (в това число и „смесените”) от самите нас като
пастири. Такава забрана би била най-лесна, но и най-опасна (ср. 1 Тим. 4:15), и
20
Невъзможността да бъдат извършвани смесените бракове в Евхаристията не се състои в отлъчването (подобно на втория и третия брак), а в липсата на евхаристийно общение между конфесиите, което представлява
и пречка за участие на инославния в св. Евхаристия.
21

Такова е и решението и на Светия синод на БПЦ от 1967 г.

22

Става въпрос за съпрузи, които никога преди това не са били женени.

23

От гр. οἰκονομία – управление, ръководство на къщата, на домакинството, както още и организация, устройство, наредба; в новозаветен смисъл – спасение, лекарско предписание, план на лекуване.
24

Целият текст гласи: А на останалите аз говоря, а не Господ: ако някой брат има жена неповярвала, и тя е
съгласна да живее с него, да я не оставя; и ако някоя жена има мъж неповярвал, и той е съгласен да живее с
нея, да го не оставя. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива
осветена чрез вярващия мъж (1 Кор. 7:12-14). Друг е въпросът дали онези, които венчаваме и са кръстени в
Православната църква, можем да наречем вярващи, т.е. това автоматично прави ли ги християни? Отговорът
е ясен за всички: фактът, че някой формално има документ за св. Кръщение, по никакъв начин не го прави
християнин.
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противоречи на Преданието.
Ако все пак обаче забраним такива бракове под влиянието на лични богословски
мнения и прилагаме каноните като канонада, то макар трудовете и грижата
пред нас да отпаднат, със сигурност ще загубим много души, които Господ ни
е поверил. Поради това нека имаме разсъдителност и не поставяме „бремена
тежки за носене” (ср. Мат. 23:4).
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Светослав Риболов

ВИЗАНТИЙСКИТЕ АВТОРИ ЗА
ИСЛЯМА
Въпреки че поставената тема звучи твърде общо, ще се опитам да поставя
акцента по-скоро върху кратко представяне на няколко конкретни автори, заели
се да пишат за исляма във византийска културна среда, и да очертая основната
богословска проблематика в техните съчинения. Няма да влизам в подробности
относно съдържанието и характерните особености на всяко съчинение, тъй
като – разбира се от само себе си – няма как това да стане в рамките на няколко страници. Няма да се занимавам и с развитието и проблемите на диалога
между православието и исляма, тъй като за такъв анализ, макар и в някаква
степен да влиза в обекта на изследването, трябва да се обобщи целият наличен
материал не само от византийската, но и от поствизантийската епоха и до
днес – време, в което диалогът между тези две религии се отваря и развива все
повече.1
Периодизацията на съчиненията, засягащи тази тема, може да се раздели на
три етапа, съответно на специфичния характер на историческия път на Източната римска империя като държава и отношенията  с околния свят – VIII до сре1

Виж повече по този въпрос у Άναστάσιος Γιαννουλάτος, «Ό διάλογος με τό Ίσλάμ άπό όρθόδοξη ἄποψη,» Oikoumene 2 (1998), 61-92; превод на същия текст архиеп. Анастасий Янулатос, „Диалогът с исляма от православна гледна точка”, в: Православието и глобализацията, София: Демос, 2005, 98-122; за по-важни характеристики на османския период виж общ преглед у John Meyendorff, „The Orthodox Church and Islam. The Seventeenth
and Eighteenth Centuries,” in ejusdem, The Orthodox Church. Its Past and Its Role in the World Today. New York:
SVS Press 1996, 75-91; и като цяло за диалога между двете религии забележителния наскоро издаден труд
на Ἀγγελικὴ Ζιάκα, Μεταξὺ πολεμικῆς καὶ διαλόγου, Τὸ Ἰσλάμ στὴ βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ νεότερη ἑλληνικὴ
γραμματεία, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρᾶ, 2010.
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дата на IХ век; вторият от ср. на IХ до ср. на ХIV век и третият – от ср. на ХIV
век до унищожаването на византийската държава.2 Тук бих включил и поствизантийската епоха, тъй като дори и под османска власт интелектуалци, които
бихме определили като „византийски”, продължават да поддържат определено
ниво на културен обмен със своите мюсюлмански партньори, което може да се
разглежда като имащо достатъчно легален характер. От историята познаваме
няколко случая на диалог между ислямски богослови и представители на Православната църква още в първите десетилетия след превземането от османците
на Константинопол, повечето от които обаче имат неофициален характер. През
управлението на Мехмет II, който изпитва искрен респект към християните и
византийската култура, се написват поне три текста, насочени към сериозен,
задълбочен диалог с исляма. През месец юли 1453 г., веднага след падането на
Константинопол, Георгиос еп. Трапезундски изпраща на Мехмет II писмо, в което
е поместен богословски трактат, търсещ не само общите положения в двете
религии, но направо призоваващ към тяхното обединение в една Църква.3 Малко
по-късно философът Георгиос Амирутзис също написва подобен текст, който
също призовава към единение или поне към взаимопризнаване на двете според
него „братски учения”4; от същата епоха са и вероизповедните текстове, насочени към мюсюлманите, на новоизбрания патриарх Генадий Схоларий – близък
сътрудник на новия владетел на Константинопол Мехмет II.5
Ако обаче се върнем в епохата на Ромейската империя, ще видим, че поне в началото ромеите не са така сговорчиви спрямо исляма. Първият етап на срещата
между ислям и православно християнство се характеризира с остър език, характерен за религиозните и философски спорове до възникването на исляма. За
първите контакти между православните християни и мюсюлманите нямаме сведения кога точно са се случили. Военните сблъсъци между държавата на християните – Източната римска империя, и арабите, изпратени от все още живия
Мухаммад, започват още през 629 г. с малък пограничен сблъсък. Впоследствие
ще се разгърне и книжовната битка, носеща всички белези на идеологическата
война между мелкити (както арабите и монофизитите в Египет наричат православните християни) и носителите на новата религия в Близкия изток.
Първият църковен византийски автор, който ни съобщава за арабите и техните
трудно понятни за християнина разбирания за посвещение Богу, е проп. Максим
Изповедник (580–662). Някъде между 634 и 639 г., времето, в което екзарх на
Африка е неговият приятел Петър, той пише до него писмо, в което нахвърля
няколко бележки, изпълнени с недоумение относно новия „варварски народ”, по2

Приемам хронологията на Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, op. cit., 63-4.

3

Виж критично издание на текста: Γ. Θ. Ζώρας, Γεώργιος ὁ Τραπεζούντος καὶ αἱ πρὸς ἑλληνοτουρκικὴν συνενόησιν προσπάθειαι αὐτοῦ (Ἡ «περὶ τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως» ἀνέκδοτος πραγματεία), Ἀθῆναι, 1954. Също: A.Th.

Khoury, Georges de Trébizonde et l’union islamo-chrérienne, Jerusalem, 1971; G. Podskalsky, „Ein Reich, ein Kaiser,
ein Glaube unter dem Halbmond?” Philotheos 1 (2001), 255-260.

4
Виж издание на текста с коментар и превод: A. Argyriou-G. Lagarrigue, „George Amiroutzes et son „Dialogue
sur la Foi au Christ tenu avec le sultan des Turcs,” Byzantinische Forschungen 11 (1987), 29-221. Също: Ν.Β. Τωμαδάκης, «Ἐτούρκευσεν ὁ Γεώργιος Ἁμιρούτζης;» Ἐπετερὶς τῆς Ἑταιρείας τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν 18 (1948), 99-143.
5
Издание на текстовете: L. Petit, X. Sideridès, M. Jugie, Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, t. III, Paris
1930, 434-476.

18

2016 / брой

3 (110)

явил се от пустинята.6 Според св. Максим пустинният народ убива с удоволствие хора, наслаждава се на мизантропията си, нанася вреди на цялата земя
на Изтока и със своите злодеяния смята, че принася „благодарение на Бога”. В
малкия текст, посветен на този проблем, византийският аристократ споменава
и че християните на Изтока са „втрещени” от тези хора и че делата им предвещават идването на антихриста (καὶ δι’ ὧν πράττει μηνύοντα τοῦ Ἀντιχρίστου
τὴν παρουσίαν). Теологичната визия на автора всъщност е съсредоточена единствено в изказването му, че тази нова религия е издънка от юдаизма.7 В друго
свое писмо той просто споменава, че из Изтока върлуват „вълците от Арабия”.8
Следващият византийски автор, упоменал исляма в свое съчинение, е йерусалимският патриарх св. Софроний (560-70? – 639). Като човек, роден в Дамаск
и израснал там, той много по-добре от св. Максим Изповедник познава Изтока
и неговите хора. Той е и патриархът, който през 638–639 г. предава града на
арабите без бой, за да запази вековното християнско наследство и население в
града и околностите му. Той също не прави подробни богословски размисли върху доктринални характеристики на исляма, но е оставил няколко фрази, които
могат да се тълкуват в своя контекст. Във фрагмент от загубена омилия той
поставя „гордеещите се със сарацинската надменност (Σαῤῥακηνικῷ φρυάγματι
σεμνυνόμενοι)” в поредица от еретици, които изповядват неправилни учения и
които трябва да бъдат отлъчени от Църквата.9 В едно свое съборно послание
до Константинополския патриарх Сергий той го увещава да се моли за подопечните му християни, намиращи се под своеволието на завоевателите на Изтока,
и се опитва да го убеди, че идването на варварската напаст е всъщност Божие
наказание за вероотстъпничеството на християните, имайки предвид елита на
империята, който точно тогава е готов на редица отстъпки пред монофизитите, само и само да запази единството на Църквата по политически съобразности.10
Следващият автор, говорил за исляма в онази ранна епоха, е св. Анастасий Синаит. През VII век обаче са известни поне седем различни души на име Анастасий, за които може да се смята, че са били монаси в Синай.11 Най-вероятният
автор на съчинението Пътеводител (Ὁδηγός) е Анастасий II Антиохийски, който
е известен и като „Синаит”. Именно в него се срещат три споменавания за
„араби” и „сарацини”. Св. Анастасий, макар и монах, често слизал в света и се
занимавал да оборва еретици и да разяснява православната вяра. Знаем, че е
участвал в диспути с монофизити в Александрия. Вероятно активните години
на неговата дейност са някъде между 640 и 660 г. Съчинението, за което става
6
Такава хронология дава: G. Benevich, „Christological Polemics of Maximus the Confessor and the Emergence
of Islam Onto the World Stage,” Theological Studies 72.2 (2011), 336-338.
7

Maximus Confessor, Ep. dogm. (XIV) ad Petrum (PG 91, 540). Цялото писмо е поместено между 533-544 кол.

8

Epistola VIII (PG 91, 439-446).

9

Sophronii patriarchae notitia (PG 87, 3121-3122).

10

Epistola synod. ad Sergium Cp. (PG 87, 3, 3197). Подобни са размислите му и в Слово за тайнство кръщение

(Σωφρονίου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, «Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Βάπτισμα», Ανάλεκτα Ιεροσολυμίτικης Σταχυολογίας
(Α. Παπαδόπουλου-Κεραμέως), τ. 5, εκδ. ΑΟΠΣ (1888), 151-168), както и в Слово за Благовещение (PG 87, 3228).
11

Вж. Π. Χρήστου, Ἑλληνική Πατρολογία, τ. Ε΄, Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος, 2006, 196.
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дума, е сборник от 24 отделни текстови единици (глави), съставяни в различно
време. В първа и седма глава авторът нарича мюсюлманите „араби”, докато в
десета глава ги нарича „сарацини”. Това, разбира се, поставя и въпроса за автентичността на отделните текстове. В науката не е установено дали някои
от текстовете наистина са псевдепиграфи, или различията се дължат на други
фактори.12
Онова обаче, което се казва в тези глави, е следното. В първата в характерния
полемичен стил на Анастасий се оборват няколко теологични постулата на мюсюлманите, които ще видим при по-късните автори. По неговите думи: „Предварително трябва да отлъчим [от Църквата] онзи, който ни клевети в полемиката
си против нас. Както например, когато за арабите смятаме да говорим, нека
отлъчим преди всичко казващия [,че ние вярваме в] два Бога, или че [вярваме,
че] Бог е родил по плътски Син, или почитащия като Бог като някаква твар в
небето или на земята... Трябва да... отлъчваме от нас искрено онзи, който не
изповядва Христа като истински Бог”13. Явно тук синайският аскет има предвид едно от първите обвинения на мюсюлманите към християните, че вярват в
повече от един Бог, имайки предвид учението за троичността на Бога, както и
примитивистичното схващане за извечното раждане на Сина от Отца.
В седма глава пък се казва, че Севир, известният Антиохийски патриарх, имал
симпатии към монофизитите, но не към крайните, а по-скоро стоящ по-близо и до православните, бил изучил учителите на юдеите, елините и арабите.
Най-странното е, че според този текст Севир е виждал предобраза на тези
учители някъде в дебрите на манихейството.14 Иначе в десета глава самият св.
Анастасий Синаит казва, че последователите на сарацините са наследили нещо
от монофизитите и тяхната концепция за понятието „природа”, стоящо дълбоко в телесността. Сарацините, подобно на предходните, смятат, че е срамотно
да се говори за „Божие чадо”, за „рождение Божие”, защото това означава за
тях, че става дума за бракове, телесно размножение, плътско сношение.15
Първият по-подробен опит за анализ от християнска страна на феномена на
исляма е направен от друг много известен свети отец на Църквата, роден и
живял на Изток. Това е св. Йоан Дамаскин в последната глава от неговото съчинение За ересите.16 Възможните текстове на св. Йоан, отнасящи се пряко до
исляма, са четири. Най-важен е текстът на 100 (или 101-ва) глава (измаилтяни)
12

Вж. пак там, 208.

13

Anastasius Sinaita, Viae dux adv. Acephalos 1 (PG 89, 41-42).

14

Пак там 7 (PG 89, 119-120).

15

Пак там 10 (PG 89, 169-170).

16

Християните монофизити и особено несторианите играят важна роля за пренасянето на античното книжовно наследство в арабския мюсюлмански свят и са всъщност дори първите християни, заживели съвместно с
мюсюлманите. Често техни висши църковници и интелектуалци са заемали много значителни позиции в халифатите – много близо до властта. Те са произвели богата литература на арабски и сирийски език, посветена на
оборване на исляма, но която не влиза в интереса на нашата тема. Вж. за библиографска ориентация по този
въпрос: L. Sako, „Bibliographie du Dialogue Islamo-Chrétien: Auteurs chrétiens de langue syriaque”. Islamochristiana 10 (1984), 273-292; M. Penn, „Syriac Sources for the Study of Early Christian-Muslim Relations”. Islamochristiana 29 (2003), 59-78.
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от съчинението му За ересите – част от трилогията Извор на знанието (Πηγὴ
γνώσεως).17 Той със сигурност може да се смята за принадлежащ на Дамаскин,
така че ни дава реална представа за това какво знае той за исляма. А то, изглежда, не е много. Всъщност причината за това вероятно се крие във факта,
че по онова време още не е приключило формирането на Корана като сборник
от свещени текстове и около основните книги на свещеното за мюсюлманите
писание гравитират редица текстове и голям обем устни предания, които впоследствие не влизат в канона на Свещения коран и които често стават повод за
подигравки от страна на християните, което виждаме и в текста на Дамаскин.
На същата тема е посветено и съчинението Опровержение на арабски език,
което е приписвано на Йоан Дамаскин, но нямаме сведения да е било издавано
досега.18 Въпреки че в по-късното арабско житие (произхождащо от IX век) се
посочва, че той е работил като висш чиновник при халифа на Дамаск, по-ранните извори говорят друго. Той произхожда от рода Мансур, чиито представители
до 635 г. са висши византийски чиновници в Дамаск; те запазват позиции на
данъчни служители и след арабското нашествие: вероятно неговият баща и
самият той в младите си години e бил ангажиран със събирането на данъци от
християнското население на Дамаск при халиф Абд ал Малик.19 Системата на
т.нар. „милиет” предполага известно самоуправление на дадената религиозна
общност в рамките на ислямската държава, което пък предполага използването на определен управленски ресурс от страна на самата общност, но това
по-скоро я затваря вътре в нея, а нейните управленски кадри не взимат никакво
участие в управлението на самата държава и във войската (все пак в определени периоди и при различни ислямски държави това не е винаги така). Те по-скоро
прокарват финансовата политика на халифата на местно ниво, тъй като да не
забравяме, че в онази епоха християните са мнозинство в халифата – основната
маса данъкоплатци.20
Това, което виждаме от краткия текст на 100 (101-ва) глава от За ересите,
е, че св. Йоан определя исляма като християнска ерес – нещо, което може би е
породено от факта, че ислямът признава боговдъхновен характер както на юдаизма, така и на християнството. Този негов подход към новата религия ще окаже особено силно влияние върху цялата византийска антиислямска литература,
където неизменно за исляма ще се мисли като за нещо, отклонило се от православното християнство.21 Особено интересно е, че всъщност тази представа
за исляма ще продължи да съществува и на Запад: в Божествена комедия на
17

Виж подробнο в: Ig. Pochoshajew, „Johannes von Damaskos: De haersibus 100,” Islamochristiana 30 (2004),
65-75; Св. Риболов, „Мястото на исляма в творчеството на св. Йоан Дамаскин”, Orientalia 1 (2007), 22-38.
18
Виж за ръкописите, в които е известно това съчинение: J. Hoeck, „Stand und Aufgaben der DamaskenosForschung.” Orientalia Christiana Periodica 17 (1951), 24.
19

Виж J. Meyendorff, „Byzantine Views of Islam,” In: The Byzantine Legacy in the Orthodox Church. New York: SVS
Press, 1982, 91.

20
Виж подробно за „милиет системата”: В. Каравълчев, „Толерантността в системата милиет на Османската
империя”, Богословска мисъл 1-4 (2006), 65-74.
21

S. Agurides, „Greek Byzantine Bias about Islam: The Influence of National, Social and Cultural Factors,” In:

Ἀγουρίδης, Σάββας, Ὁράματα καὶ Πράγματα, Ἀθῆναι 1991, 164 sq.
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Данте Мохамед е наречен „сеяч на раздори и разделение (т.е. схизма22)” (Inferno
28, 31-36). Този възглед обаче няма да е винаги свързан с отрицателно отношение към тази религия. Напротив, той ще стане и повод в определени моменти да
се подчертават по-скоро общите моменти, отколкото различията. Освен това,
както личи от същата глава, св. Йоан Дамаскин се вълнува особено много от
факта, че мюсюлманите не признават Божия Син, въплътеното Слово – Христос,
за единосъщен на Бога Отца, а за тях Той е сътворен, което само по себе си за
св. Йоан е сериозен христологически проблем. Това положение в ислямското предание позволява на Йоан Дамаскин да ги асоциира в някаква степен с арианите
и да препрати читателя към учението на арианите. Неслучайно още в началото
на текста се прави връзка с някакъв „арианин монах”, който според Дамаскин
е преподавал своето учение на Мухаммад.23 Освен това в Codex Regius № 2508
имаме разночетене на същия пасаж, което ни съобщава още по-интересна версия: че Мухаммад е възприел от юдеите идеята за единобожието, от арианите –
това, че Словото и Духът са тварни, а от несторианите – „почитанието към
човек” (ἀνθρωπολατρεία), което явно се отнася към личността на самия пророк
Мухаммад24, който има особено значение за мюсюлманите и дори заема средоточно място в тяхната религиозност като последния и най-възвишен пророк на
Единия Бог.25 Всъщност за Дамаскин е трудно да разбере мотивите на мюсюлманите да не признават Христос за богочовек и като че ли схваща личността
на Мухаммад като претендент за Месия. В действителност основният проблем
за мюсюлманите е в християнското учение, че Бог е един по същност, но троичен по лица. Това Христос да бъде смятан за обикновен човек, поставен в реда
на старозаветните пророци и св. Йоан Предтеча, има два основни мотива: единият е да се запази мюсюлманското учение за абсолютното единство на Бога и
от друга страна – да се поддържа разбирането за Мухаммад като „последния и
най-важен пророк на единия Бог”, което пък е централен момент в ислямското
разбиране на божественото откровение26.
В този текст св. Йоан Дамаскин свидетелства и за нещо особено важно в историята на християнско-ислямските отношения: за наличие на антихристиянска
ислямска апологетика, имаща чисто богословски характер. „Измаилтяните ни
наричат другарстващи – казва св. Йоан, – понеже, както те казват, въвеждаме
другар на Бога, като казваме, че Христос е Син Божи и Бог. На тях отвръщаме,
че това ни предадоха пророците и Писанието. Вие, както твърдите, пророците
приемате. Ако прочее неправилно казваме, че Христос е Син Божи, те на това
ни научиха и ни го предадоха. Някои от тях казват, че ние, като сме прочели
22

В църковното съзнание ереста се конституира като нещо действително само когато има схизма (т.е. отделяне от църквното тяло), тъй като в положение на независимост липсва санкцията на съборната институция,
която е основният орган на Църквата за запазване чистотата на християнското учение. Така че някой не може
да е еретик, без да е схизматик, без да се е отделил. Иначе той просто щеше за изрази свое мнение в рамките
на съборния дебат, което ще се подложи на дискусия, но не ще претендира за изключителност и представителност на учението.
23

Joannes Damascenus, De haeres. 101 (PG 94, 764A).

24

Ibid., n.y.

25

Й. Пеев, „Отношенията християнство-ислям: дебат и диалог”, в: Християнството и нехристиянските религии.
София: Демос, 2003, 178 sq.

26

Вж. S. Agurides, оp. cit., 163-164.
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алегорично, тия неща допълнително сме прибавили. А други твърдят, че евреите,
понеже ни мразят, са ни заблудили, като са писали от името на пророците, за
да погинем ние.”27
По традиция до нас са достигнали множество богослужебни текстове на
св. Йоан, между които има редица, които носят антиислямски характер, но на
тях няма да се спираме сега, тъй като те са много на брой, а и авторството
им не винаги може да бъде доказано с положителност.
Приписва му се още един важен текст, чийто автор не е установен със сигурност – Мъченичеството на св. Петър Капитолийски28, както и два малки
фрагмента от несъхранено до нас съчинение, за което не можем да съдим дали
е негово или не.29 В своя опит да анализира исляма св. Йоан Дамаскин е рязък и саркастичен в типичния полемичен стил на древнохристиянските автори.
Неговият опит върху исляма не е по-различен от антинесторианските, антимонофизитските или антигностически съчинения. В цялата древнохристиянска
литература полемиката е важен жанр, който не пести острите думи, което му
придава особена живост.
Друг важен извор, приписван в няколко ръкописа на Дамаскин, е Разговор между
сарацин и християнин, който вероятно е компилация между две по-малки съчинения. Почти сигурно е, че те принадлежат на малко по-късен автор – Теодор абу
Курра30. Под името на същия автор се пази и втори диалог с такова название, но
в текста авторът споделя, че пише по устна традиция, възвеждаща към светия
отец, което пък говори за това, че Теодор вероятно е слушал самия Дамаскин
или някого, който го е слушал и е предал по-късно думите му.31 Този факт обаче
събужда учудване, тъй като Теодор живее в Сирия през втората половина на
VIII век и знае не само гръцки, но и арабски език, което му позволява да вникне
доста по-надълбоко в арабската ислямска култура от самия св. Йоан Дамаскин.32
Още повече че по негово време Коранът е в много по-висока степен кодифициран, а ислямската теология – много по-развита. Все пак богословският авторитет на дамаския светец е бил изключително висок в Сирия, така че Теодор може
да е предпочел да се облегне на неговия авторитет и име при съставянето на
своя труд.
Теодор абу Курра е известно време православен епископ на градчето Харран в
Месопотамия, днес на границата на Турция със Сирия и произхожда от братството на манастира св. Сава Освещени до Йерусалим – братството, на което
е бил член едно поколение по-рано и св. Йоан Дамаскин. Повечето от неговите трудове са написани на арабски и сирийски език, но една част са написани
27

Joannes Damascenus, De haeres. 101 (PG 94, 768BC).

28

Гръцкият текст е публикуван в: Analecta Bollandiana, 57 (1939), 299-333.

29

Виж PG 94, 1600-1601, 1604.

30

J. Hoeck, оp. cit., р. 18.

31

Meyendorff, J. Byzantine Views..., 92.

32

Ibid., 97.
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на гръцки език. Шестнадесет малки диалога, засягащи исляма, са написани на
гръцки език.33 Арабските му антиислямски диалози във висока степен повтарят
гръцките текстове. Познавайки добре Корана и теологическите уловки на ислямските критици на християнството, Теодор развива и отиграва в своите малки
диалози (дълги от половин страница до няколко страници) силогизми, които не са
базирани върху събития от Писанието, а представляват чисто логически схеми.
Те, изглежда, имат учебен характер и дават пример как може да се отговори на
един мюсюлманин в случай, че той предизвиква християнин да даде отговор за
своята вяра. Изглежда полемическите прийоми, вече достатъчно добре развити
на базата на Аристотеловата логика през епохата на монофизитските и монотелитски спорове през VI и VII век, са дали достатъчно материал на автори
като Теодор сега да се заемат с оборване на исляма.
От запазените ръкописи на тези гръцки съчинения на Теодор абу Курра е видно,
че те са записани не от самия Теодор, а от негов ученик – някой си дякон Йоан,
който го е слушал и е стенографирал неговите думи. В арабските му съчинения
тонът е доста по-мек от този в гръцките, което се обяснява с факта, че тези
версии са лесно достъпни до читател мюсюлманин. Остава въпросът дали Теодор е щадил религиозните чувства на своите мюсюлмански съграждани и събеседници, или се е страхувал от гонение от тяхна страна. Възможни са и двете
предположения. Важен тук обаче е фактът, че още толкова рано християнските
полемисти заемат постепенно умерена позиция и вървят към автоцензура, което в по-ранните спорове с различни философски и християнски ереси не е особено популярна практика. Докато там спорът се води свободно и открито, тук
вече имаме момент на заобикаляне на открития спор поради известна непоносимост от едната страна той да бъде воден съвсем открито и директно. Тази
особена характеристика на творчеството на Теодор ще прерасне по-късно в
необратима тенденция у източните християни, пишещи за исляма. Във времена
на затруднения те няма да могат открито да извеждат богословски аргументи,
без да понесат наказания, понякога дори и да загубят живота си.34
Следващият автор от втората половина на VIII и първите години на IХ век, писал за исляма, е преп. Теофан Изповедник (755–818).35 Той е константинополски
аристократ, който в зряла възраст става монах и впоследствие игумен на манастир близо до столицата. Неговият подпис дори стои под протоколите на VII
Вселенски събор (проведен в Никея през 787 г.). Творчеството му е свързано с
едно неочаквано възвръщане на интереса към историческите съчинения в края
на VIII и началото на IХ век.36 В своята Хронография той отделя няколко абзаца за исляма, като очевидно е повлиян от изложението на св. Йоан Дамаскин
33
Тези текстове са издадени от A. T. Koury, R. Glei (edrs.), Johannes Damaskenos und Theodor Abu Qurra, Schriften zum Islam. Kommentierte griechisch-deutsche. CISC, SG 3, Altenberge, 1995.
34

Вж. Nomikos Vaporis, Witnesses for Christ: Orthodox Christian Neomartyrs of the Ottoman Period, 1437-1860
(Crestwood, New York: St. Vladimir's Press, 2000); също К. Нихоритис, Света Гора-Атон и българските новомъченици, София, 2001; и N. Russel, „Neomartyrs of the Grek Calendar.” Sobornost 5 (1981), 36-62.
35

А. П. Каждан, История Византийской литературы (650-850 гг.). Перев. с англ. А.А. Белозеровой, Е.И. Ванеевой и др. Санкт-Петербург: Алетейя 2002, 280.
36

Ibid., 266.
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и думите на преп. Анастасий Синаит за исляма. Изглежда е ползвал и арабски
извор – Сират на Ибн Хишама, но не е ясно как го е чел, тъй като явно той не
знае арабски.
Теофан е първият автор, обяснил особените състояния, в които е изпадал Мухаммад с болестта епилепсия, което много добре е подхождало на обяснението
му, че откровението на Мухаммад е лъжливо (централен спорен въпрос между
християнство и исляма е този за Откровението37). Също така той е първият православен автор, който се опитва да обясни възникването на исляма с
глобални процеси в цялата вселена – най-вече с упадъка на нравствеността у
християните.38
Текстът на Теофан е почти дословно повторен по-късно от император Константин Багренородни в книгата му За това как трябва да се управлява държавата,
написана като учебно помагало за бъдещия владетел – неговия син.39
Следващият автор, когото можем да причислим към първата група византийски
извори за исляма, е монах Георги Амартолос с неговата Хронография. За личността му не се знае почти нищо, освен че е живял в Константинопол и че се
трудил точно в средата на IХ век по времето на император Михаил III (842–867).
Георги Амартолос подхожда към редица въпроси в своята хронография с верен
усет към богословските проблеми. В глава 235 той се обръща към темата за
напредващия на запад ислям, като се постарава да го анализира именно от
богословска гледна точка, а не от чисто историческа или политическа. Като
продължител на Теофан той използва неговия текст за исляма, като добавя разсъждения от свое име и такива, повлияни от св. Йоан Дамаскин. За разлика от
него и от Теофан, които са доста по-спокойни в своите изложения и като че ли
оставят впечатление, че не се притесняват особено от исляма – приемат го
като една от християнските ереси, която скоро ще изчезне40 – Георги Амартолос е изключително гневен и дори ругателен опонент на исляма. В оценката си
за тази религия той повтаря мнението на Теодор абу Курра, че Мухаммад е проповядвал, „подучен от бесовете”. Интересното е, че монах Георги за първи път
истински обръща внимание на въпроса за предопределението при мюсюлманите
като опозиция на християнското разбиране за свободната воля като основа за
нравствената отговорност на човека в аскетическия му път към обожение. Както отбелязахме, св. Йоан Дамаскин само е загатнал за този проблем, а другите
разгледани горе автори изобщо не са го отчели. Георги Амартолос за първи път
се опитва да анализира възникващите за християните проблеми от синкретичния характер на исляма, който иззема идеята за откровението от юдеи и християни и ги превръща в етапи от своето историческо развитие.41
37

В диалога между тези две религии този въпрос продължава да е актуален и дискусионен, виж: J. Hoover,
„Revelation and the Islamic and Christian Doctrines of God,” Islamochristiana 30 (2004), рр. 1-4.

38

Виж C. De Boor (ed.), Theophanis Chronographia, t. 1. Lipsiae 1883, pp. 332-333, repr. Hildesheim 1963.

39

Виж Gy. Moravcsik (ed.), Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, Budapest, 1949.

40

Можем да забележим, че за Теофан не арабите, а българите са същинският враг на империята, който безпокои нейните граници и предизвиква имератор Никифор.
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Текстът е изд. от C. de Boor (ed.), Georgii monachi 2 vols, Leipzig, 1904; виж специално гл. 235.
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Преп. Григорий Декаполит е следващият автор, когото можем да причислим към
тази ранна група автори, пишещи за исляма. Той е роден в 785 г. в Иринополис
във вътрешните области на Сирия и умира през 842 г. През целия си живот
пътува из териториите на Римската империя. Дори попада за шест години в
плен при арабите. Той написва едно кратко съчинение, запазено под следното
заглавие: Историческо сказание на Григорий Декаполит, твърде полезно и всячески сладко – за видението, получено от един сарацин, който станал мъченик за
Господа Иисуса Христа.42 Това съчинение е написано в типичния стил на мъченичествата от древните християнски времена. Такива текстове ще се пишат
все повече през следващите векове и ще разкриват делата и мъченическата
смърт на т.нар. „новомъченици” от епохата на османското владичество в Близкия изток, Мала Азия и Балканите. Интересно е, че този текст е преведен на
старославянски още през XIII век, което говори за засилен интерес от страна на
исляма и сред северните територии на Византийската периферия.
Между IX и XII век е написано оригиналното и загадъчно произведение Изобличение на агарянина, запазено под името на Вартоломей Едески. Неговата личност
не може да се открие в други извори, но от самия текст на съчинението е ясно,
че той произхожда от град Едеса, бил е синайски монах и се е занимавал систематично с изучаване на исляма с апологетични цели. Той дава много важни сведения за домашния бит на мюсюлманите вероятно от IХ–Х век и от ритуалните
им действия в молитвения им дом джамията – нещо, което едва ли е наблюдавал
сам, но до което се е добрал по пътя на сериозно методично изследване. Изворите, които той ползва, са твърде загадъчни и не се покриват с други известни
гръцки извори, освен с изложението на св. Йоан Дамаскин. Предполагаемите
негови извори са апокрифните мюсюлмански съчинения Апокалипсис на Бахир –
това е арианският монах, учител на Мухаммад, и вероятно Апологията на ислямския мислител Абд ал Масиха ибн Исхак ал Кинди – съвременник на знаменития
Ал Мамун (813–833). Основният обект на Вартоломеевата критика е тезата за
откровението – като паднала от небето книга – Свещеният коран. Той също
така остро критикува мюсюлманската идея, че името на Мухаммад е написано
на Божия престол, развита върху тълкуване на книга Изход (5:1).43
Вторият етап в разгръщането на византийската книжнина за исляма носи вече
вътрешновизантийски характер. Докато, както забелязахме, първият етап от
разгръщането на идеологическата война между Византия и мюсюлманските халифати се провежда в Сирия и Палестина (в Сирия е центърът на халифите) и
отразява с нарастващ успех бита и автентичната мисъл на мюсюлманите, през
втория етап повечето автори, пишещи за исляма, се намират в Константинопол
или изобщо са по-близо до властта във Византия, което говори, че вече в столицата са осъзнавали ясно опасността и са започнали да гледат сериозно на
тази религия, а не като на временна ерес на християнството. В Близкия изток
все по-рядко ще се пишат такива текстове, а интересът в столицата Константинопол постепенно нараства.
42

Вж. D. Sahas, „Gregory Decapolites and Islam,” Greek Orthodox Theological Review 31, 1-2 (1986), 46 sq.
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Изд. на текста: Bartholomaios von Edessa, Confutatio Agareni. CISC, SG, t. 2, Altenberg, 1988.
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Красноречив пример за този процес са няколко документа на св. Николай Мистик
(852–925), който в своята кариера преминава през редица отговорни постове в
държавата (най-важният от които е „таен секретар на императора”), а в края
на живота си той дори става Вселенски патриарх. По време на своето патриаршеско служение той води кореспонденция с Багдадския халиф. Три от писмата
му до халифа са запазени – писма 1, 2 и 102. По онова време халиф Ал Муктадир
(908–932) е едва на двадесет години и патриархът се обръща към него със
загриженост и топли отечески думи. Дори може да се направи известен паралел
с писмата на св. патриарх Фотий до св. княз Борис I от IХ век. Първите две
писма на св. Николай Мистик са свързани с военните действия между арабските
и християнските войски на островите Крит и Кипър, където мюсюлманският
военачалник Дамиан (обърнал се от християнството към исляма) се е отнесъл
твърде жестоко към мирното население – на езика на съвремието – извършил
е военни престъпления. Патриархът се обръща към халифа за справедливост и
урежда размяната на огромен брой пленници. Третото писмо е по повод слуха,
разпространил се из Багдад, че константинополската джамия, построена през
VIII век, е била разрушена и че пленниците в столицата са принуждавани да приемат християнството. Тази мълва предизвиква халифа да притеснява християните не само в Багдад, но из цяла Сирия. Патриархът се обръща към него лично,
за да опровергае тези слухове и да декларира добронамереността на властта
в Константинопол и уважението  към религиозните чувства на военнопленниците.
Макар и дипломатически, тези текстове все пак в движение засягат и вероучителни проблеми. Патриархът включва в разговора темата за властта като дадена свише и че самият халиф, макар и да не знае, се намира под благоволението
на християнския Бог. Също така засегната е темата за рая и ада – крайната
съдба на човека. Разбира се, мюсюлманите са застрашени от попадане в ада:
те са се проявили като много по-жестоки и безмилостни по време на войните,
а християните са оказали благодеяния на пленените мюсюлмани и т.н. Явно
патриархът познава твърде добре исляма и често цитира Корана от първа
ръка. Характерното в полемичния стил на патриарха е, че той нарича Дамиан
с епитетите, с които византийските полемисти обикновено хулят Мухаммад, а
към самия халиф е твърде мил и доброжелателен.44 Изглежда дипломатическите
инициативи на патриарх Николай Мистик не са били безплодни, тъй като малко
по-късно най-приближеният до халифа военачалник Буней ибн Нефис става православен християнин.
В средата на Х век един дякон на име Теодосий, за когото знаем единствено, че
е служил по времето на император Роман II (959–963) в храма „Света София” в
Константинопол, написва хвалебствие на императора в поетична форма по случай отвоюването на остров Крит. За разлика от Анастасий Синаит и Теофан
Изповедник, писали малко по-рано и виждащи исляма като Божие наказание за
греховете на християните, Теодосий е убеден, че Бог бди над християните и им
44

R. J. Jenkins, L. G. Weterink (еd.), Nicholas I, Patriarch of Constantinople, Letters, Washington, 1973, 1-14, 376381.
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помага в битката им срещу „варварите”. Еводий, псевдо-Лъв, Никита Византийски, Арета Кесарийски, които пишат съвсем малко по-рано, са склонни да разглеждат тази проблематика съвсем прагматично и да разделят религията от
военните действия. Дякон Теодосий обаче посяга към идеологията на победата.
Впоследствие през 963 г., след като Роман II умира, на трона застава Никифор II
Фока, който продължава уверено с победоносната война срещу арабите и изглежда, поемата е била препосветена на него.45 От текста личи, че Теодосий познава повечето антиислямски византийски съчинения преди него и умело борави с
класически литературни образци за съставяне на поемата си.46
Друг константинополски интелектуалец, писал за исляма, е знаменитият Евтимий Зигавин. Роден в средата на IХ век, той умира през 1118 г. Произхождащ
от знатно семейство, той получава блестящо образование и става още в младежки години брат на манастира на „Пресвета Богородица” в Константинопол.
По поръчка на император Алекси Комнинос написва Догматическо всеоръжие
(Πανοπλία δογμάτικα) – наръчник, оборващ всички известни нему ереси. Заключителната 28 глава е посветена на исляма. В своето изложение той следва св.
Йоан Дамаскин, Георги Амартолос и Никита Виантиец. На две места се позовава
на св. Еводий – текста му Сказание за Аморийските мъченици, и на анонимния
антиислямски текст Против Мухаммад, произхождащ от Х век.
Като компилатор той пренася всичките неточности на своите източници в
своя труд и като че ли почти не се обръща към текста на Корана, който е бил
на разположение на византийците в превод на гръцки още от VIII век. Заслугата
му е, че просто предава на един разбираем за своите съвременници език основни
положения в исляма и ги облича в добре издържани богословски понятия.
През третия период на диалога с исляма от ХIV–ХV век пишат за исляма автори
като св. Григорий Палама (поч. 1359 г.), монах Йосиф Вриений (поч. 1425 г.), императорите Йоан VI Кантакузинос (поч. 1383 г.), Емануил II Палеолог (поч. 1425 г.),
св. Симеон Солунски (поч. 1429 г.).
Най-значителното свидетелство несъмнено е от св. Григорий Палама, който попада през 1354 г. в плен на османците. В продължение на няколко месеца по време на престоя си при тях св. Григорий провежда три разговора по въпросите на
вярата с мюсюлмани интелектуалци. В тях той обръща най-голямо внимание на
два въпроса – триадологията и христологията. Не ни изненадват опитите му да
разясни с възможно най-прости думи троичността на Бога и да докаже божествеността на Христа – спорни теми в диалога с мюсюлманите.47 Интересни са и
думите на светеца, че „ще дойде някога време, когато ще се окажем в съгласие
помежду си...”. Не бива да забравяме, че те все пак са поставени в контекста
на твърдата убеденост на солунския архиепископ, че думите на ап. Павел не ще
45

Това е теза, прокарана от Ю. Максимов, „Феодосий дякон: Поэтическая поемика с исламом в Византии”,
Альфа и Омега 48 (2007), 204-209.

46

Виж изд. на текста: Hugo Criscuolo (ed.), Theodosii diaconi De Creta capta, Lipsiae, 1979.
Вж. ᾿Επιστολὴ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ᾿Εκκλησίαν, 24, 33 (ΕΠΕ 7, 184, 185); ᾿Επιστολὴ ὅτε ῾Εάλω, 7 (ΕΠΕ 7, 202),
Διάλεξις πρὸς Χιόνας, 9, 10,12 (ΕΠΕ 7, 214, 216, 218-220).
47
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бъдат опровергани – „Поставих това, спомняйки си думите на апостола, че в
името на Иисуса Христа всеки род ще се поклони и всеки език ще изповяда, че
Иисус Христос е Господ, в славата на Бога Отца, т.е. при Второто пришествие
на нашия Господ Иисус Христос”48.
Без да влизам в подробности за тези автори, ще отбележа, че в тази епоха
византийските полемисти са доста по-отворени за диалог с исляма и почти никога на практикуват едностранчива полемика, винаги се опитват да погледнат
мнението и на другата страна. Разбира се, сговорчивостта през онази епоха е
предизвикана и от хода на историческите събития и стесняването на политическите и военни възможности на Византия. От друга страна, и ислямът много се
е променил. Докато арабският ислям е тясно обвързан с непрекъснатите войни
с неверниците и устрема на пустинните племена да навлязат дълбоко в ромейския свят, персийският и турски елемент вече образно казано са „успокоили”
исляма и са го превърнали в държавна религия, обвързана с тежката бюрокрация
на вековни империи, която почти никога няма интерес да се конфронтира с
местното население и със съседите си. Ислямът вече се е превърнал в религия
на интелектуален и държавен елит, който гледа в бъдещето с реализъм и прагматизъм.
Разбираемо е, че вече християнските богослови се опитват да диалогизират на
теми като троичността на Бога, богочовешката природа на Христос, въпроса
за Откровението. Като най-красноречив пример за настроението на епохата
можем да посочим св. Григорий Палама – Солунски митрополит, който за православните е събирателен образ на църковника, отстояващ чистотата на православието, и в същото време той е най-усмихнатият и добронамерен събеседник
на турските богослови и управници по време на пътуването си из Мала Азия.
Според него приятелската атмосфера и доброто настроение трябва да се съхраняват, въпреки че не винаги мислим по един и същи начин.

48

᾿Επιστολὴ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ᾿Εκκλησίαν, 29 (ΕΠΕ 7, 190); срв. ᾿Επιστολὴ ὅτε ῾Εάλω, 11 (ΕΠΕ 7, 208).
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Георги Казаков

ЦЕРЕМОНИЯ, ПАМЕТ И
ПРАВОСЛАВИЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ.
ПРАЗНИКЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
И НЕГОВОТО УЧРЕДЯВАНЕ
В края на първата седмица на Великия пост Византийската църква чества събитие, което Филотей през 899 г. нарича Неделя на православието на светите
икони1, а De Cerimoniis в средата на Х в. обозначава кратко като Празника на
православието2. Този празник е въведен първоначално, за да припомня събитията,
които през 843 г. водят до победата на иконопочитателите. Постепенно обаче
празникът се трансформира и придобива по-общ смисъл, ставайки „денят на
това, което официално се нарича православие, ден, когато Църквата има обичай
да различава православните от еретиците и да анатемосва хетородоксите”
според думите на Михаил Аталиат.3
Тази работа е посветена на механизмите, които церемониалът използва, за да
генерира набор от символически значения за паметта и политиката, които ще
бъдат в състояние да оформят общо разбиране за ролята на православието и
императорския церемониал.
Събитията, които припомня празникът, са добре познати, но си струва да резюмираме главното. Последният император иконоборец Теофан умира на 20 януари
842 г. и на следващата година неговата вдовица и майка на малолетния император Михаил свиква църковен събор, който решава да възстанови почитането
на иконите, сваля стария патриарх Йоан Граматик и избира нов на 4 март 843 г.
1

Филотей, Клиторологий (еd. N. OIKONOMIDÈS, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris
1972, p. 195). За датата на издаване повече ibid., p. 65; p. 81, ll. 4-5.

2

De cerimoniis I. 37 [éd. E. VOGT, Constantin VII Porphyrogénète- Le Livre des cérémonies, I, Paris 1935, p. 145.

3

Михаил Аталиат, История, XI [éd. I. PÉREZ-MARTÍN, Miguel Attaliates-Historia, Madrid 2002, p. 106].
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Новият патриарх е Методий, известен със своята активна позиция в защита
на иконите. На следващата неделя (11 март) с тържествена процесия в „Св.
София” възстановяването на иконите е публично прокламирано, а новият патриарх – интронизиран.

Празникът на православието: учредяване, версии,
церемония
Тези събития са важни, защото бележат края на една тежка религиозна криза, започнала повече от век по-рано, като възобновяват решенията на Седмия
вселенски събор в Никея от 787 г. Тези събития са важни и защото показват
релефно една важна черта на византийската менталност – пред лицето на
толкова дълга, тежка и засягаща практически всичко в империята криза като
иконоборческата, устойчивите решения се търсят внимателно и с ясен фокус
върху изработената вече правна традиция. Византийците от средата на IX в.
имат ясното съзнание, че дават живот на решения от края на VIII в., и настояват, че новата религиозна политика, провеждана от императрица Теодора, е
възстановяване, реставрация на вече взети по легитимен начин решения. Авторът на Синодика, най-вероятно от близкото обкръжение на Методий, отбелязва,
че Бог, „за да върне благочестието на самото него”, се намесва два пъти: за
първи път в Никея през 787 г. и за втори – в Константинопол през 843 г.4 Както
отбелязва Жан Гуйар, Синодикът „не учредява нова доктрина, той празнува възстановяването”5. В същото време през Х в. влиятелни византийци коментират,
че съборът от 843 г. е истински важното събитие за православието. Йосиф
Генезий например казва, че празникът, честващ възстановяването на иконите,
протича „в годишнината на деня, който е направил православието”6. Дали решенията на поместния събор са започнали да придобиват по-голяма тежест за
византийците от решенията на вселенския събор, както твърдят някои изследователи?7 Със сигурност в каноническо, дисциплинарно и догматическо отношение подобен извод е необоснован. Факт е обаче, че след учредяването си Празникът на православието се развива и постепенно придобива специална роля в
празничния календар на Константинополската църква. В най-голяма степен това
обстоятелство се дължи на участието на императора в празника. Най-важното
в празника – възстановяването на иконите и извънредният им статут – са ясни
достатъчно рано, обаче специалната му роля се разкрива постепенно. Съвременникът и участник в събитията Георги Монах е оставил в своята Хронография

4
J. GOUILLARD, Le Synodikon de l’Orthodoxie. Édition et commentaire, Travaux et Mémoires 2(1967) p. 47, ll.
37-43. По-нататък ще цитираме текста със Synodikon, а коментариите с GOUILLARD, Synodikon
5

GOUILLARD, Synodikon cit., p. 167.

6

Йосиф Генезий, Царства, ІV, 5 [éd. A. LESMUELLER-WERNER-H. THURN, Berlin-New York 1978 (Corpus Fontium
Historiae Byzantinae, 14), p. 60] Друг израз, който използва Генезий, е „Триумф над апостасията” IV. 5 [éd.
LESMÜLLER-WERNER- HURN cit., p. 60].

7

В календара на Великата църква за 11 октомври се предвижда честване на VІІ Всел. събор с pannychis,
но без участие на император- J. MATEOS, Le Typikon de la Grande Église, I:Le cycle des douze mois, Rome
1962(Orientalia Christiana Analecta, 165), p. 67
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описание на събитията, знаменателно със своите противоречия.8 Хронистите
от Х в., напротив, са доста подробни в описанията си, но пък се фокусират
върху събитията, предхождащи акта на възстановяване на иконите и по-специално върху версиите, които различни групи във византийското общество разпространяват вече 100 години по-късно9. Агиографите от кр. на IX и X в. не се
различават съществено от хронистите.10 Приличната литературна и реторична
образованост на авторите (миряни и клирици) придава на разказваните версии
убеждаващата сила на малки драматургични форми или анекдоти. Най-важните
от тях засягат съдбата на сваления патриарх Йоан Граматик, който използвал
магьоснически умения на превъплъщението, за да практикува осъденото вече
иконоборчество или клеветническата кампания срещу патриарх Методий, която
приключва със специален процес, завършил с неговото оневиняване (след като
публично се съблича, за да докаже клеветата) и с осъждането на клеветниците,
които са задължени да участват в процесията за Празника на православието,
за да бъдат анатемосани в „Св. София”.11 Особено популярен сред тях е разказът за чудесното опрощаване на греховете на последния император иконоборец – Теофил, чиято памет е спасена от вдовицата му Теодора, която успява да
получи от самия Христос онова, което Църквата не може – опрощение без предсмъртна изповед пред свещенослужител.12 Хрониката на Theophanes Continuatus
потвърждава през Х в. автентичността на сюжета, но се съмнява, че чудото
може да е резултат и от интригите на императрицата. В общи линии хронистите и агиографите повече се грижат как да аранжират и селекционират
събитията, за да им припишат нужното значение, отколкото да регистрират
тяхното протичане. Тези различни версии затрудняват силно изследователите13
на развитието на празника и неговите значения в началната му фаза, но дават
ясна картина за разнообразието от гледни точки във византийското общество
от ср. на IX до ср. на XI в. Нарастващият интерес на различните групи във византийското общество към Празника на православието въпреки разнообразието
8

Георги Монах, Хронография éd. C. DE BOOR(red. P. WIRTH), Stuttgart 1978, II, pp. 801-803. Хронистът неочаквано заявява, че Михаил ІІІ (по това време малолетен) се приобщава към истинската вяра след смъртта си и
свиква събора, който възстановява иконите. Повече за странностите в описанието на хрониста и на неговите
интерпретации в съвременна историография, напр. в G. DAGRON, Histoire du christianisme, J. -M. MAYEUR- Ch.
et L. PIETRI- A. VAUCHEZ- M. VENARD, IV:Évêques, moines et empereurs, Paris 1993, pp. 155-162.
9

Йосиф Генезий, Царства, IV. 2-5 [éd. LESMÜLLER- WERNER- THURN cit., pp. 56-60]; Theophanes Continuatus,
IV. 1-10[éd. Bonn, pp. 148-160].
10
Агиографията през периода е изключително активна, защото текат процеси, свързани с нейното трайно обвързване с богослужението, което означава нейното реторическо, догматическо и литургическо редактиране.
Създаването на Константинополския синаксар е най-ясният пример в тази насока. Повече за процеса – Dagron, G. L’ombre d’un doute: l’hagiographie en question, VI-XIe siecles, DOP 46 (1992), p. 59-68. Също и: Дагрон,
Ж. – Императорът и свещеникът, С., 2006 г.
11

Относно гледната точка на хронистите от Х в. B. FLUSIN, LE TRIOMPHE DES IMAGES ET LA NOUVELLE
DÉFINITION DE L’ORTHODOXIE в Quaderni di Νέα Ῥώμη 4 (2010), рр. 3-20.
12

Този източник е издаден, коментиран и преведен от Афиногенов, Д. ПОВЕСТЬ О ПРОЩЕНИИ ИМПЕРАТОРА
ФЕОФИЛА, М., 2004 г.

13

Заслужават отбелязване изследователите, които проучват преди J. GOUILLARD толкова сложен документ
като Синодика. Най-важните: Ф. Успенский, Синодик в Неделю Православия // Известия Русского археологического института в Константинополе. Приложение (Одесса, 1893); М. Г. ПОПРУЖЕНКО, Синодик царя Борила
// Известия Русского археологического института в Константинополе, т. 2 (Одесса, 1897) В. Мошин, Сербская
редакция синодика в неделю православия. Анализ текстов // Византийский временник 16 (1959) 317-394;
СЪЩИЯТ, Сербская редакция синодика в неделю православия. Тексты // Пак там 17 (1960) 278-353. От съвременните заслужава специално отбелязване Flusin (виж бел. 11).
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от версии демонстрира ясно институционалната устойчивост на това толкова
податливо на кризи и групови конфликти общество. Учреден по силата на правната традиция от императорската власт и осветен от Църквата, Празникът
на православието не подлежи на оспорване. Не така стои обаче въпросът с лицата, които олицетворяват тези институции. Практически всички императори и
патриарси са обвинявани от хронистите и агиографите, че са изпаднали в ерес,
дори ако това означава, че не всички заслужават осъждане, все пак са нужни нов
император и нов патриарх, за да бъде спасено православието. Институциите
следователно остават извън подозрение.
Специфичният характер на изворите дава известни основания за дебатите в
съвременната наука за началото на празника.14 Въпреки споровете все пак изглежда сигурно, че празнуването започва от самия Методий през 844 г., което не
означава, че познаваме първоначалната форма на празника. Доста странно е, че
празникът не фигурира в ранната версия на Typikon на Великата църква от втората половина на IX в.15, но пък се появява в по-късните версии (Dresdensis A 104)
на същия Типикон от първата половина на Х в.16 Първото сигурно свидетелство
за наличие на такъв празник е трактатът на Филотей за приемите от септември 899 г., където е отбелязана процесията от Влахерните до „Св. София”, участието на императора в нея и банкетът, който се организира в Патриаршията
след Божествената литургия.17 Най-подробното описание на началната фаза на
празника е запазено в Книга за церемониите, където на Празника на православието е посветена цяла глава (De Cerimoniis I:37)18. Тази глава включва в началото
си един стар протокол за протичането на празника. После стилът се променя
и нов редактор въвежда нов протокол, който бил въведен „съвсем скоро” според
бележка в полето на ръкописа.19 Изследователите на De Cerimoniis приемат, че
новият протокол е записан при Константин Багрянородни към ср. на IХ в., докато
старият следва да се отнася към ср. на IХ в.20 Двата протокола следователно
описват състоянието на церемонията за празника няколко десетилетия след
неговото учредяване. Значителните промени между стария и новия протокол
доста ясно демонстрират динамичния характер на празника. Според стария протокол на De Cerimoniis I:37 празникът започва от събота вечер във Влахерните21
със специална служба (pannychis), в която участват патриархът, монаси и клир
от всички манастири и църкви на града, а също и народът на Константинопол.
14

GOUILLARD, Synodikon cit., pp. 129-130.

15

В най-ранната версия на Типикона на Великата църква, първата неделя на Великия пост е посветена
на паметта на пророците. éd. J. MATEOS, Le Typicon de la Grande Église, II, Rome 1963 [Orientalia Christiana
Analecta, 166], pp. 20-21. Темата за паметта на пророците заема сериозно място и в Синодикона. GOUILLARD,
Synodikon cit., p. 134.
16

За Типикон от Дрезден: Дмитриевский А. Древнейшие патриаршие типиконы, Киев 1904 г., с. 193-197.

17

Филотей,еd. N. OIKONOMIDÈS, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, p. 197-199.

18

De cerimoniis I. 37 [éd. VOGT, I, cit., pp. 145-148.

19

Ibid., éd. VOGT, cit., I, p. 147.

20

Тази версия за хронология на различни протоколи за първи път у J. B. BURY, The Ceremonial Book of
Constantine Porphyrogenetos, в The English Historical Review 22[87] (juillet 1907), p. 419.
21
За църквата на Влахерните и ролята в култа към Богородица в Константинопол R. JANIN, La géographie
ecclésiastique de l’empire byzantin, I:Le siège de Constantinople et le patriarcat oecuménique, 3:Les églises et les
monastères, Paris 1969 2, pp. 161-171.
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На сутринта след утринната служба всички, организирани в процесия начело с
патриарха, се отправят от Влахерните към Великата църква. Процесията за
празника има възпоменателен характер и е организирана така, че да напомня
за процесията, с която е започнало учредяването на празника през 844 г. Тогава процесията е водена от императрица Теодора и новоизбрания патриарх
Методий след pannychis hymnōdia. Императорът от своя страна не участва в
процесията от началото, а я посреща и се присъединява към нея близо до „Св.
София”. Преди това обаче той се подготвя за участие в церемонията, което
има своите специфики. Обстоятелството, че празникът се чества в дните на
Великия пост, налага някои ограничения в церемонията, които в най-общия смисъл представляват съкращаване на някои елементи от тържествената  част.
Вместо дългия и тържествен прием в залите на двореца, на който императорът
постепенно бива удостояван както със знаците и одеждите на императорската
власт, така и с признанието за легитимността си от многобройните различни
групи на сановниците и служителите на Двореца, синклита, управата на града,
войската и гвардейските части, партиите на Хиподрома и др., на този – протоколът предвижда относително бърз маршрут в Двореца, който използва коридорите, свързващи Хризотриклиния и Магнаура – или страничната порта на
Халки. При този маршрут императорът излиза облечен само в скарамангион и
плащ, докато парадните му одежди потеглят по друг маршрут към „Св. София”,
където по-късно трябва да бъде извършено официалното му обличане с тях.
За този ден протоколът предвижда сериозно ограничаване на церемониалните
срещи преди важната среща с процесията на народа и клира около „Св. София”.
Само на две места императорът бива акламиран при това – mystyikos (т.е. тайно) – при страничната порта на Халки и при Св. Кладенец, от представители на
Сините и Зелените, които го поздравяват с кръстен знак трикратно повторен,
без обаче срещата да предполага спиране на императорската процесия.22 След
пристигането си в „Св. София” императорът се оттегля в своя мутаторий,
където чака писмено известие от патриарха за движението на процесията и
за реда на протичане на службата. Чак след получаване на известието започва
обличането с парадните одежди – скарамангион и хитон в бял цвят в памет
на покайния характер на празника. След излизането си в парадни дрехи, но без
други инсигнии, императорът получава традиционното официално признаване на
своята легитимност от свитата си за този ден – колективно изпълнение на
многолетието „За много добри времена да продължи Бог твоето свето императорстване.” След неговото изпълнение свитата, също облечена в бяло, образува
двоен шпалир от висши дворцови служители и членове на Синклита около императора и всички със запалени свещи се отправят към задната част на западния
двор на „Св. София”, където посрещат процесията начело с патриарха, за да се
присъединят към заключителната  част.
Ритуалът на присъединяването включва: молитва със запалена свещ пред патриарха, а след това целуване на неговия кръст и на евангелието, което се носи
от архидякон. След заключителни взаимни поклони императорът и неговата сви22

За спецификата на т.нар. „тайни” маршрути, които свързват Двореца и Великата църква, у Дагрон Ж. Императорът и свещеникът, С., 2006 г.
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та се включват в процесията и заедно с патриарха образуват нейното начало.
Това е моментът, когато императорската свита запява тропара „На истинните
догми…”, на който De Cerimoniis описва началната фраза incipit. В нартекса на
„Св. София” под прочутата мозайка с Христос, преди входа (eisodos) за литургията, императорът отново трябва да демонстрира публично предвиденото по
протокол уважение към патриарха, преди да влезе в храма, за да стигне ръка в
ръка с патриарха до олтара. На този ден той не влиза в олтара, а се отправя
към мутатория, от който не излиза нито за великия вход, нито за целувката на
мира, какъвто е обичаят за големите празници.23 Излиза само за причастието,
което взема близо до олтарната преграда. След литургията и след прощална
среща с патриарха той напуска „Св. София” и при обратния маршрут следва същите предписания като на излизане от двореца – бързо и тайно (mystykos), което е достатъчно публично, за да организира две срещи с партиите на Зелените
и Сините и достатъчно „нетържествено”, за да сведе необходимите за случая
официални акламации или многолетия до трикратен кръстен знак, изпълняван в
мълчание.
По-новият протокол за същия празник предвижда важна промяна. Императорите
вече влизат в олтара, за да поднесат даровете си, а след това слушат литургията от трибуната на „Св. София” до ектенията. Но вместо да участват в останалите етапи на литургията, те се заемат с нещо друго – организацията на
банкета, който трябва да се проведе в Патриаршията след края на литургията.
Този церемониал, забележителен в много отношения, отдавна привлича вниманието на изследователите, които са склонни да го интерпретират в контекста на кризата, около която възниква празникът. Най-ясно го е формулирал A.
Vogt – издател, коментатор и преводач на френското издание на De Cerimoniis.
Императорът не влизал в олтара заради покаянието си за иконоборческата ерес
и „действа така, сякаш покайвайки се, предоставя „Св. София” на православния
култ”24. Този обяснителен модел, че императорът заради специфична „заслуга”
за иконоборческата ерес, чрез публичното си покаяние следва да плаща цялата
цена за помирението между Църква и империя, постигнато чак в полученото
причастие (по стария протокол), се оказва доста привлекателен за мнозина
съвременни изследователи, които са готови да интерпретират една конкретна
церемония (или протокол) без ясна връзка с цялото на императорския церемониал, в контекста на който най-вече функционира отделната церемония.25 В
този смисъл е важно да бъдат изтъкнати спецификите, които ясно различават
церемониала на Неделята на православието от другите празници. Преди всичко
участието на императора в този празник заслужава отбелязване. В рамките на
23

По време на пет големи Господски празника церемониалът изисква от императора да напусне мутатория
на 3 пъти, след като вече е влязъл в него, за да се включи тържествено в Божествената литургия/при процесията на Св. дарове, целувката на мира и причастието/ De cerimoniis I. 1;I. 18;I. 32;I. 35 [éd. VOGT cit., I, pp. 10-13,
58-61, 122-124, 135.

24

VOGT, Commentaire, I, p. 162.

25

Напр. Афиногенов е готов да интерпретира церемонията като „символизираща императорското покаяние”, D. AFINOGENOV, Imperial Repentance: The Solemn Procession in Constantinople on March 11, 843, в Eranos
97(1999), pp. 2-3, 7. Грабар пък вижда в ограничения достъп до олтар референция към участие на жена в учредителната процесия A. GRABAR, L’iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique, Paris 1984, pp. 214-218.
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литургическата година от Типикона на Великата църква всеки Вселенски събор
има своя възпоменателен празник, никъде обаче не се предвижда присъствие на
императора. Второ – необичайно е една процесия, тръгвайки от някоя църква на
града, да стигне до „Св. София”, където се отслужва Литургия. Характерно е
обратното – процесиите тръгват от „Св. София” към някоя от градските църкви, където се чества Литургията.26 Трето – фактът, че императорът, който е
дошъл до „Св. София”, за да участва в Литургията, а не влиза в олтара, е забележителен. Сложната композиция на гл. 37 от De Cerimoniis, съставена от два
разновременни протокола, показва до каква степен церемониите са подложени
на промени и колко сериозно внимание следва да фокусира съвременното изследване на Неделята на православието върху смисъла и значението на самата
динамика на ритуалите.

Оттук могат да се направят няколко извода
Забелязващата се тенденция за намаляване на спецификата при императорското участие в церемониите от по-стария към по-новия протокол, следователно
към сближаване на церемониала за Неделята на православието с церемониала за
останалите празници, следва да ни напомни основната функция на церемониала
във Византия – да демонстрира легитимността на императора (т.е. да демонстрира капацитет за вземане на решение в полза на politeia (базиран на правна
традиция от римски тип), а не на изключителността на императора. Възникващ
в ситуация на извънредност, заплашваща в една или друга степен някой от
елементите на империята, церемониалът следва да преобразува опасността в
някаква форма на мирен процес, основан върху римската правна традиция – т.е.
наличие на правомощия, основани на auctoritas и potestas, за тяхното прилагане.
Няма постоянно установен церемониал за Празника на православието, а има
няколко ритуални елемента, които всеки император организира в драматизиран церемониал, белязан от неговата личност и рефериращ към учредителното
събитие от историята, която следва да се преобразува от заплашващо в поддържащо съгласието и мира в империята на базата на вече установена правна норма – закон, канон или действаща традиция. Тези елементи – специален
церемониален код на комуникиране (вкл. мълчаливо кимване), специални формули
акламации, спирания, прегрупирания, смяна на облекло (mutatio vestis), дистанции
и внимателното им трансформиране на точно определени места – са въпрос на
обстоятелства и на избор. Церемониалът само редува събитията, като всеки
път поставя ударението върху процеса, който води до легитимността, т.е. до
способността на императора на базата на правната традиция да взима публични политически решения, които укрепват съгласието и доверието между различните групи в империята (Църква, администрация, гражданска общност). Както
се вижда от протоколите, процесът, който води до легитимността, минава през
внимателна комуникация между участващите страни, която приключва чак когато легитимността е разпозната чрез някоя от валидните форми на публично
26

За процесиите в Константинопол, J. F. Baldovin, The Urban Character of Christian Worship. The Origins,
Development, and Meaning of Stational Liturgy, Rome 1987(Orientalia Christiana Analecta, 228), pp. 208-226
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съгласие – акламация, взаимен поклон и т.н. Местата, на които се извършва
церемониалното преобразуване, имат двойно значение – от една страна, напомнят за уникалността на учредяващото събитие, а от друга – за установения
институционален ред и неговите учреждения, чрез които се взимат устойчиви
за съгласието и доверието в империята решения. Напомнянето или възпоменанието следователно препраща към самата същност на церемониалния процес –
потвърждаване на правото на императора да взема публични решения, които
могат да станат легитимни само ако бъдат признати едновременно за свързани
с учредяването (institutio, condito) и за свързани с обновяването (renovatio). Паметта, която се експлицира в церемониала, е от римски тип – тя идентифицира
правоприемника или притежателя на наследството според римското право и го
задължава да действа в рамките на неговите правомощия, които могат да бъдат проверявани от организираните общности (taxeis) на politeia. Ето защо местата на церемониалното преобразуване имат такова значение и ето защо толкова подробно протоколите за Деня на православието коментират места като
Двореца (страничната врата на Халки) или Великата църква (нартекс, олтар).

Памет и православие
Синодикът, специалната служба за Празника на православието, също се променя
в течение на времето. Неговата последна част, която Гуйар нарича „диптисите”, се обогатява – списъкът на православните патриарси, последван от възгласи на „вечная памят” или пожелание за дълго императорстване, се актуализира в годините след учредяването на празника.27 Знае се също, че Гуйар различава
три редакции на Синодикона: М – от времето на т.нар. Македонска династия,
редакция още близка до оригинала, С – от времето на Комнините, Р – при Палеолозите, където втората част на текста започва да се отваря (кр. ХI в.) за
ереси, възникнали след иконоборчеството.28
Двама византийски историци свидетелстват ясно за значението, с което се
натоварва постепенно Празникът на православието. М. Аталиат вижда в този
празник напомняне за „деня, когато Църквата има обичай да разделя православните от еретиците и да анатемосва хетеродоксите”29. В средата на XIV в.
Никифор Григора вижда в Неделята на православието „деня, когато трябва публично да се обявява паметта едновременно на василевсите и православните
патриарси”30. Колкото и да са различни двете становища, не може да бъде
прикрито общото между тях – празникът се мисли като ден, в който Църквата
възпоменава взимането на решение, съобразено със собствената си традиция
(Предание). Именно в този ключ – за традицията (Преданието) на Църквата
като основа за вземане на решение – става по-ясно защо Денят на православието постепенно се превръща от местен празник на Константинополската
църква в празник, който идентифицира цялата Църква и цялата империя.
27

GOUILLARD, Synodikon cit., pp. 2-3.

28

Ibid., p. 3.

29

Виж началото, бел. 3.

30

Historia Romana, VIII. 5, éd. SCHOPEN, I, Bonn 1829, p. 303, ll. 14-17.
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Синодикът на православието е близък на литургическите Synodika, т.е. на решенията на Вселенските събори, които се четат по време на възпоменателните
празници на отделните събори и които включват произнасяне на анатема за
различните ереси.31 За разлика от останалите обаче Синодикът на православието се позовава на решенията на Синода на Константинополската църква от
843 г. Разбира се, в доктринално отношение дефинирането на иконоборчеството и другите ереси в Синодика следват решенията на Седмия вселенски събор.
Фактът обаче, че Синодикът възпоменава синодалните решения именно на Константинополската църква, е знаменателен. Друга впечатляваща отлика на православието, празнувано в първата неделя на Великия пост, можем да открием в
една литургическа песен, която се е пеела на празника. Става дума за тропара,
който императорът и неговата свита запяват и на който De Cerimoniis дава
inscript32. От блясъка на истинните догми и на подобаващата репрезентация на
иконите се въздига твоята Църква, Христе Боже. Чрез тях сме водени към една
единодушна вяра и ние славим Твоето невъзможно за разбиране величие.33
Въпреки краткостта си тропарът е показател за това, което може да означава
православието в онзи период. Става дума очевидно за истината на догмите и
ще бъде парадоксално, ако оспорваме, че различието между ереста и православието не засяга богословието. Богословското, догматическото различие обаче
не е единственото, което различава православието от ереста на иконоборците. Различието между тях върви и по линия на култа, т.е. на литургическата
практика, която представлява важна част от традицията (Преданието/traditio/
παράδοσις) на Църквата: „подобаващата репрезентация на иконите” (ἐυπρέπη
τῶν ἐικονῶν ἀνατυπωσιν), реферира към вече установени форми на култ към
иконата, които са не по-маловажни от догмите за ясно разграничение между
православието и еретиците. Именно спорът с иконоборците издига църковната
традиция до специфичното  място в Константинополската църква – догмите и
литургическата практика са в еднаква степен част от писаната и неписаната
традиции и от дефиницията на православието. Така, като превръща църковната
традиция в толкова същностна част от своите представи, православието може
да настоява, че „всяко нововъведение (καινοτομηθέντα) може да противоречи на
църковната традиция (παράδοσιν)… анатема!”34. От друга страна, връзката,
която развива православието между църковната традиция и догматическите
постановления на Седмия вселенски събор за иконата, представлява сама по
себе си впечатляваща новост. Въпреки че тези постановления се отнасят до
цялата Църква, само Константинополската църква ги развива като основа на
специална и уникална литургическа практика, от която византийците правят
31

GOUILLARD, Synodikon cit., pp. 6-7.

32

De cerimoniis I. 37 [éd. VOGT cit., I, p. 147]. Типиконът от Дрезден, като потвърждава наличието на този тропар, отбелязва използването на още два химна в процесията – Дмитриевский, А. Древнейшие патриаршие
типиконы, сс. 193-196.
33

Този тропар отсъства от съвременния Триод, но може да бъде идентифициран в много византийски литургически ръкописи. Използвам негова публикация в B. FLUSIN, LE TRIOMPHE DES IMAGES ET LA NOUVELLE
DÉFINITION DE L’ORTHODOXIE в Quaderni di Νέα Ῥώμη 4 (2010), рр. 3-20.

34
Византийският текст в Synodikon cit., p. 53, ll. 117-119. и френският превод GOUILLARD, ibid., p. 52. Същата
анатема и в Томос на Мира J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, XVIII, réimpr. Graz
1960, col. 341.
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крайъгълен камък на православието и която се оказва изключително ефикасна и
като устойчив белег за идентичност.
Въпросът за традицията (Преданието/traditio/παράδοσις) на Църквата е сред
най-важните, които се обсъждат през цялото време на иконоборските спорове.
Иконоборците успяват да поставят въпроса за църковната традиция в плоскост,
която преди тях е вън от целенасочено обсъждане – от една страна, свързват
Традицията с Писанието, от друга – с понятийния апарат на римското наследствено право. Подобна ориентация – едновременно богословска и юридическа,
свързва единството на вярата с правоприемството и с механизмите за представяне и доказване на правомощия от собственика към държателите на неговото наследство. Ефективният отговор срещу иконоборците идва с известно
закъснение, но също е разработен върху връзката между единството на вярата
и правоприемството в стилистиката на римското наследствено право – не чрез
пряката документирана връзка между собственика и неговия наследник, а чрез
института на свидетеля, който свидетелства за истинността на процеса при
предаване на правомощия от един правомощен наследник на друг правомощен наследник. Тази процедура в римското наследствено право има най-голяма тежест.
Интересен е начинът, по който Синодикът на православието символично превръща православните в свидетелска инстанция – с решаваща юридическа сила по
толкова странен юридико-богословски казус като единството на вярата. Става
дума за акламацията, с която следва да приключи и четенето на основните
вероопределения, насочени срещу иконоборците, всяко от които е организирано
в коректна богословска форма, приета на предходните събори, и в ритмични
структури, подходящи за публична употреба от церемониален тип (скандирания,
пеене и др.) Всяко вероопределение завършва с трикратно повтаряне на възглас
„Вечна памет!”.
Единството на Църквата, разбирано като единство на вероопределение и единство на църковна традиция, следователно е различителният белег на православието, който само тя може да осигури. Акламацията твърди, че това единство,
разбирано като една вяра, е преминало през свидетелствата на апостолите
от първите векове на Църквата и после периодично се подновява през времената на светите отци – та чак до православните, които декларират същата
вяра. Това е вярата на апостолите, това е вярата на отците, това е вярата
на православните, която укрепи Вселената.35 Появата на православните в тази
верига36 от свидетели, които публично декларират и така доказват основната
си теза, че вярата на Църквата e била и ще бъде една, е с огромно значение.
Първо, защото те са последните легитимни свидетели за единството на вярата в историческото време. И второ – вярата на православните е „укрепила
Вселената”, т.е. това е единствената вяра на Вселенската църква. Терминът
„вселена” (οʼικουμένη) обаче, който използва акламацията, дава допълнителни
35

Synodikon cit., p. 51, ll. 106-107.

36

Образът на връзката, която свързва православните помежду им, е доста интересен и показателен. Г. Монах
напр. пише за „система на православните” [éd. DE BOOR, red. WIRTH, p. 803, l. 12]. Следва да се има предвид,
че гръцкото значение на systema реферира както към организираност, така и към здравина, родственост.
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аспекти в изследването на взаимодействието между Вселенската църква и вярата на православните. Става дума за церемониалния контекст, в който се
развива четенето на Синодика на православието. Това означава, че част от
образите, които развива текстът, могат да станат разбираеми в контекста на
церемониала. В рамките на този контекст вселената е ключово символическо и
реално пространство, към което е насочена преобразуващата сила на церемониала. Силата на церемониала, който използва римски тип мемориализации, за
да преобразува легитимността на императора във възпоменание за основаване
и обновяване, или ситуацията на извънредност – във възпоменание за консенсус
и мир – οʼικουμένη играе важна роля, доколкото трябва да се репрезентира като
символическо преобразуване на града в свят. Това преобразуване (urbi et orbi) е
характерно за римската церемониална традиция, на която Византия е законен
наследник, и основава правната основа на властта, която Рим упражнява върху
териториите извън града. Церемониалът, който преобразува „Вселената” в Константинопол, следователно символизира устойчивата правна връзка на „Новия
Рим” и временния характер на загубата на някои територии от стария патримониум на империята. За империята на „Новия Рим” вселенското преобразуване
се развива със средствата на литургията и на пространството на Великата
църква. Това означава друго измерение на понятието „οἰκουμένη”. Означава също,
че империята търси в единството на вярата ново измерение на политическото
си единство, конструирано по начин, доста различен от времето на Константин
Велики и от това на Вселенските събори. Трябва да припомним колко е влиятелно
това търсене при церемониала за Празника на православието – с толкова много
взаимни поклони и внимателно пазени граници.
В края, разбира се, следва да припомним главното. Църквата, която триумфира,
е Църквата на православните, Църквата на Константинопол. Референцията за
вселенскост остава, но това е вселенскост, разбирана по имперски – случващото се в Константинопол сякаш следва своя логика, отчитаща обстоятелството, че както Църквата има различни патриаршии извън Константинопол,
така има и територии, които са извън „Новия Рим”. В подобни граници следва
да търсим новата идентичност на православието – от една страна, собствени
константинополски референции към наистина специфична религиозна практика,
от друга страна – разнообразни групи за повишаване на сътрудничеството и
доверието чрез римски методи за мемориализация, фокусирани върху легитимността на императора и необходимостта да се прави политика, основана върху
правната традиция. Което означава, че тази политика може да бъде единствено легитимна, ако се обосновава в рамките на символичното пространство на
церемонията между Двореца и Великата църква, единственото място в християнската вселена, където ритуалното преобразуване на politeia в oikumene (urbi et
orbi) може легитимно да учредява право и юрисдикция.
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ЕДИНСТВОТО И КАТОЛИЧНОСТТА
НА ЦЪРКВАТА В ДЕБАТА МЕЖДУ
КОНСТАНТИНОПОЛ И РИМ ОТ
НАЧАЛОТО НА XIII В.
Едва с епохата на Кръстоносните походи Изтокът започва да осъзнава дълбинната
непримиримост на идеологията на папския примат. Важността на този проблем
нараства и от това време са запазени диалогични произведения и трактати, посветени на примата – това са проведените дискусии между известния ученик на Йоан
Итал, коментатор на Аристотел – Евстратий, епископ Никейски, и Пиетро Гросолано, архиепископ на Милано (1112); Никита, епископ Никомидийски и Анселм, епископ на
Хавелберг (1135-6), и др. Основните теми на дебатите са приматът, безквасният
хляб и filioque. На практика тогава се изработват елементите на аргументация
в ромейската критика на Римския примат, които остават почти непроменени чак
до Фераро-Флорентинския събор. След Dictatus Papae на Григорий VII (1075) на Запад
между 1050 и 1150 г. се оформя и започва да функционира една идея за Църквата
като царство, regnum, което има своя папа в ролята на монарх, който обладава пълнотата на властта или plentitudo potestatis. Учението добива завършен вид с оформянето на Decretum Gratiani в Болоня през 1140 г., когато идеята за папата като съдия
на цялата Църква, iudex totus ecclesiae, става инструмент на папския абсолютизъм.
Изменянето на изконната традиция поражда вътрешен проблем на идентичност
на Запад, който позволява на съвременната историография да схване реформираното папство като установяване на един нов суперепископски йерархически
чин през XI в. – papatus. С това е завършен пирамидалният еклесиологически
модел, загатнат през III в. от св. Киприян Картагенски (ф. 1), на чийто връх
сега застава Римският епископ като приемник на св. ап. Петър, който от своя
страна е приемникът на Самия Христос.
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Фигура 1.

Особената глухост и безрезултатност на всички тези дебати в крайна сметка
идва да покаже, че разривът между двата свята вече се е случил в дълбочина,
а общението и единението остават единствено тема, за която не може да се
намери подходящ език. Самият папа Инокентий III отбелязва, че пълнотата на
папската власт не знае граници, понеже Сам Христос е дал на св. ап. Петър (а
от него е преминало към папата) управлението не само над Църквата, но и над
целия свят.1 Точно тази идея за примата ще видим да се разгръща и в изпълнението на плановете му за Константинопол веднага след завоюването на Града.
Те предвиждали решаване на проблема с единството на християнския свят, orbis
christianitas, чрез окрупняването му в една-единствена юрисдикция – тази на Рим,
която съвпада с границите на познатата икумена. Така Константинополската
църква политически, юридически и йерархически бива погълната от Римската.
Проблемът обаче е, че това става само „институционално”, не и на нивото на
общността. Гръцкият лаос, народът Божий на Константинопол, не приема това
и отхвърля подобна „тирания” на Римския епископ, а идеята за послушание на
папата схваща като нещо радикално чуждо на собствената идентичност.
На 5 август 1198 г. в Константинопол е възведен в патриаршеско достойнство
Йоан X Каматир, само няколко месеца след интронизацията на папа Инокентий III. Малко след интронизацията си папата пише писма до императора и до
патриарха. Двамата връщат своите отговори до папата през февруари 1199 г.,
а рано през ноември същата година получават ответните писма от папа Инокентий III. Отговорът на второто писмо на патриарх Йоан Каматир е изпратен
през пролетта на 1200 г. Тази кореспонденция между папа Инокентий III и патриарх Йоан Каматир е особено важна за нас, понеже в нея за първи път промислено
и аргументирано се дебатира върху католичността на Църквата като елемент

1
Всъщност тъкмо това се разбирало под често цитираното правилото на Рим – да съхранява за себе си обичайната власт над всички църкви – super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum. срв. Пападакис
и Мейендорф, Христианский Восток и Возвышение Папства. Церковь в 1071-1453 г., с. 31.
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от по-общия дебат за примата на Римския папа.2
На 30 август 1206 г., десет дни след короноването на Анри дьо Ено за император
на Романия и около четири месеца след оттеглянето на Константинополския
патриарх Йоан X Каматир, в патриаршеската резиденция на латинския патриарх Тома Морозини пристига гръцка делегация, предвождана от дякон Николай
Мезарит, която трябва да проведе дебат с Морозини. Причина за ескалиралия
раздор е непризнаването от страна на гръцкия клир и народ на легитимността
на латинския йерарх на Константинопол Тома Морозини, поставен от венецианците по силата на едно предварително споразумение с кръстоносците от март
1204 г.
Всъщност дебатът на дякон Николай Мезарит с Тома Морозини е част от серия
дебати, предприети от латинската йерархия още веднага след завладяването
на Константинопол, когато става ясно, че църковният народ по никакъв начин
няма да приеме поставения венецианец за патриарх. Първият безрезултатен
опит принадлежи на Пиетро Капуано, който се среща с Николай Мезарит още
през 1204 г. Преговорите са подновени след пристигането на новия пратеник на
папа Инокентий III – кардинал-легата Бенедикт от Санта Сузана. Следват три
срещи през 1206 г., но единствената, от която е запазен протокол, е тази от
30 август 1206 г. между Николай Мезарит и Тома Морозини.3 Става очевидно,
че ситуацията в Константинопол е непригодима към абсолютизма и централизма на Рим, понеже лаосът не припознава новата йерархия, а вижда в нея пряка
диктатура и заплаха за собствената идентичност. В крайна сметка набързо
прогласеното от Инокентий III църковно единство под Рим се оказва ефимерно
и наивно.
Патриарх Йоан Каматир умира по-късно през същата 1206 г., но се оттегля още
през лятото, което дава свобода на константинополския клир да търси начин за
издигане на нов патриарх. Следователно виждаме, че за периода 1204–1206 г. гърците са поставени в много особена ситуация. От една страна, те не признават
венецианеца Морозини за легитимен патриарх, от друга – те нямат действащ
патриарх, понеже Йоан Каматир е в изгнание, а от трета – не могат и да изберат такъв, понеже Каматир е жив, но не се е оттеглил.

2

Дълго време на изследователите са били известни само писмата на папа Инокентий III, тъй като са били част
от известните Gesta Innocenti, публикувани в Patrologia Latina: CCXIV, anno I (1198), Ep. CCCLIV (col. 327D-329A) и
CCXIV, anno II (1199), Ep. CCIX (col. 759A-765B). Между тях се намира и латински превод на писмата на император Алексий III към папа Инокентий III, както и краткото първо ответно писмо на Каматир, чийто превод съдържа
известни отлики спрямо гръцкия текст. Второто писмо на патриарх Йоан Каматир е оцеляло в един ръкопис от
XV в. – Parisinus Gr. 1302, fols. 270v - 275 r. За първи път е публикувано от Papadakis и Talbot на базата на този
ръкопис: Papadakis, Aristeides and Alice Mary Talbot. ”John X Camaterus Confronts Innocent III: An Unpublished
Correspondence.” Byzantinoslavica 33 (1972): 26-41. (1972). Трудната ортография и лошото състояние на ръкописа
обясняват донякъде слабия интерес към тези писма. По-късно текстът е редактиран и публикуван, заедно с коментар, в едно изследване върху група текстове от XII в.: Spiteris, Yannis. La Critica Bizantina Del Primato Romano
Nel Secolo XII. Orientalia Christiana Analecta 208. Roma: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1979.
3

Издадена от Heisenberg, August, ”Die Unionsverhandlungen Vom Dreißigsten August Zwölfhundertsechs :
Patriarchenwahl U. Kaiserkrönung in Nikaia 1208.” в Quellen Und Studien Zur Spätbyzantinischen Geschichte,
3–56. Neue Quellen Zur Geschichte Der Lateinischen Kaisertums Und Der Kirchenunion II. München, 1923.
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След като дебатът с Морозини не довежда до желаните резултати и път към
единение не е намерен, а и опитите да се издигне патриарх в Константинопол
чрез латинския император също се провалят, дякон Николай Мезарит влиза в
контакт с императора на Никейската империя Теодор Ласкарис. По-късно, когато Мезарит вече пребивава в Никея, се взима решение за диспут между императора Теодор Ласкарис и папските представители, която да се състои в Никея.
Патриархът изпраща Мезарит на тази мисия и по-късно през 1214 г. той е в
Константинопол, за да преговаря с папския легат кардинал Пелагий от малкия
италиански град Албано.4 Основните теми са позицията на никейския император и въпросът за унията. Посланиците на Пелагий пътуват заедно с Мезарит
обратно към Никея, за да се срещнат с Ласкарис и проведат втора част на
дебатите.
Самите дискусии с императора не са запазени, но Мезарит дава сведения за
своите прения относно догматически различия. Дебатите започват с разискване върху папския примат. Тезите на пратениците звучат отново традиционно
по „римски” и до голяма степен повтарят първото писмо на папа Инокентий III
до патриарх Йоан Каматир – 1) Рим е майка на всички църкви; 2) това се случва
чрез върховния апостол Петър, който като пръв Римски пастир е предал на Рим
тези привилегии; 3) Константинополската църква е дъщеря, която самоволно се
е отделила от Рим.
Полемичните аргументи на Мезарит в дискусията му с Морозини до голяма
степен повтарят първите тези на анонимния трактат Против онези, които
твърдят, че Рим е първи престол5. Малкият анонимен трактат, който в миналото погрешно е приписван на св. патр. Фотий, е важен елемент от полемиката.
Доказана е връзката на този малък трактат с други три анонимни трактата
от ранния XII в., издадени от архим. Арсений (Иващенко), един от които също е
обект на изследване от наша страна. Това е анонимното произведение Защо се
усили против нас Латинянинът6.
Третият анонимен извор от епохата е писмото на неизвестния Константинополски
патриарх до Йерусалимския патриарх, публикуван от Павлов.7 Интерес представлява частта от писмото, която предава съдържанието на папско писмо до Йерусалимския патриарх, който очевидно го е препратил на своя събрат в Константинопол. Изложението представлява своеобразен индиректен отговор на папското
писмо, който протича в определени паралели с писмата на патриарх Йоан Каматир
до папа Инокентий III, особено що се касае до отхвърлянето на примата.
4

Вж. Heisenberg, August. ”Der Bericht Des Nikolaos Mesarites Über Die Politischen Und Kirchlichen Ereignisse
Des Jahres 1214.” в Quellen Und Studien Zur Spätbyzantinischen Geschichte, 3–96. Neue Quellen Zur Geschichte
Der Lateinischen Kaisertums Und Der Kirchenunion III. München: Franz, 1923.
5
Анонимният трактат със заглавие Πρὸς τοὺς λέγοντας ὡς ἡ Ῥώμη θρόνος πρῶτος е публикуван у Gordillo, M.
”Photius Et Primatus Romanus.” Orientalia Christiana Periodica 6 (1940): 5–39.
6

Анонимният антилатински трактат със заглавие Περὶ τοῦ ὅπως ἴσχυσε καθ' ἡμῶν ὁ Λατῖνος е публикуван у
архим. Арсений, Три статьи неизвестного греческого писателя начала XIII века в защиту православия и обличение новостей латинских в вере и благочестии. Москва, 1892.с. 84-115.

7

Павлов, А. С., изд. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян.
Санкт-Петербург, 1878. с. 158-168.

44

2016 / брой

3 (110)

Така или иначе споменатите извори по един или друг начин гравитират около
кореспонденцията на патриарх Йоан Каматир с папа Инокентий III. Тази кореспонденция е най-пълна и „академична” откъм аргументация, а
също така най-свободна от полемични аргументи и притежаваща определена „богословска обективност” (Пападакис). Поради тези причини сме избрали да използваме кореспонденцията като рамка на анализа и съпоставката на аргументите в
критиката на Римския примат.

Римската идея
Папа Инокентий III основава своята концепция върху Никео-КонФигура 2.
стантинополския символ. За него още от самото начало съществува Една-единствена Църква, което е казано пряко и в Символа. Тази
единственост обаче папата разбира двояко – в частен и в общ смисъл. Нека да
изясним това.
Частното значение на тази Една Църква се отнася до нейното конкретно историческо битие, т.е. до възникването
и съществуването й още от самото начало. Според папата
Христос е създал една „обща” или „родова” Църква – ecclesia
generalis – която всъщност исторически съвпада с първоначалната Йерусалимска църква.8 Тази църква, т.е. общност, се
състои, както знаем, от учениците и приближените на Самия
Господ Иисус Христос. В определен смисъл тази първоначална
Църква е построена върху Сина Божий като неин Глава и крайъгълен Камък. Подир Възкресението Си, след като извършва
Своето спасително Дело, Христос завършва изграждането на
тази обща родова църква, в която Самият Той е пълноправният Господар (Dominus), Който действа с пълнотата на властта Си. Бихме могли да оприличим тази ecclesia generalis на
триъгълник, чийто връх е Христос, а основа са апостолите
(ф. 2). Импликацията тук е, че Христос е основал Църквата
като нещо завършено и пълно в този свят – като една корпоративна цялост, която има структурата на тяло, corpus. Спасителят е установил и подредил тази Църква, извършил е Спасението, след което се е възнесъл при Своя Отец (ф. 3). Ако
е така обаче, ако тази обща родова Църква, ecclesia generalis,
е основана тъкмо така, като една свещена „институция”, то
възниква въпросът кой ще заеме мястото на Христос (върха)
след Неговото Възнесение.

Фигура 3.

Фигура 4.

Отговорът за папата е ясен: още след Възкресението Си Христос е предал
8
Христос установява тази обща родова Църква с думите „Ти си Петър и на тоя камък ще съградя Църквата
Си...” (Мат. 16:18): Est enim una generalis Ecclesia, de qua Veritas inquit ad Petrum: Tu es Petrus, et super hanc
petram aedificabo Ecclesiam meam (PL, CCXIV, Ep. CCIX, 0763B)
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властта на Петър9, знаейки, че ще си отиде от учениците и от света. Дълбинната интуиция е, че Христос си е отишъл от нас, но е оставил на ап.
Петър примата и заедно с това упражняването на пълноправната власт в
Църквата, plentitudo potestatis (ф. 4). Апостол Петър е останал като представител и наследник на Христос на земята – един vicarius Christi, който обладава magisterium Petri и principatum в Църквата и при това действа със своя
примат, като упражнява властта по божествено право. Така ап. Петър е наречен „княз на апостолите”, „княз на Църквата”10, което изцяло импонира на
фиксираната в Decretum Gratiani идея, че Църквата е regnum, царство, което
от своя страна предполага своя йерархия и пр. Следователно ecclesia generalis
след Възнесението на Христос има отново структурата на триъгълник, чийто връх обаче е ап. Петър, а основа са апостолите. Тази представа е изразена от папа Инокентий III с идеята за magisterium Petri или превъзходството
(началството) на ап. Петър в апостолския хор. Последното дефинира един
персонален примат на ап. Петър между другите апостоли и е една от мощните идеи и предпоставки на Римския примат, доколкото задава образец на
отношенията между Рим и останалите поместни църкви по аналогия с ап.
Петър и останалите апостоли.
Тези идеи и мястото на ап. Петър сред другите апостоли, изразено в един личен
примат в рамките на ecclesia generalis, добиват ясни очертания след Петдесетница, когато св. ап. Петър започва да демонстрира примата си, а другите
засвидетелстват неговото първенство.11 След Петдесетница ecclesia generalis
започва да се разраства. Постепенно по образеца на ecclesia generalis се установяват и други църкви на други места, често свързани с името на някой от
апостолите.
Интересно е по какъв начин папа Инокентий III мисли установяването на други
поместни църкви. За него това е по същество едно разширяване, разрастване на ecclesia generalis, общата родова Църква, установена от Христос. Ако
по-горе уподобихме ecclesia generalis в началния й етап на триъгълник, на чийто
връх стои ап. Петър, а в основата й са апостолите, то сега ние трябва да си
представим разрастването на ecclesia generalis като едно продължаване на рамената на този триъгълник. Всеки от апостолите, които са били в основата
на родовия „триъгълник”, сега установяват неговото продължение, но на друго
място (ф. 5).

9

Hanc autem idem Dominus Jesus Christus in seipso lapide angulari fundavit et ejus magisterium apostolorum
principi beato Petro, cui, licet insufficientes, in apostolatus successimus dignitate, concessit (PL, CCXIV, Ep. CCCLIV,
0328А)
10

Срв. Apostolicae sedis primatus, quem non homo sed Deus, imo verius Deus homo constituit, multis quidem
et evangelicis et apostolicis testimoniis comprobatur, a quibus postmodum constitutiones canonicae processerunt,
concorditer asserentes sacrosanctam Romanam ecclesiam in beato Petro apostolorum Principe consecratam,
quasi magistram et matrem caeteris praeeminere. (PL, CCXIV, Ep. CCIX, Col. 0758D - 0759A)
11
„Ipse quidem primus Judaeos, ipse quoque primus gentiles post Ascensionem Christi convertit ad fidem, ut
super utrosque fideles se primatum accepisse monstraret, cum ipso die Pentecostes ad verbum exhortationis ipsius
circiter tria millia Judaeorum baptismi receperint sacramentum, ac deinde Cornelium centurionem et suos quasi
primitias gentium ad revelationem angelicam baptizarit.” (PL, CCXIV, Ep. CCIX, 0761D)
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Фигура 5.

По такъв начин за Инокентий III исторически се разширява ecclesia generalis в
пространството и обхваща цялата вселена, universa, за да изпълни казаното
от Господа – „идете, научете всички народи...” (Мат. 28:19). С това сякаш Христос задава предела на Църквата – границите на вселената.
Интуицията тук е, че макар и установена на много места, тази Църква винаги
си остава Една и съща Църква, която се разширява, придобива нови части, мултиплицира се в подчастите си, създава нови членове, ecclesia universas, които
изпълват universa, но всъщност винаги остава една тоталност, понеже винаги
съставлява 100%, т.е. себе си като цяло. И тази цялост е конципирана като
едно тяло, corpus, което има своя глава – ап. Петър. Или още – едно стадо, което има своя един пастир.
В такъв смисъл първоначалната ecclesia generalis и така получената чрез пространствено разширение „тотална” Църква могат да бъдат представени чрез
два подобни триъгълника с общ връх, при което по-малкият – ecclesia generalis –
остава вписан в по-големия, който представя цялата Църква. По такъв начин
„върхът” на родовата Църква (ап. Петър) остава връх и на цялата Църква, защото всъщност Църквата е една и не би могло да има друг „връх” (ф.6).

Фигура 6.
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Необходимо е следователно тази цялост да има също така йерархически характер. Изхожда се от логическата предпоставка, че една цялост, която няма
център или връх, не би могла да гарантира съхраняването на своя идентитет и
на пълнотата, която се съдържа в тази цялост. Вътрешната йерархия от своя
страна предполага субординация и власт. В този общ контекст функционира
и идеята за пълнотата на властта, plentitudo potestatis, която се съдържа във
върха на това йерархическо еклесиално здание – власт, която се мисли като предадена от Христос и наследена от ап. Петър и която гарантира запазването на
пълнотата и идентитета на Църквата.
Този именно втори и над-реден, по същество абстрактен тотален смисъл на
единството папа Инокентий разбира като общо значение на Едната Църква,
което е зададено в Символа на вярата. Него Инокентий III означава като ecclesia
catholica или още чрез тъждественото за него ecclesia universalis – с изричната
уговорка, че catholica е гръцката дума за universalis – в противовес на ecclesias
universas (още particulares), с което той означава пръснатите из universa (вселената) членове на универсалното тяло. Съвсем логично папа Инокентий дефинира
ecclesia universalis като съдържаща във или под себе си, sub se, сумата от всички
местни църкви, ecclesias universas, пръснати из вселената (universa).
Ако универсалната църква е абстрактен сбор и тотална цялост, а реално съществуват разпръснатите из вселената местни църкви, то възниква необходимостта една от частите на цялото да заеме място над останалите, за да
гарантира целостта и идентитета, който се съхранява в тази цялост. Една от
всички части трябва да заеме място, подобно на главата в тялото, и да стане „вместилище” на този свещен по произход авторитет, гарантиран от една
свещена предадена власт. По такъв начин папа Инокентий дефинира и проблема
с юрисдикциите. Докато за другите апостоли са отредени локални юрисдикции, които съответстват на местните църкви, установени от тях (като напр.
Йерусалим за св. ап. Яков, който е пръв епископ там и пр.), то за св. ап. Петър
е отредена универсална юрисдикция над цялата универсална (т.е. католична)
Църква.12 Тогава не друг, а Рим е първият престол, който е приел вселенската
юрисдикция от вселенския апостол, доколкото приматът на ап. Петър е бил
предаден тъкмо в Рим. Тук работи аналогията в отношенията между апостолския хор и ап. Петър, от една страна, и поместните църкви и Рим, от друга.
Идеята за връзката между св. ап. Петър и Рим е основополагаща в римския
еклесиологически модел, който демонстрира Инокентий III. Тя е доказана двояко чрез схващането за неговото епископство там и неговата мъченическа
смърт в Рим.13 Идеята е, че св. ап. Петър още преди мъченическата си смърт в
12
„Jacobus enim frater Domini, qui videbatur esse columna, [...] Petro non solum universam Ecclesiam sed totum
reliquit saeculum gubernandum. [...] caeteris apostolis ut vehiculo navis contentis, cum nulli eorum universus fuerit
orbis commissus, sed singulis singulae provinciae vel Ecclesiae potius deputatae.” (PL, CCXIV, Ep. CCIX, 0759C0760A)
13
„Qui licet postmodum ex revelatione divina ab Antiochia fuerit translatus ad Urbem, non tamen concessum sibi
primatum deseruit, sedem secum potius cathedrae transtulit principatum, cum Dominus eum nullatenus minorare
voluerit quem Romae praeviderat martyrio coronandum.” (PL, CCXIV, Ep. CCIX, Col. 0761B)
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Рим е предал на Римския епископ примата, който е получил от Спасителя, точно
както Сам Христос му е предал примата преди Възнесението Си. Следователно
след мъченичеството на св. ап. Петър в Рим епископът на този град остава
своеобразен викарий на апостола, един квази-Петър, който персонифицира св.
ап. Петър, който от своя страна персонифицира Самия Христос. Така Римският
папа става своеобразен Vicarius Christi „на втора степен”. Тук можем да обособим присъствието на една особена теория на „възкачващо” наследяване, която
се изразява в последователното възкачване на трона на универсалната Църква,
съпроводено с едно трансцендиране на собствения битиен чин в някаква превъзходна степен.
Първият е ап. Петър, който се отделя от тях, за да стане „князът на апостолите”. Св. ап. Петър наистина е мислен в категориите на един монарх на
Църквата, който сдвоява функциите на Vicarius Christi – един квази-Христос, който притежава атрибутите и властта, предадени му от Христос – и в същото
време като епископ на Рим, чиято катедра автоматически започва да се мисли
като универсалния престол par excellance.

Фигура 7.

Така завършва „пътят” на примата – завършва процесът на своеобразното
translatio primatus, който започва от Йерусалим на Петдесетница и завършва
в Рим. Св. ап. Петър е следователно онзи апостол, който е призван да получи
и пренесе примата в Рим. Тогава няма никакво съмнение, че Римската църква
трябва да играе ролята на глава в тялото или в целостта на всеобщата, универсалната, католичната Църква (ф. 7). Всеки опит за оспорване на това предимство и пренесената с него пълномощна власт, делегирана от Самия Спасител на първовърховния апостол, е схизматичен опит за разкъсване на Христовия
хитон на единството на Църквата14, т.е. опит да се умали и присвои приматът
на Римския първосвещеник.
14
„Hoc autem Graecorum populus non attendens, aliam sibi confinxit Ecclesiam, si tamen quae praeter unam
est, Ecclesia sit dicenda, et ab apostolicae sedis unitate recessit nec constitutionem Domini nec Petri magisterium
imitatus [...] et inconsutilem vestem Domini, cui crucifixorum manus in aliarum vestium divisione pepercit scindere
usque hodie, licet frustra, conatur.” (PL, CCXIV, Ep. CCCLIV, Col. 0328B-C)
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Константинопол и Рим
Писмата на патриарх Йоан Каматир и антилатинските полемични извори при
съпоставка демонстрират съзвучие в критиката на Римския примат. В същото
време писмата на Каматир в най-големи детайли и дълбочина демонстрират аргументите на дебата, докато авторите след 1204 г. по-скоро дават полемични
детайли към критиката на Каматир. Очевидна е невъзможността да напаснем
в един модел двете еклесиологически визии – римската и константинополската.
Самите дълбинни предпоставки и интуиции са различни и кореспонденцията
между двамата йерарси ясно показва това. Папа Инокентий задава темите и
образите, а патриарх Йоан Каматир постоянно проблематизира и пита, което
говори за несъгласие, но и базисно разминаване на категориите и образите, в
които се мисли Църквата.
Първото основно питане, породено от такова несъответствие, е относно претенциите на Рим да наследява ecclesia generalis, която патриархът нарича „една
и обща Църква”, μία καί γενικὴ ἐκκλησία. Това е свързано с още едно название, което Рим си „присвоява” според Каматир – названието „майка църква” и „учителка” на всички останали. Йерусалим е мястото, в което Господ Иисус Христос
е разпънат и възкръсва, поради което градът е мислен от Каматир като неизтощим извор, от който потичат „боготечни реки”, които напояват браздите
на цялата вселена, включително и онези на Римската църква.15 Воден от историческия критерий – първенството във времето, което Инокентий III отхвърля – единствената възможност за Каматир е Йерусалим да бъде наречен „майка
църква”, понеже тъкмо там се „ражда” спасителното дело на Сина Божий – там
собствено се ражда първоначално и Църквата като общност от повярвалите в
Него апостоли и ученици.16
И тук е първата голяма разлика. Защото за Каматир и другите автори преди
всичко Църквата, ecclesia generalis, не се мисли като институция, установена
от Христос, а като общност от личности, които са повярвали в Него като в
Син Божий и които са конституирали своята идентичност върху вярата в една
неочевидност – че Иисус е Христос, т.е. Месия, Помазаник, Син Божий.
Друга разлика е, че в Източната традиция тъкмо тази вяра е мислена в образа
на „Петър”, т.е. Камъка, на който е построена Църквата (срв. Мат. 16:18). Тази
вяра, макар и изказана от устата на св. ап. Петър, който приема дори самото това име („Кифа”, т.е. „Петър”, което означава „камък, скала”), е приета и
засвидетелствана от всички апостоли в равна степен. Тази вяра е „формулата”
на идентичността на Църквата, която ще бъде съхранена и предадена като
„вяра апостолска”. Aко за Инокентий III „апостолска вяра” означава „вярата на
15

„[...] ἐκεῖθεν ἡ τῶν τοῦ Χριστοῦ θαυμάτων ἀνεστομώτη πηγή, κἀκεῖθεν, ὡς ἔκ τινος ἀρχῆς, καὶ ἄλλοι τινες
ἀπεγεννήθησαν θεόρρυτοι ποταμοί, καὶ τὴν ὅλην καταρδεύσαντες οἰκουμένην, καὶ τὰς τῆς καθ' ὑμᾶς ἐκκλησίας
ἐμέθυσαν αὔλακας.” (Par.gr., fol. 274v)
16

”[...] ἐκεῖ τῷ Χριστῷ προσδραμόντες οἱ μαθηταὶ πεπιστεύκασι τοῦτον Υἱὸν ὁμοούσιον τυγχάνειν τοῦ Θεοῦ καὶ
Πατρός, εἰ καὶ τελείαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν περιθέμενος ἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν ἄνθρωπος μόνον ἐφαίνετο τὸ
ὁρώμενον.” (Par.gr., fol. 274v)
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св. апостол Петър”, който е „Кифа”, то за Каматир и другите това означава
едната вяра в Единия Христос, споделена от всички апостоли: вярата, която
е „Кифа” (πέτρος), т.е. Камък, който е основа на Църквата. Тогава всички апостоли, а не само св. ап. Петър, заедно са основа на Църквата, която е общност
в Христос.
Тази „вяра апостолска” също така е и „вяра отеческа”. Това е вярата, засвидетелствана от „отците” на Църквата и Вселенските събори, които са орган на
живото Предание на Църквата. На съборите се отстоява ортодоксията като
етос и съдържание на съхраняваната автентичната вяра, която е важен и първостепенен критерий за идентитета на Църквата. Затова всички изказвания
на Инокентий III са критикувани първо от позицията на тъкмо тази изконна вяра,
която конституира единството и идентитета на католичната еклесиална
общност.
Фундаменталната позиция, от която се критикува римският модел, всъщност
се нарича Предание на Църквата. Интуицията, която съпътства тази позиция,
е, че Христос никога не си е тръгвал от тази Църква, която е създал не като
институция, но е завещал като общност и като Трапеза Господня, на която
винаги Той е предстоятел. Неговото Възнесение не се мисли като оставяне
на някаква особена Земна Църква, а като възпълващо завръщане „отдясно на
Отца”, което е възглавяване на Едната Църква от Небесата. Така Църквата
не се разделя на Земна и Небесна, а остава Една – остава един Богочовешки
организъм.
Следователно не съществува locus Christi, не съществува никакъв земен sedes
Christi – престол на Христос, който да е опразнен – и затова не съществува
необходимост този locus да бъде запълван. Не съществува власт, която да бъде
предавана, а първенството е преобърнато в „служение” от Същия Този Христос. Затова Изтокът от позицията на Преданието отхвърля идеята за личния
примат на св. ап. Петър над другите апостоли, т.е. схващането за magisterium
Petri.
Папа Инокентий III смята, че св. ап. Петър е приел „скиптъра” на примата
(понеже Христос си е „отишъл” оттук), който е пренесъл в Рим чрез едно
своеобразно translatio primatus – мислено сякаш по аналогия с translatio imperii.
За папа Инокентий III св. ап. Петър е осъществил едно своеобразно translatio на
Църквата, мислена в категориите на „сакрална империя”. Ако по някакъв начин
именно това translatio съставлява „преданието”, т.е. пре-даването на plentitudo
potestatis, чрез което се конституира католичният идентитет на Църквата за
Рим, то какво собствено се предава в представите на Изтока, щом Христос
е останал „през всички дни до свършека на света” и нищо конкретно не е „предал”? Какво е предадено и какво собствено е прието, за да се състави това
Предание?
От писмата на Каматир и другите текстове можем да заключим, че онтологичната пълнота на Преданието по един традиционен за православието начин

51

Християнство и история

се мисли „католично” във всецялото многообразие на „живота в Христос”. Това
са преди всичко Неговите слова в Писанието и Неговите Животворящи Тяло и
Кръв в Евхаристията, но като цяло се отнася до харизматичната пълнота на
Църквата, обитавана от Дух Светий. Харизмите на Духа Светаго са приети
от апостолите на Петдесетница и от тази пълнота приемат всички в равна
мяра. Затова Изтокът не може да мисли апостолите другояче, освен като ги
впише в един онтологически чин. Апостолите са равни и те всички са основа
на Църквата и Камък на вярата. Нещо повече, оттук всички църкви са приели
апостолската проповед и Евхаристията, което означава, че всички те също са
онтологически равни. В еклесиологическия модел на Изтока не съществува възможност и необходимост за един „по римски” мислен примат, т.е. за primatus
iurisdictionis.
Ако за Рим в дебата от XIII в. вселенското изпълнение на Църквата може да
бъде демонстрирано чрез една корпоративна структура като ecclesia universalis,
в която имаме абстрактно цяло и съставни части, то за Константинопол това
вселенско изпълнение на Църквата може да бъде „онагледено” по някакъв начин
чрез Вселенския събор. Във Вселенския събор ние имаме общност, събрание на
личности, в чието единство се засвидетелства автентичната апостолска вяра.
В такъв смисъл Вселенският събор представлява особен вселенски „орган” на
Църковното тяло. Тук виждаме едно сходство със св. Киприяновия модел, за който е характерно наличието на общност от епископи, които имат „в себе си”
своите Църкви и които се намират в съгласие помежду си – един своеобразен
concors numerositas, в който вселенската църква става „видима” (ф. 1).
Кореспонденцията между папата и патриарха показва съвсем различни посоки в
мисленето на католичността на Църквата. Преди всичко Каматир критикува
логически самата употреба на понятието в системата на папа Инокентий III.
Понятието за католичност по Каматир надвишава цялото, което е съставено
от части. Католичното е от друг онтологически порядък в сравнение с цялото – то е битийното изпълнение на частите, чиято сума съставлява цялото.
Каматир вижда проблем за римската еклесиология в самия абстрактен подход,
т.е. в метода, който избира папа Инокентий III, за да дефинира католичността
на Църквата. Папата изхожда от органологичната метафора и отношенията
части-тяло, за да стигне до една абстрактна теория на католичността като
сбор от части, които съставят една абстрактна цялост.17 Като изхожда от
абстрактната логика и отношението общо-частно, Каматир стига до онтоло-

17
Според Каматир папата се опитва да обхване в цялост целия сбор на верните чрез една „мислена представа на ума”, при което тези събрания на верните не се мислят в битийната си цялост, т.е. действително, а
напротив – мислят се абстрактно-нумерически. Тогава получената по този начин „система” въобще не би следвало да се нарича католична църква, заключва патриархът. Събраното по този начин следва да бъде наречено
„една” и „цяла” Църква, но не и „всецяла”, т.е. католична Църква: „[...] ὅταν μὲν γὰρ ὁλικῶς τῇ ἑαυτοῦ ἐπινοητικῇ

φαντασίᾳ τὸ ἅπαν ἄθροισμα τῶν πιστῶν παρ' ἑαυτῷ περιλήψεται, ὡς μηδέν τι τούτων ἐκτὸς ἐπινοεῖσθαι παντάπασι,
τηνικαῦα πάντως οὐκ ἂν καθολικὴν ἐκκλησίαν ὀνομάσῃ τὸ σύστημα, εἰ μὴ βούλεται τοῖς ὀνόμασι ἐνεξιουσιάζειν ἀφ'
ἑαυτοῦ, ἀλλὰ μίαν τὸ σύμπαν καὶ ὅλον ἐκκλησίαν ἐρεῖ” (Par.gr., fol. 273 r).
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гическо понятие за католичността.18 Ако католичното е онтологическото изпълнение на частното (частите) обаче, то тогава как и къде се конституира
католичното изпълнение на Църквата? Каматир не поставя този въпрос и съответно не дава такъв отговор, но бихме могли да извлечем отговор от системата на неговите разсъждения.
Макар да не дефинира ясно католичността на Църквата, Каматир по някакъв
начин указва къде – или по-точно у Кого – се намира битийното изпълнение на
Църквата: това е Неизменният Глава на Църквата, Господ Иисус Христос.19 За
Каматир и полемистите не е възможно да има друг глава освен Главата – затова
не е възможно да има друга католична църква освен католичната Църква, която
е възглавена от Господ Иисус Христос. Тогава нейното битийно изпълнение не е
и не може да се случи в този свят.
От друга страна, можем да утвърдим, че Каматир мисли католичността на
Църквата и по отношение на местната църква, макар и да не го изказва експлицитно в термините на евхаристийната еклесиология. Това е необходимо, от
една страна, за да избегнем „изтласкването” на Католичната Църква от света,
ако приемем докрай предпоставката на Каматир, че католичното е явяване на
друг онтологически порядък, заедно с отричането на католичността на Римската църква. Това би означавало, че никоя поместна църква не е католична, понеже
съществува като част от едно цяло, което все още не е достигнало своето католично изпълнение отвъд историята. Имаме косвено потвърждение на такова
схващане в текста на Каматир. Когато отрича Рим да е всеобхващаща майка
църква на останалите, той добавя още един предикат от себе си – и „по-католична” (καθολικωτέραν)20 от другите църкви – което означава, че той в някакъв
смисъл мисли всички поместни църкви като еднакво „католични”.
Интересно е как точно се удържа тази диалектика на католичното у Каматир.
От една страна, всички са „католични”, а от друга – католичната Църква още
не се е изпълнила, понеже все още съществува и в исторически модус, т.е. като
една „цялост”, която е фрагментирана в причастността си към времето и
пространството. Как тогава се удържа единството между тези две „състояния” на Църквата?
Отговора можем да видим в светлината на евхаристийната еклесиология, която
дава ключа към разбирането на този парадокс. В светлината на тази еклесио18

Kатоличното винаги се простира върху частното, но не и обратното – частта не притежава свойствата
на цялото и на католичното. Оттук изказаното за общото не може да се утвърди, нито отрече по отношение
на частното. Нещо, което съществува и се наблюдава в части, може да вземе името на цялото само ако съществува като изпълнение на всички тези части: „Τοῦ γὰρ καθόλου ἀεὶ πρὸς τὸ μερικὸν ἀποτεινομένου [...] τοῦ
δὲ ὅλου μὴ λεγομένου πρὸς ἕτερον, μηδὲ κατηγορουμένου κατ' ἄλλου ἄλλ' ἐν μέρεσι θεωρουμένου τισίν, ὧν ἐν τῇ
συμπλερώ«σει» λαμβάνει καὶ τὸ τῆς ὁλότητος ὄνομα” (Par.gr., fol. 273r).
19

„[...] τῆς δὲ μιᾶς ταύτης καὶ ὅλης τῶν Χριστιανῶν ἐκκλησίας ἐν ᾗ πάντα τὰ συστήματα τυγχάνουσι τῶν πιστῶν,
μίαν οἴδαμεν κεφαλήν, τὸν Χριστὸν κατὰ Παῦλου τὸ μέγα σκεῦος τῆς ἐκλογῆς” (Par.gr., fol. 273 r).
20

„[...] ποῦ τῶν θείων εὐαγγελίων εὑρίσκεται λέγων ὁ Χριστὸς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν κεφαλὴν εἶναι καὶ
μητέρα γενικήν τινα καὶ καθολικωτέραν «καὶ» περι«εκτικὴν» τῶν ἁπανταχῇ τῆς κοσμικῆς τετραμερείας ἐκκλησιῶν”

(Par.gr., fol.271r)
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логия „съединяването” на местните църкви (евхаристийните събрания на верните), които са разпръснати из „краищата” на света и „кривите пътеки” на
историята, става възможно именно в тяхното евхаристийно изпълнение в Главата. А последното е възможно единствено при онтологическото „съвпадение” на
местна и католична Църква в Тялото Христово.
Макар Спасителят да не си е отишъл от нас, Той пребивава отвъд този свят и
отвъд неговото време – в Есхатона, в Царството Небесно, „отдясно на Отца”.
Но този свят и това последно „време” вече се предвкусват в Евхаристията.
Така всяка местна църква „има” своя Глава и себе си като католична Църква във
всяка Евхаристия. Понеже Главата на католичната Църква Христос възглавява
и всяка местна църква, в която се извършва Евхаристията. Така виждаме, че
парадоксът на католичността, който възниква от системата на Каматир, по
някакъв начин се разрешава в системата на евхаристийната еклесиология.
От идеите на патриарх Йоан Каматир следва, че католичната Църква не се
съдържа в този свят, но го надхвърля, понеже е завършена в Своя Глава. Ако
трябва да сравним католичната Църква у Каматир с ecclesia universalis, която е
тъждествена с ecclesia catholica в схващанията на папа Инокентий, ще кажем,
че католичната Църква по Каматир „трансцендира” и „окрупнява” не само пространството, но и времето – и то не като summum esse, не като абстрактен
сбор от всички поместни църкви във времето и пространството, но като трансцендиране на самото време и пространство.
Тогава по Каматир в този свят като едно абстрактно цяло съществува общата Църква, γενική ἐκκλησία, която се наблюдава като тяло с части (срв. ecclesia
universalis на Инокентий III). Тя не е тъждествена на католичната, понеже не
съществува някаква „вселенска” Евхаристия, която да конституира тази обща
Църква като „католична” и тя остава „цяло, което се наблюдава в части”. Тези
части обаче сами по себе си стават при-частни на католичната Църква в Евхаристията и оттук всяка от тях може да бъде наречена „католична” в равна
степен. Тогава никоя от местните църкви не е „по-католична” от другите, понеже собствено и не съществува по-висок онтологически „чин”, който да е установен и в който тази църква да бъде положена. Съществува обаче нещо друго,
което може да придава „чест” на някои местни църкви и да ги прави „големи”,
за разлика от другите „малки” поместни църкви. Това е разгърнато в идеята за
пентархията у Каматир.
Основополагащата интуиция в идеята за пентархията е схващането за Църквата като единен Богочовешки организъм. Макар за Каматир всички поместни
църкви да са вписани в един общ чин, те се различават във вселенското си служение и някои от тях са отличени като „големи” катедри. Обикновено „големите
катедри” са тези в големите митрополии (градове майки), но и исторически
важните, като напр. Йерусалим. Традиционно това са петте катедри на Рим,
Констанинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим, които са мислени като пет
сетива на вселенския Богочовешки организъм на Църквата Христова. Тези пет,
намирайки се в единство, образуват някакъв своеобразен вселенски „съвещате-
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Фигура 8.

лен орган” на Църквата, в който Дух Свети има по-особено действие21. И тези
петте пазят и отстояват идентитета, т.е. вярата, учението, тайнствата на
Църквата (ф. 8).
Веднага ще отбележим разликата с „корпоративната” теория за Църквата, която възниква на Запад. Ако частите на ecclesia universalis са членове, membra на
едно тяло, corpus, чиято сума дава цялото на тялото, то тук имаме по-скоро
различни действени проявления или способности (петте сетива) на едната
Душа в Богочовешкия организъм, обживяван от Светия Дух.
Оттук лесно можем да видим несходимостта на двата модела и да разберем
нежеланието на Изтока да признае Рим за Глава на този Богочовешки организъм.
Изтокът не може и отказва да разбере как многообразието на харизмите и служенията, от които всяка църква приема характер, се превръща в йерархическа
институция, в която една от църквите държи пълномощна власт над всички
останали. Изтокът не разбира идеята за нумерическата сингулярност на този
примат като res sacra, т.е. обективацията и „субстантивацията” на тази
сакрална власт, която се предава. Оттук става неразбираемо и отнемането на
първенството от Йерусалим и прехождането или предаването на този примат
в Рим.
Интересно е тук, че и присъствието на imperium-a на дадено място също се
мисли като изражение на някаква специфична харизма за църковната общност
на същото място.22 Този „секуларен” аргумент за примата дори се превръща
в основен полемичен инструмент против примата на Рим, който е мислен „теократически”. Ако Западът има тенденцията да „втвърдява” и абсолютизира
секуларната власт, като я „теократизира” (напр. теорията за двата меча),
21
„[...] οὕτω διατασσομένου τοῦ πρώτου καὶ μεγάλου καὶ ἀκηράτου νοῦ τοῦ Θεοῦ, ὑπο πέντε τινῶν αἰσθήσεων
διοικούμενο«ς», τῶν με«γάλων» τούτων θρόνων, φημί, ὧν ἑκάστου ὁ ἐπιβαίνων πατριάρχης κατονομάζεται” (Par.

gr., fol 271 v).

22

„[...] ἡ δὲ καθ’ ὑμᾶς ἐκκλησία ἔσχε τὸ πρώτην τυγχάνειν τῇ τάξει τῶν ἐκκλησιῶν τῶν μεγάλων, διὰ τὸ (καθὼς
ἀνώτερον εἴρηται) τηνικάδε χρόνου βασιλείᾳ καὶ συγκλήτῳ σεμνύνεσθαι, καὶ τοῦτο ἔχειν παρὰ τὰς λοιπὰς τὸ
ἀξίωμα.” (Par.gr., fol. 273v)
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то Изтокът продължава да мисли imperium-a като „секуларна” власт, но полага
тази власт в аксиоматичния ред на харизмите – като такава, която е дарена
от Бога, но може и да бъде отнета. Тогава тази харизма се конституира не
като завещана „вещ”, а като отношение и общение с Дарителя.
На тази основа Изтокът отхвърля идеята за примата като върховна власт в
Църквата. Вместо това Константинополският модел предполага първенство
(примат) за Рим в категориите на „честта”, който произтича тъкмо от споменатия характер на служенията и харизмите във вселенския църковен организъм.
Ако всички местни църкви обладават един общ онтологически порядък, то в този
общ битиен чин всички образуват едно множество. Когато това множество
стане изброено, т.е. линейно, тогава Рим е изброен първи и в това се състои
неговото първенство по чест (προεδρία), предстоятелство и пр. Това е и смисълът на наследения на Изток принцип на „първия сред равни”, primus inter pares,
който става явен в едно такова изброяване на множеството на равните – например в диптисите, на съборите и най-вече на поменаването в Евхаристията (в
intercessio на анафората).

***
От една страна, Рим изгражда „корпоративната” си представа за Църквата като институция и свещено царство, конституирано чрез една върховна
власт. Тази върховна и пълна власт има „теократичен” произход, доколкото се
мисли като „завет”, предаден от Самия Спасител Христос на св. ап. Петър под
формата на своеобразен „скиптър” на това свещено царство. От своя страна
приматът бива пренесен и установен от св. ап. Петър в Рим, където е наследен
от епископа на този град, папата, който от Инокентий III насетне започва да
се нарича Vicarius Christi. В рамките на тази система тайнствата се намират
„под” примата, доколкото по право тяхното извършване принадлежи на свещеника като пълномощник и са част от сферата на юрисдикцията. Тази линия
се развива до Фераро-Флорентинския събор, където наместническият патос
на Римския първосвещеник добива ясни очертания в концепцията за служение in
persona Christi. На практика в дебатите от XIII в. римският модел демонстрира
абсолютното завършване на св. Киприяновия незавършен „конусовиден” модел в
пирамидална структура.
От друга страна, Константинопол в лицето на патриарх Йоан Каматир предпочита да мисли Църквата като Богочовешки организъм, използвайки органологичната метафора. В изразената теория на „пентархията” Църквата се мисли
от Каматир като сложно и многосъставно живо същество, което се ръководи
от Св. Дух. В този вселенски организъм на петте „големи” катедри е отредена функцията на сетива, които са призвани да „осезават” и по този начин да
съблюдават идентичността на цялото – Църквата в света. Тогава мястото на
Рим, което определя неговата автентична идентичност, се намира тъкмо вътре в системата на тези пет сетива. И това място е първо по ред в множеството от равни поместни църкви.
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PHYSIS И KTISIS: ДВА РАЗЛИЧНИ
НАЧИНА ДА СЕ МИСЛИ СВЕТЪТ1
… тъй че и творението също да може да бъде спасено чрез
инкорпориране в човешкото същество.
Митрополит Иоан Пергамски, Общение и другост
Целта ми в настоящия доклад е да предложа някои мисли посредством изясняването на горните думи на митроп. Иоан (Зизиулас) Пергамски, пионер в
богословието на околната среда. Какво означава това, че творението ще бъде
спасено чрез инкорпориране в човешкото същество? Как трябва да разбираме
това инкорпориране на света в човешката личност? Преди да се спрем на тези
въпроси, може би е редно да кажем няколко думи собствено за света. Какво е
светът? Обикновено знаем какво имаме предвид под това понятие без нужда
от повече обяснение или дефиниция. Светът, бихме казали, е всичко, което е
„наоколо” нас, хората и нещата, които срещаме в ежедневието си. И все пак
разбираме, че светът не е нито някое от тези неща поотделно, нито всички
тези неща заедно. Казано просто, светът не е нито нещо, нито сбор от неща.
1 	
Преводът е осъществен по: Chryssavgis, John, and Bruce V. Foltz, eds., Toward an Ecology of Transfiguration:
Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature, and Creation, Orthodox Christianity and Contemporary
Thought, First edition (New York: Fordham University Press, 2013), pp. 204-209.
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Феноменологично казано, светът не е феномен, а хоризонт, отсам който феномените се явяват.
„Естественият” подход на човека към заобикалящия го свят е да открие себе
си в него. Първото понятие за света е, че човекът е в него. Това разбиране открива известен образ на света като вместилище, като екстензия, простираща
се до неизмерими далечини. Тук вече имаме модерното разбиране за света като
пространство. На този възглед можем да противопоставим ежедневното ни битие-в-света: тоталността от живените опити, която прави света нещо повече от пространство – прави го наше място. Макар първото разбиране за света
като пространство да изглежда естествено, всъщност ние никога не живеем
според него; това разбиране може да бъде постигнато единствено след като
сме се отделили от собствения си опит за света като място. Онова, което
преди малко нарекохме „естествен” подход, всъщност е неестествено, защото
може да бъде формулирано единствено чрез изкуственото положение на преустановяване на всички наши връзки със света, но светът не е нищо друго освен
именно тази обвързаност. Ние винаги сме въвлечени в света по такъв начин, че
отвъд тези наши въвлечености няма друг свят. Именно човекът (нашите дела)
прави света световен, сиреч нещо повече от вместилище, в което човекът се
оказва, подобно на рибата, намираща се в аквариума.
Настоящият разговор за екологията обаче ни приканва да тръгнем от именно
тази предпоставка и да разгледаме света извън нашите човешки дела – да
разгледаме света-в-себе-си. Това обаче би било безсмислено понятие. И тук се
проявява объркването или по-скоро смесването на антропоморфизъм и антропоцентризъм; съгласно екологичните теории последният следва да бъде винен
за вредите, нанесени на околната среда. Необходима е една по-нюансирана дистинкция между двата модела.
Нека да подходим към същата идея от различен ъгъл: ние говорихме по-горе за
пространството и мястото. Тези понятия не са богословски, макар дистинкцията, която ги различава, да е. Тази дистинкция е въведена от християнската
мисъл като дистинкция между тварния и нетварния ред. Моля да се отбележи,
че тя липсва в класическата мисъл и в новите времена е загубила бистротата
си (макар именно тази дистинкция да способства начеването на модерността
с критиката на Иоан Филопон върху Аристотел).2 Така модерността никога не
мисли или взима предвид различието, върху което самата тя е конституирана.
Модерността, така да се каже, забравя собственото си рождено място. Образът на един пространствено разбиран свят отрича подобна дистинкция, като
я подменя с човешкото (човека) и не-човешкото (природното). Аристотеловата
философия оперира по именно този начин, различавайки онова, което е от човека (т.е. techne), и независимото от човешкото умение (т.е. physei).3 Самото
понятие за physis добива смисъл единствено в контекста на подобна схема. Но
2

On Philoponus; see B. N. Tatakis, He Byzantine Philosophia (in Greek) (Athens: 1977), 53-63; in English: Christian
Philosophy in the Patristic and Byzantine Tradition, trans. George D. Dragas (Rollinsford: Orthodox Research Institute,
2007), 233-238.

3

Вж. напр. Аристотел, Физика, B, 192b.
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physis не е ktisis.4 Понятието за творение, или ktisis, от друга страна, полага човека ведно с останалото творение, без да прави разлика – творението е човек
и свят, мислени заедно; по този начин светът става място на човека.
Като акцентира въпроса за идентичността на субекта („Кой съм аз?”), философията пренебрегва локалността на субекта („Къде съм аз?”). Нищо чудно следователно, че философският субект остава или а-топичен или у-топичен. Именно
тялото е това, което ме локализира спрямо определено място (и така съ-конституира моята определеност), и именно чрез тялото си аз съм свързан със
света. Нашето разбиране за света като място (вместо пространство) цели да
възвърне на субекта неговото/нейното тяло и да го направи отново „топичен”.
В християнската традиция светът винаги се мисли не като част от човека, а
заедно с човека (както и човекът никога не е мислен отделно от света). Както
например за св. Максим Изповедник човекът не може да бъде спасен отделно от
света (т.е. светът е стълбата, която, за разлика от Витгенщайновата, човекът никога не рита настрани, след като е достигнал предназначението си)5,
така и светът, можем да кажем, не може да бъде „спасен” отделно от човека.6
Наистина, за църковните Отци целта на света е бил човекът; именно затова
човекът е макрокосмосът на космоса. Днес ние мислим по точно обратния начин – до такава степен, че за нас е трудно да разберем как е възможно човекът
да е „по-голям”, така да се каже, от вселената. За нас днес вселената е по-голяма от човека (забележете отново понятието за света като пространство)
и затова, ако трябва да бъде установена аналогия между двете, ние можем да
приемем единствено, че човекът е микрокосмосът на вселената. Но ако за миг
престанем да мислим пространствено, тогава човекът обхваща целия свят, защото той, съзерцавайки света, различава неговия ред (следователно неговата
космическа и „козметична” красота) и доставя, или по-скоро дарява в своята
свещеническа функция, този ред на света.7
При това положение човешкото съзерцаване на света е в крайна сметка съзерцаване на самия човек. Не бива да ни смущава фактът, че за християнския
мислител не съществува абсолютно никаква фундаментална дистинкция между
4

Вж. Nikos Nissiotis, ”He Physis ōs Ktisis,” Synaxe 14 (1985): 11-20 (на гръцки).

5

Това е потресаващият ефект, който има Максимовото преоценяване на движението (kinesis). Вж. най-вече
неговото Ambiguum VII. Абсолютната необходимост на тварния свят за спасението на човека е подчертана при
Димитру Станилое в неговото прекрасно въведение към изданието на Apostoliki Diakonia на св. Максимовата
Ambigua (Athens, 1978), особ. 35.
6

В Литургията ние отнасяме света към Бога под формата на Евхаристийните дарове, т.е. хляба и виното,
които и двете не могат да бъдат срещнати естествено в света и отделно от човешкия труд. Светът, предложен
като дар на Бога, същият свят, който човекът ще приеме обратно (в причастието) като дар от Бога, е светът,
върху който човекът е поставил своя печат.

7
Тази идея, която може да се проследи през Григорий Нисийски (в De Opificio Hominis) към Дионисий
Ареопагит и нататък към Максим Изповедник, накрая бива възприета от Иоан Скот Ериугена, който в своя
Periphyseon храбро утвърждава: „в човека е утвърдена всяка твар, видима и невидима. Затова той е наречен
работилницата на всичко, понеже в него се съдържат всички неща, дошли от Бога. Оттук човекът обичайно
бива наричан посредник, защото, доколкото се състои от душа и тяло, той възприема в себе си и събира ведно
двете крайности на духовното и телесното. Именно затова свещеният разказ за Сътворението на вселената го
въвежда в края на всичко, означавайки с това, че в него е завершението на тоталността на тварната природа”.
Periphyseon, V, trans. I. P. Sheldon- Williams, rev. John O’Meara (Montreal: Dumbarton Oaks, 1987), 562-563.
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човеците и техния свят, защото да се мисли за едното, често означава да се
мисли за другото. Всъщност едва след като вече е въведено разделението между човека и света, чак тогава човекът може „етически” да се заеме и дори да
оправдае експлоатацията на света.
Щом като светът бъде веднъж отделен от човека и противопоставен на него
като онова, което той не е, като природа, едва тогава човекът може да възжелае подчиняването му на своята власт, т.е. на своето techne (като умение и
технология). Едва след като природата беше противопоставена на човека, той
започна да се оглежда в нея като някой, който съзерцава образа си върху повърхността на огледало. Този момент конституира началото на антропоморфизма
(можем да го проследим до Кантовата Критика на съждението и последвалото
развитие на немския идеализъм). Човекът „различава” в природата (може би е
по-точно да кажем „проектира”) своите собствени характеристики. Какви са
тези характеристики? Човекът вижда природата като друго „аз”, т.е. като
производител. И това му дава право да третира природата като екстензия на
своята работилница – само че по-обширна, по-добра и сякаш неизчерпаема.
Иска ми се да очертая тази според мен решаваща дистинкция между споменатите два подхода и да подчертая, че никоя форма на антропоморфизъм не може
да бъде решение на екологичния проблем, доколкото той е собствено причината за него. За съжаление и парадоксално наистина, теоретичният дискурс за
проекологични политики пада жертва на тази грешка и в двете отношения:
като окуражава разделянето между човека и света (приканвайки ни да мислим
за света независимо от човека) и като предлага решения, които имитират антропоморфичната парадигма. С други думи, не е достатъчно да се подчертае
природният характер на природата – защото именно такова мислене доведе до
разрушението .
Съществуват две форми, които вярата в природността (натурализма) на природата може да приеме. С първата е запознат всеки студент по антична философия. Природата е просто онова, което неспирно произтича от първичния си
източник. Природата е още и същият този първичен източник, който остава
„скрит” (Хераклит). В тази концепция природата препятства всяка идея за
сътворение, защото сама е собственият си произход – или, по-скоро, липсата на
произход (Abgrund / бездна). Няколко идеи намират рождено място в този образ
на изконния поток на природата (physis): например анархията на природата и
следователно нейната вечност, еманацията на природата и нейната божественост. При всички тези идеи доминира мисълта за необходимостта на природата.
За класическата мисъл physis съществува по необходимост. Този  характер на
необходимост презира случайността на човека. В крайна сметка, независимо
колко усилия полага човекът да остави свой белег на земята, неговите усилия
са напразни като детския пясъчен замък на брега – природата като един велик
безграничен океан ще го отмие. Но необходимостта на природата заема също
и формата на бариера или граница, спрямо която следва да се измерва човешката свобода. В този смисъл човекът може да утвърди свободата си единствено
като променя и преподрежда онова, което му е дадено. А даденото в този слу-
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чай не е нищо друго освен материята (hyle). Човекът приема ролята да налага
форма на безформената материя или да реформира онова, което идва с някаква
природна форма. Така „безформената” глина се оформя като грънец, дървото
става мебел и т.н. Разбира се, това формиране на hyle далеч не е невинен процес – то е насилствено от начало до край и води до разрушаване на природата.
Тук следва да кажем, че човекът не може да спре да унищожава природата, без
да спре също и да бъде по същество човек. Това е една неизбежна истина и
предизвикателство пред нашите усилия. Ако отговорът на екологичната криза
е хората да живеят в „съвършена хармония” със своята околна среда, трябва
да признаем, че това, което изискваме от хората, не е нищо друго, освен те да
станат като всички останали животни на нашата планета. Наистина, ние се
възхищаваме на способността на другите животински видове да съществуват,
без да нанасят практически никаква вреда на природните си условия. Животинската адаптивност към околната среда изглежда находчива и успешна. Но успехът им се основава на един-единствен принцип: приемането на онова, което е
дадено като дадено. Този успех обаче има своята цена и тя е свободата.
Античният натурализъм освен това вижда в природата изобилие от способности. Предмодерният човек ги нарича богове. Той привижда в изригващия вулкан
работилницата на Хефест, в земетресенията – гнева на Посейдон; хиляди нимфи
населяват дървета, кладенци и реки. В този пандемониум човекът разпознава
само една полиморфна божественост – тази на природата. Съвременният човек
се гордее със своя разум, който не му позволява подобен детински спектакъл.
Един по-внимателен поглед обаче би разкрил, че модерността просто е подменила една форма на паганизъм с друга. Природата още се населява от богове, само
че сега те не приемат митически фигури и имена, а техническа терминология,
която определя техните функции. Вярата във функционалността на природата
е друга форма на натурализъм – такава, при която човекът отново богопочита
една-единствена полиморфна божественост, тази на технологията.
Вместо заключение бих искал да очертая някои финални бележки:
1. Творение и Личностност: светът като творение е дело на личност – на Твореца – и за личност – за човека (онова, което на друго място съм изложил като
четвъртата редукция ad personam и pro persona).8 В последна сметка светът
добива смисъл единствено след като бъде вписан вътре в нексуса на личните
отношения.9 На богословски език бихме казали, че творението е ипостасно.
2. Необходимостта от physis срещу свободата на ktisis: ktisis се характеризира
от факта, че някой решава свободно да го роди, да го произведе – да го сътвори.
И дори още повече – да го сътвори ex nihilo. Това ex nihilo на доктрината подчертава, че нищо не се предполага, нито е дадено като условие за творението на
8

Вж. моята God After Metaphysics: A Theological Aesthetic (Bloomington: Indiana University Press, 2007), 48-50.

9

Именно в този смисъл можем да оценим наблюдението на о. Иоан Хрисавгис, че в иконографията природните неща като дървета, планети и реки са изобразени с човешки лица и персонифицирани (т.е. оличностени,
ипостасни).
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света – дори и (самото) нищо.10 Нищото на творението е залогът за неговата
свобода. Ktisis е свободно сътворен и свободно даден на човека – човекът, от
друга страна, е също свободен да приеме или да не приеме този дар. В известен
смисъл единствено ktisis е унищожим – physis не може да бъде унищожен, защото
е необходимост.
3. Творението е спасено единствено чрез Христа: когато Логосът възприема
човешката природа, Той също така приема заедно с нея и цялото творение,
защото всички предходни развития в еволюцията на видовете са включени в
човешката плът. Следователно именно въплъщението на Логоса спасява творението. Това означава, че творението също е било инкорпорирано в личността на
Христос и по този начин теологията на околната среда в крайна сметка е част
от христологията. Освен това спасяването на Божието творение от Бога сега
е определено като случващо се чрез Христос – а не чрез или от нетварните
енергии.11 Следователно нашият дълг към творението се определя също и като
правене на този Христов характер на творението още по-явен и видим. Би било
достатъчно, ако човекът беше способен просто да признае Христовия характер
на творението. Така би се избегнал един риск: човекът не може да спаси света,
нито може да допусне, че може да спаси света, защото това е дело само на
Христа. Свръхревностният активизъм на някои екологични организации приема две несъвместими за християнина положения. Първото, че ние чрез нашите
действия можем да спасим творението. Това означава, че не вярваме, че Христос може и вече е спасил творението12; това, в края на краищата, е същото
творение, което е било сътворено чрез Него. Второ, ние изпитваме нуждата да
възприемем сами тази спасителна роля, да се представим, сиреч, като спасители на света. Но точно този подход ни доведе до настоящата криза.
Превод от английски: Слава Янакиева

10

За идеята, че нищото не предхожда творението като нещо позитивно, а то самото е сътворено заедно със
света, вж. Sergius Bulgakov, The Bride of the Lamb, trans. Boris Jakim (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2002), 54.
11

Срещу Лоски, вж. Zizioulas, Communion and Otherness, 30, n. 51, and 138-139, n. 80. Съществуват две различни богословия вътре в православната традиция: Дионисиевото, което поддържа някаква континуалност между
творението и твореца (йерархиите), и Григориевото, което подчертава непреодолимия пролом (diastema) между тях. Макар тези двете да не са докрай несъвместими, Зизиулас отчетливо предпочита второто. Проблемът
с нетварните енергии е, че те са неипостасни (защото – чии енергии са те?). За различията между Лоски и
Зизиулас вж. Aristotle Papanikolaou, Being with God: Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion (South
Bend, Ind.: University of Notre Dame Press, 2006).

12
В 2 Кор. 5:17 четем, че творението (ktisis) става ново в Христа, а в Рим. 8:20, че „и самите твари ще бъдат
освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии”.
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Христос Янарас

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН СРЕЩУ
РЕГУЛАТИВЕН ПОДХОД:
ЕКОЛОГИЧНИЯТ ВЪПРОС
КАТО ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН, А НЕ
КАНОНИЧЕН ПРОБЛЕМ1
Апокалипсисът на св. ап. Иоан се разглежда като върховен символ на решителното културно изместване, случило се с идването на християнството: изместване от природа към история.2 Проблемът за околната среда – посегателството
върху природата, нейното невъздържано експлоатиране от човешката раса – се
1 	

Преводът е осъществен по: Chryssavgis, John, and Bruce V. Foltz, eds., Toward an Ecology of Transfiguration:
Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature, and Creation, Orthodox Christianity and Contemporary
Thought, First edition (New York: Fordham University Press, 2013), pp. 186-192.
2

Работата е представена по време на първия екологичен симпозиум „Религия, наука и околна среда”, Патмос, 25 септември, 1995. За първи път е публикувана в: S. Hobson and J. Lubchenco, eds., Revelation and the
Environment a.d. 95– 1995 (Singapore: World Scientific Publishing Company, 1997). Преводът е леко променен от
И. Хрисавгис.
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смята за необходимо последствие от първенството, което християнството
отдава на историята, подчинявайки природата на една есхатологична перспектива, която включва нейното финално изчезване заради очакваното с нетърпение духовно „Царство”.
Говорим за културно изместване, защото християнството се предхожда от антична Гърция. На гърците идеята за историчността на природата е непозната.
Проблемът за началото на времето и предопределения край въобще не възниква.
Природата се конституира от пълнотата на битието: красива структура на
хармония и ред, която я прави cosmo-cosmema, подредено украшение. Съвършената вселена, хармонично подредена, с дадена абсолютна разумност дори включва
реалността на Бога, който съставлява една част от нейното общо приличие.
При положение че светът е бил вечен, той не е можел да има друга цел освен
себе си. Можел е само да бъде. И най-великото нещо, което хората са можели да
постигнат, е било да съзерцават и да подражават на съвършенството на космоса. Познаването на космоса, episteme, се е смятало за добродетел – спокойното
благоразумие, идващо от участието в „световния ум” или logos. Колективното
подражание на хармонията на космоса е формирало „микрокосмоса на града” –
общото усилие за политически живот, което не се е отличавало от изкуството
на композитора или художника, доколкото е целяло същото това подражание на
законите на рационалността, която краси вселената. От първостепенна важност за гърците са били не ставането или необходимостта, не потенциалната
възможност и волята, а битието и неговата рационална пълнота.
Модерна Европа видя в появата на християнството – най-вече през очите на
Хегел, Фихте и Шелинг – радикално скъсване с гръцкия възглед за природата. Богът на иудео-християнската традиция е отвъд космоса. Той Сам твори космоса,
давайки му едно определено времево начало и насочвайки го към един предопределен край. Сега именно историята има първенство, а не природата; ставането
на природата, а не битието на природата. Тази историчност на природата е
обезценена от самото начало, защото е доминирана от последствието от Грехопадението и греха на човечеството. Човеците са призовани да участват в
историята – в Божествения план за спасението на човечеството – и успяват по
мярата, в която са освободени от природата и необходимостта, от законите
на грехопадението, което властва над природата. В тази перспектива книгата
на Апокалипсиса на св. ап. Иоан е тълкувана като радикално и финално заклеймяване на природата, доколкото очакваното есхатологично „Царство” е провъзгласено като кошмар на физическо унищожение и колапс на цялата вселена. По
този начин светът е представен просто като епизод в една история, която
същностно го подкопава и в крайна сметка унищожава. Изразът „този свят”
става синонимен на израза „тази епоха” и означава един определен исторически
период, една епоха, която е враждебна и противоположна на „идната епоха” на
Царството Божие.
Дали християнският възглед за природата е в действителност така радикално
противоположен на гръцкия възглед? Нека за момента да оставим настрана
този въпрос, защото бих искал да се спра на второто жизненоважно измества-
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не при сблъсъка ни вътре в природата, което се осъществи в контекста на
нашите съвременни подходи, на модерната ни култура.
Тази култура беше основана от философията на Просвещението върху полемичното противопоставяне на метафизиката. Противопоставянето отразяваше
една историческа нужда – следствие от болезнения опит за средновековните
времена, през които метафизиката беше трансформирана в доминантна идеология от интегрален характер. Противопоставянето на модерната ни култура
на метафизиката – освобождаването от религиозния интегрализъм – изглеждаше като ентусиазмично утвърждаване на природата и потенциалностите на
природата. То се занимаваше най-вече с познанието на физическата реалност,
а не с нейните метафизични устои. Занимаваше се с човечеството не като човеци, сътворени по образ Божий, а като физически единици, физически индивиди.
Занимаваше се с повишаването на ценността на физическото съществуване и
живот, с морала, поддържан не от заплахи за вечно наказание, а в съответствие
с рационалността на природата – един „Природен закон”, който би гарантирал
правата на всеки физически индивид.
Природоцентричното изместване обаче, което модерната култура лелееше, не
доведе до връщането на древногръцката интерпретация на света като мяра
на рационалната хармония и пълнота – макар подобно завръщане да бе търсено
от хуманистите на Запад, които почитаха всичко гръцко. Наистина ролята на
единствената достоверна интерпретация на реалността беше атрибутирана
на природата; мярата и оста на нейната рационална реалност беше единствено индивидуалната човешка субективност. Рационалната самоосъзнатост на
човешкия субект се гледаше като единственото основание на реалността, което не може да бъде подложено на съмнение.
Природоцентричното изместване на нашата модерна култура се оказа антропоцентрично, а не космоцентрично. Западният европеец откри вселената от
обективни екзистенти с младежки ентусиазъм, но като господар и предприемач.
„Разбирам означава притежавам”, написа младият Хегел в своите Ранни богословски писания (Theologische Jugendschriften). Индивидуалното разбиране декодира рационалността на природата и се намесва в нейните сили, за да извлече
резултат, който да е полезен и печеливш за човека. Природата на модерния
възглед е полезен обект, а познанието, episteme, е власт.
По този начин понятието и императивът на прогреса се въвеждат за първи
път в човешката история. Той вече няма никаква връзка с християнската интерпретация на развитието на историята към окончателния край на апокалиптичното изпълнение. Прогресът сега е постоянна екстензия на властта на
човешките производителни сили в цялото на природата. Прогресът се измерва с
индикатори на продуктивност и лекота на потребление; икономиката подчинява
политиката и всяка социална динамика и се оказва изключителният фактор и
единствен критерий за социално „развитие”.
Res extensa/res cogitans: антитетичната дистинкция между човека и природата
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беше начената от Декарт, който поведе средновековната схоластична мисъл
към непредвидени, но неизбежни последствия. Кант също ще интериоризира дори
обективния външен свят в субективния разум: „Извън мен не съществува нищо,
освен вътре в моето собствено разбиране”. Още една крачка по-нататък и
Хегел ще види в човешкия инструмент „мета-физика”, а в технологията – „материализирана метафизика”. Той ще провъзгласи, че „ние сме много по-близо до
духа, когато правим един инструмент, отколкото когато раждаме дете”. И в
абсолютно съгласие с идеалиста Хегел, материалистът Маркс ще настоява, че
„историята на индустрията е отворената книга на съществените сили на човека, човешката психология, която се възприема опитно.”
От тези теоретични мнения до практиката на посегателство върху природата
чрез технологията има само една нищожна крачка. Именно затова изглежда, ако
не друго, то поне парадоксално, че днес ние търсим решение на проблема за околната среда, като разчитаме на ръководните принципи, зададени от културата
на „модерността”, която доведе с желязна неизбежност до заплашващото ни
сега унищожаване на природната среда.
Нека да се върнем към въпросите, които оставихме за по-сетнешно решаване.
Дали всъщност християнският възглед за природата е бил дотам противоположен на гръцкия? Дали Апокалипсисът на св. ап. Иоан е триумф на историята
над природата, прокламация на окончателното дискредитиране и унищожение на
природата заради месианското Царство?
И двата въпроса са проблемни по отношение на интерпретацията на връзката и различията между гръцката култура и християнството, а също така и по
отношение на критериите за разбиране на символизма на Апокалипсиса. Херменевтичните различия не винаги се изчерпват на теоретично ниво: те могат
да доведат също така и до тотална трансформация на културите, както се е
случило с Европа през XI век. В този период гръко-римският свят (византийският свят, както бихме казали днес) е разбирал взаимоотношението си с християнството по начин, много различен от този, по който германските народи от
Централна и Западна Европа са разбирали тяхното взаимоотношение както с
гръцката, така и с християнската традиция.
В историята на философията херменевтичните проблеми стават нерешими, ако
пренебрегнем прекъсването, което е предизвикано от онази критическа пукнатина в развитието на европейската цивилизация, която наричаме „великото
преселение на народите”, т.е., ако пренебрегнем факта, че от края на IV до VI
век сл. Хр. огромна част от Европа е претърпяла тотална културна промяна,
която е била буквално трагична в сравнение с нейното гръко-римското минало.
Новите племена, които са мигрирали и са се установили в Европа по това време – франки, готи, хуни, вандали, бургунди, нормани – са били на едно забележително ниско, ако не и направо примитивно културно ниво.
Първата им стъпка към цивилизоване е било обръщането им в християнство.
Но какво би могло обръщането да означава за люде, които не са имали дори и
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най-елементарна образованост за разбирането на гръцките философски форми,
в които християнският опит е бил изразяван? Неизбежно е било приспособяването на разбирането на християнството до нивото на техните собствени
критерии и нужди.
При всяка ситуация на културно изоставане в историята интерпретацията на
съществуващото и прагматичното – която дава смисъл на отношенията между
човешките същества и природата, техните ближни човеци и Бога – се превръща в схематично опростяване, обичайно силно поляризирано в дистинкциите на
„добро” и „зло”, и в резултат става юридическа и правна. Характерен пример
в иудейската история например е упадъкът на талмудическата традиция във
фарисейския легализъм, или в късноелинистичния период – трансмутацията на
платоническия дуализъм в манихейски гностицизъм.
За да бъде това историческо твърдение съответно подкрепено от необходимите свидетелства, би била нужна отделна монография. Тук ние го използваме
като заявка, предлагаща критерий за интерпретиране на различията, делящи
гръко-римската от средновековната западноевропейска версия на отношенията
между гръцкия свят и християнството. Втората версия, средновековната западноевропейска, е била наследена в по-голямата си част от модерния свят. В
своето изследване на Ницше Хайдегер ясно показва неизбежната континуалност
(Kontinuität) на метафизиката на западното Средновековие за теистичните и
атеистичните системи на модерността.
Струва си на това място да се докоснем за кратко до някои основни тези на
гръко-римската версия на отношенията между гръцкия свят и християнството
и особено до това, което засяга проблема за природата и историята, непосредствено локализиран в Апокалипсиса на св. ап. Иоан.
Наистина християнството отрича вечността на света. Но дали този елемент
е фундаментален при разглеждането на античната гръцка космология? Когато
проблемът за началото и края на света не се поставя, категорията на вечното
(„вечно напредващото”) бива отнасяна основно към вездесъщата рационалност,
с която светът независимо от времето и периода се предоставя на човешката
визия-съзерцание.
Фундаменталният различителен белег на античната гръцка космология не е вечността на света, а признаването на универсалния общ разумен принцип (xynos
logos), който артикулира, структурира и управлява физическата и природната
реалност. Този logos формира вселената в космос – подредена хармония и красота. Логосният модус на участие в битието различава същностите (essences) на
екзистентите, оформя разнообразието от форми, формулира законите на реда и
хармонията, на съсъществуването и движението на съществата. Logos-формата е „обичащата” материята, мотивът (пожелателният аспект), който тласка
материята към движението, което  дава форма, към ентелехията на даряването с форма.
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Логическата композиция и функция на света нито се отрича, нито се унищожава от християнството. Християнството само я интерпретира, като разкрива
неинтерпретираните празноти на древната гръцка онтология. Логосът, който
събира ведно, конструира и управлява вселената, не е независимо дадено, което
финишира като сляпа съдба. Той е личната енергия на една творяща Личност,
а сътвореното е резултат от един нетварен трансцендентен Първи Принцип.
Нетварно и затова невремево и безкрайно – това е съществуването на Бога;
тварна и затова времева и крайна – това е природата на света.
Човешкото лично съществуване обаче – това на художника, на скулптора, на
композитора, е от естество (essence), различно от това на картината, на
скулптурата и на песента. И също както картината, скулптурата и песента не
престават да бъдат логос, разкриващ личната другост и свободата на твореца
артист, така също светът, независимо от същностното (essential) си различие
от Бога, не престава да бъде логос, разкриващ неговата Личност.
Тази е върховна мяра на, както бихме казали днес, екологичния подход на човечеството към природата: за християнина природата не е неличен и неутрален
обект, макар и сътворен от някакво Върховно Същество. Природата е произведение на един личен Бог-Логос, което разкрива с всяка своя част личната другост
на творческата енергия на своя създател. Понятието „природно съзерцание” в
християнския речник реферира към резултата от аскетичната само-трансценденция, аскетичното достигане на трансцендирането на нашите егоцентрични, алчни и експлоататорски приоритети и живеенето на отношението ни със
света по същия начин, както преживяваме взаимоотношението си с рисуваното,
скулптираното, музикалното или каквото и да било произведение на изкуството.
Човешката личност е призвана не към едностранчиво съзерцание на света, а
към лична връзка с logos-а на космоса, защото този logos е призован за причастие към живота с Твореца на света. Употребата на света – храна, облекло,
инструменти – е в някакъв смисъл жизнена предпоставка за човечеството. Тази
употреба обаче, която служи за ежедневното оцеляване на тварното човешко
същество, може да роди отношение на причастност към Бога. Присвояването на
природата от човешката личност, за да може тя да съществува не по начина
на тварната природа, а в режим на взаимоотношение, на любовно причастие, е
модусът на съществуване на Нетварния. Защото „Бог е любов” (1 Иоан. 4:16).
Това е смисълът на Евхаристията, която конституира и формира Църквата и
дава смисъл на практикуването на християнския живот. В Евхаристията християните получават природата, космоса като храна по един непосредствен начин – като хляб и вино, два вида храна, която обхваща необходимите за поддържането на човешкия живот неща. Те ги получават с Благодарение, като дарове
от Бога, и това получаване съставлява едно причастие на човешките същества
с Бога, една космическа плът на божествено причастие. Във всяка Евхаристия
християните общуват с плътта на въплътения Логос, Логоса, който стана плът
в Историята като начатък на властта на сътворената природа да съществува
в модуса на пълнотата на живота на Несътворения.
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„Екологията” на Християнската църква е даряването на света със смисъл чрез
Евхаристията и евхаристийната употреба на света. Тази употреба обаче не е
екзистенциална необходимост: тя постоянно поема рискове в екзистенциалното
приключение на свободата на човешката личност. Книгата на Апокалипсиса използва една потресаващо поетична иконография, за да обрисува това настоящо
приключение и неговата есхатологична цел, която е непрестанно изпълвана и е
предначертана за изпълнение не само като разрушение на природата и край на
времето, а и като възстановление на природата и времето в едно изпълващо
причастие на живота с тварното и нетварното битие, в една вселенска Евхаристия.
Изходът от днешните задънени улици на екологията не може да бъде осъществен
дотолкова, доколкото нашата култура остава свързана с антропоцентричния
утилитаризъм на модерния свят и неговите средновековни корени. Един различен
прочит на Апокалипсиса на Иоан е незаменим за формирането на нов възглед за
отношенията между природа и история, който би повел към нови критерии, що
се отнася до начина, по който светът е употребяван или злоупотребяван.
Превод от английски: Слава Янакиева
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Мариян Стоядинов

БИБЛЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ВЛАСТТА КАТО ОТКРОВЕНИЕ И
ПРИЕМСТВО
В началото трябва да кажа, че въпросът за властта в Църквата може да бъде
формулиран на основата на два баланса в историята. Първият баланс е между
неограничената власт на Всемогъщия Бог и ограничената власт на личността,
избирана от Него. В процеса на Божието откровение това е или патриарх (като
Авраам), или пророк (като Моисей), или свещеник (като Аарон), или цар (като
Давид), или апостол (като Андрей, Петър и пр.); вторият баланс е между неограничената власт на Всемогъщия Бог и ограничената власт на апостолските
наследници, предстоятелите на църквите, избирани от своите църковни общности и утвърждавани в Светия Дух от своите събратя.
В това изложение ще се спра на първия баланс в опита си да потърся отговор
на въпроса за корените на християнското разбиране за властта.
Откровението във всички случаи дава отговор на този въпрос. Отговорът от
своя страна е закономерна предпоставка за всяка по-късна интерпретация на
властта. Още повече че в църковната история след апостолската епоха не
липсват, макар и изолирани, примери за злоупотреба с властта било поради
погрешна интерпретация на водещите начала, било поради съзнателна злоупотреба. Може да се каже, че властта в Църквата дори към днешна дата е казус,
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който не оставя равнодушни мнозина от „църковното изпълнение”1 или клир както на локално, така и на вселенско равнище2.

Самовластието на Бога
В Стария завет властта на Бога е безалтернативна по отношение на всяко
сътворено битие. Предпоставка за това е онтологичната разлика между Творец
и сътворено, между тварно и нетварно. Битието, което е изволено „в начало”
(Бит. 1:1), няма власт за самореализацията си, не е и не може да бъде обект
на самото себе си. В този смисъл то е функция, обективен резултат от субективната воля на Биващия, необусловен от постановеното „начало”. Дори когато земята произвежда „злак” (Бит. 1:12) и „всякакъв вид животни” (Бит. 1:21),
това става не поради нейната самодостатъчност, а поради творческото „и
рече Бог”. Откровението не дава основания за властова дилема в отношението
Творец – творение. Последното е във властта на Твореца, Който е не просто
причина, мислена като абстракция, а субективна и волева Причина.
Старозаветният човек изобщо гледа на Бога като на абстракция. Божиите
дела се отпечатват в историята и в тази история личностите, които имат
персонален опит от общението с Него, са известни на всички. Затова няма специфична дума, която да изразява всемогъществото Божие; то е имплантирано
в самото Му име, което „седемдесетте тълковници” най-често превеждат на
гръцки като Κύριος (Господ, Господар). Това название виждаме и в Новия завет по
отношение на въплътилото се Слово.
Творецът е самовластен в Своята воля. В този смисъл светът е дело не на
Неговата природа, както е допускал Ориген, а на Неговата воля. Тази воля е
необусловена от каквато и да било причина извън Бога. За разлика от дуалистичните представи за Бога и света като автономен субект, съсъществуващ на
Бога или породил се на случаен принцип, библейското откровение не дава никакви
основания за подобни интерпретации.
Всяка друга власт, която има своя генезис в тварния свят, е повече или по-малко провокация срещу Божия суверенитет и узурпиране на Неговата власт. Едно
от измеренията на греха на прародителите – да станат като Бога (срв. Бит.
3:5) без Бога – е именно такава узурпация. В Своето откровение Бог се показва
като ревнив и там няма място за което и да било тварно битие – на земята
или небето – да се сравнява с него: „Защото не бива да се покланяш на други
бог, освен на Господа (Бога), понеже името Му е „ревнивец”; Той е Бог ревнивец”
(Изх. 34:14, вж. Наум 1:2).

1

В смисъл на църковна пълнота (πλήρομα) на Божия народ.

2

Пример за последното е отвореният спор, провокиран от Документа от Равена Еклесиологически и канонически последици от сакраменталната природа на Църквата (2007 г.), който вече близо десет години остава
неразрешен. Проблемът с „диптисите” е другата отворена тема в отношенията между поместните църкви, като
решенията към днешна дата отново не удовлетворяват всички заинтересовани страни.
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Властта като откровение
В този период, ако Бог споделя своята власт с някого в контекста на домостроителството, това е винаги посредством откровение като персонално вменяване на ангажимент и отговорност: Бог се явява на Моисей като „Бог Авраамов,
Бог Исааков, и Бог Иаковов” (Изх. 3:15), като на всеки от изброените древни
патриарси се открива по същия персонален, диалогичен начин. Той открива своята воля, откривайки се и на пророците, и на други избрани от Него. Всяко от
Неговите откровения е в перспективата на идващия Месия, така както и всяко
пророчество и служение изобщо в Стария завет е в тази перспектива.
В историята на старозаветния Израил обаче има едно сериозно предизвикателство към Божието ръководство. Настояването на народа пред Самуил да им
даде цар, който да ги управлява и съди „както е у другите народи” (1 Царств.
8:5), е очевидна провокация към властта на Бога и това е видимо от Божия отговор на Самуил: „И Господ рече на Самуила: чуй народния глас във всичко, що ти
говорят; защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам
над тях; както постъпваха от оня ден, когато ги изведох из Египет, и до днес,
като Ме оставиха и служеха на други богове, тъй постъпват и с тебе; затова,
послушай гласа им; само изложи им и обяви им правата на царя, който ще царува
над тях” (1 Царств. 8:7-9).
От приведения пасаж, както и от следващите след него стихове личи желанието на народа Божи да бъде като другите народи, като царството е инструментът за това. Но и след като Бог изпълнява волята им, субектът на откровението и обявяването на Божията воля и власт не е царят, а пророкът. Разбира
се, има свещеници, но и те понякога са обект на пророческото изобличение: „Те
се хранят от греховете на Моя народ, и към неговото беззаконие се стреми
душата им. И каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника; ще го
накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му. Ще ядат – и няма
да се наситят; ще блудствуват – и няма да се размножат, защото престанаха
да служат на Господа” (Ос. 4:8-9).
Царете са дарени с властта на управлението, но само, в случай че водят народа
към деня на Месия. Ако някой от тях изгуби посоката, тогава пророкът е този,
кой изобличава греха му (вж. 2 Царств. 11:12). Ето защо в паметта на Църквата
пророческото слово винаги е ценено по-високо от властта на царя или царете
като такива.
Напрежението между пророческото и институционалното, между властта на
пророческото слово и властта на царя може да бъде проследено в цялата история на Иудейскито царство. Участта на пророци като Исаия и Иеремия (Вж.
Мат. 5:12, 23:29) илюстрира драматизма на това напрежение. Последното е в
основата на явната сегментация в иудейското общество непосредствено преди
въплъщението на Словото. Последният от пророците, св. предтеча и кръстител Иоан, който по думите на Спасителя е дори „повече от пророк” (Мат. 11:9),
става жертва на същата тази сегментация. Проповедта на пророка: „Пригот-
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вете пътя на Господа, прави правете пътеките Му; всеки дол ще се изпълни, и
всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните
пътища ще станат гладки” (Лук. 3:4-5, срв. Ис. 40:3-4) е изобличение и призив
за преодоляване на различията и антагонизма в един народ, който в своите
противоборства не би бил в състояние да приготви пътя на Господа. В скептицизма на епохата, в която гръко-римският свят доминира и в която властта се
инструментализира и упражнява в една образцова от гледна точка на правото
и регламента форма, истината, лишена от ипостас, се превръща в относителна
категория (Иоан. 18:38).
В Христос властта на царя, пророка и свещеника са съединени и тяхната функция надхвърля границите на настоящия еон: „Моето царство – казва Спасителят – не е от тоя свят… царството Ми не е оттук” (Иоан. 18:36). Властта
на Христос е изпълнение на пророческото и царското: „народът се чудеше на
учението Му, защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като
книжниците (и фарисеите)” (Мат. 7:28-29). „Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове” (Мат. 9:6). След Възкресението Нему е дадена „всяка
власт на небето и на земята” (Мат. 28:18). Това е властта, с която Той ги праща да научат и кръщават всички народи и която – в негово Лице – ще бъде с тях
до „свършека на света” (Мат. 28:19-20). Последното е вменено на всички, които
ще повярват по думите на учениците посредством Кръщението.

Другите власти
Още в случая с пророк Самуил, в настояването на народа да им бъде поставен
цар, поводът са „другите народи”, в които не Бог и не пророкът, а царят отсъжда. Какъв е произходът на тази „друга” власт? В Евангелието според Иоан
и в посланието на св. апостол Павел до римляните имаме директен отговор на
този въпрос.
В описания от евангелиста диалог между Христос и Пилат (Иоан. 18 и 19 гл.) се
срещат привидно две власти – на царя, чието царство не е от този свят, и на
прокуратора. В случая властта на Христос не кореспондира, дори не диалогизира
с властта на прокуратора. На въпроса на Пилат: „Не знаеш ли, че имам власт
да Те разпна, и власт имам да Те пусна?”, Господ отговаря: „ти не щеше да имаш
над Мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише” (Иоан. 19:10-11). Парадоксът
на този разговор се състои в това, че Източникът на всяка власт – Този, който
има власт и да даде, и да приеме „душата си” (Иоан. 10:17-18) – бива съден от
човек, чиято власт всъщност е от Подсъдимия. Това е поредното измерение на
Божието „понизяване” до образа на роба в Неговото послушание „дори до смърт,
и то смърт кръстна” (Фил. 2:7-8, вж. 2 Кор. 8:9). Робът по дефиниция е безвластен, лишен от всяка власт. В образа на роба и в уподобяването на човеците
Христос е като всички, които сме обект, а не субект на властта.
Подобно кенотично отношение спрямо властта апостолът препоръчва и на римските християни: „Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото
няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наре-
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дени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба…
началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото
той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува,
който прави зло... Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с
това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму, каквото
сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх;
комуто чест – чест” (Рим. 13:1-7). Властта на закона е еманация на нравствените норми. Но последните според апостола не са автономни. Те са делото
на закона, написано в сърцата на онези, които, без да имат закон, „по природа
вършат законното” и „без да имат закон, сами на себе са закон” (Рим. 2:14-15).
Само в този смисъл естествената нравственост е аспект на Божия промисъл
за света и в този смисъл всяка власт бива от Бога.

Апостолската власт
За разлика от властта на меча и гнева властта, дадена на апостолите, е
власт на служението: „Князете на народите господаруват над тях, и велможите
властвуват върху им, между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между
вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв,
нека ви бъде раб” (Мат. 20:25-27). Тази власт се проявява във възможността да
споделяш това, което имаш. А Господ изрично дава на учениците си „власт над
нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ”
(Мат. 10:1).Когато отговаря на молбата на хромия „от майчина утроба” клетник
при храмовите Красни порти „Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото
имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!” (Деян.
3:6). Властта се открива в проповедта на Евангелието и в организирането
на древната Църква, както виждаме в апостолите Петър на Петдесетница и
Яков след апостолския събор (Деян. 2:14-40, 15:13-29). В апостол Павел виждаме
също властта на бащинството (1 Кор. 4:15, Гал. 4:19). Но и това не е власт на
легалистичната принуда. Неин израз са апостолските думи: „моля ви, бъдете ми
подражатели, както съм аз на Христа” (1 Кор. 4:16).

Властта като приемство
Апостолското наставление и порицание действа със силата на пророческото
изобличение, но тук имаме ясно различаване – апостолът учи, но Църквата като
събрание действа. В първото си послание до коринтската Църква апостолът
настоява „в името на Господа нашего Иисуса Христа, като се съберете вие и
моят дух, със силата на Господа нашего Иисуса Христа” да отлъчат блудника от
Църквата „за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен” (Срв. 1 Кор.
5:1-11). Още в началото на второто си послание апостолът се връща към този
случай: „за вас – пише той на своите адресати – е по-добре да му простите и
да го утешите, за да не пропадне той от преголяма скръб; затова моля ви да
покажете към него любов, (2 Кор. 2:7-8). Апостолската власт няма юридическа
функция да властва над местната църква. То е преди всичко свидетелство или
изобличение. При цялото желание, извиращо от латинската традиция, апостол
Петър да бъде титулуван „княз на апостолите” (princeps apostolorum) не намира-
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ме у него дори следа от свойственото за князете господаруване, нито присъщото на велможите властване (срв. Мат. 20:25-17).
Призоваването на апостолите е последният етап от Божието призоваване като
откровение. От тук нататък светът ще чува за Бога и Неговия Помазаник
посредством свидетелството на очевидците (1 Иоан. 1:1). Затова Църквата
се именува апостолска. Апостолската власт е основана върху Божието последно избиране чрез директно призоваване. От момента, в който Иерусалимската
църква избира апостол Матия (Деян. 1:26) и седемте дякони (Деян. 6: 1-6), Църквата започва да упражнява споделената  от Бога власт като общност.
Апостолският събор (Деян. 15 гл.) е своеобразен връх на тази общностна идентичност на Църквата, утвърдена от Светия Дух на Петдесетница. И въпреки
че названието апостолски е утвърдено в преданието на Църквата, в събора,
описан от св. евангелист Лука, всъщност участват „апостолите и презвитерите с цялата църква” (Деян. 15:6-22). Нито някой от апостолите и презвитерите
господарува над събора, нито съборът господарува над Църквата, а и апостолите, и презвитерите, и съборът като такъв са израз на съборния етос на
Църквата, в който властта не е просто доминация. Фразата, която предхожда
обявените решения на събора: „угодно бе на Светаго Духа и нам” (Деян. 15:28),
в бъдеще става преамбюл на всяко съборно решение на Църквата.
Властта в местната църква в апостолската епоха е харизматично служение
като историческо продължение на водачеството от Светия Дух (вж. Деян.
20:28). Служението в този смисъл не е просто морален ангажимент, а има христологично и пневматологично измерение. Земният живот на Спасителя от раждането до разпятието не е нищо друго освен служение (Мат. 20:28). Пращането
на Светия Дух гарантира историческото продължение до „свършека на света”
на това служение като Божие домостроителство на спасението. Именно сотириологическият смисъл е този, в който можем да тълкуваме Божието служение
и всяко църковно служение в историята и който не може да бъде вместен в каквито и да било социологически, юридически или икономически концепти.
В този, а не просто в социален смисъл трябва да разглеждаме апостолското
споделяне на властта първо с дяконите (Деян. 6:1-6), а впоследствие с презвитерите (Деян. 11:30) и епископите (Деян. 20:28). Това не е служение на подчинението (каквото и апостолството не е. Вж. Мат. 20:24, Марк. 10:24, Лук. 22:25), а на
примера, в който персоналните способности са очевидна предпоставка: „пасете
Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно
(и богоугодно), не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате
над причта (християнската община), а като давате пример на стадото (1 Петр.
5:2-3). Всяко служение в Апостолската църква (апостоли, пророци, евангелисти,
пастири и учители) е разглеждано като специфично дарование, „за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово” (Еф. 4:12). Дарованията не са автономни и пожизнени дадености, притежавани от изолирани индивиди, а са дарове на Църквата, които в Църквата само
могат да дават плод. Ако един или друг от членовете на тялото Христово се
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отклони от съзиждането на тялото Христово, тогава дарованието му – понеже
е църковен, а не частен дар – се превръща в безплодна пръчка (Иоан. 15:2-6). В
това се изразява пневматологичният принцип на властта като дар на единението и общението в църковната общност (вж. Рим. 12:6-8, 1 Кор. 12-14, Еф. 4:11-12).

Господи и Владико на моя живот
Всеки, който има опит от църковния литургичен живот, познава тези думи като
фрагмент от великопостната молитва на св. Ефрем Сириец. Тези думи имат своя
библейски паралел в съборното послание на св. апостол Иуда (1:4)3 и отразяват в
една фраза новозаветното и всъщност библейското разбиране и отношение към
Бога в Неговото домостроителство на творенето и спасението. В това разбиране Бог е не само Творец, но и Спасител. Той и вчера, и днес и вовеки е автентичният носител на тези „титули”, които в предходните епохи, а и в по-късната
периоди от историята на Църквата са отнасяни и към мнозина други.

3
В гръцкия език думата ο κύριος се използва както за Господа, така и в ежедневната реч за „господин” или
„господар”, докато ο δεσπότης може да се преведе и като „притежател”, и като „владетел”, „деспот” или „владика”.
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Смилен Марков

СПАСЕНИЕ ОТ СВЕТА ИЛИ
СПАСЕНИЕ НА СВЕТА
Кръстът е сърцевината на Христовото Евангелие и задава отношението на
християнина към света. Той е най-големият скандал на християнството: „а
ние проповядваме Христа Разпнатия, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост”1. Знакът за безпределна богоизоставеност и за пълно отричане на земната мъдрост за християните става знак за победа (Бог е с нас) и богопознание.
Ставрологията e перспективата на християнското отношение към света – на
отделния християнин и на църквата: „а Мене да ми не дава Господ да се хваля,
освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е
разпнат, и аз за света”2.
За християнина светът стои на Кръста, доколкото той не е място на Бога.
Той не е дом на Бога, в него Бог няма къде да Се подслони. Следователно, за да
заживее според модуса на Кръстната победа „Бог е с нас”, човекът трябва да
се развърже от света, да изпразни себе си от него, да разпне всички подтици,
1

1 Кор. 1:23 (в синодалния превод: „а за елини безумство”).

2

Гал. 6:14.
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които го влекат и привързват към света („а онези, които са Христови, разпнали
са плътта си със страстите и похотите”3). Свети Григорий Палама счита, че
това кръстно отричане от света е предизобразено във Ветхия завет.4 Когато в
книга Битие Бог казва на Авраам: „Излез от отечеството си, та иди в земята,
която ще ти покажа”5, Авраам е призован не да замени едно място в този свят
с друго, което му се дава в този свят, а да направи преход към съществуване,
което преодолява този свят. Когато по аналогичен начин следва Божия зов и
бяга от Египет, Моисей се възкачва на планината и чува следните думи: „не се
приближавай насам, събуй обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е свята земя”6. Св. Григорий Палама свързва това изискване с тропоса на съществуване, който човешката природа получава след изгонването на Адам и Ева
от рая. При кръстното освещение кожените дрехи на грехопадналото състояние
на човешката природа се смъкват, а човекът става участник в новия живот.7
Но колкото и да е радикално различен от този свят, новият живот, т.е. кръстното освещение, Пришествието Христово, Царството, настъпват тук и сега.
Този свят, който е разпнат за християните, който е свят на отишлия си Бог, ще
стане арена на кръстната победа и участник в тази победа. И вече е станал
такъв. Светът е разпнат на Кръста и тъкмо поради това ще бъде спасен на
Кръста. С това е свързана втората част от дефиницията на св. ап. Павел за
кръстното отношение между християнина и света: „и аз съм разпнат за света”.
Християнинът не просто отхвърля света, но по примера на Христос отдава
себе си за живота на света. Себе-разпъването на света се свързва несъмнено
с личното благочестие, със свидетелството. Но в първото послание до Тимотей
св. ап. Павел предупреждава, че в личното благочестие се иска особена разсъдителност. Съществува уклон то да се свежда единствено до дисциплиниране на
тялото, но телесното упражнение е полезно донякъде, а благочестието е много
по-обхватно. Наред с това апостолът предупреждава, че „в последните времена” някои ще опорочат християнското благочестие, като го сведат до забрана
да се сключва брак, до въздържане от ястия, създадени от Бога, тоест до пълно
отхвърляне на Божието творение, което е „добро, щом се приема с благодарение”8. Очевидно автентичното християнско благочестие предполага отговорност към спасението на този свят, който може да се превърне в място на Бога.

I. Светът като място на Бога
На много места в Свещеното писание се говори, че светът е място на Бога.
Той е сътворен като твърде добър9, но е и годен да вмести Бога. Небето на

3

Гал. 5: 24.

4

Григорий Палама, Омилии XI (http://predanie.ru/lib/book/69154/ – 11.04.2016).

5

Бит. 12:1.

6

Изх. 3:5.

7

Григорий Палама, Омилии XI (http://predanie.ru/lib/book/69154/ – 11.04.2016)

8

1 Тим. 4:1.

9

Бит. 1.
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този свят може да бъде Божи престол10, земята е подходяща за подножие на
нозете Му11, а в определен исторически момент светът дори става обиталище
на Бога: „Бог стана човек и живя между нас”12. Несъмнено „място” тук не следва
да се тълкува като разумен нглед, в който Бог се „вмества”, наред с всички
останали обекти на човешкото познание. „Място” обаче не следва да се разбира и в строго физически смисъл, като че ли Бог е ограничен да присъства в
определена пространствена зона, да действа и да спасява в дадени свещени топоси. Не става дума и за територия, маркираща екзистенциалното и творческо
присъствие на човека, както когато говорим за частно и публично пространство. Християнската философия в лицето на св. Григорий Богослов13, Немезий
от Емеса14 и св. Йоан Дамаскин15 e категорична, че Бог присъства навсякъде в
сътворения свят – не като вместен в него, а доколкото обема всичко. Бог е границата на тварното битие. Така църковните отци въвеждат един специфичен
метафизически мотив в разсъжденията за мястото на Бог и Неговото действие
в света – мястото като граница, разбирана при това не само в материален
смисъл, но като отправна точка и предел на битийното действие.
Според Аристотел (Категории) мястото е категория, приписвана на същността.
Така то е модус, в който същността проявява битийното си съдържание. Чрез
Аристотеловия понятиен апарат Епифаний Кипърски и св. Максим Изповедник
изграждат цялостен онтологичен модел за това как Бог се „помества” в света.
Бог е навсякъде, пише Епифаний Кипърски, не просто защото „е наличен” на всички места в света, a „по сила” (δυνάμει). Следвайки друга популярна метафизична
позиция на Аристотел, а именно че битието винаги и неизменно е действие, активност (и никога просто наличестване или смислова определеност), Епифаний
обобщава, че Бог не само по същността Си, но и по същностното Си действие
е вездесъщ.16 Така Бог дори от гледна точка на Своето присъствие и действие в
света е невместим. Това обаче по никакъв начин не релативира истинността и
непосредствеността на Божието присъствие в света. В реда на аргументация
в подобен дух Максим Изповедник обобщава, че всеприсъствието на Бог не е
телесно, а е творческо: οὐ σωματικὸς, ἀλλὰ δημιουργικῶς.17
Творческото присъствие на Бога включва не само причиняване и удържане на
света в битие, но и неговата трансформация. Освен че прониква всички неща,
Бог споделя действието Си с тях, като ги прави причастни според способността на всяко нещо да възприема това действие. Нека бъде споменато тук, че
тъкмо възможността битийното действие да е споделимо, да подлежи на при10

Ис 6:1.

11

Ис 66:1.

12

Вар. 3:38.

13

Григорий Богослов, Orationes 28 (MPG 35, 37C-40A).

14

Немезий от Емеса, De natura hominis 3 (MPG 40, 601A ).

15

Йоан Дамаскин, Expositio fidei, 13 (Bonifatius Kotter [ed.] Die Schriften des Johannes Damascenus, Walter de
Gruyter [Berlin], 1973, 37).
16

Епифаний Кипърски, De haeresibus 77 (цит. по: Дмитрий Афеногенов (прев.) Источник знания, Индрик (Москва), 2002, 358, бел. 117).
17

Максим Изповедник, Scholia in Dion. Ar. d. n. (MPG 4, 189D).

79

Християнство и истина

частност, отличава радикално онтологичния модел на византийската философия
от този на Аристотел. Така битието е не просто действие, а взаимодействие,
определено от структурата на ипостасното битие.18 Способността на отделните биващи да възприемат Божието действие е различна както от гледна
точка на същностната специфика на нещата – телесните същности в по-малка
степен са способни да онагледяват Божието действие, отколкото нетелесните – така и според начина на съществуване на нещата. Говорейки за Божието
място в света, Йоан Дамаскин посочва, че при разумните човеци добродетелта
е онова, което диференцира проявлението на Божието действие.19 Да се превърне в място на Бог, за човека не е пасивна позиция. Това е кръстният подвиг,
който включва познаване и изпълнение на Божията воля. Така, наред с метафизическия и нравствения критерий за Божието място, се въвежда и когнитивен
такъв – доколкото човешката разумна воля е когнитивна функция. В този контекст Йоан Дамаскин дава определение за църквата като място Божие: „Място
на Бога е и църквата; понеже ние сме отделили това място за Негова прослава,
като своего рода светилище, в което също така се извършва и моление пред
Него”. Това определение визира четвърти важен елемент от критериите на
Божието място – опитът от тайнството. Защото под моление и славословие
не се разбират просто богослужебни последования; става дума за живота на
Църквата, който се изразява в славословие и благодарение на Бога за делата Му.
Ако Църквата е par excellence мястото на Бога, може да се твърди, че Божието
място е екзистенциална ситуация на човека в света, то е общуване с Бога в
човешка общност. В Църквата живее спасеният свят – онзи, който е разпнат
за християнина и за който християнинът се разпнал. Църквата, като място на
спасението, следва да бъде разглеждана при пресичането на четири различни аспекта на човешкото битие: 1) същностната устроеност на човека, позволяваща
му да стане вместилище на Божието действие с определен интензитет (онтологичен и антропологичен аспект); 2) разпознаваемостта на Божието действие
(свързано с определен начин на битие – нравствен аспект); 3) знанието за Божията воля (това предполага съзнание за историческите аспекти на Божието
откровение, за фактите на откровението, историческо съзнание – когнитивен
аспект); 4) опит от тайнството, вписан в универсалния хоризонт на човешкия
опит. Всеки от тези четири критерия има интерсубективен характер. Те не са
просто ноуменални структури, а представляват определители на типове и нива
на взаимодействие между човека и Бога, както и между човека и съ-човека.
Комплексността на опита от Бога е от особено значение за паламитските
спорове. Антипаламитите, макар и с различни богословски и философски възгледи, са обединени около настояването, че умът е единствената сила на човека,
способна да се издигне до опит от Бога, бил той и опосреден. Паламитите от
своя страна настояват, че опитът от Бога е многоаспектен и комплексен, в
18

Вж. напр.: Georgi Kapriev, Thing and Form, to be published in: Marrone, F. and Lamanna, M. (ed.), Esssence and
Thingness, Brill, 2016.

19
Йоан Дамаскин, Expositio fidei, 13 (Bonifatius Kotter [ed.] Die Schriften des Johannes Damascenus, Walter de
Gruyter [Berlin], 1973, 40)
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съответствие със сложната телесно-душевна устроеност на човека.20
Един от дискусионните въпроси на съвременната православна философия е доколко феноменологическата редукция е способна да изрази специфичното съдържание на комплексния човешки опит в Църквата. Според отец професор Николай
Лудовикос това не е възможно и тази негодност се явява „фабричен дефект” на
Хусерловата феноменология, което прави последната неприложима за християнския дискурс.21 Отец Джон Манусакис от своя страна счита, че методът е приложим, доколкото феноменологическата редукция може да стане основа на една
естетическа концепция на човешкото познание, в противовес на рационалистическата.22 Главният въпрос тук е по какъв начин действието и ипостасното
съдействие се съотнасят със познанието. Във феноменологическата традиция
има опити за отговор на този въпрос, несвързани с богословска проблематика.
Такива са например множествено изследвания върху динамиката и континуитета на градското пространство, като място на персонално присъствие, социално
действие и памет.23 В понятията на този феноменологически подход Църквата,
като Божие място, е ситуация на спасението.
Последното твърдение предпоставя, че Църквата включва многоаспектното човешко съществуване в модуса на богообщение. Това обаче означава, че човешката ситуация в света има структура, кореспондираща със ситуацията на Божието място. Както Църквата е общност, която изключва атомарността (ἐπὶ τὸ
αὐτό), така и човешкият живот в света, дори когато в него отсъства Бог, носи
образа на общностното битие на Бог-Троица. Културата на Църквата не зачерква културата на света. Ако превръщането на света в място на Бог означава
о-църковяване на ситуацията на човека, очевидно става дума за о-христовяване
на целия сложен комплекс, обозначаван с понятието „култура”.
Разсъждавайки върху понятието „култура”, Томас Елиът твърди, че индивидът
не е носител на култура независимо от ситуацията на съществуването си.24
Всяко човешко общество, дори и обществото в разпад, различава определен
начин на живот като смислен, култивира критерии за неговото разпознаване
(възпитание), изгражда механизми за пренасяне на знанието за структурите
на позитивен смисъл (традиция, образователна система) и очертава граници
на общосподелим опит от този смисъл. В Църквата следва да бъдат разпнати
веригите от отношения, структури на преживявания и форми на социална памет, които не са резултат просто от волевите избори на отделната човешка
20
Nikolaos Loudovikos, The Neoplatonic Roots of Angst and the Theology of the Real. On Being, Existence and
Contemplation. Plotinus – Aquinas – Palamas, в: Knezeviz, M. (еd.), The Ways of Byzantine Philosophy, Sebastian
Press (California), 2015, 325-340.
21
Тук се позовавам на изказване, което отец професор Николаос Лудовикос направи на конференцията
„Онтология и история”, проведена в Делфи, Гърция, 29–31 май 2015 г. Предстои публикация.
22

John Manoussakis, God after Metaphysics. A Theological Aesthetic ( Indianapolis: Indiana University Press,
2007), 21.

23
Jürgen Hasse, Was Räume mit uns machen – und wir mit ihnen : kritische Phänomonologie des Raumes, Verlag
Kalr Alber (Freiburg und München), 2014.
24
Thomas S. Eliot, Christianity and Culture. The Idea of a Christian Society and Notes towards the Definition of
Culture, Harvest Brace&Compabny (San Diego, New York, London), 1976, 93-106.
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ипостас. Но пък тъкмо тя е отговорна за тяхното изпълване със съдържанието
на Божия живот, понеже „аз съм разпнат за света, и светът е разпнат за мене”.

II. Дуализмът в Трактат против манихеите на
св. патриарх Фотий Цариградски Велики
Трудността на това ставрологично отношение със света мотивира позицията на християнския дуализъм. Тя последователно се усъмнява в онтологичните,
етическите, когнитивните и светотайнствените аспекти на човешкия опит
от Бога в света, който „в зло лежи” и поради това е неспасяем. Светът бива
разпънат и осъден, но сега християнинът не разпъва себе си за света, а го
пренебрегва изцяло.
Манихейският дуализъм ще бъде представен посредством полемичната позиция
на патриарх Фотий, отразена в неговия трактат Против манихеите. Несъмнено подобен източник не е надеждно средство за пълното реконструиране на
историческия и социалния облик на манихейството, респ. на павликянството.
Тук обаче ние се интересуваме от полемично представените светогледни предпоставки на манихейството, доколкото те отразяват едно постоянно изкушение пред християнското съзнание. Конкретният повод, който кара патриарха да
напише този текст, е разпространението на павликянството в т.нар. гръцка
Анатолия, обхващаща територии и от днешна Армения, както и влиянието на
това движение сред славяноезичното население на Балканите.25 Предмет на
отделен исторически и ересиологически анализ е изясняването на спецификата
на павликянството, както и на неговите прилики и отлики спрямо класическото
манихейство. Патриархът обаче не се занимава с такъв анализ, а се съсредоточава върху историческата връзка между павликянството и манихейството, свързана с отношенията учител-ученик. Водачите на павликяните имат за учители
хора с манихейски възгледи, като генеалогията отвежда до самия Мани.
Прави впечатление, че за разлика от други антиманихейски текстове във Византия, Фотий не се занимава с критика на метафизичните предпоставки на
манихейската доктрина, свързани с онтологически дуализъм, стигащ дори до
утвърждаване на две божества. Очевидно той счита, че по този въпрос е казано
достатъчно и не си струва да се спори. В същото време става ясно, че възгледите на онези, които Фотий критикува, не поставят под съмнение онтологическото единоначалие, но го обезсмислят. Наднебесният бог (ἐπουράνιος πατρός)
обема всичко, той е причина на всичко, нему принадлежи и бъдещето.26 Властта
над настоящия еон обаче той предоставя на друг бог, сътворен от него, но
отпаднал в злото. С други думи, настоящият еон не е място на благия бог, той
по никакъв начин не вмества неговото присъствие.27 По този начин манихеите
отричат способността на биващите в света да приемат Божията благодат,
25

John Christian, The Paulician Churches, in: Review and Expositor 7, 3 (July 1910), 414-433.

26

Фотий Цариградски, Contra manichаеos, 15 (TLG).

27

Фотий Цариградски, Contra manichaeos, 18 (TLG).
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да стават съсъди на Божието действие. Манихеите отхвърлят историческата фактология на Въплъщението – книгите на Стария завет, апостолските
послания. За тях Въплъщението е само образ (ἐσκηνοποίει) на горния Йерусалим.
Отхвърля се смисълът на Рождеството Христово, като свещен опит от Бога
(τελετή) и „разбиране” (διάνοια) на Божията воля; тези две събития се осмислят
като предшестващи знаци (πρόδρομον) на Горния Йерусалим. Последният не е
идвал и няма никога да настъпи в настоящия еон. Христовото служение се свежда само до проповед на учението за Горния Йерусалим, до известяване, до даване
указания (διδάγματα).28
Така всички онези ситуативни процепи, посредством които светът може да
участва в събитието на Въплъщението, биват отхвърлени. Манихеите не приемат Кръщението, като спасително тайнство, настоявайки, че думите на Христос от Евангелието за живата вода на спасението са привнесени. Нищо от
този свят не бива да се преживява като средство за или като подстъп към
спасението. Причастяването със Светите Тайни се практикува само за заблуда на непосветените, но манихеите отхвърлят реалността на тайнството,
доколкото Христовото Тяло и Кръв, дори да биха били истински, няма как да
се предоставят на общността.29 Отхвърляйки възможността тварното да съдейства на благия Бог, те се надсмиват над почитането на Божията майка.
Според тях Божият Син е влязъл и излязъл през нея като през „канал”, така че
тя няма заслуги за своето майчинство, нито пък у нея са останали някакви следи
от Божието присъствие.30
Вижда се, че последователно биват деконструирани онези онтологични, нравствени, гносеологически и мистериални елементи, изведени при анализа на естетиката на църковния опит, които характеризират Църквата като Божие място,
като ситуация на участие на света в живота на Бога. В същото време обаче,
и това текстът на патриарх Фотий проникновено забелязва, когато християнинът се откаже да разпъва себе си в общността на Църквата за спасението
на света, тогава другото рамо на ставрологичното стоене, разпъването на
света, също са оказва невъзможно. Вместо да бъде разобличена и осъдена на
кръста, светскостта, тоест светът в битността си на богоотпаднал, нахлува
в живота на християните. Радикалното отричане на света, което манихеите
провеждат, дълбинно заразява техния живот, тяхната общност със светскост,
защото е породено от невяра в Божията блага воля за творението.
Отхвърлянето на всяко автентично откровително Божие присъствие в света
води до това, че манихеите си ръкополагат учители, които учат така, че да
угодят на слушателите, вместо слушателите да следват проповедници, които
са утвърдени в истината и мъдростта.31 Понеже е отхвърлила мистериалния
аспект на Църквата, тяхната общност е обикновено събрание (συνέδριον) – по28

Фотий Цариградски, Contra manichaeos, 77 (TLG).

29

Фотий Цариградски, Contra manichaeos, 78, et alia (TLG).

30

Фотий Цариградски, Contra manichaeos, 77 (TLG).

31

Фотий Цариградски, Contra manichaeos, 5 (TLG).
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нятие, което не притежава семантиката на призоваването и богоизбраността,
носена от думата ἐκκλησία. Отхвърляйки църковната йерархия като светски
елемент, те свеждат избора на йерарси до обикновена демократична процедура.
Към това Фотий се отнася с насмешка. Онези от тях, които встъпват в йерархичен сан, избягват да носят каквито и да било отличителни белези за това,
че са високопоставени. Те и не биват наричани високопоставени, първойерарси,
а за тях се използват термини от светския живот, носещи егалитаристки конотации: сътрудници или секретари (συνεκδήμους καὶ νοταρίους). Налице е страх
стоящият високо в йерархията да е различен и различим от множеството.32
Така светът, в който Божието присъствие е изличено, нахлува в религиозната
общност, превръщайки я в социална институция, заразявайки я с уравненост и
безличие.

III. Двете изкушения пред християнството
според Томас Елиът
Нобеловият лауреат за поезия от XX в. Томас Елиът, разсъждавайки върху взаимодействието на християнството със съвременната култура в сборника с
есета Christianity and culture33, стига до изводи, които съвпадат с тезите на
патриарх Фотий. Оказва се, че отказът от двуделното кръстно отношение
„светът е разпнат за мене, и аз – за света”, води до усъмняване, че светът
изобщо е спасяем. Тази позиция се проявява в два екстрема, които не са напълно
взаимоизключващи се и даже могат да съ-съществуват: или се предприема паническо бягство от света, доколкото той не може да стане място на Бога, или
християните се впускат в реформиране на света, за да го направят годен за
спасение. И в двата случая се изхожда от дълбинна невяра, че Бог е възлюбил и
се е жертвал кръстно за света – и то мислен именно в настоящия несъвършен
битиен модус.
Елиът пише въпросните есета в края на 30-те години на ХХ в., като има пред
погледа си светска Великобритания, в която Християнската църква е национална, а обществото се отнася толерантно към нея. Той подчертава, че изкушенията пред християнството, които разглежда, са валидни именно за плуралистичните общества на демократичните и традиционно християнски страни.
Двете радикално антицърковни политически и социални системи, съществуващи
по онова време в СССР и Германия, несъмнено представляват огромно изпитание
за християнското съзнание, но – от съвсем различен порядък. Елиът, изглежда,
е убеден, че преследването срещу Християнската църква в Съветския съюз и
войнстващият паганизъм на националсоциалистическа Германия дори не подлежат на рационален анализ, понеже са напълно несъвместими със здравия разум.34

32

Фотий Цариградски, Contra manichaeos 33 (TLG).

33

Thomas S. Eliot, Christianity and Culture. The Idea of a Christian Society and Notes towards the Definition of
Culture, Harvest Brace&Compabny (San Diego, New York, London), 1976.
34

Thomas S. Eliot, op. cit., 15-16.

84

2016 / брой

3 (110)

Разсъжденията му разглеждат две много по-софистицирани и изкусителни екстремни позиции, които обаче трябва с еднаква сила да бъдат отхвърлени. Първата от тях е пълното изолиране на Църквата от света, обособяването  като
място, което трябва да бъде пазено от всякакви светски влияния и връзки.
Културата и институциите на света не могат да станат носители на църковната тайна, поради което всяко известяване на църковната ситуация в света е
ненужно и дори кощунствено. Понеже опитът от света е несъвместим с опита
от Бога, няма смисъл в християнското свидетелство пред света и в приучването на последния да разпознава Божието присъствие. Само Църквата е мястото
на Бога. При това християните живеят в две култури и в две общества, дори в
два паралелни свята. В случая светотайнственият и нравственият елемент на
Църквата, като място на Бога, са преакцентирани за сметка на онтологичния
и когнитивния.
Обратната и също толкова неприемлива позиция разчита на универсалния хоризонт на разпознаването и признаването на една онтология на спасението,
като опитният и нравственият елемент са на второ място. Сега Църквата се
заема с практическото спасение на света, тя е преди всичко инструмент на
спасението, но престава да е образ на есхатона, на Божието царство. Целта
е светът да се реформира така, щото да бъде доведен „от само себе си” до
спасението. Така Църквата става помощник на държавата или изразител на живота и културата на обществото и това отстъпление се маскира като християнска проповед и нравствена инструкция. Именно понеже е лишена от опитния
и нравствения критерий на Кръста обаче, подобна активност не е автентично
църковна; Църквата се превръща в придатък на цели и институции, които нямат
отношение към спасението. Типичен пример в това отношение са етническите
и държавните църкви35, които по правило присъстват наситено в светските
институции, процедури и в живота на обществото, но вместо да го водят към
спасение, се ограничават до съхраняване на традиционния морал, на културата
и бита или пък свеждат дейността си до откровен популизъм, като придават
религиозна окраска на изцяло светски настроения и позиции.
В противовес на тези две нагласи, всяка от които отрича кръстното отношение към света, Елиът очертава една позитивна концепция за християнско
общество. Той подчертава, че няма предвид срастване на Църквата със светското общество, а има за цел да набележи критерии за автентично стоене на
християнина, като член на Христовата църква, в света. Елиът посочва четири
пункта, които имат отношение към християнската отговорност към живота на
света: 1) институциите; 2) образователните традиции; 3) традиционният морал и 4) хоризонтът на целеполагане36. Християните следва да се съпротивляват
срещу свеждането на целите на социалните институции до собственото им
оцеляване и съхраняване. Общото благо и достойнството на личността следва
да имат абсолютен превес над самопонятната устойчивост на дадена институция. Образователната система е призвана да поддържа отворени пътищата,
35

Thomas S. Eliot, op. cit., 30; 40-42.

36

Thomas S. Eliot, op. cit., 46-68.
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по които човекът може да среща Бога в света. Ето защо, без да се натоварват със строго вероучителна функция, училището и университетът следва да
бъдат предпазвани от редукция на техните задачи, структури и съдържание до
утилитарни изгоди. Традиционният морал не бива по никакъв начин да се отъждествява с християнската етика. Той обаче се явява най-надеждното средство
за противодействие срещу социалната инженерия на тоталитаризма, която е
по дефиниция богоборческа и богопротивна. Накрай, във всеки човешки проект
християнинът трябва да въвежда и отстоява есхатологическата перспектива,
като коригира по този начин краткосрочните цели на земните начинания.
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Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията  са в областта на
религиозното кино и медиите, както и средновековния театър и празнична култура. Публикувала е множество статии по тези теми в различни научни издания. Понастоящем чете лекционни курсове в бакалавърската програма на специалност Културология в СУ „Св. Климент
Охридски”. Член е на Института по средновековна философия и култура. Съавтор е на две антологии по Средновековна визуална култура.
Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски Източните отци
от IV век и Византийските отци от V – VIII век, а също капиталният
труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля (Изследване на средновековното политическо богословие), както и Битието като общение
на митр. Иоан Зизиулас.

Слава Янакиева

КРАЯТ Е НАЧАЛОТО. ОПИТ
ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНА
ЕСХАТОЛОГИЯ
(Продължение)

В този смисъл Триер ни представя друга форма на меланхолия, която върви с
обратен знак, и тази меланхолия е далеч по-страшна от описаната от Фройд.
Защото, ако бъдещето по някакъв категоричен начин бъде суспендирано, и това
е ясно – тогава самият процес на изцеление се лишава от своя резон. Лишава
се от мотивация. Невъзможността за дистанциране от едно постоянно повтарящо се (в бъдещето вместо в миналото) преживяване на загубата на любимия
обект (живота на Земята), заело мястото на спасителния хоризонт – може да
се нарече злокачествена меланхолия – такава, за която и няма разрешение. Бъдеще няма и това прави миналото-сега нетърпимо. Така би следвало да изглежда
меланхолията на героинята на „Меланхолия”, ако авторът ни беше оставил единствено психоаналитичната интерпретативна възможност.
От тънката нюансирана промяна в играта на Кирстън Дънст (във втората
част на филма) обаче може да се заключи, че тя започва да изпитва облекчение
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с наближаването на края, но не суисидно задоволство, а именно скръбно облекчение. „Симптоматиката” на героинята съвсем не е еднозначна – или работата
на скърбенето е извършена (нещо, което показахме като практически невъзможно в конкретния случай), или сме свидетели на явление от друг порядък. И действително – предзнанието за бъдещето е явление, трансцендиращо естествения
порядък в световната историчност. То излиза извън категориалния обхват на
психоанализата.
Джъстийн, изглежда, страда от меланхолията на трагическия пророк, който
знае наближаването на своя край. Също като на Касандра, която е доведена от
Агамемнон при завръщането му в двореца при Клитемнестра, е известно какво
ще  се случи – „гибел от двуостър меч”, схизма1 – така и героинята на Триер
е „видяла” и „знае”, че идва нейният и на Земята край.
За пророка, който знае идването на своята смърт, тази смърт, тази загуба
вече се е случила в профетическото време. Присъщата на „обикновения” човек
историчност на възприятията и профетическото знание, бидейки несъвместими, колапсират в невъзможната ситуация, това, което (във визията) се е случило вчера да съвпада с очакваното утре (в актуалното време). Смъртта на
трагическия пророк „е едновременно начало и край на меланхолията”2, защото
със смъртта се затваря проломът, „схизмата” между визионерски узнатото
умиране, което е начало на неговото терзание и актуалната смърт. Колапсът
на историчността и профетическият пролепсис, интериоризирайки се, провокират меланхоличния Stimmung на времето на разлома3, т.е. провокират меланхоличната симптоматика, на която сме свидетели при героинята на Триер
(доколкото филмовото време – от Пролога до ефективния край – съвпада с
разломното време). Натан Браун настоява, че собствената смърт е загуба без
обект, доколкото „животът” не е обект, който да бъде загубван и в такъв смисъл противоречи на фройдистката схема на интерпретация. Това ми се струва
прибързано – човек губи себе си (когото по презумпция, амбивалентно или не,
обича), т.е. губи личност, подобно на това, ако би провидял смъртта на любимия,
който в лексиката на психоанализата също би бил определен като „обект”. Но
наистина Джъстийн не скърби/боледува по себе си и това е ясно от нейните
действия – тя не търси свои снимки, стари приятели, т.е. белези на своята историческа фактичност, не се фокусира върху живото си все още тяло (както,
да кажем, Иван Илич от великолепната новела на Л. Толстой). Тя вместо това се
спуска към книгите – определени книги – тези, които носят културните белезите на историчността на този свят, носят истории...

1
Шеста антистрофа, КАСАНДРА: А мене чака гибел от двуостър меч! (σχισμὸς ἀμφήκει δορί, Aeschylus,
Agamemnon, l. 1149) schismos означава разсичане, разлом. Есхил, ‘Агамемнон’, в Есхил — Трагедии, trans. by
Александър Ничев (София: ДИ „Народна култура", 1982).
2
Brown, Nathan, ‘Origin and Extinction, Mourning and Melancholia | Mute’, Mute, 9 September 2012 <http://
www.metamute.org/editorial/articles/origin-and-extinction-mourning-and-melancholia> [accessed 17 July 2015],
авторът настоява, че смъртта е телос на меланхолията, но това, поне според Фройд, към когото той реферира,
не е точно така. Тягата към смъртта е само един от възможните ефекти на неизцелената меланхолия.
3

Ibid.
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Наистина, обектът на загубата е самата Земя, като тази загуба се преживява
любовно. Нетърпимостта на ежедневието с цялата му нелицеприятност не е
нещо произтичащо от Земята, то е само „дневната” пречка за осъществяването на любовното единение-смърт (във Вагнеров смисъл) с това, на което тя
прави спасителен архив в библиотеката. Архив, който като всеки архив не е
свързан с миналото, а с бъдещето, обещание е за бъдеще.4 В своето отчаяние
Джъстийн строи един терапевтичен Ноев ковчег, който – в своето многообразие – да запази паметта на света и неговите истории. Той е именно терапевтичен, защото тя знае крехкостта на архивираното, знае, че то ще сподели
съдбата на материалния свят също както при „видението” с горящата картина
на Брьогел Стария от Пролога на филма.
Загубата на света може да се преживее единствено пролептично, доколкото
неговата анихилация би съвпаднала със смъртта на който и да е субект, за
когото той е загубен.5
В дълбочина меланхолията на Джъстийн е и симптом на цивилизацията без
бъдеще – независимо дали това е политическо или физическо бъдеще. Липсата
на физическо бъдеще дава възможност за най-ясно проиграване на ситуацията.
Във филма на Триер физическият край е предизвикан от сблъсъка на Земята с
фикционалната планета Меланхолия.
Независимо от тази фикционална история – ако се замислим – човечеството
всъщност знае (или поне науката предвижда) един наш общ край – някакъв непредставим миг, в който не просто нас няма да ни има, но и целият свят и дори
всеки белег от нашето съществуване, както и всяка възможност за съществуване по-нататък. И ако времето – тези трилиони, трилиони, трилиони, които ни
делят от неминуемия край, се състоят само в едно повторение на хванатото
в капан и зациклило в себе си „сега” на цивилизацията, без изненади и очакване,
то още по-лесно уловимо става усещането, че катастрофата вече се е случила
и единственото, което остава на цивилизацията е да изтърпи траенето до
края.
Просвещението, твърдят някои от т.нар. философи на нихилизма, неминуемо
ни води към разумяването на една окончателна нищост.6 Науката, имаща началото си оттогава, радикално е отделила истината от смисъла. Вместо да
се стремим да придадем смисъл на съществуването, ние сега сме в състояние
„да проумеем безсмислието на съществуването”. Науката отменя наративните
истини за света и кулминира в откриването на собствената си безнадеждност
в пределното отмисляне на света като „свят-без-нас”.
Тази смърт на света „мълчаливо работи вътре в нас; животът и разумът вече
4

Derrida, Jacques, Archive Fever: A Freudian Impression, Religion and Postmodernism (Chicago: University of
Chicago Press, 1996), 36.

5

Brown, Nathan, op. cit.

6

Brassier, Ray, I am a nihilist because I still believe in truth, 2011 <http://www.kronos.org.pl/index.
php?23151,896> [accessed 16 June 2015]
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са опразнени от перспективата за тяхното собствено неминуемо изличаване”7.
Всички сме „заразени” с тази смърт. Когато схващаме истината за унищожението в пълната  мяра, казва например Брасиер, ние сме задължени да разберем,
че „всичко вече е мъртво... соларната катастрофа трябва да се схваща като
нещо, което вече се е случило; като изконната травма, тласкаща историята на
земния живот като сложен заобикалящ обход на звездната смърт”.8 Митът и
наративът, по думите на Шавиро9, който резюмира Брасиер, „работят за това
да ни уверят в положителния смисъл на живота и мястото ни в космоса, докато
научната рационалност ни освобождава от тези илюзии и ни води до философската „истина на изтреблението”.
От такава гледна точка Джъстийн изпълнява мисията си на своеобразен пророк
на анти-есхатона – на идващия nihil. През оптиката на философията на нихилизма, нейната възвръщаща се ведрост се корени не в своеобразното настигане на времето на „осъществяване” на „края”, което би облекчило травмата
и запълнило разлома във времето , а в нейната способност да отхвърли всяка
автозаблуда и успокоителна амнезия и да го посрещне в цялата му неумолимост.10 Но всъщност истинският адепт на науката (която се е отказала от
смисъла) е не Джъстийн, а Джон. Той научава за фаталния сблъсък момент преди
другите – правейки своите сложни изчисления, взирайки се през съвършения си
телескоп. Той е, така да се каже, героят на Просвещението във филма. При така
разкрилата се научна „истина” единственият му полезен ход е да си спести неприятните преживявания около всеобщата паника и загубата на близките. Джон
извършва най-логичното – самоубива се.11
Клер от своя страна, изглежда, е представител на магическия тип метанталност, който полуинстинктивно изповядва ритуалното манипулиране на действителността. Тя не знае как иначе да реагира на пределната ситуация, в която
се е оказала. Салонният протокол няма предписания за подобни случаи. Вялите 
опити да конструира нещо като тържествено изпращане на света се посрещат
с нескрит и дори язвителен сарказъм от сестра  Джъстийн.

7

Shaviro, op. cit., 41.

8

Brassier, Ray, Nihil Unbound Enlightenment and Extinction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), p. 223.

9

Shaviro, op. cit., 41. Brassier, Ray, I am a nihilist because I still believe in truth, 2011 <http://www.kronos.org.
pl/index.php?23151,896> [accessed 16 June 2015].
10

Философията на нихилизма, която заема централно място при спекулативните реалисти като Rey Brassier,
Steven Shaviro, Eugune Thacker и отчасти Quentin Meillassoux, се занимава най-вече с предизвестения край на
Вселената. По повод на първия, Caputo полуиронично отбелязва: „Да развържем нихилизма и да го оставим
целия да се развее. Да се изложим на ужасната травма на реалното – главите ни кървави, но не и преклонени
от нулевия градус на нашето ниществуване (being-nothing), което изпарява субстанция и субект, изкуство и
религия, и философия, bios и zoë, physis и techne, разпилявайки всичко фидеистично и корелационистко... Самото това, което прави живота невъзможен – безпричинният и временен епизод в един безсмислен наратив,
кратък сюжет в една космическа епика без цел, разказ, разказан от идиота на ентропията – това прави живота възможен”. Cf. Caputo, John D., The Insistence of God: A Theology of Perhaps (Bloomington: Indiana University
Press, 2013), p. 43-44.
11

Той вероятно би повторил думите на Рей Брасиер: „Ние разбираме природата по-добре, отколкото преди, но това разбиране вече не изисква постулата на някакъв подлежащ смисъл”. Brassier, Ray, I am a nihilist
because I still believe in truth, 2011 <http://www.kronos.org.pl/index.php?23151,896> [accessed 16 June 2015].
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– Искам да бъдем заедно, когато се случи. Отвън на терасата. Помогни ми,
Джъстийн. Искам да го направя както трябва.
– Най-добре побързай.
– Може би да изпием по чаша вино заедно?
– Искаш да изпия чаша вино с теб на терасата?
– Да. Ще го направиш ли, сис?
– А какво ще кажеш за песен? Нощта на Бетовен... нещо такова? Може би да
запалим и свещи... Значи ти искаш да се съберем на терасата да изпеем песен
и да изпием по чаша вино... ние, тримата?
– Да, това ще ме направи щастлива.
– Знаеш ли какво мисля за плана ти?
– Не. Помислих си, че може да ти допадне.
– Мисля, че е пълен боклук.
– Аз просто исках да бъде приятно.
– Приятно? Дай да се срещнем в тъпия кенеф?
Клер е светло същество – името  значи „светлина”, над нея в 8-ата картина
от Пролога стои слънцето, докато луната е над Лео, а над Джъстийн, разбира
се, Меланхолия. Тя е от тези, които, по думите на Жижек, „просто живеят”.12
Нейната фигура доминира в „просто живота” на първата част13. Доминацията
 сякаш дава и преобладаващия жълто-оранжев нюанс на тази част (за разлика
от синята втора половина).14 Тя първосигнално взима на ръцете си спящия Лео
и побягва от имението през голф игрището под изсипващия се върху нея град,
макар това да е абсурдно в лицето на наближаващия катаклизъм. Страданието
от разпадащото се, преди така устойчиво изглеждало битие, в което магиите
на социалния ритуал са действали практически безотказно, е нейното чистилище.15
12
Така той определя (следвайки интерпретацията си на Бенямин) онези, върху които се изсипва „божественото насилие” и които в това си качество са подходящи жертви за него, Zizek, Slavoj, Violence (Picador, 2008),
p. 198ff.
13

Но иронично, именно втората, кризисна за нея част носи името .

14

Cf. Kirchner, Andreas, ‘The Usage of Digital Visual Effects in „Melancholia”’, in Academia.edu (presented at the
MELANCHOLIA: Imaging the End of the World, Philipps University, Marburg, Germany, 2013)

15
В интервю, Crocker, Jonathan, ‘Lars Von Trier’, Little White Lies, 29 September 2011 <http://www.littlewhitelies.
co.uk/features/articles/lars-von-trier-16234> [accessed 16 May 2015]. Ларс фон Триер обяснява, че 19-ата дупка на голф игрището по някакъв начин бележи пребиваването на Клер в ада.

91

Християнско изкуство

Независимо че развръзката ни е известна още от самото начало, окончателният епизод дава друг смисъл на катастрофата. Тя се оказва по-скоро внушителен
декор за ставащото. Ние знаем също от самото начало на киноразказа, че Лео
очаква нещо обещано от леля си Джъстийн. С характерната детска настойчивост той  припомня многократно – дори в най-неподходящия момент, когато тя
е практически неспособна на самостоятелно движение – че някога му е обещала
да строят заедно пещери. Когато накрая става ясно, че нещата ще се развият
по най-лошия възможен начин, и това го разбира дори малкият Лео, обещанието
също добива смисъла на пророчески акт:
– Страх ме е, че планетата все пак ще ни удари.
– Недей... моля те.
– Татко каза, че тогава нищо не може да се направи... Никъде не можем да се
скрием.
– Ако татко ти е казал това, значи е забравил нещо. Забравил е вълшебната
пещера...
– Всеки ли може да построи такава пещера?
– Леля ти „Стоманотрошач” може.
Лео и Джъстийн приготвят грубо одяланите дървени пръчки (15-а картина от
Пролога). Така тримата с Клер посрещат сблъсъка – под звуците на Вагнеровата прелюдия, „скрити” от клоните, събрани в нещо като скелет на палатка,
така недостоверно и крехко подобие на заслон, че единствено тоталното детско доверие може да го приеме за „пещера”, пък била тя и магическа. Последната
пръчка – „вратата” – затваря Джъстийн. Лео бива инструктиран да затвори очи
от Джъстийн, която хваща първо неговата, а след това и ръката на сестра си,
докато на хоризонта се надига чудовищната синя планета, в чиято все по-ярка
светлина контражурните очертанията на тримата под дървения заслон изглеждат дори още по-беззащитни и нищожни.
Следва продължителен черен екран, на фона на който бавно отшумява тътенът
на космическия взрив – също както в Пролога.
Както настоява Джанет Харбърд, говорейки за употребата на черния екран във
филма на Крис Маркър „Площадка за излитане”: „Да хвърли зрителите в мрак е
едно от най-мощните и навярно садистични неща, които кинематографистът
може да извърши”16. Във връзка с „Без слънце”17, но и с „Площадка за излитане”

16

Cf. Harbord, Janet, and Chris Marker, Chris Marker, La Jetée (London; Cambridge: Afterall Books; Distribution,
MIT Press, 2009), p. 66.

17

Marker, Chris, Sans Soleil, 1983.
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Маркър обстойно разяснява различните функции на черния екран18 – да се остави почтителна пауза за страданието от войната, да се създаде квалитативно
пространство между случилия се апокалипсис и това, което следва, да се отдели прологът от основното тяло на филма, но преди всичко да се накара зрителската публика да осъзнае собственото си присъствие като колективно
тяло.19 При „Меланхолия” очевидно се сблъскваме предимно с последните два
типа употреба на черния екран. Именно неговото окончателно и значително
по-продължително използване е един от важните стимули за ентусиазма на
критиците да свързват филма на Триер с философията на нихилизма. Дали обаче авторът садистично ни захвърля в nihil-a на изчезналия образ, давайки ни да
разберем, че това е окончателният край, който рано или късно ни очаква, „да
прегърнем отсъствието, лишението и нищостта”? Дали празното предполага
наистина някакъв нихилизъм?20 Макар да не можем като цяло да приемем за
безпроблемно мнението на Бергсон, че нищото, празното не съществува, в
чисто перцептивен план това изглежда да е така – празното е невъзможно без
паметта и очакването на зрящия, защото представлява липсата на „нещо”.
Земята я няма, а не земята я няма. Земята е обектът, който е важен за Триер и героите му. Със Земята се идентифицира Джъстийн в любовната си
смъртна прегръдка с Меланхолия и съответно загубата  / загубата на живота
 носи непомерно страдание. Очакването има двоен ефект – за едни то е своеобразно доказателство за абсурдността на подобен нихил-есхатон. За други
то има естетическа функция, която подчертава поетичността на последното
събитие.

Фигура 1. Краят на меланхолията

18

Cf. Mavor, Carol, ‘Happiness with a Long Piece of Black Leader: Chris Marker’s Sans Soleil’, Art History, 30
(2007), 738–56.
19

Cf. Harbord, Janet, and Chris Marker, op. cit., p. 66

20

Justin Remes в Motion(less) Pictures: The Cinema of Stasis, Film and Culture (New York: Columbia University
Press, 2015), p. 129, пише: „Аз бих се поколебала да се подпиша под такъв възглед ... Всъщност въобще не е
ясно защо тези филми [монохромните стазисни филми и съдържащите продължителен черен екран] трябва
да бъдат редуктивно теоретизирани като оптическо празно. Както множество философи отбелязват, празното
като такова не е възможно: празното не е липса на някакво съдържание, а просто липса на очакваното съдържание”.
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Нека да се опитаме следователно да проследим опитите за „излизане” извън
затворения кръг на меланхолията при Джъстийн. Първото – обръщането към
бащата и майката, и второто – натрупването на спасителен архив – очевидно
не успяват да я изтеглят от омагьосания кръг на травматичното  състояние.
Третият е именно краят. При цялото си самообладание и дори цинизъм, проявен
в разговора със сестра си, споменат по-горе, тя бива разтърсена от страданието на невинния Лео. Утешаването на това страдание (и съответно това
на майка му) се явява последният смислен ход на героинята. Страданието на
невинността е това, което си заслужава усилието дори в лицето на неизбежния край. Как иначе бихме нарекли това освен милост – Джъстийн се връща
към най-обикновения приказен наратив, за да изгради от него Ноевия ковчег за
отиващия си живот в лицето на липсата на каквато и да било историческа
перспектива. Милостта не се нуждае от обосноваване. Нейната ценност е самоочевидна, тя е любовната релация без никаква рационалност, без определена
практическа полза и цел. Дори ако е – както в случая – милостта на мъдреца,
който е излязъл от Платоновата пещера на сенките и виждайки ужасяващата
истина за света на слънцето, сам се е прибрал отново в пещерата, не за да
поведе гледащите сенките навън, а за да спести нелицеприятната истина и да
съхрани себе-си-с-другите там, в света на историите на сенките.
Ако наративното мислене бъде тотално отменено, настоява Рикьор, с него ще
се отмени и всяко общение21, защото ние сме наративни същества и формираме
общност наративно. Представимият резултат от подобен мисловен експеримент би бил вече дори не меланхолия, а цивилизационна кататония. Фон Триер
не довежда до подобен предел филмовия си сюжет. Нещо повече, наративността
и нейната перихоретична природа се проявяват като мимолетно изцеление и
милост в последните мигове на Земята.
Краят на живота съвпада с края на милостта. „Меланхолия” е филм за края на
милостта.
Нека кажем накрая, че 2011 година бележи излизането на няколко авторски филма с апокалиптична тематика. Едновременно с „Меланхолия”, на екран излизат
„Торинският кон”22 на Бела Тар, „4:44”23 на Абел Ферара и „Дървото на живота”24
на Терънс Малик (за който стана вече дума). След обилието от апокалиптични
филми в мейнстрийма непосредствено преди края на века и първите години на
следващия своето място в темата заявиха и високите кинематографисти.
И ако „Меланхолия” е филмът за края на милостта като афективно проявление,
то „Дървото на живота” е филмът за нейното „начало”.
Не един критик се чувства тласнат към паралел между тези два филма.
21

Да си припомним, че Джон, героят на Просвещението, умира сам.

22

Tarr, Béla, The Turin Horse, 2011.

23

Ferrara, Abel, 4:44 Last Day on Earth, 2011.

24

Malick, Terrence, The Tree of Life, 2011.

94

2016 / брой

3 (110)

Основният проблем при паралелния анализ на двата филма – „Меланхолия” и „Дървото на живота” – е, че структурата на двата филма е съвършено различна и трябва
да бъде третирана с различен критически подход. „Меланхолия”, както става очевидно от самата интродукция на филма има в пълна мяра телеологичен наратив.
Дори да приемем, че „телосът” е nihil-ът на края (което все пак е само една сюжетно буквална очевидност), всичко представено и показано тегли към този край,
целеустремено е натам. Изложението на фикционалната „история” е постериорно,
макар и телеологично. Това съвсем не може да се каже за филма на Малик.
Любопитно е, че повечето анализатори на последното произведение се фокусират върху две основни теми – темата за скръбта и темата за еволюцията.
Един по-внимателен „прочит” на филма обаче показва, че и едното, и другото
са по-скоро „инструментални” за произведението. Разбира се, понеже Малик е
майстор, тези „инструменти” са снети в тъканта на филма и в крайна сметка
участват в органичната цялост на произведението. Причината да бъдат отделяни може да бъде определена като „афективно-хабитуална”. Тоест привично
критическото внимание се ориентира към фабулната завръзка и анализира центростремително, изхождайки именно от нея. По този начин „загубата” (смъртта на брата) на „героя” става централна за него. „Афективна” тази аберация
може да бъде наречена, защото по съвсем първичен и естествен начин вниманието на публиката се съсредоточава върху най-впечатляващите, сюблимни визии и върху най-неочакваното. Мащабната визия на сътворението, възникването
на галактиките, на ДНК молекулата, CGI динозаврите са все неща необичайни
за един фикционален филм със „семейно драматичен” сюжет и са съвсем нови
въобще в историята на игралното кино. Тяхната разпознаваемост „по Дарвин”,
засенчва разпознаваемостта на Иоановата есхатология, която е налице по протежение на цялото произведение и финишира в заключителната „отвъдност”,
на брега на „новото море” под „новото небе”. За внимателния (и информиран)
поглед обаче тези есхатологични визии са налице от самото начало. От самото
начало в пролептичен проблясък ние виждаме брата (чиято загуба е завръзката), майката, виждаме „мигове” от финалната визия – всъщност ако първите
можем да наречем с известен компромис „пролептични”, „последните неща”,
есхата въобще, не биха могли да бъдат наредени в хронологична линия и съответно не биха могли да се определят като „предвидение”. Тях, както и (в предел)
всички вклиняващи се в хронологията на историята визии, е по-подходящо да
определим като „екстатични”, доколкото те излизат, пробиват въобще условната темпорална рамка на представяното. Появяват се внезапно и привидно
нелогично спрямо визията. Тяхната структурна вписаност е по-скоро в контекста на гласовете зад кадър и звука като цяло. Такъв „екстатичен проблясък”
е могъщата разбиваща се вълна, далечният план на фигурата на малкия брат
(който сякаш ходи по водата от края на дните), клоните на голямото дърво.
Има и други а-хронотопни моменти, които обрамчват филмовия „разказ” – чиято
мигновеност и раздалеченост в реалното време отнема вниманието на зрителя
от тях. Проломът в пясъчните скали, пустинният път, по който върви в началото и в края героят на Шон Пен, вратата, до която в началото той стига в
първите минути на филмовото време и през която накрая минава. Тези „мигове”
нямат свой хронотоп в биографичния разказ.
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Фикционалното време на „сега”-то на „Дървото на живота” протича в един
ден – от сутринта, когато „протагонистът” се събужда сред обезсърчаващо
правилната си геометрична къща в деня, когато се „чества” загубата на брата – до залеза на същия този ден, когато небето се оглежда в „изкупените”
равни стъклени сгради. И ето, във филмовото „сега” на този ден се втурва
есхатонът, преобразявайки го в едно друго „сега” – „сега”-то на Иоановата
есхатология.
За нея може да се каже, че тя се реализира в откровението на Христос или
дори, че тържествено вхожда25 с пришествието на Словото в света – съдът се
извършва „сега” [Иоан. 12:31]26 или „вече” [Иоан. 3:18]27. Сега се сътворява светът, сега възниква слънчевата система, сега възниква животът на земята и
пак сега се явява първата милост (в онзи момент, когато по-силният динозавър
се „смилява” над по-немощното ранено животно). Тази милост – с нищо немотивирана в един безсърдечен свят на адаптиране и оцеляване има източника си в
архи-милостта на Твореца: „силата Ми се в немощ напълно проявява”28. Милостта, въплътена в творението, „еволюира” заедно с всичко тварно. Сега се ражда
и героят на Шон Пен – от някакви „предвечни” места (ние виждаме непозната
жена с малки деца, която ги води към нещо, което бихме нарекли изход към или
вход към „този свят”, към подводната стая-утроба, от която изплува героят в
началото, но и в края на филмовото/световното време).
Възкресението на мъртвите също се случва в „сега”-то [Иоан. 5:25]29. Дори – и
тук може би е слабото място на филма, неговият непосредствен „символизъм” –
съвсем буквално: виждаме мъртвите, покрити със своите савани, маските (черна маска потъва във водата) падат; невестата от „раждането” лежи мъртва с
булото и в монтажен скок вече е жива, оживява; майката (героинята на Джесика
Частейн) целува ръката на старица и в миг (стоп кадър, този архаичен кинотрик) ръката е млада. На брега на „новата” земя, под „новото” небе се срещат
всички – във всички възрасти – в своята цялостна все-временна личностност
(вместо „нови тела”, което би превърнало филма просто в „християнски sci-fi”).
„Краят е дошъл при нас”30, понеже „очовечаването” на Бога вече се е извършило,
а онова, което се очаква, е негово следствие – обожението на човека. То начева с
Кръщението (в началото на биографията на „героя” ние чуваме почти фоново думи
от чина на Кръщението) и се усъвършенства малко по малко чрез Евхаристията
(след нещастния случай с детето, което се удавя, чуваме литургически думи от
чина на конфирмацията и следователно това е времето и на първото причастие).
25

Вж. Georges Florovsky, „Bible, Church, Tradition,” Collected Works, v. I (Vaduz: Belmont, 1987), pp. 35–6.

26

Сега е съд над тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън (емфазата е моя).

27

Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден... (емфазата е моя).

28

2 Кор. 12:9.

29
Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като
чуят, ще оживеят (емфазата е моя).
30
St. Maximus the Confessor, Ad Thalassium 22, trans. Paul M. Blowers and Robert Louis Wilken in: On the Cosmic
Mystery of Jesus Christ (Crestwood: SVSP, 2003), p. 117.
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Решим ли да се обърнем към „секуларни” критики и анализи на филма, дори към
философски добре информирани, изведнъж се сблъскваме с „археологичното” подреждане на събитията, което, разбира се, е съвсем привично за нашето модерно
мислене, но напълно неадекватно за християнския контекст на филма. За целта
удобно се изключват елементи от инак надеждно конструираната материя на
филма. „Дървото на живота” например бива припознаван като „дълбоко материалистичен филм” поради това, че „съществуването на духовния опит само по
себе си е третирано като проблем на материалното възникване”. Въпросите,
които се задават, са: как духовният опит – като екзистенциален факт, като
част от един свят – е възникнал в космоса? В какъв смисъл можем да разбираме
възникването на живота като онтологическо условие на подобен опит?31 Свидетели сме, значи, на тотално обръщане на акцентите – първо: съществуването
на духовния опит е платонически отделено от материята (макар да се признава християнската рамка), като по този начин на него се гледа като на някакъв
апендикс към материята, по смисъла на „вторично възникналото съзнание”. При
цялото старание на модерната философия и особено на спекулативните реалисти да „детронират” човека и да изнамерят някаква равноправна гледна точка,
която да не го привилегирова, когато се разсъждава за света въобще, подобни
въпроси издават стабилна антропоцентрична позиция. Духовният опит, поне за
християните, е релационен, нещо повече – личностно-релационен. Това е опит,
който се реализира в отношението аз-Ти, като Ти е, разбира се, личността на
Бога. И дори нещо повече, този опит се реализира като релацията аз-с-другите-в-Теб, т.е. общинно, интерперсонално, еклесиално. Личностният характер на
духовния опит е съвършено очевиден във филма на Малик, където една голяма
част от репликите са на гласовете зад кадър и са обърнати предимно към едно
незримо Ти.
Колкото до „възникването на живота като онтологическо условие” за духовния
опит – тук ще трябва да се върнем към „разказа за Творението” (защото това
е „разказ за сътворението” през еволюционистките парадигми, а не визуално
изложение на Дарвиновата теория). Разбира се, че сътворяването на света
е условие – онтологическо и всякакво – за духовния опит. Духовният опит, в
светлината на християнската доктрина, е опитът на обръщането към Бога,
на обожението на човека, което е и спасителното трансцендиране на протологичния ред в добиването на смисъл откъм края. Да не говорим, че въобще всеки
познавателен опит (съгласно отците на Църквата) е невъзможен за тварите,
без Божествената светлина, осветяваща „обектите”. Сътворението от своя
страна, разбира се, е предпоставка и за всеки опит – духовен, афективен, сетивен – но не единствена и не достатъчна предпоставка. И не в това качество
виждаме ние епизодите на Сътворението. „Щом има творение, има и печал”, би
била една твърде ущърбна херменевтика на началните епизоди. Според мен те

31
Brown, Nathan, ‘Origin and Extinction, Mourning and Melancholia | Mute’, Mute, 9 September 2012 <http://
www.metamute.org/editorial/articles/origin-and-extinction-mourning-and-melancholia> [accessed 17 July 2015].
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по-скоро явяват онзи начален въпрос32, който се оказва и отговорът на Божественото величие на въпросите на страдащите герои (гласовете зад кадър): Къде
беше ти? – Къде беше ти, когато момчето умря? Защо остави любимото дете
да загине? „Знаеше ли? Какви сме ти ние, отговори ми! Ние викаме към теб!...
Чуй ни!”; „Не ти ли бях вярна?” (първите думи са на майката „ще ти бъда вярна”). Когато предисторията на човека плавно преминава в раждането на „героя”
гласовете зад кадър са по-скоро вече боготърсачески: „Как дойде при мен? Под
какъв вид?”; „Гледаш ли ме?”, или пък „Преди още да съм научил – Те обичах, вярвах в Теб... Кога за първи път докосна сърцето ми?”.
Самото заглавие подвежда, когато бива свързано с креативната визия. „Дървото на живота” се възприема в изключително дарвинистки смисъл.33 Но припомняйки си за най-близкия за християнина смисъл, който има това название – Кръстът – ние следва да направим още една необходима есхатологическа връзка.
Есхатонът за християните, както вече споменахме, е явен в напрежението между края на дните (Страшния съд) и Разпятието. Между Страстите и Апокалипсиса. Човешкото страдание има утешение и разрешение в Христовите страсти.
Макар Страстите да не са „предвечно замислени”, те са предзнаени. В този
смисъл Творението е едно страдателно Творение. Картината на космическото
зараждане получава така двоен смисъл – веднъж това са думите на Бог „от бурята”, Който се обръща към многострадалния Иов, т.е. разказът за Творението,
при което никой друг освен Бог не е „бил” („Ти беше ли, когато...?” е риторичният въпрос от филмовия надслов), но също така и самото Творение, при което Страстите Христови и всяка човешка страст вече са предзнаени. В този
именно смисъл Lacrimosa, звучаща почти до „края” на епизода със сътворението,
също добива двоен смисъл. От една страна, това е буквалната трагичност на
вече случилото се нещастие, в което страданието експанзира, за да обхване цялото творение; и от друга – Страстите, които в обратен ред добиват смисъла
си през Христовото Възкресение от всеобщото възкресение накрая.
И това е така, казва Зизиулас, защото възкресението като есхатологично събитие дава съдържание на вярата ни и с нея на събитията, които исторически го
предхождат. Според ап. Павел, продължава той, дори и историческото събитие
на Възкресението Господне не би имало смисъл, ако не се очакваше окончателно32
Да припомня пак казаното в главата, посветена специално на този филм: след като Бог се явява на Иов,
в протежение на шест глави Той говори за величието на Творението. Това са слова, изпъстрени с домодерна
образност, с реалии, напълно непознати на съвременния зрител. Малик просто успява да „преведе” тези слова
на езика на „споделената научна истина”, вместо да се опитва да изобрази бегемота и левиатана например.
Подчертаването е мое: Иов. 38-42: Господ отговори на Иова из бурята ... Препаши сега кръста си като мъж: Аз
ще те питам, и ти Ми обяснявай: де беше ти, когато полагах основите на земята? – кажи, ако знаеш. Кой определи мярката, ако знаеш? Или кой е опъвал по нея въжето? На какво са закрепени основите , или кой положи
крайъгълния камък, при общото ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от
радост? Кой затвори морето с врата, когато се то изтръгна, та излезе като из утроба, когато облаците направих
негово облекло и мъглата – негови пелени, и му утвърдих Моя наредба и поставих ключалки и врата, и казах:
дотука ще дойдеш и няма да преминуваш, и тука е границата на гордите твои вълни?...
33

Brown, Nathan, op. cit.: персонажите на Малик откликват на загубата на един живот, като задават духовни
въпроси и търсят тяхното разрешение. Филмовата репрезентация на „дървото на живота” обаче, физическият
генезис на живите същества, имплицитно отвръща на тези въпроси по експлицитно материалистичен начин.
Това е решително дарвинистки филм, но такъв, който включва съществуването на духовния опит като факт и
така го интегрира в процеса на материалното пораждане...
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то възкресение на човеците накрая (1 Кор. 15:13)34, и пояснява, че това означава,
че без финалното възкресение Христовото Възкресение не би съществувало
като факт, и следователно именно есхатонът дава битие на историята. Така
намират мястото си и онези „проблясъци” от бъдещето на края на времената –
процепът в пясъчните скали, пясъчният път, разбиващата се морска стихия –
които виждаме в началото, по време на „сътворението”.

Фигура 2. Небето е слязло / Краят-начало е сега („Дървото на живота”)

Есхатонът и неговите два извънисторични центъра са представени като, от
една страна, внушителната гледка на Сътворението, в което звуково присъства
и скръбта на Страстите и предзнаменованието за края (припомням – Lacrimosa
е последният стих от апокалиптичното Dies irae), а от друга – собствено
Края-Парусия, в който съвършено конвенционално космически катаклизъм (Слънцето изпепелява Земята) води до края на земния живот и до постисторическата реалност на брега на „новия свят” под „новото небе” (където са събрани
всички близки и далечни от всички поколения под звуците на Agnus Dei).
Малик успява да предаде онзи различен „разлом” на края, или на есхатона –
разлома между есхатона на настоящето (в края на времената) и настоящето
на есхатона (във всекидневието)35, възсъединението на който не е болезнено
настигане на предзнаения, нищо необещаващ и съвършено окончателен край, а в
удържането на двата „края” на есхатона, което довежда сюблимното в ежедневието и одомашнява (прави дом от) сюблимния край.

34

А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал.

35

Lacoste, Jean-Yves, Experience and the Absolute: Disputed Questions on the Humanity of Man (Fordham Univ
Press, 2004), p. 138. „Възсъединеното съществуване, пише още Лакост, „се случва следователно в промеждутъка между есхотологичните благословения, които вече са дадени, и есхотологичните благословения, които все
още остават в есхатологичната икономия на обетованието”.
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Златина Кирчева завършва Националната художествена академия в София през
1999 г. В периода 1996–1999 г. е стипендиант на фондация „Отворено общество”; 2001–2002 г. специализира гръцки език и култура в атинския Каподистриев университет. От 1998 г. до днес участва в различни изложби и проекти в
страната и чужбина. Нейните интереси са основно във византийското изкуство и ренесансовата западноевропейска живопис. През 2006 г. издава книгата Византийски икони – практическо ръководство за изписване, издателство
„Лик”, София.

Златина Кирчева

АВТОРСТВО, АТЕЛИЕТА И
СТИЛОВЕ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКАТА
ДУХОВНА ТРАДИЦИЯ
Най-ранните икони, които са ни известни, не носят никакви белези, свързани с
хронология, име на зограф, посвещение, ктиторство или място на изработка. От
писмени извори знаем имената на зографи едва от IХ в.1 По-архаичните икони
обаче, носещи надписи, разкриващи името и датата на изписване, започват да
се срещат през ХII–ХIII в. Такива надписи се увеличават по време на поствизантийската епоха и най-вече след средата на ХVI в. Този феномен има пряка връзка с развитието на обществената йерархия. От ХIV–ХV в. зографите, които в
Средновековието се определят като прости занаятчии, дори съвсем обикновени
изпълнители на Божията воля, водени от божествено вдъхновение, започват да
придобиват самочувствието на автори. През същата епоха обаче паралелно се
съхранява и практиката да не се подписват иконите или да не им се поставя
дата.
От писмени източници се знаят имената на зографи от Критската школа, които
са били известни на съвременниците си, като например Йоанис Грипиотис, от когото обаче нямаме съхранена нито една подписана или датирана икона. Надписите с името на зографа, посвещението и датата по-често се срещат на задната
страна на иконите и по канон в долната част на рамката или полета. Често надписът с името изчезва с времето, тъй като се намира в най-уязвимите части на
иконата. Нашите познания относно организацията на ателиетата, обучението
1

Например в житието на св. княз Борис се казва, че византийски монах на име Методий, който бил пленник
в България и който възпитавал Борис, е рисувал сцена на Страшния съд в една от царските сгради, но за съжаление нито една от неговите работи не е запазена.
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Сн. 1. „Христос Пантократор”, икона от първата половина на VI век, изпълнена
в техниката енкаустика, манастир „Св. Екатерина”, Синай, Египет
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на нови зографи и начина на поръчване на произведение на изкуството във Византия са твърде малки.
Сигурно е, че много художници не
са били тясно специализирани да
изработват само един вид предмети на изкуството, а са били
едновременно стенописци, миниатюристи и иконописци. Един от големите зографи от края на ХIV в. –
Теофан Грек – е бил едновременно
майстор на стенописи, на икони и
на ръкописи, докато малко по-късно
роденият Николаос Филантропинос,
също родом от Константинопол, е
бил не само майстор на икони, но и
майстор на мозайки. Дионисий от
Фурна, живял през ХVIII в., изписал
колкото стенописи, толкова и преносими икони.
Зографите вероятно били организирани в задруги. В епархийска
книга от нач. на Х в. (911–912 г.)
са описани задълженията на зографите към техните клиенти. Във
венецианската колония о. Крит зографите от Хандакос (днес ИракСн. 2. „Богородица с Младенеца, св. Теодор Стратилат,
св. Георги и ангели”, икона от втората половина на VI век,
лион) имали своя задруга – Scola di
изпълнена в техниката енкаустика,
Santo Luca. Относно образованиеманастир „Св. Екатерина”, Синай, Египет
то на зографите през онази епоха
знаем твърде малко. Теофан Грек се радеел, че е известен с учеността си,
но той е по-скоро изключение.2 Един от най-талантливите гръцки зографи от
ХVII в., Емануел Цанес Буниалис – свещеник от Ретимнос, бил образован и съставял църковни последования (служби).3 Поначало се смята, че по-грамотни са били
зографите клирици, макар че по-голямата част от тях били обикновени хора от
народа и дори селяни.4
Нищожни сведения имаме относно цените на иконите. Изглежда икони, които не
са били украсени със скъпи материали като златни и сребърни обкови или скъпоценни камъни, не са имали голяма стойност. Стрували са малко по-малко от
един кон или от дреха с високо качество или луксозно покривало за легло. Такива
2

Теофан е грък, който е работил в края на ХІV и началото на ХV в. в Русия. Негови стенописи се пазят и до
днес в Новгород и Москва.
3

Негови икони днес се намират в храмове, музеи и частни колекции в Атина, Венеция, Метеора и Потмос.

4

Βοκοτόπουλος, Π., Βυζαντινές εικόνες. В поредицата: Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 1995, с. 21 сл.
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икони намираме в договор за зестра и можело
да станат вещ, дадена в залог.
Зографи не са работели само в големите центрове като Константинопол, Солун, Арта или
в Трапезунт, столиците на България и Сърбия,
но и в малките селища. Трудно е да бъдат открити всички местни школи и ателиета. Често
високото изкуство първо се определяло като
константинополско и после като продукт на
провинциални ателиета, но не винаги всичко,
което се произвеждало в Константинопол, било
с високо качество.5 Константинополските зографи работели както в провинцията, така и
в чужбина. Така например А. Грабар смята, че
стенописите от църквите в с. Иваново (Русенско), „Св. Четиридесет мъченици” в Търново и Боянската църква са под влиянието на
Константинополски майстори и че в България
през ХII–ХIV в., дори и по-рано – през Х в., „повсеместно се е чувствало влиянието на константинополското изкуство, и то в най-съвършения му вид”, а не на това в Солун. Същото
се отнася и за стенописите в Мистра (на
полуостров Пелопонес), където също се следва примерът на императорското изкуство от
столицата. Интересно наблюдение на Грабар
е, че посредством тези паметници можем да Сн. 3. „Св. Петър”, икона от втората половина на
VI век, изпълнена в техниката енкаустика,
придобием представа как е изглеждала моманастир „Св. Екатерина”, Синай, Египет
нументалната живопис в столицата на Византийската империя специално през ХIV в., тъй като в самата столица почти
нищо не е запазено благодарение на турците.6
От друга страна, провинциалните зографи били образовани в столицата или
подражавали на изкуството . Творби като мозайките на манастира „Бл. Лука”
(Фокида), които са охарактеризирани като „източен” или „провинциален стил”,
в Късното средновековие се произвеждат в константинополски ателиета. В същия стил са направени мозайките на храма „Св. София” в Киев, а те са дело на
майстори, дошли от Константинопол. Несъмнено градът е просъществувал като
безспорен център на изкуството на целия православен свят почти до падането
си под османско владичество. Любопитно е, че занаяти в определени трудни
техники, като например мозаечни икони в много малки размери, се произвеждат
единствено там. Има икони, които въз основа на личността на своя дарител или
5

Пак там.

6

Грабар, Ан. Стенописите в Иваново и изкуството на Палеолозите. – В: Събрани съчинения, т. 2, София 1982,
с. 237-240.
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на определени стилови белези могат
да се припишат на столични ателиета или на ателиета от определени
провинциални области.7
До нас са се запазили и имената на
други художници, прославили се със
своето изкуство. Това са: Мануил Панселинос (ХIV в.), за когото ще говорим подробно по-долу; Йоргос Каллиергис (ХIV в.), който е роден в Тесалия,
а негови стенописи се пазят до днес
във Верия (Южна Македония – Гърция);
Андреас Цитос (ХV в.) – негови икони
се пазят в Италия и Гърция; майстор
Дионисий от Русия (ХV–ХVI в.), грък,
творил в Москва и околностите ; Михаил Дамаскинос (ХVI в.), негови икони
се намират в музеи, колекции и храмове
в Атина, Венеция и Ираклион; Емануил
Ламбардос (ХVI–ХVII в.), чиито икони
сега са в частни колекции и в някои
църкви на Венеция и Атина; Доминикос
Сн. 4. „Благовещение”, икона от края на XII век,
Теотокопулос, или по-известен на Заманастир „Св. Екатерина”, Синай, Египет
пад като El Greco (ХVI–ХVII в.), започнал
творческия си път от о. Крит и преселил се в Испания, до днес е запазена не само
светската му живопис, но и прекрасни негови икони като тези в музея „Бенаки” в
Атина; Емануил Цанфурнярис (ХVI–ХVII в.), чиито икони се съхраняват във Ватиканския музей, в колекции в Атина и другаде. По-голямата част от гореспоменатите
художници произхождат от о. Крит, което се дължи на разцвета на изкуствата
на острова след залеза на Византийската империя като държавно образувание.
Освен тези художници в православния свят са творили и много други, имената на
някои от които са известни, а на други – не. Нека споменем един руски художник,
учил при византийски майстори, чиито творби и досега докосват душата на всеки
християнин – Андрей Рубльов (ХIV–ХV в.). Иначе първият известен руски художник
иконописец е Алимпиос (ХI в.), който се учил при някого от византийските зографи,
работили през онази епоха в Киев.
В Сърбия намираме работите на гърка Михаил Астрапас и неговия брат Евтихиос, а в България в Бачковския манастир стенописите на Иоанис Ивиропулос
(ХII в.). Нека споменем и зографите българи, чиито имена не са се запазили, но
чиито стенописи в Боянската църква, старата църква на Кремиковския манастир, Земен, Иваново (край Русe), църквите в Търново и манастирите около него,
редица паметници из цяла България остават в съкровищницата на световното
изобразително изкуство.
7
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Сн. 5. „Св. ап. Матей”,
икона от началото на XIV век, Охрид

3 (110)

Сн. 6. „Иисус Христос”, стенопис от църквата „Блажени Лука”,
XI век, Фокида, Гърция

Що се отнася до различните стилове в иконописта, тук няма да влизаме в
подробности, а просто ще начертаем някои по-основни тенденции. В цялата
история на византийското и поствизантийското изкуство видът на православните икони, техните главни характеристики, както и целта, за която служат
с тяхното дълбоко съдържание са останали непроменени. Различните стилове
във византийската иконография се усещат по различията единствено при изобразяване, т.е. разликите са предимно в изразните средства, а не в смисъла.
Тези отлики могат да бъдат както в съотношението на отделните части
на главата спрямо тялото, в предаването на гънките на дрехите и на всички отделни части на изписвания образ, така и в смесването на цветовете, в
предаването на плътта, на телата и лицата, в движенията и статичността
им и т.н. Както вече споменахме, най-старите икони са намерени в манастира
„Св. Екатерина” в Синай, Египет. Тези икони се характеризират с класическа
антична живост, рисувани със съвсем свободна четка с восъчни бои и са с леко
идеализирани ликове (снимки 1 и 2). Обемът на образите е успешно предаден.
Същото се отнася и до тяхната конструкция. Византийски икони се изпълняват с восъчни бои почти до VIII в., а златен фон започва да се използва едва от
Х в., като преди това той е червен или син (сн. 3)8.
8
Може да се дължи на факта, че синият пигмент азурит се е добивал като естествен минерал в района на
планината Синай. Същото важи и за египетската червена, която е червена земя и представлява железен окис.
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Що се отнася до иконите, намерени в Рим,
в древните катакомби, където са се крили
от гонения първите християни в града, те
са по-скоро дело на местни майстори, в
тях органична роля играе линията, а образите са по-тежки, обемът е предаден със
значително по-малък успех, а определени
иконографски елементи в тези изображения, като например короната на Богородица, са чужди на византийската традиция.
През периода на иконоборството (VIII–
IХ в.) традицията за производство на икони продължава извън границите на Византия. Например в Синай са запазени икони,
които са изработени през онази епоха, и
то в най-старите ателиета. В предходния
на иконоборството период се наблюдава
по-пряко влияние на класическата антична традиция в рисунъка, в който образите
имат дебели линии и цветови гами, които
се ограничават в червено-кафявите тонове на дрехите, ореоли (нимбове), украсени
с бели точки, и формите им са по-ъглоСн. 7. „Благовещение”, икона от края на XII век,
вати. След иконоборческия период стилът
манастир „Св. Екатерина”, Синай, Египет
на иконите следва в най-общи линии този
на съвременните му светски стенописи и миниатюри, а иконописците най-често
са стенописци и майстори на миниатюри. По тази причина например изображенията на светиите по месецослова от ХI–ХII в. са чудесни подобия на миниатюрите от същата епоха и вероятно са излезли от едни и същи ателиета.9 Тази
тенденция се наблюдава още от възраждането на това изкуство през втората
половина на IХ и през Х в. (сн. 4). Други икони, големи по размер, изписвани с
характерна живописна свобода, монументалност на стила, напомнят стенописи
и са вероятно дело на майстори, които в по-голяма степен са се занимавали
със стенописи. Показателни примери за такъв стенописен маниер са иконите
на св. апостол и евангелист Матей от Охрид (ХIV в.) (сн. 5) или иконите на св.
Матей и св. Йоан от манастира Хилендар на Света гора-Атон (ХIV в.). Един от
най-прекрасните примери обаче за този стил е иконата на св. пророк Илия от
Синай (първа четвърт на ХIII в.).10
В края на Х и началото ХI в. съществуват едновременно два стила: първият е
по-живописен, напомнящ античните живописни образци; той предава пластично
изобразяваните обекти, а премиването на светлината в сянка е меко и плавно,
изразите на лицата са спокойни и безстрастни, напомнят силно миниатюрите
9

Βοκοτόπουλου, Π. Λ., Βυζαντινές εικόνες. Αθήνα 1995, с. 24.

10
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Сн. 8. Стенопис от църквата „Богородица Перивлептос”,
Охрид, 1294–1295 г., дело на художниците Михаил Астрапас и Евтихиос

от времето на т.нар. „македонски ренесанс”. Блестящ пример за миниатюрите
от онази епоха са „Библията на царица Христина” и „Парижкият псалтир”. Другият стил от онази епоха е по-линеален, по-консервативен, приличащ на мозайките и стенописите от храма „Бл. Лука” във Фокида (сн. 6). В тези изображения
симетрията е различна, образите са по-схематизирани и абстрактни. Характерни са големите вперени напред очи, които сякаш съзерцават Бога. Образите
понякога са ниски и широки. В тази епоха – през ХI в. – се появяват и нови теми
както в иконографията, така и в миниатюрите, като „Второ пришествие” –
Христос на трон, обграден от ангели и апостолите, а Богородица и cв. Йоан
Предтеча са в молителни пози пред Него като застъпници за грешниците, от
дясната Му страна са изобразявани праведниците в Рая, а от лявата – група
грешници, свидетелстващи за своите мъки и наказания. В същата епоха се появяват и различни разновидности на образа „Богородица с младенеца”. В тях малкият Христос започва да се изобразява подобно на дете, играещо с майка си.11
През ХII в. най-характерно за образите е, че те започват да добиват повече
раздвиженост и декоративност, а едновременно с това се подчертава драматичният елемент. Сред темите, които се появяват през ХII в., е и Христос
„Крайно смирение” (Ἄκρα Ταπείνωσις). В него Господ Иисус Христос е изобразяван
мъртъв, с увиснала глава и ръце, разперени на огромен кръст. През последната
четвърт на ХII в. тенденцията към маниерност завършва в споменатия раздвижен стил: образите стават неестествени, движенията изискани в неестествени пози като завъртания и усуквания на телата. Често фигурите са като подложени на движението на силен вятър, лицата им не са красиви, но пък са силно
11

Пак там, с. 25.
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изразителни. Типични за тази епоха са
редица изображения от Западна Македония – региона на Касторя (Костур), и
една характерна икона – Благовещение,
запазена в Синай, която е дело на константинополски майстор от онази епоха, работил в манастира „Св. Екатерина” (виж сн. 7).
Всеки, който е пристрастен към културното и духовно наследство на Православната църква, би трябвало да
знае, че едни от най-изисканите образци на църковното изкуство са създадени в епохата на императорската
династия Палелолози във Византия, както и в страните, числящи се към византийската културна общност пред
същата епоха. Триумфалното влизане
на императора на Никея Михаил III Палеолог в освободения от латините град
Константинопол (1261 г.) бележи един
особен период на културно развитие
на Балканския полуостров в течение на
Сн. 9. „Св. Константин”, стенопис от Протата, Капочти цели два века. Този византийски
рея, Света гора, 1290 г., дело на Мануил Панселинос
разцвет съвпада неслучайно с разцвета на изкуството и духовността в България по времето на династията на
Асеневци и Шишмановци. Влиянието на Константинопол и на неговите майстори
в изобразителното изкуство, както и в целия духовен живот на околните народи,
е възстановено, въпреки че политическото влияние на империята вече е замръкнало завинаги.
Първият период от епохата на Палеолозите (1263–1330 г.), която по отношение
на монументалната живопис съвпада с царуването на императорите Михаил VIII
Палеолог (1259–1282 г.) и главно на Андроник II Палеолог (1282–1328 г.), се представя от впечатляващи по вид и качество образци, които са запазени в Солун,
Верия, Света гора-Атон, Охрид и като цяло в по-голямата част на област Македония. Към тези образци трябва да прибавим нищожни откъси от декорации с изключително художествено качество, които са загубени завинаги или се намират
в манастира Ватопед, манастира Хилендар или в манастира Велика Лавра на
Света гора-Атон. Със Солун и областта му през онази епоха се свързват редица
имена на художници, сред които най-изтъкнатите са тези на Мануил Панселинос, Йоргос Каллиергис, Михаил Астрапас, както и неговият помощник и брат
Евтихиос. По-ранно подписани творбите на последните двама са стенописите
в храма „Богородица Перивлептос” (Св. Климент) в Охрид (1294–1295 г. – виж сн.
8). Тези художници познавали добре зографската традиция на солунските ателиета и се смятат за изключителни майстори и представителни за тридесетте
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години между 1290 и 1320 г. – време на
разцвет на това изкуство в региона.
Те се явяват представители на една
школа, специализирана в областта на
монументалната живопис в епохата
на Палеолозите, чиито главни характеристики са добре изследвани от византолозите. Тази тенденция, както
казахме по-горе, се нарича „македонска школа” заради географската област, в която се е оформила. Това понятие обаче е въведено като terminus
technicus едва през ХХ в. от френския
изследовател G. Millet.12 Разбира се,
става дума за област Македония с
център Солун – нейното духовно и културно средоточие. Разбира се, тази
школа включва и анонимни автори,
пренесли уменията си на Света гора в
гр. Верия (Бер), гр. Кастория (Костур),
гр. Охрид, както в България и Сърбия.
За най-значителни творби от епохата
на Палеологовия ренесанс се смятат
стенописите на храма на Протата в
столицата на Света гора – Карея, или
стенописите на „Голямата църква на
Света гора”, както е спомената в изворите. Тези творби се приписват на
кир Мануил Панселинос (сн. 9).

3 (110)

Сн. 10. „Св. Иоан Богослов”,
началото на XV век, Митилена

Още в началото на т.нар. Палеологов ренесанс по-напредничавите зографи изоставят маниерността на епохата на династиите на Комнините и Ангелите и се
завръщат към начина на изобразяване от времето на Македонската династия,
чиято най-характерна черта е наблягането на обема на образите и оттеглянето на влиянието на линиите.
Вече споменахме, че съотношенията между отделните части на тялото и лицето са различни през отделните епохи, както и стилът на изписване е различен
в зависимост от това коя школа следва иконографът. Като „Македонска школа”
се схваща т.нар. Палеологов ренесанс (краят на ХIII–ХIV в.), тъй като образците,
които го представляват, се намират, както вече казахме, в Света гора, Верия,
Касторя, Охрид, Солун и други части на географската област Македония. В тези
образци съотношението на главата спрямо тялото е 1 към 7 или 1 към 8, което
ще рече, че главата се нанася в тялото 7 или 8 пъти, т.е. това са образци с
12
Вж. Millet, G. Recherches sur l’Iconograohie de l’Evangile aux XIVe, XVe et XVIe siècle, Paris, 1916; същият,
Monuments de l’Athos I, Les peintures, Paris, 1927.
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Сн. 11. Стенопис, изобразяващ кръщение Господне, Мистра, Пелопонес, 1360–1370 г.

действителните съотношения на човешкото телосложение. По-късно в руската
иконопис ще се достигне до един вид поетическо преувеличение и там дължината на фигурите ще достигне съотношение 1 към 9 или дори 10. Лицата са
красиви и открити, доста реалистични, излъчващи светлина и мекост. Докато
в по-ранната Палеологова епоха фигурите са подчертано по-тежки, след 1300 г.
тази тенденция се изоставя и фигурите започват да се изобразяват леки и безтегловни – един силен похват за изразяване на тяхната духовност. Характерни
в това отношение са образите на художника М. Панселинос, работил в Света
гора.
В тази епоха също продължават да се наблюдават две направления във високото столично изкуство. Първото е по-свободно, рисувано с по-свободна четка, с
проблясъци в голите части на тялото, надиплени дрехи, движение, силни цветове
и подчертана импресионистичност. Наблюдаваме я в стенописите от Иваново
в Северна България, работите на Теофан Грек в Русия, иконата на св. Иоан Богослов от Митилена (сн. 10) и др. Втората тенденция е по-класическа, по-консервативна. Най-прекрасен пример за тази тенденция виждаме у Богородица
Перивлептос в Мистра, Пелопонес (сн. 11). Тази тенденция ще роди по-късно
т.нар. Критска школа.

110

2016 / брой

3 (110)

Критските зографи оформят школа през епохата на Палеолозите и продължават
активна дейност до първата половина на ХVI в., но духът на тяхното изкуството продължава да се предава още поне два века. Въпреки че като цяло критските зографи се стараят да запазят жив класическия дух на късновизантийската
традиция, в техния рисунък и цветови гами прозират аскетическа въздържаност
и строгост на стила. Техният почерк е по-сух, лицата са по-изпити, което се
подсилва от преувеличено високия им ръст. Като цяло фигурите имат много
по-сковани движения. В цветово отношение може да се каже, че критските зографи използват по-ограничени гами и въпреки че по някакъв начин тоновете са
повлияни от венецианските и фламандски художници на ХV, ХVI и ХVII в., те остават верни на старите византийски традиции от по-ранни епохи. Характерът
им остава изцяло догматически и свещенодействен.
Оказва се, че византийската иконопис не е лишена от идеята за авторство,
особено в епохите на силни взаимни влияния със Западна Европа. Специфичният
почерк, носен от всяко майсторско ателие споделя и определени теологически
визии и дори тенденции, отразени в изкуството на неговите представители.
Тази особена и изискана християнска визия за изкуството обаче ще претърпи
своя кризисен упадък след идването на исляма в Мала Азия и на Балканите,
което ще насочи интересите на високите автори към западното изкуство, а
самобитните майстори в по-малките центрове ще бъдат лишени от сериозна
подготовка и техните иконографски опити постепенно ще се ориентират към
примитивизъм и ще бъдат лишени до голяма степен от богословска рефлексия.
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Марио Коев

КРАТКО НАСТАВЛЕНИЕ КЪМ
ВЯРВАЩИТЕ, ЧЕ СА ВЯРВАЩИ
Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате –
как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни.
Иоан. 3:12

Въведение
Знаете ли, господа1, какво всъщност представлява съвременният богослов?
Съвременният богослов, уважаеми дами2, е като онова дете, което всяка вечер
държи да разказва приказки на баба си преди заспиване. Той също така е подобен
на художника, дето рисувал гора, а край нея делфини (справка Хораций3), с надеждата, че битието ще понесе всяка несъобразност в името на това да бъде
холистично. Следвайки, без да го знае, съвета на Шекспир: Ако ти дадат разчертана хартия, пиши накриво, днешният теолог (независимо дали е „модернист”,
„зилот” или просто дипломиран) е изкушен от големите морални, философски и
научни обобщения просто защото в тясно специализиран план неговите занимания нямат никакво значение за нормалните хора. С други думи, съвременният
богослов, дами и господа, подвежда обществото в името на някаква обща цел.
Нека тук кажем няколко думи, на които едва ли ще се намери душевно здрав човек да им противоречи, разбира се, щом изключим богословите – „модернисти”,
„зилоти” или просто дипломирани.

1
С обръщението „господа” имаме предвид и дамите, за да бъдем политически и полово коректни (по темата
виж например Аверинцев С., За духа на времето и чувството за хумор, В: „Живо предание”, http://dveri.bg/
kph).
2

Виж бел. 1.

3

Delphinum silvis appingere, лат. (Да нарисуваш делфин край гората).
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I
И така, едно от главните достойнства на съвременния западен свят (от който
ние сме част), все още определящ себе си като християнски, въпреки че отдавна самият той провъзгласи идеологията на секуларизма, та казваме – едно от
основните достойнства на този свят е окончателното разминаване между думи
и дела, между мисъл и акт. Това не е лицемерие, както елементарно и наивно
си представяме разпада от този вид. Не, не е лицемерие, нито пък е осъзнато
поведение, някакъв „макиавелизъм” например – тези определения вече не важат
и на практика са подвеждащи. Всъщност това е премахване на възможността
за лицемерие. По същия начин, както са подвеждащи идеологемите от който и
да било ценностен тип. Доколкото днес няма каквато и да било водеща идея, а
само множество равнопоставени мнения, от една страна, и всички тези равнопоставени мнения не носят никаква, подлежаща на признаване интелектуална
тежест, от друга, то всяка интерпретация на сложността на процесите в историята на битието ни е оставена в ръцете на медиите, а следователно – на
хора, чиято философска (във възможно най-наситения смисъл на думата) компетентност е безспорна, както и разбира се, на техните работодатели. Но това
е едно от достойнствата, и то най-дребното, ако можем да се изразим по този
начин. И има ли нещо лошо тук, при положение че без медиите съвременната
култура просто не би функционирала? А ако тя не функционира, къде ще се денем
ние с нашите претенции за образованост и модерност?
Следващото и далеч по-високо разбиране се отнася към свободата. Според едно
опростено, но напълно работещо определение свободата е да правиш всичко,
което не е забранено, без да пречиш или да забраняваш на другите да правят
същото. Виждаме, че по същество това е юридическо схващане, облечено в
одеждите на една хуманистична идея за човека като имащ право на щастие и
на себеизразяване. А то е хубаво, трябва да се съгласим! Трябва да се съгласим
също, че всеки, който се опита да го опровергае, с това самото вече се опитва да попречи на другите да изказват себе си! За тази цел, слава Богу, има
прокурори. Не оберпрокурори, а истински, нормални съвременни юристи, които
разбират как функционира системата на обществото и от какво има нужда, за
да продължи да функционира.
И така, правото на мнение и правото на щастие са двата основни стълба
на съвременната политическа идея за човешкото битие. С тях, разбира се, са
тясно свързани редица „второстепенни” постижения на човешката цивилизация, като например масовото образование, позитивистичноправното мислене,
разбирано като прагматизъм, и не на последно място, правото на труд, което
по своята същност е право на оцеляване – този израз е по-точният аналог на
правото на живот, един неясен и твърде абстрактен термин. В системата на
обществото правото на оцеляване е тясно свързано с данъчното задължение.
А в това също има невъзможен за отхвърляне и за критика смисъл!
Да обобщим за момента тези съвсем кратки и непълни наблюдения и заключения. На първо място, съвременната цивилизация е секуларна, защото е хрис-
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тиянска. Второ, поради този факт всеки може да бъде християнин, без да бъде
християнин, и може да бъде всичко, без да бъде каквото и да било сепариращо
себе си нещо. Това е логически просто за разбиране, защото щом всеки може
да бъде всичко, следователно никой не може да бъде нещо, което другият да
не може да бъде или да не е. Трето, всяка малко по-сложна дума може да бъде
възприета като ценност, съответно като ценностно съждение според същия
този принцип. Четвърто, за да функционира една толкова сложна система като
днешната, са абсолютно необходими механизми и инструменти, които да я удържат в определени рамки – медии, масово образование, юридически норми. Всичко
останало е второстепенно, но също така важно, тъй като глобализацията сама
по себе си създава все по-големи групи по интереси, чийто контрол би бил невъзможен без наличието на горепосочените предусловия. Общото определение
за съвременния свят не е модерност, не е постмодерност, не е секуларизъм, не
е постсекуларизъм, постхристиянство и прочее изтъркани и нищо незначещи
сложни думи. Колкото и парадоксално да звучи, няма общо определение за глобализирано общество, тъй като неговата същност е строго инструментална,
тъй като ценностните му съдържания са в много голяма степен абстрактни. В
него, едновременно парадоксално и логично, всяка идеология е подозрителна не
защото е непременно лоша, а защото произходът  е смислово чужд на съвремието, тъй като идеологическото, за бъде такова, вече дефинира възможности за
междугрупово (междукласово) и/или междунационално противопоставяне според
един или друг ценностен принцип.
Тук не бива да забравяме и още нещо. Когато казваме, че съвременното общество е много сложна система, все пак не бива от това да достигаме до неправилния извод, че и човекът в тази система е нещо също така сложно. Напротив. За
да бъде една система действително сложна, съставящите я елементи трябва
да бъдат възможно по-опростени – в противен случай няма да има една система, а множество от системи, които взаимодействат помежду си, което вече е
принципно отрицание на глобализма. Някои смятат, че всъщност точно това
представлява той, обаче се заблуждават, защото, ако действително беше така,
то нямаше да я има тягата към налагането на по същество еднакъв политически ред навсякъде. Тук дори не коментираме дали този ред е добър или лош, а
само, че в основата си е един и същ. На фундаментално равнище поддържането
на единството се осъществява чрез виртуални банкови, кредитни и финансови
механизми, с други думи, не тъкмо политически. Следователно няма как да съществува отделена от тези глобални инструменти друга система. Те затова
са и глобални инструменти. Само някои все още вярващи си, че вярват, християни са склонни да мислят, че човекът е нещо сложно. За тях ще поговорим
допълнително, но възможно по-кратко, понеже не заслужават да им обръщаме
непропорционално на обществената им значимост внимание.

II
За да бъде определено/отграничено дадено нещо, феномен, понятие или идея, то
трябва да дава възможност за сравнение. Глобалното общество не дава такава
възможност или, ако я дава, тя се отнася единствено към мрачното Средно-
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вековие, чиято универсалистка същност е укрепена върху религиозни, следователно идеологически основания. Ето защо единствените що-годе приемливи и
възможни наименования за съвременността са по-скоро с техногенен произход – например „компютърна/социална мрежа”, „финансови потоци”, „медийно
пространство” и др. под., както и с езотерични, окултни по същество философски твърдения – например „човешкото щастие” в неговата все по-утилитарна неизбежност. „Неизбежност”, защото то не подлежи на каквато и да било
критична рефлексия и недай боже, поставяне под въпрос. Не е ли по-добре да си
щастлив, отколкото нещастен; да си богат, а не беден; да си здрав, а не болен;
да си лидер, а не маргинал; да си умен вместо глупак и интелигент вместо изкопчия? Не вярваме, че ще се намери разумен съвременен индивид, който да се
опита да защити противоположна идея. Пък и да има, той ще е болен, може би не
в клиничния, но при всички положения в душевния смисъл на тази дума. Тук трябва
да отбележим честността на онзи несретник, с когото ни запозна Достоевски
(Записки от подземието), който си признаваше, че на практика е идиот. Разбира
се, може да бъде – и това е най-често срещаното – просто религиозен наивник,
вярващ, че християнството не е секуларно и че Христос не е същото като
Вселенски Разум или пък „Нещо”. Всъщност индивид, който все още се заблуждава, че животът има смисъл и извън онова, което се вижда, чувства, мисли,
живее, диша, страда, обича и пр. тук и сега; което не може да бъде включено в
древната – а не средновековна – мъдрост сarpe diem! С други думи, човек, който
вярва в някакъв „отвъден свят”, в Бог, Който е Личен и Който се интересува
точно от него, както и от всеки отделен. Като оставим настрана латентната
(най-малко) параноидалност в подобни нагласи, трябва да отбележим и че това
просто е невъзможно или, по-точно, възможно стана само сега, когато технологиите постепенно позволяват такъв насочен едновременно към всички и към
всеки поотделно интерес. Следователно, ако има такъв Бог, той се е родил
преди около 50–60 години. Не повече. Това е исторически, обществен и научен
факт, който не може да бъде оспорен, защото ние живеем в него в момента.
От своя страна и науката отдавна е открила, че има не „отвъден свят”, а
просто паралелни пространства или паралелни вселени – само се спори колко са.
Може би са петнадесетина – според броя на физическите константи, а може
и да са много повече (има хипотези дори за 256, ако не се лъжем) – според определени математически заключения, да кажем, във Финслеровата геометрия,
която, както е известно на образованите хора, е геометрия на метрическите
пространства, притежаващи вътрешна локална анизотропност, т.е. пространства, чиято метрика не се свежда до квадратичната форма на диференциалите
на координатите. От съвременна гледна точка класическата Финслерова геометрия е геометрия на векторните разслоения над многообразието. Изключително интересни са проблемите, които поставя финслеровото пространство, и
то не само във физико-математически, но и във философски аспект. То използва
не двоичната метрика на геометрията на Минковски (или псевдориманово пространство) и съответно на теорията на относителността, а четвъртичната
метрика на Бервалд-Моор. Например в едно уравнение от четвърта степен, каквито се използват тук, присъстват едновременно и четири метрични форми.
Първата е Галилеевата, втората – на пространството на Минковски, третата
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е все още загадъчна, а четвъртата е формата на пространството по Бервалд-Моор (Финслеровото пространство).4 За какъв „отвъден свят” говорят
тези наши наивни и наистина достойни за съжаление, а вероятно и за лечение
съвременници? Но да не се спираме повече върху тях. За интересуващите се
препоръчваме научните и дълбоки в своята интелектуална предпоставеност
произведения на Ричард Докинс.
Срещат се, наистина все по-рядко, и образовани и мислещи хора, които обаче
все още разсъждават според парадигмите на отминаващите времена. Техните
думи изглеждат смислени, защото те, както казахме, са образовани и мислещи
хора, обаче вече не бива да бъдат поставяни на мястото, което принадлежи на
медиите в ролята им на интерпретатори на научните постижения и открития. Изказванията им понякога изглеждат разумни, но са идеологически, поради
което следва да бъдат разглеждани единствено като лични мнения, каквито в
крайна сметка всеки от нас – образованите и разумни хора, има. С други думи,
тяхното лично мнение не е по-важно от мнението на когото и да било, тъй
като, ако решим, че едно мнение е по-важно от друго, неизбежно ще достигнем
до схващането, че правото на мнение не е основно и водещо право, а това,
съгласете се, никак не може да бъде поддържано, доколкото без правото на
мнение свободата на словото и на духа се изпразват от своето утилитарно и
практическо съдържание, стават абстракции, въз основа на които всеки може
да прави каквото си иска. Но правото на мнение, както и свободата на словото
не са същото като правото да правиш каквото си искаш, а единствено правото да правиш каквото се изисква. Само нихилистите и анархистите смятат,
че „каквото си искам” е същото като „каквото се изисква”. Вярващите си, че
вярват, християни пък се заблуждават, че свободата и истината са свързани
помежду си. Не разбират, че тези двете имат някакво отношение помежду си
единствено в юриспруденцията, а всичко останало са чисто и просто измислици
и самозаблуди. Хайде да ги попитаме какво конкретно разбират под „истина”.
Ще видите, че ще ви цитират евангелието си. Обаче от къде на къде тяхното
евангелие трябва да бъде нещо по-важно или по-смислено от която и да било
друга философска, религиозна или пък политическа идеология? Защо то трябва
да бъде поставено над всички останали подобни писания в нашия свят? Ето на
този въпрос те няма да могат да ви отговорят. Най-много да твърдят – без
никакви доказателства, естествено – че тяхната религия не е идеология, а е
Истина. Празна софистика. Нали и всяка друга религия твърди същото? Ако
тръгнем по този път, ще видим, че истина няма, а само различни истини, нали
така? Но щом има различни истини, значи самото понятие „истина” може да
бъде приложимо единствено в юридическия му смисъл. QED! И нека не продължаваме нататък, тъй като лесно ще разберем, че и евангелието им е един, меко
казано, странен сбор от анонимни писания, датиращи от Средновековието. Тук
са компетентни съвременните историци и филолози, а онова, което все още се

4
По-подробно: богословский Г.Ю., Финслерова геометрия и теория относительности, http://www.hypercomplex.ru/finsler_geometry.php?lang=rus; вж. също Геометрия Вселенной с разных точек зрения, http://
rutube.ru/video/da44df2e7521d057428b5e3fc8a3d07d/
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изучава в университетите под названието „богословие”, слава богу5, постепенно се обезсмисля – самообезсмисля се – пък и преподаващите го предпочитат
да бъдат определяни като университетски учени, което само по себе си показва,
че нещата вървят в правилната посока.
Има и още нещо днес, с което се злоупотребява особено активно и така да
се каже, безпардонно. Това е думата „духовност”. Сега няма да се занимаваме с нейната употреба в политическите речи преди избори, макар и тя да е
симптоматична изобщо за съдържанията . А тези съдържания на практика са
измислени, буквално изсмукани от пръстите. За „духовността” претендират
и я използват като смокинов/ябълков лист6 едновременно религиозните хора,
поетите, писателите, актьорите, музикантите, журналистите/публицистите,
антрополозите, социолозите, врачките, вселенските магове и психиатрите. Разбира се, съществува възможност за едно по-просто определение за „духовност”
и то е, че „духовни” са онези, които творят. Нека го приемем, без засега да се
питаме например каква е разликата между творчество и работа/занаят/труд.
Ето какво пише един от споменатите от нас образовани и разумни, но все пак
донейде и наивни хора. Хубавото е, че той е от едно доста по-старо поколение
и затова можем да го разберем и извиним.
„Духовното творчество, което в своето ограничение търси, без да взема под
внимание моментните изисквания на средата, творбата, която ще пребъде във
времето, поставя пред себе си далечна цел. Индивидът излиза извън света, за
да намери това, което след това ще му върне. Днес такъв труд явно е заплашен от упадък... На своя отговорност и риск той (човекът, б.м., М. К.) трябва
сам да си постави задачата... Възниква опасността, че в изкуството изчезва
не само дисциплиниращото, но и съдържателно-занаятчийското образование; в
науката – опираща се на смисъла на цялостното обучение в областите на познанието и изследванията; във философията – предаваща от човек на човек
традициите на вярата. Вместо това се запазва традицията на техническата
рутина, уменията и формите, усвояването на методите и накрая, с нищо необвързващото празнословие.”7
За да не бъдем многословни, ще кажем единствено следното. Човекът, който
сам си поставя задачи, умее да го прави просто защото е преминал през образователната система. С други думи, това, че сам си поставя задачи, въобще не
е същото като сам си поставя значими задачи. „Значимото” се определя само
от гледна точка на системната му кохерентност. В този смисъл самостоятелното поставяне на значима задача е безсмислено твърдение, тъй като никой
отделен човек не може да има поглед върху цялата система, колкото и да е об5

Изразът „слава богу” навсякъде е съвсем фигуративен, разбира се. Той просто е остаряла словесна формула и така трябва да се възприема. Б. а.
6

Впрочем в книга Битие изобщо не се говори, че забраненият плод от дървото за познаване на добро и зло е
ябълка, но това е отделна тема. Фактът само потвърждава обраслите с вторични измислици библейски митове.
Б. а.

7

Ясперс Карл. Из Духовната ситуация на времето, В: „Светът на физиката”, бр. 2, 2014, с. 174-175.
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разован. Това е невъзможно и поради друг факт – научното познание е толкова
специализирано и разклонено, че няма как един човек да работи пълноценно в
повече от една дисциплина, а дори и поддисциплина. От тук нататък по-нататъшното разглеждане на смислеността на подобни изказвания, струва ни се, не
е необходимо. Остава само въпросът какво се има предвид под „задача” и под
„значимост”. Ето една съвсем простичка тема за размисъл. Днес икономическото развитие на обществото се нуждае от точно определени кадри. В този
смисъл системно значима задача е образоването, обучаването на съответните
нужни кадри. Това е. Останалото е лукс, който не можем да си позволяваме. За
да бъдем духовни, умни, интелигентни, здрави и щастливи, първо трябва да сме
достатъчно богати.
Нещо против?
Икономиката не се нуждае от поети, богослови, философи, филолози и прочее.
Там са необходими инженери и техници. Университетите да си правят изводите.
Нали и те не биха могли да съществуват без средства и без техническа поддръжка. Някой ще каже, че инженерните специалности са трудни за изучаване.
Но не е необходимо да се учи всичко в тях, нали така? Тесните специалисти са
достатъчни, за да вършат работа. Никой няма да ги пита дали са чели Айнщайн
или дали са ходили на театър, а какво са свършили със собствените си ръце.
Че нали и онези изостанали люде, християните, също казват за техния Господ,
че няма да ги пита как са богословствали, а как са живели. Щом това може да
важи за тях и за техния измислен Бог, още повече важи за нас и за реалността
на живота ни.
Накрая, ето с какво ще свършим засега. Не мислете, че нещата са сложни, съвсем прости са. Те са сложни само според онези, които все още вярват, че вярват
в Христос. Както казахме обаче, те са и единствените, при които лицемерието
все още е действащо. При нас то вече е невъзможно. Както се опитахме да
обясним, лицемерно поведение има и се разпознава само въз основа на ценностно
ориентирано мислене, което винаги се стреми да се превърне в идеологическа основа на обществото. А доколкото днес, в демокрацията в началото на
XXI в., всяко понятие/дума/идея/мисъл и т.н. по същество е и ценност (тъй
като е дума/идея/мисъл и т.н. на свободния масово образован човек), следва, че
съществува практически само една ценност и това е собствено системата,
която позволява този начин на възприемане на действителността. Та и долният
цитат, който е писан от човек, също така интелигентен и високообразован, но
за съжаление с объркана глава поради християнството, трябва да бъде разбран
правилно. Той се е опитал да иронизира, поставяйки думите в устата на измисления дявол, но всъщност казва нещо много вярно. Единственото, което трябва
да се има предвид, е, че изразът „да ги водите за носа” е редно да се чете „да
ги образовате добре” или пък „да превърнете всеки човек в медия сам по себе
си”.
И така, „думата, с която трябва да ги водите за носа, е демокрация... И през ум
няма да им мине, че всъщност „демокрация” е името на една конкретна полити-
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ческа система, или дори по-точно – избирателна система, и че тя има съвсем
далечна и слаба връзка с онова, което се опитвате да им пробутате. Разбира
се, също така никога не бива да им позволявате да си зададат въпроса на Аристотел, а именно дали „демократично поведение” означава поведение, което се
харесва в демократичните общества, или пък поведение, което ще запази демокрацията. Защото, ако се замислят за това, почти неизбежно ще се досетят,
че двете неща не непременно означават едно и също.
Трябва да използвате думата просто като заклинание, или само заради начина,
по който им въздейства. Това е дума, пред която те благоговеят. Освен това
тя, разбира се, е свързана с политическия идеал, че всички хора заслужават и
имат право на еднакво отношение. След това правите в съзнанието им неусетен преход от този политически идеал към фактическата убеденост, че всички
хора наистина са равни... Претенцията за равенство, извън строго политическата сфера, се предявява само от онези, които по някакъв начин се чувстват
посредствени”8.

8

Луис К. С., Душевадецът вдига тост. В: „Писмата на Душевадеца”, С., 2010, изд. „Нов човек”, с. 101-102.
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МЕДИЕН ОБЗОР: 2016, ЯНУАРИМАРТ
Преследванията на религиозна основа, постът като духовно преживяване, ролята на вярата в президентските състезания в САЩ и радикалната „Великденска
политика” на Христос – това са темите, които включваме в настоящия медиен
обзор на Християнство и култура.
Мартин Осиковски

Високата цена на вярата
Добре е да помним, че живеем във време, в което някои семейства все още
трябва да избират между вярата и живота.1 Поради някаква алергия към религиозните въпроси международният отговор на това засега е изключително
неефективен. Либералите често не желаят да се борят за правата на християни, които са преследвани заради вярата си; консерваторите пък обичат да се
застъпват само за християните, като пренебрегват други религиозни малцинства, които страдат в не по-малка степен. Като резултат от това, реакцията
на Запада срещу преследванията на религиозна основа е немощна.
Някои християнски лидери в САЩ изискват от Обама да обяви, че християните
в Близкия изток са жертва на „геноцид”. Дори това да не е точната дума, със
сигурност може да се твърди, че в ход е религиозна версия на етническо прочистване. В 1910 г. християните съставляват 14 % от населението в Близкия изток; днес този дял възлиза на 4 % – резултат от емиграция, ниска раждаемост
и религиозно потисничество, което заплашва жизнеността на християнството
по неговите рождени земи. САЩ носят определена отговорност за това: навлизането в Ирак през 2003 г. води до драстично влошаване на ситуацията – според доклад на Щатската комисия по международна религиозна свобода броят на
иракските християни е намалял наполовина след 2003 г.
Най-жестоко преследваната близкоизточна религиозна група все пак вероятно
са язидите. След нахлуването на „Ислямска държава” в язидските региони повече от 5000 мъже са убити, отвлечени са над 3000 жени и момичета. Но проблемът не се изчерпва с това. В Иран преследвани са бахайците; в държави като
Египет се усеща несигурност по отношение на коптските християни; като цяло
най-преследваните религиозни групи в Близкия изток остават самите мюсюлмани в резултат на фактически гражданската война между различни сунитски
и шиитски фракции.
Често мюсюлмани са и злодеите, и героите. Когато Иран например обвинява
1

„For many, faith comes at a high price”, http://www.nytimes.com (19.12.2015).
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християнски пастор в богоостстъпничество, един смел мюсюлмански адвокат –
Мохамед Али Дакха – поема защитата му успешно. Самият Дакха по-късно получава деветгодишна присъда по общи политически обвинения. Мнозина смятат,
че хора като него дават пример за лидерство в борбата срещу преследването
на хора с различна вяра.
Що се отнася до бежанския статут, той се полага най-първо на онези, които са
най-застрашени; те не винаги са християни. Повечето от църковните водачи в
днешна Сирия например смятат, че „християните няма защо да получават специално отношение. Предоставянето на бежански статут следва да се извършва
въз основа на уязвимостта и нуждата; всеки друг подход би противоречал не
само на международното право, но и на Христовото учение”, отбелязват от
„Грижа за Близкия изток” – организация, която предоставя подкрепа на близкоизточни християни. Ето защо трябва да признаем, че християните са изправени
пред заплаха от етническо прочистване редом с язидите и много други религиозни групи. Борбата с тази заплаха трябва да е първостепенна задача в дневния
ред на глобалната защита на човешките права. И докато честваме предстоящите празници, би било добре да си спомним, че има хора, за които вярата не е
само нещо казионно, а въпрос на оцеляване.

***
Ирод в днешни дни
„Ислямска държава” изправя християнството пред унищожение там, където то
се ражда преди две хилядолетия, заявява в рождественското си обръщение за
2015 г. Кентърбърийският архиепископ Джъстин Уелби.2 „Ислямистите разпалват
пътека на страх, жестокост, омраза и потисничество. Те са уверени, че това
са последните дни, и като използват сила и неописуеми жестокости, изглежда
приветстват всяка съпротива, защото са сигурни, че разпалването на войната
потвърждава тяхното виждане, че това наистина е краят на времената.”
„Те мразят различието, независимо дали става въпрос за мюсюлмани, които мислят различно, за язиди или за християни. За всички, които са били обезчовечени
или биват обезчовечавани от тираничността и жестокостта на Ирод или „Ислямска държава” – Ирод на нашето време – Божият съд идва като добра новина,
защото обещава справедливост.”
Архиепископ Уелби има и подкрепата на главния равин на държавите от Британската общност Ефраим Мирвис, според когото различните вероизповедания
днес трябва да се обедният в името на съхраняването на религиозните свободи. „Известно е, че преследвания на християни днес се извършват в над 100
държави – повече, отколкото за всяка друга религия. Веровите общности са
отговорни за това заедно да се противопоставят на дискриминацията и посегателствата срещу свободата на религиозното изразяване, където и да се
2

„Christians face elimination by Isis in Middle East, says archbishop”, http://www.guardian.co.uk (25.12.2015).

121

Медиен обзор

случват те. Неща от типа на забраната за публични чествания на Рождество
в Бруней са показателни за нетолерантност, която ние, като евреи, просто не
можем да понесем.”

***
Как да превърнем поста в изцяло духовно преживяване?
Преди няколко години една моя приятелка реши да се откаже от мебелите по
време на поста, пише католичката Мелинда Селмис в Тайм.3 По това време тя
сменя жилището си и решава, че ще се премести, без да пренася мебелите, докато трае постът. В американския случай по време на постния период човек се
отказва от някои неща, към които е силно пристрастен. Проблемът е, че това не
е свързано с някакво голямо духовно израстване. Ако прекарате 40 дни, докато си
мислите колко много ви се яде торта, и вече не можете да дочакате неделята,
в която най-сетне ще се наядете с торта, то тогава едва ли става въпрос за
някаква фантастична победа над подчинението на апетита към сладките неща.
Според Селмис съществуват два начина пристъпването към поста да даде съществени духовни плодове. Първата възможност е постът да се използва за
постигане на дълготрайни промени. „Вместо да се откажете от цигарите за 40
дни, намалете пушенето до степен, която можете да поддържате; вместо да се
отказвате от кредитните карти изобщо, изплатете сметките си по една от
тях и прекратете договора; вместо да прекратите достъпа си до различните
социални мрежи, изберете една и изтрийте профила си завинаги.”
Това е скучният начин; другият е „радикалното отказване” от всякакви неща,
които човек обичайно смята за съвършено незаменими: мебели, разговор, шофиране. Същественото в този случай е, че той включва дълбока, много съществена промяна в ежедневието за период от 40 дни. Така в края на поста човек вече
развива нови навици, ново гледище към света, нови начини за задоволяване на
потребностите. Дори завръщането към обичайния ритъм след Възкресение вече
няма да е същото – постът ще е променил човека, който се е опитал да живее
по нов начин. Най-важното е, че по този начин можем да се научим от колко
много неща, с които сме свикнали, всъщност не се нуждаем. Ние непрекъснато
възприемаме най-различни разточителни луксове за даденост – такива, които не
са били изобретени преди 50 години и без които живеят много хора от най-различни части на света. Общо взето, това води до загуба на чувството за благодарност. Ако смятате, че достъпът до течаща топла вода вкъщи е някакво
неотменимо основно човешко право, със сигурност ще се ядосате, когато водата спре. Напротив, ако се откажете доброволно от неща, които задоволяват
основни потребности, ще спечелите изключителна перспектива. Ще развиете
усещане за искрена благодарност, за солидарност с онези, които не разполагат
с нещата, които имате вие. Когато доброволното лишаване навлезе в живота
на човека, той не само ще е по-добре подготвен да се справи с него, ако някога
3
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му се наложи; той ще се научи много по-добре да разбира трудностите на онези,
които понасят такива лишения поради външна принуда.

***
Ролята на религията в президентските избори в САЩ
По стандартите на всяка друга западна страна ролята на религията при изборите за президент в САЩ изглежда огромна.4 Според едно скорошно изследване
на изследователския център „Пю” атеизмът е непреодолимо препятствие по
пътя към Белия дом: цели 51 % от американците по-скоро не биха подкрепили
кандидат, който не вярва в Бог, а само 6 % по-скоро биха го подкрепили; пак 51 %
(64 % републикаци и 41 % демократи) намират за важно президентът да споделя
собствените им религиозни възгледи.
И все пак политическата роля на религията в САЩ не е нито неизменна, нито
лесно предсказуема. През 2007 г. например 63 % от американците изразяват
базисно недоверие към кандидати атеисти, докато сега процентът е по-нисък
(51 %). Делът на избирателите, които смятат, че религията няма отношение
към предизборното състезание, се е покачил – от 32 на 41 %. 68 % от интервюираните смятат, че религията като цяло губи влияние върху политическия
живот. Всичко това следва да се разгледа на фона на увеличаващия се процент
на религиозните „никакви” (от 16 на 23 % за периода 2007–2014 г.), които съставляват най-значимата религиозна група сред избирателите на демократите
(28 %) – за разлика от републиканците, при които най-значим е делът на евангелистите (38 %).
Но това не означава, че един евангелист автоматично би привлякъл повече републикански избиратели – църковно периферният Тръмп например успява да удържи
серия от победи над евангелиста Круз. Нито пък може да се каже, че демократите са някакви „рационални атеисти”, които търсят подобни качества сред
своите кандидати – мнозина възприемат положително признанието на Клинтън,
че методизмът е изиграл съществена роля в живота ; дори светският евреин
Бърни Сандърс изглежда вярващ в очите на демократите: повече от 40 % от
интервюираните смятат, че той е „изключително” или „донякъде” вярващ кандидат.

***
Радикалната великденска политика на Христос
„Христос възкръсна от мъртвите” – тези невероятни думи са станали толкова
банални, че вероятно вече сме забравили колко са чудесни и необикновени.5 Първите реакции на учениците Му са забележителни – човек може да почувства въл4
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нението им в страниците на Новия завет. След среща с възкръсналия Христос
Петър отива в центъра на града и изнася първата голяма християнска проповед.
Той казва на събралите се хора, че Иисус е възкръснал от мъртвите и е Господ
на цялата земя. Основното тук – че „Иисус е Господ” – днес изглежда нормално,
но то е предизвикало изключителен скандал в древен Рим. Като отказват да
признаят цезаря за „господар” и провъзгласяват ново царство с нов владетел,
в очите на езичниците Иисус и последователите му извършват нещо като противодържавен заговор.
Римляните разбират посланието на Петър точно така и затова апостолът е
разпънат по-късно по времето на Нерон. Той умира, като защитава вяра, която
има широки обществени и политически последствия. Радикалното съобщение на
Великден е предназначено за тогавашната политическа власт и за всяка политическа власт, включително и за днешната. Това съобщение е, че тези власти
ще бъдат сменени от едно Царство, което има „институционален уклон” към
тези, които са потиснати, и предпочитание към бедните. Ето какви са и някои
от конкретните политики на това Царство: предоставяне на закрила на странници; даване на свобода на пленници; обич към враговете; молитва за тези, които ни преследват; прошка за онези, които съгрешават против нас.
Мнозина ще кажат, че днес това не е практичен подход към нещата. Но по
времето на Иисус той също не е бил практичен. Това е голямото великденско предизвикателство: да си представим Царството на Христос в рамките
на днешната политика и да му помогнем да се случи. За да помогнат на тази
великденска революция, християните трябва да започнат с Иисус: измъчвания,
разпнатия, убития и възкръсналия, Който смущава всички земни царства и всички политически програми. Великден е за това – да провъзгласи общност, която
ще надживее всички царства, в която бедните са благословени, враговете са
обичани, странниците са приветствани, в която смърт вече няма. Когато Мария
Магдалена вижда празния гроб, тя отива, за да съобщи новината на другите.
Християните днес трябва да сторят като нея: трябва да побързаме и да споделим невероятно хубавата новина, че Бог е въздигнал Иисус Христос от мъртвите, че животът ни и обществото ни могат да получат нов хоризонт по силата
на Неговата велика любов.

124

