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КАКВО	Е	ВЯРА?
С папа Франциск разговаря Джовани Лоренцо, главният 

редактор на Zeit

На първото интервю с германски журналист през четиригодишната служба на 
папа Франциск се гледаше като на държавна тайна. Редакцията на Zeit беше 
помолена да запази мълчание – поне докато най-сетне застанем срещу папата. 
След дълга подготовка дойде покана за разговор лично от папата. Мястото на 
срещата е в резиденцията „Санта Марта” във Ватикана: стая за разговори, 
възможно най-непредставителна; шест кресла, тапицирани в зелено, маса за 
сервиране, портрет на папа Йоан XXIII, телевизор. Тук папата приема почти 
всички посетители и както при всички други разговори, няма дори чаша вода. 
Папа Франциск живее точно над стаята за разговори, прозорецът на спалнята 
гледа срещу една стена.

Папата, който през декември миналата година навърши 80 години, говори бавно, 
с голяма съсредоточеност и виталност, но с толкова тих глас, че без допълни-
телни въпроси е трудно да следиш мисълта му до последния нюанс. Проведеният 
на италиански разговор беше авторизиран от папата, той сравни немския пре-
вод с оригиналната версия, записана от един сътрудник. Неговите редакции бяха 
много по-пестеливи и сдържани от всичко онова, което ние в Zeit обикновено 
получаваме от политиците.

Свети отче, в средата на 80-те години пребивавате по-дълго време в Гер-
мания, за да завършите вашата дисертация за свещеника и философ Рома-
но Гуардини. Казват, че тогава сте изцяло покорен от една картина, от 
изображението на Дева Мария, която развързва възлите, създадена е от 
един бароков художник около 1700 г. и се намира в църквата „Св. Петър” в 
Аугсбург.

Не, това не е вярно.

Не е вярно?

Никога не съм ходил в Аугсбург!

Прочетох го в една Ваша биография, наистина добра.

Без малко да кажа: как иначе, журналисти! (Смее се.) Историята беше такава: 
за Рождество една сестра монахиня, с която се бях запознал в Германия, ми 
изпрати поздравителна картичка с тази картина. Картината веднага събуди 
любопитството ми. Не защото е толкова впечатляваща, тя е барок на твърде 
средно ниво.
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Но представя един необикновен мотив: Мария, в ръцете  бяла лента, ця-
лата във възли.

Картината интерпретира едно изречение от църковния отец Ириней Лионски от 
II век. Поръчителят на картината имал трудности с жена си. Не искам да кажа, 
че се биели, но…

… нещо не било наред.

… да, нещо не било в ред, но той обичал жена си и жена му го обичала, и нямало 
свекърва да се намеси. (Смее се.) Затова мъжът потърсил съвет при един отец 
йезуит. Той взел дългата бяла лента, която била използвана при венчавката на 
двойката, и се помолил на Дева Мария, защото бил чел при Ириней Лионски, че 
възлите от Евиния грях се развързват чрез Марииното послушание. Затова той 
се помолил на благодатната Дева Мария да развърже възлите.

Възлите на картината следователно символизират само нерешени пробле-
ми?

Да. И картината е създадена в знак на благодарност, защото накрая Божията 
майка дарила милостта си на двойката.

Двамата останали заедно, а благодарение на Вас картината се прочу. Така 
се появяват и други копия на това не особено добро изображение – също 
тъй не особено добри. Едно се намира в Буенос Айрес, друго видях точно 
тук, в приемната на резиденцията, в която се намираме. Картината Ви 
преследва.

Би могло да се каже така. (Смее се.) Но тя толкова ми хареса, че започнах да 
изпращам пощенски картички с нея.

Ако ми позволите едно лично признание на католик: на Рождество отидох с 
моята осемгодишна дъщеря на рождественското представление в нашата 
малка енория – в Хамбург католиците живеят сред други вероизповедания…

Бях веднъж в Хамбург, през 80-те години, за едно кръщение във Вандсбек, съна-
родниците ми от Аржентина ме бяха помолили!

Моята история от Хамбург се разиграва днес, в настоящето: на това рож-
дественско представление на Бъдни вечер за пореден път не присъстваше 
свещеник, което е твърде безутешно. Впоследствие се обърнах към архие-
пископа на Хамбург с въпроса как е възможно в ден, когато на църква оти-
ват повече католици от когато и да било, да няма свещеник. Архиепископът, 
който е нов и сравнително млад, ми отговори, че недостигът на свещеници 
за селските области с малко католици е още по-голям и той не знае как това 
може да се промени. Статистиките при нас са катастрофални: все по-мал-
ко вярващи, все по-малко свещеници, все повече незаети места.
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Да, това е голям проблем. И в Швейцария не е по-добре. В много общини има 
сърцати жени: те поддържат неделните служби, отслужват Литургията на сло-
вото, без Евхаристия. Ала проблемът е в липсата на призвание. И този проблем 
трябва да бъде решен от Църквата.

Как?

Аз вярвам… Вижте, говоря като католик, аз впрочем съм и вярващ, знаете ли? 
(Смее се.) Господ ни е казал: молете се! Това ни липсва: молитвата. Липсва и ра-
бота с младите хора, които търсят ориентири. Липсва служението за другите. 
Работата с младите е трудна, ала тя е нужна, защото младите го изискват. 
Те са най-губещите в модерното общество, в многобройни страни няма работа 
за тях.

В Германия обаче младежката безработица не е голям проблем, тя е само 
7%.

Вие сте привилегировани. А тук, в Италия, почти 40% от младите хора под 25 
години са безработни. В други страни в Европа са почти 50 %, в определени об-
ласти – даже близо 60%. Безработицата е огромен проблем. В това отношение 
Германия може би се различава, но има още един проблем…

А именно?

Раждаемостта.

При нас тя е ниска – в сравнение с други европейски страни, но не по-ниска 
от тази в Италия.

А където няма млади мъже, няма и свещеници. Това е сериозен проблем, на след-
ващия синод трябва да потърсим решение за младите хора и това няма нищо 
общо с прозелитизма. Чрез прозелитизъм не се получава призвание.

Извинете, но не разбирам какво се има предвид под прозелитизъм?

Това е привличане на друговерци, както при благотворителна организация, която 
търси членове. Тогава идват много млади хора, които не се чувстват призва-
ни и които ще разрушат Църквата. Решаващ е изборът. И възмущението на 
хората – както сте го почувствали Вие и Вашата дъщеря. Как така тук няма 
свещеник, за да отслужи Евхаристията? Това отслабва Църквата, защото без 
Евхаристията една църква няма никаква сила. Призванието на свещениците е 
голям проблем, огромен проблем.

Нужно е следователно истинско призвание, както сте го усетили, когато 
сте били на крачка от женитбата?

Не!
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Когато сте били на 17...

Но не се канех да се женя.

Поне сте имали годеница, както прочетох.

Това е вярно, имах годеница, но журналистите преувеличават – извинете! (Смее 
се.)

Нали затова сега проверявам всичко!

Това е добре, много се говори, но аз съм съвсем нормален човек. Ни най-малко не 
съм по-различен от другите.

Дори само фактът, че го казвате, е необичаен.

Е, добре, може би не всичко в мен е обичайно.

Щом искате да заложите на младите, не трябва ли да създадете стимули, 
каквито днес отсъстват? Например да им кажете, че вече не трябва да се 
лишават от емоционален и любовен живот, за да станат свещеници? Като 
епископ или кардинал – вероятно да, но не и като свещеник?

За доброволния целибат се говори непрекъснато в този контекст, най-вече там, 
където клирът не достига. Ала доброволният целибат не е решение.

Как стои въпросът с Viri probati, онези „изпитани мъже”, които са женени 
наистина, но въз основа на своя примерен според католическите представи 
живот могат да бъдат посветени в дяконство?

Трябва да помислим върху това дали Viri probati е възможност. Сетне трябва да 
определим какви задължения могат да поемат те, например в отдалечени общи-
ни.

В отдалечени общини ли? Неотдавна изпратихте консервативния американ-
ски кардинал Реймънд Бърк, смятан за един от най-яростните Ви против-
ници във Ватикана, на остров Гуам, някъде в Тихия океан – някои казват: 
заточихте го.

Кадринал Бърк отиде там заради един ужасен инцидент. За което съм му много 
благодарен. Там имаше тежък случай на сексуално посегателство, а той е от-
личен юрист, но аз мисля, че задачата вече почти е изпълнена.

Защо това не е подходящият момент за Католическата църква да отмени 
целибата или да го облекчи?

Непрестанно иде реч за това Църквата да разпознае точния момент, да раз-
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познае кога Светият дух настоява за нещо. Затова казвам, че Viri probati ще 
продължи да се обсъжда.

В някои части на света Църквата расте, докато другаде, както в Европа, 
намалява. Това ли има предвид Йозеф Ратцингер, впоследствие папа Бене-
дикт, когато казва: „Църквата на бъдещето ще е малка”?

Да, това казва той и аз вярвам, че може да се приеме буквално. Повечето хора 
мислят, че са вярващи или агностици, без да принадлежат към никоя църква. 
Всъщност вече не помня как точно се изрази Бенедикт. Със сигурност можем 
да приемем неговия възглед и със сигурност той е основателен, защото всичко, 
което Бенедикт казва, е обосновано. Той е голям теолог.

Той е също и немски теолог.

Именно. (Смее се.)

Кардинал Джанфранко Равази, президентът на Вашия Съвет за култура, 
каза тази сутрин – броени часове преди нашия разговор – в интервю за 
Католическата информационна агенция, че смята служението на жени в 
Църквата за възможно. Беше ли го съгласувал с Вас?

Искам да Ви кажа как беше, защото съществува – при цялото ми уважение – ин-
формационният филтър, наречен журналисти. Нещата стоят така: преди около 
година свиках всички предстоятелки на ордени. Те дойдоха и аз им предложих 
вместо формалното приветствие, към което и без това не храня големи симпа-
тии, да зададат въпроси. Един диалог е много по-силен, много по-човешки. Един от 
въпросите звучеше почти буквално така: „Съдейки по всичко, в древната Църква е 
имало дякониси. Защо не създадем една проучвателна комисия, за да се установи 
какво са правили тези жени и дали са били посветени, или не? Аз отвърнах: „Да, 
защо не? Това би било добра възможност да се изследва темата”. Те ми постави-
ха едно условие: трябва да говоря с кардинал Мюлер (бивш епископ на Регенсбург 
и настоящ префект на Конгрегацията за вярата – б.р.). Обадих се на предсто-
ятелката и на кардинал Мюлер и им казах: „Изпратете ми, моля, един списък от 
десетина души, мъже и жени, които трябва да влязат в комисията”. След това 
от двата списъка съставих една комисия от максимално открити, компетентни 
хора. Ставаше дума за това да проучат темата, а не да отворят една врата.

И какво установи досега проучването?

Един сирийски професор обясни: въпросът не е дали е имало посветени жени, или 
не, а какво са вършели те. Той назова три неща: жените са помагали при кръ-
щенията, при елеосвещението на болни жени и когато жена се оплаче на своя 
епископ, че е била бита от съпруга си, епископът изпраща дякониса да прегледа 
синините. Ще видим какво още ще открие комисията. През март тя се събира, 
доколкото зная, за трети път. И аз ще надникна, за да се осведомя за състоя-
нието на нещата.
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На Вашето присъствие ще се гледа като на поощрение!

Това е задачата на теологията: тя трябва да изследва, за да стигне до основа-
та на нещата. Това се отнася и до изучаването на Светото писание. Истори-
ческо-критическият метод: какво е означавало това в онова време? Какво озна-
чава днес? Истината е затова, да нямаме страх. Това ни казва историческата 
истина, научната истина: не се страхувайте! Това ни прави свободни.

Нещо подобно казва и Фройд, когото често цитирате: трябва винаги да 
вървим срещу нашите страхове.

Страховете затварят врати. Свободата ги отваря. А когато свободата е мал-
ка, отваря все пак едно прозорче. (Смее се.)

В Католическата църква, поне в тази, която аз виждам, има една тема 
както сред духовниците, така и сред вярващите, която почти винаги се 
спестява: личната криза на вярата. Който спори със своята вяра, бива 
оставен сам на себе си. За това не се говори. Как може да се помогне на 
усъмнилите се?

През март ще се срещна с римски свещеници и ще говоря на тази тема. Как мо-
жеш като свещеник да израстваш както в своята вяра, така и в своите кризи. 
Без кризи не можеш да растеш. Това се отнася за всички хора. Самото биологи-
ческо израстване е криза. Кризата на детето, което става възрастен. Във вя-
рата не е по-различно. Когато Исус чува колко сигурен в себе си е Петър – това 
ми напомня за многобройни католици фундаменталисти – той казва: Три пъти 
ще се отречеш от Мене. Но аз ще се моля за теб. Петър се отрече от Исус, 
той изпадна в тежка криза. И после го направиха папа. (Смее се.) Не искам да 
кажа, че кризата е хлябът насъщен на вярата, ала една вяра, която не изпада в 
криза – за да израсне чрез нея – остава инфантилна.

Имате предвид, че кризата е знак за зрялост на вярата?

Да. Тя израства чрез кризата.

Веднъж признахте, че по отношение на вярата във Вашия живот е имало не 
само мрачни моменти, но и такива, в които дори сте се гневили на Исус.

Има съвършено мрачни моменти, когато си казвам: „Господи, не проумявам това!”. 
И те са не само моменти на вътрешен мрак, а и на затруднения, които сам 
съм надробил, чрез моята вина, защото съм грешен. И тогава изпитвам гняв. А 
междувременно свикнах с това. (Смее се.)

Със собствените грехове?

Не, не се гневя вече. (Смее се.) Моят Господар е Господар на грешниците, не на 
праведните – и на праведните, но грешните Той обича повече. Кризата ни пома-
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га да израснем във вярата. Без криза не можем да израснем, защото това, което 
ни изпълва днес, не ще ни изпълва утре. Животът ни подлага на изпитание.

Но не само голямото нещастие в света, а и личните катастрофи карат 
човек да се усъмни във вярата си. Има моменти, когато дори се съмняваш 
дали има Бог, дали изобщо Исус Го има. Познато ли Ви е това?

Да. Да… (Пауза.) Моменти на пустота… (Пауза.) Аз говорих за мрачни моменти 
и моменти на пустота. Познавам и моменти на пустота.

Как да открием пътя обратно към вярата?

Вярата е дар. Тя се дава на човека.

И сама се връща?

Аз се моля за това и Той ми отвръща. Рано или късно. Понякога трябва да се 
смириш в кризата. Вярата не е нещо, което се придобива.

Какво е тя? Сила ли е, светлина, която усещате в себе си?

Да, и това.

И увереност?

Да, както едното, така и другото. Тя е светлина, тя е увереност, тя е хер-
меневтичната способност…

… Способността да се интерпретират текстове…

… Да, за да се обяснява животът. Вярата е дар.

Трябва да е огромен дар, защото този, който вярва, намира утеха и обяс-
нения!

Какво казва Исус на онези, които са малки във вярата? Всичко е възможно за 
този, който вярва! Всичко е възможно за вярващия. Какво казва мъжът, който 
Му довежда своя син да го излекува? Помогни на неверието ми! Това е пътят на 
вярата. Вярата може да се изгуби. Тя е дар, за който трябва да се молим отно-
во всеки ден. Колко често в живота ми съм прегрешавал, защото съм действал 
срещу моята вяра, като невярващ! Това са моменти на пустота. Трябва смирено 
да молим Господ за вяра.

Вярвате ли, че по природа човек е добър – или е добър и лош едновременно?

Човекът е създаден по Божи образ. Човекът е добър. Ала той беше и слаб, той 
беше въведен в изкушение и уязвен. Доброто в човека е уязвено добро.
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Това прави ли човека зъл?

Злината е нещо друго, много по-лошо. В митичния разказ за сътворението на 
света в Първа книга Моисеева е описано грехопадението. Но Адам не е зъл, той 
е слаб, дяволът го е изкушил. Първото зло дело е извършено от неговия син Каин. 
Каин действа воден не от страх, а от ревност, завист и властолюбие. Това е 
злината на войната, откриваме я при всички онези, които убиват, които създа-
ват смърт или оръжия. Тук действа духът на злото.

Тук сте конкретен. За разлика от други – включително и германски теоло-
зи – които гледат на дявола като на метафора, Вие сте убеден, че дяволът 
съществува.

Така е.

Но как си представяте дявола?

Не зная, но той и без това понякога ми усложнява живота. Според вярата дяво-
лът е ангел. Един паднал ангел. И аз вярвам в това.

Наистина ли вярвате в това?

Да, това е моя вяра. Много изкушения, с които трябва да се боря, се дължат не 
на дявола, а на моите лични слабости. Ала при много други той наистина има 
пръст.

Можете ли да дадете пример?

Трябва да питате моя изповедник. (Смее се.)

Какво според Вас е дело на дявола?

Ревността, завистта, войните.

Експлоатацията?

И експлоатацията. Възбунтуването срещу Божието дело, срещу човека като 
образ на Бога – това е дело на дявола. Аз не говоря с него.

Той прави ли опити да говори с Вас?

Не бива да се говори с него. Исус никога не е говорил с дявола. Намерил е друг 
път. Първия път, когато го среща след поста в пустинята, той не отговаря със 
собствени думи, а с думи от Библията. С него не се говори, защото той винаги 
побеждава. В историята на Сътворението той е победител. Втория път Исус 
казва: Махни се от Мене, сатана! Той го прогонва. В историята за Исус няма 
нито един диалог с дявола. Исус предупреждава своите ученици за светския дух, 
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за светскостта, която за Него е дяволът, властелинът на света.

А трябва ли да се говори с човек, който убива или унищожава, или тогава 
вече говорим с дявола?

Човекът може да се предреши като дявол, той може дори да се мисли за дявол 
и да му продаде душата си, ала той все още е Божие подобие. Следователно не 
бива да го игнорираме.

Вярвате ли, че накрая Бог може да прости и на масови убийци като Хитлер 
или Сталин?

Не зная, възможно е… не зная. Ала мога да ви опиша нещо, което много дълбо-
ко ме развълнува. В бургундското село Везле, където започва пътят на свети 
Яков, се намира базиликата „Санта Мария Магдалена”. Там има един капител, 
на едната му страна се вижда обесеният Иуда, а на другата – добрият пастир, 
който го отнася на раменете си. Това е теологията на Средновековието, както 
я преподават монасите. Накрая Господ прощава.

Но трябва да Го помолиш за прошка?

Най-малкото трябва да усещаш товара на греховете си. Аз не твърдя, че Иуда 
е на небето и е спасен. Но не твърдя също и обратното. Само казвам: вижте 
този капител и какво са мислели монасите през Средновековието, които със 
своите скулптури са преподавали на хората катехизиса. И вижте Библията, в 
която се казва: когато Иуда осъзнава деянието си, отива разкаян при първос-
вещениците. Библията използва думата „разкая се”. Може би не е помолил за 
прошка, но се е разкаял.

Къде според Вас са границите на молитвата?

Можеш да се молиш за доброто, например: „Помогни ми да получа необходимите 
пари, за да издържам моето семейство този месец!”. Това е легитимно. Но да 
се молиш: „Направи така, че да получа много пари или много влияние” – не е. За-
щото тогава се молиш за нещо, което те отвежда във властта на светското. 
Да питаш можеш всичко, но… При последната вечеря Исус говори със своите 
ученици и им казва, че се моли за тях. И за какво се моли той? Не за това тех-
ният Отец да ги вземе от света, а да ги опази от духа на светското. Не бива 
да се молим за духа на светското, който е високомерие и потисничество, а за 
неща, които организират света, които ни правят братя, даряват мир и добро. 
Да молим: „Помогни ми да убия жена си” – наистина е твърде далеч от това.

Мафиотите понякога се прекръстват, преди да убият някого.

Това е болест. Болест е да се използва религията, както правят например някои 
мафиоти в Южна Америка. Те наричат себе си християни, а наемат убиец, за да 
отстранят някакъв проблем. След това отиват на църква.
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По-рано казахте, че вече не се разгневявате толкова бързо, но не Ви ли 
възмущават подобни неща?

Малко. Но се разгневявам повече, когато светата майка Църквата, моята майка, 
моята невеста не се държи така, както установява Евангелието.

Изобщо човек има чувството, че днес християнските ценности не се ко-
тират високо. Западният свят е разделен и разделението все повече се 
задълбочава. Популизмът, преди всичко отдясно, е в настъпление и нови 
политически движения директно нападат парламентарната демокрация. Как 
трябва да се отнася към това един християнин?

За мен понятието популизъм винаги е било непонятно, защото в Южна Америка 
то има друго значение. В началото не знаех как да подходя, защото не го раз-
бирах правилно. Популизъм означава да употребиш народа, нали? Помислете за 
1933 г., след краха на Ваймарската република. Германия е в отчаяние, изтощена 
от икономическата криза през 1929 г., а после идва този мъж и казва: „Аз мога, 
аз мога, аз мога!”. Той се казва Адолф. Така се развиват нещата. Убедил е народа 
в това, че той може. Популизмът винаги се нуждае от месия. И от оправдание. 
„Ние пазим идентичността на народа!”

Може би защото не са в състояние да изповядват нищо действително?

Може би.

Защото вече няма политически примери за следване?

Когато големите политици от следвоенното време като Шуман и Аденауер меч-
таят за единението на Европа, им се привижда не нещо популистко, а побрати-
мяването на Европа от Атлантика до Урал. Тези мъже са притежавали дарбата 
да служат на своята страна, без да поставят себе си в центъра, и това ги 
превръща във велики предводители. Не е нужно да са месии. Популизмът е зло и 
свършва зле, както показа предишният век.

Наистина ли смятате, че днешната ситуация може да се сравни с 1933 г.? 
Вие дори казвате, че се намираме в трета световна война.

Често говоря за световна война, да.

Какво имате предвид?

Целият свят се намира във война. Само помислете за Африка.

Но това са по-малки конфликти.

Затова и говоря за световна война, която се разпространява постепенно. По-
мислете за Украйна, за Азия, за драмата в Синджар в Ирак, за бедните хора, 
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които бяха прокудени. Защо говоря за война ли? Защото тя се води с модерни 
оръжия. Цяла една мрежа от оръжейни фабриканти я поддържа в действие. Но да 
поясня: не казвам, че днес се намираме в същата ситуация, както през 1933 г. 
Съвсем не. Това беше само един пример, за да обясня какво разбирам под попули-
зъм.

Дори и да не може да се сравни с 1933 г., тревожи ли Ви този популизъм?

Европейският – да, малко. Това, което мисля за Европа, съм го казал в моите 
три европейски речи. Двете произнесох в Страсбург, а третата, когато получих 
наградата „Карл Велики”.1 Не приемам с охота почести, това е единствената 
награда, което приех, и то само защото толкова много настояваха и казаха, че 
е важно да се обърна към Европа. Направих го, но четиримата оратори преди 
мен – Жан-Клод Юнкер, Мартин Шулц и Доналд Туск, както и кметът на Аахен, 
бяха много по-саркастични от мен. По-силни, по-енергични.

Тогавашният президент на Европейския парламент говор за бежанската 
криза и я нарече, цитирам по смисъл, епохално предизвикателство, евро-
пейските ценности са разклатени, затова е време да се борим за Европа.

Да, те бяха много по-смели от мен.

Копнежът на хората по големи примери, какъвто сте Вие, днес изглежда 
по-силен от когато и да било. Чувствате ли се понякога смазан от очаква-
нията?

Не гледам на себе си като на нещо особено. По-скоро мисля, че този образ не 
е заслужен, той е преувеличен. Аз съм – не бих казал „един клет човек”, но съм 
нормален човек, който върши това, което може. Така се чувствам. И когато ня-
кой каже за мен Бог знае какво, не ми се отразява благотворно.

Казвате го дори с риск да разочаровате мнозина в курията, които копнеят 
за един непогрешим отец?

Отеца го няма, има ги само хората. Всички родители са грешници в Божията 
милост, защото само това ни дава кураж да продължим и да дарим живот на 
това осиротяло време. Аз съм грешен и правя грешки и не бива да забравяме, че 
идеализирането на един човек винаги е подсъзнателен вид агресия. Когато ме 
идеализират, се чувствам нападнат.

Агресията е в това, че един пример не бива да прави грешки?

Да, и в това. Не ми признават правото да греша.

1 През май 2016 г. папа Франциск получи престижната награда на церемония в Апостолическия дворец във 
Ватикана. Б.пр.
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Чувствате ли се засегнат от нападките на Ватикана срещу Вас?

Не. Искам да бъда честен. Откакто съм избран за папа, не съм изгубил моя мир. 
Мога да разбера, когато моят подход към нещата не се харесва на някои, това 
е напълно в реда си. Всеки има право на мнение. Това е легитимно и човешко, и 
обогатяващо.

Обогатяващи ли са плакатите, появили се в Рим, които Ви упрекват, че сте 
коравосърдечен и не изслушвате Вашите кардинали, или фалшифицираният 
брой на L’Osservatore Romano2, в който на всеки зададен въпрос отговаряте 
с „Да и не”?

Фалшифицираният L’Osservatore Romano – не, но римският диалект на плакатите 
беше чудесен. Не го е написал някой от улицата, а умен човек.

Някой от Ватикана ли?

Не, нали казах – умен човек. (Смее се.) Както и да е, беше чудесно.

Чудесно е, че можете да се смеете над това!

Разбира се. Има една молитва, която е написал Томас Мор, всеки ден се моля с 
нея: „Господи, дари ме с чувство за хумор!”. Господ пази моя мир и ме дарява с 
много чувство за хумор. Наистина не съм стигнал тъй далеч, колкото чудесният 
отец Колвенбах, който 25 години беше генерален настоятел на Ордена на йезу-
итите и почина миналата година. Той можеше от сърце да се смее на себе си и 
на другите, дори да се подиграва на самия себе си, но винаги по конструктивен 
и позитивен начин.

Има ли обаче такава критика, на която Вие като папа да кажете: „Баста. 
Стига толкова”?

Вече толкова много пъти съм казвал: „Баста!”.

И имаше ли отзвук?

Имаше.

И при кардинал Бърк ли?

Не чувствам кардинал Бърк като противник.

Има една история, която е твърде сложна за разказване, но може да се све-
де до следното: Малтийският орден има Велик канцлер – германец, Албрехт 
фон Бьозелагер. Той е обвинен, че не е предотвратил раздаването на пре-

2  Официалният печатен орган на Светия престол. Б.пр.
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зервативи за предпазване от СПИН при един социален проект в Мианмар. 
Поради което е уволнен от едно протеже на кардинал Бърк. Вие отменихте 
уволнението и помолихте протежето на Бърк да се оттегли.

Проблемът с Малтийския орден беше по-скоро, че кардинал Бърк не можеше да 
се справи, защото вече не действаше сам. Аз не съм оспорил титула му на пат-
рон. Той все още е патрон на Малтийския орден. Но ставаше дума за това да се 
внесе малко ред в Ордена и по тази причина изпратих там един делегат, който 
има харизма, различна от тази на Бърк.

Харизмата дар ли е, или нещо, което се придобива в течение на времето? 
Вашата харизма дар от Бога ли е, или я дължите на тежките и на хубавите 
фази от Вашия живот?

Напълно възможно е да има връзка с живота, тя дава шанс човек да израсне. Въп-
росът е дали човек я дължи на самия себе си, след като стане на 40, 50 години, 
или тя е дар от Бога. И двете. И както казах: аз никога не изгубих моя мир и 
се моля за чувство за хумор, то е дар от Бога – защото животът е прекрасен!

Животът е прекрасен! Гледахте ли филма на Роберто Бенини?

Да, не ми хареса само това, че в лагерите3 беше толкова подредено и чисто. В 
истинските лагери се е случвало съвсем друго. Но това е само един филм. Във 
всеки случай посланието беше вярно.

Католическата църква в Германия, Евангелистката църква и президентът 
на републиката Ви отправиха покана да посетите нашата страна в година-
та на Лутер, 2017-а. Ще дойдете ли?

И канцлерката ме покани. Но тази година е тежка, толкова много пътувания 
са планирани. Миналата година изпреварващо отидох при лутераните в Лунд, 
Швеция, за да отбележа началото на годишнината от Реформацията и 50-го-
дишнината на католическо-протестантския диалог. Календарът за тази година 
е запълнен.

Вероятно има страни, които в момента са по-важни за Вас, като Русия, 
Китай или Индия?

Не мога да отида в Русия, защото тогава трябва да отида и в Украйна. Още 
по-наложително би било едно пътуване до Южен Судан, но не вярвам, че е въз-
можно. Планирано беше и посещение в Конго, но при Кабила (Жозеф Кабила, пре-
зидент на Конго, б.р.) няма да стане. Освен това в програмата са Индия, Бан-
гладеш и Колумбия, един ден ще отида и до Фатима в Португалия, а доколкото 
зная, предстои и посещение в Египет. Пълен календар, нали?

3 Има предвид нацистките концентрационни лагери. Б.пр.
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Донесох Ви нещо от Германия – превода на една молитва от свети Фран-
циск от Асизи, Вашия патрон. Мога ли да Ви я покажа?

Папата я взима в ръце и чете. На един ред се спира и посочва с пръст: „Господи, 
дари ме ... да не търся обич, а да обичам”.

Франциск: Трогна ме. Важна е за мен. Мога ли да я взема?(Прибира молитвата.)

Благодаря Ви за този разговор!

Аз Ви благодаря и моля за извинение, ако не съм могъл да удовлетворя очаква-
нията Ви!

Съвсем не мисля така.

Молете се за мен!

Със съкращения

Превод по Zeit, № 11, 9 март 2017 г.: Людмила Димова
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Ханс Йонас

СВОБОДАТА	НА	НАУЧНОТО	

ИЗСЛЕДВАНЕ	И	ОБЩЕСТВЕНОТО	

БЛАГО
1

„Свобода на научното изследване” е един от големите лозунги на Западния свят 
и свободата на научното изследване заема особено място в неговата толкова 
високо ценена свобода. Защото упражняването точно на тази свобода, повече 
от всяка друга, не само е издигнало западния свят до неговото изключително 
за човечеството място, тя е и единствената, чието право изглежда безуслов-
но, т.е. не е ограничено от възможен конфликт с други права. Но ако погледнем 
по-отблизо двете половини на това твърдение, се разкрива скрито противоре-
чие. Защото постигнатото благодарение на свободата на научното изследване 
изключително място в света ни най-малко не е външно на силата и притежание-

1  Преводът е направен по изданието Hans Jonas, Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips 
Verantwortung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987, S. 90-108. Текстът е публикуван за първи път под заглавие-
то „Freedom of Scientific Inquiry and the Public Interest” в The Hastings Center Report 6/4, 1976 г. Б.пр.

Ханс Йонас (1903–1993) е германски философ от еврейски произход, който 
дълги години живее и преподава в Канада и САЩ. Йонас изучава филосо-
фия, теология и история на изкуството във Фрайбург, Берлин, Хайделберг 
и Марбург. През 1930 г. защитава дисертация върху античния гностицизъм 
при Хайдегер и Бултман. През 1933 г. емигрира във Великобритания, по вре-
мето на Втората световна война се сражава на страната на Британска-
та армия. През 1949 г. Йонас се установява в Канада, където първоначал-
но е професор в McGill University, Монреал, а в периода 1950–54 преподава 
в Carleton University, Отава. От 1955 г. е професор в New School of Social 
Research, Ню Йорк. Сред по-важните му изследвания са: Гностическата ре-
лигия (1958), Между нищото и вечността (1963), Феноменът на живота 
(1963), Принципът на отговорността (1979). Съчинението Принципът на 
отговорността е посветено на проблемите на етиката в условията на 
технологичната цивилизация. През 1985 г. негови доклади и позиции са пуб-
ликувани в сборника Техника, медицина и етика. Към практиката на принци-
па на отговорността. През 1987 г. Ханс Йонас е удостоен с Наградата за 
мир на германските книгоиздатели и с Големия федерален кръст за заслуги. 
Докладите му от последните години са събрани във Философски изследва-
ния и метафизически предположения (1992). Ханс Йонас умира през февруа-
ри 1993 г. в къщата си край Ню Йорк, дни след завръщането си от Италия, 
където е удостоен с наградата Premio Nonino и чете последния си доклад 
върху расизма като заплаха за човечеството.
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то, т.е. придобито е чрез превръщане на изследваното знание в действие, дока-
то претенцията на свободата на научното изследване за безусловност трябва 
да се позове на това, че изследователската дейност заедно с нейната вътреш-
на цел, знанието, е напълно отделена от сферата на действието. Защото всяка 
свобода на действието има естествено своите ограничения в отговорността, 
законите и обществените съображения, следователно никога не е безусловна. 
Истината обаче, полезна или безполезна, е висше право сама по себе си, даже 
задължение, и е (освен по отношение на интимната сфера) свободна от всякак-
ви ограничения, тъй като нейната наличност в нечия глава не може да нарани 
никого и частта от нея за един – действителна или възможна – не може да за-
сегне частта от нея за други. Напротив, благодарение на нейната споделимост, 
частта от истината за един даже увеличава потенциалната част за всеки 
друг. Следователно и процесът на нейното усвояване – а това е „изследването”, 
също не нарушава никакви права на другите (отново с изключение на правата 
върху личната тайна), така че в рамките на тази територия свободата може 
да бъде тотална. Накратко, тук предпоставката за претенцията за тотална 
свобода е, че научното изследване като такова не повдига нравствени пробле-
ми – какъвто точно би могъл да е случаят при нравствена неутралност, а имен-
но ако „истината” изобщо не би била етично благо, а само субективна страст. 
Във всеки случай самата безусловност е обусловена от една предпоставка, коя-
то изключва това, което тя обхваща – всяко питане, спекулация, мислене – от 
контекста на действията, в които иначе междучовешкият морал упражнява пра-
вото си на отсъждане. Да разгледаме тази решаваща предпоставка по-отблизо 
и да я отнесем най-вече до изследването на природата, така че по-нататък в 
изложението „наука”, съгласно англо-американското значение на думата science, 
изцяло ще обозначава съвкупността на природните науки.

Пресича ли се науката с морала?

На пръв поглед би могло да изглежда, че не е налице пресичане на науката с 
етиката, ако се абстрахираме от вътрешната моралност на предаността към 
повелите на самата наука, т.е. именно към „научността”. За науката единстве-
ната ценност е знанието, единственото  занимание – неговото постигане. 
Наистина то води със себе си собствени норми на поведение, които могат да 
се нарекат териториална етика на научната област: да се придържаме към 
правилата на методите и към указанията, да не мамим, т.е. да не лъжем нито 
себе си, нито другите чрез произволни заключения или небрежни експерименти, 
или да премълчаваме за подправянето на резултатите им – накратко: интелек-
туална почтеност и строгост. Етично тогава означава нищо повече от пове-
лята да бъдеш добър учен, а не лош („ако си учен, бъди научен”!) и не установява 
отношение на задълженост на науката към света извън нея. Същото важи за 
личните добродетели отдаденост, постоянство, дисциплина и силата да се про-
тивопоставиш на собствените предразсъдъци – тe отново са просто условия 
за успех в професията, ако и да са достойни за похвала качества и извън нея. 
В крайна сметка задължението на изследователите да споделят резултатите 
и аргументите си в научната общност, изглежда, придава на вътрешнонаучния 
морал нещо като обществено и публично измерение; всъщност обаче при засил-
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ващия се колективен характер на научните начинания вътрешната комуникация, 
даже за отделния учен, спада към техническите условия за добри постижения в 
науката – научният морал остава все още строго „териториален” и научната 
общност задължава сама себе си. Така погледнато, науката образува един нрав-
ствен остров за себе си.

Разбира се, веднага се усеща, че този автопортрет на науката не представя 
цялата истина. Нещо такова би било вярно там, където съзерцателната сфера 
е била ясно отделена от активната, а чистата теория не е обхващала практи-
ческите дела на деня, какъвто е бил случаят в предмодерните времена. Тогава е 
било възможно знанието да се разглежда като частно благо на знаещия, чието 
„вътрешно притежание” не е можело да причини вреда на благото на другите. 
Да се разбират нещата, а не да се променят, е била работата на знанието. 
Самото то, както и неговото постигане чрез наблюдение и размишление, е било 
състояниe на духа, като такова споделимо и дотолкова способно на действи-
телно обективно съществуване, но не и на намеса в състоянието на неговите 
предмети. Разпространението му било разглеждано от обществените власти 
(Църквата, понякога и от държавата) като опасно за благото на множеството, 
например поради подкопаването на неговата вяра. Но една квазиавтоматична 
защита срещу тази опасност се е съдържала вече в езотеричния характер на 
високата ерудираност като такава, която е ограничавала рецепцията си до 
малцина, и тези малцина са имали правото да защитават собственото си мис-
лене срещу настойническите претенции върху душите им, защото това мислене 
по никакъв начин не се е намесвало в делата на външния свят. И най-накрая иде-
ите, даже когато се разпространявали нашироко, имали най-много убеждаваща, 
а не принудителна сила.

Сливането на теория и практика в модерната наука

Цялото това наследство на класическата съзерцателна традиция потънало в 
миналото с подема на природните науки в началото на Новото време (XVII век). 
С него се променило из основи отношението на теория и практика към все 
по-интимно сливане. Но и тогава продължила да съществува фикцията за „чис-
та теория” и нейната същностна „невинност”. Под всеобщия лозунг за свобода 
на мислите и словото и с позоваването на разликата между слово и действие, 
както и на върховната ценност на истината, научното изследване също е мог-
ло да претендира за неограничена свобода – в особена полифония с новия вид 
обещание за крайна осезаема полза (при Френсис Бейкън), което противоречи на 
твърдението за теоретичната изолираност. Обещанието за полза трябвало да 
бъде изпълнено в голям мащаб едва по-късно с индустриалната революция на XIX 
век. Дотогава общественият лиценз за науката е живеел все още от наследено-
то достойнство на „знанието заради самото него” и от благородството на не-
говото търсене, обвързано вече с принципа на толерантност към всяко мислене 
и вярване (включващо и правото на заблуда). Този двоен респект е така дълбоко 
вкоренен в модерния дух, че в промененото днешно положение малко неща звучат 
в западните уши така фалшиво, както „намесата в свободата на науката”.
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Колкото и искрена да би могла да бъде почитта към „безкористното познание” 
заради собствената личност, само неискреността би могла да отрече, че в 
обществен смисъл основният акцент в аргумента за обществената значимост 
на науката се прехвърля насилствено върху нейните практически благодеяния. 
Приблизително от средата на предишното столетие, и все по-силно в нашето, 
преживяваме нарастващото и непреодолимо преливане на теорията, колкото и 
да е „чиста”, във вулгарното поле на практиката във вида на научната техни-
ка. Късно и почти внезапно изначалната заръка на Френсис Бейкън (1561–1626) 
към изследването на природата – да се стреми към господство над природата 
и чрез него да подобрява материалното положение на човечеството, станала 
действителна истина отвъд всички очаквания. Въпреки че „езотериката” на 
умножаващите се клонове на науката е нараснала още повече и все повече се 
увеличава – до фактическа недостъпност за всички освен посветените във вся-
ка специалност, въздействието на нейните далечни теоретични постижения е 
огромно: въздействие не върху мисленето, както в най-добрия случай по-рано, а 
върху условията и формите на живот. С това започва сериозно и темата „наука 
и етика”. Защото човешкото действие, което влияе на реалния свят, а така по-
тенциално засяга благосъстоянието на другите, винаги подлежи на нравствено 
оценяване и ако е необходимо, на правни ограничения. Докато са налице мощта 
и нейната употреба, нравствеността е въвлечена в играта. Който възхвалява 
науката заради нейните благодеяния, също така я излага на въпроса дали всички 
нейни произведения са благотворни. Това вече не е въпрос на добра или лоша на-
ука, а на добри или лоши последствия на науката (и накрая само „добрата наука” 
е ефективна). Отговорна ли е науката за своите последствия? За двата вида 
последствия или само за един от тях? Да смята благодеянията си за постиже-
ние, означава също така да поеме и вината за вредите. За науката по-добре би 
било, ако можеше да избегне и двете, но тази опция може да  бъде отказана. 
Разпределянето на възхвалата и порицанието често може да бъде безсмислена 
игра, но не и когато една обществена привилегия – а свободата на научното 
изследване не е нищо друго – е под въпрос. Значи не е излишно да се пита: ако 
техниката – дъщерята, има своите тъмни страни, то трябва ли науката – ней-
ният родител, да бъде обвинявана за тях?

Простият отговор е, че изследователят, тъй като няма власт над прилагането 
на своите открития, не е отговорен и за злоупотребата с тях. Неговият про-
дукт е знанието и нищо повече: потенциалът за ползването на този продукт, 
разглеждан от изследователя като страничен продукт, е безстопанствено бла-
го за други, които могат да го присвоят или да го изоставят, а в първия случай 
могат да го използват за добри или лоши, фриволни или сериозни цели. Науката 
сама по себе си и в лицето на нейния служител е невинна, така да се каже от-
въд доброто и злото. Вероятно, но твърде просто. Угризенията на съвестта 
на ядрените изследователи след Хирошима говорят за това. Трябва да разгле-
даме по-отблизо кръстосването на теория и практика в действителния ход на 
научното изследване, такъв, какъвто той е днес и не може да бъде друг. Тогава 
ще открием, че не само границите между теория и практика са станали неоп-
ределени, а сега двете са се слели в сърцевината на научното изследване, така 
че древното алиби „чиста теория” вече не съществува, а с него е изчезнал и 
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моралният имунитет, който то подсигуряваше.

Първото и очевидно наблюдение е, че нито един клон на природната наука, чии-
то открития не са били годни за някакво техническо приложение, не продължа-
ва да съществува. Единственото изключение, за което мога да си помисля, е 
космологията: експандиращата вселена, нейното откъде и накъде, развитието 
на Млечния път, супернова и черните дупки са само предмети на мисленето, а 
не на някакво възможно действие от наша страна. Струва си да се помисли и 
определено не е случайност, че първата от всички науки, астрономията, свър-
зана с „наблюдаването” на небето – също е и последната, която остава „чис-
та”, буквално чисто „съзерцателна” природна наука. Всяко друго дешифриране 
на природата чрез науката насърчава превода на нейните открития в една или 
друга техническа възможност, а често и поставя началото на изцяло нова тех-
нология, за която преди това никой не е помислял. Ако това бе всичко, тогава 
теоретикът би могъл да остане в своето убежище от тази страна на стъп-
ката към действие: „Прагът ще бъде прекрачен (така би могъл да каже той), 
след като моята работа е свършена, а що се отнася до мен, би могъл да остане 
непрекрачен”. Но той не би бил прав и ние трябва да му напомним, че неговата 
първа „чиста” част от последователността е станала възможна чрез масивни 
подготовки отвън, а под този покрив неговата роля става част от договорното 
разделение на труда. Какво е действителното отношение?

Първо, днес науката в голяма степен живее от интелектуалния feedback2 тъкмо 
на нейното техническо приложение. Второ, оттам тя получава задачите си: в 
коя посока да търси, кои проблеми да решава. Трето, за нейните решения и изоб-
що за нейния собствен пo-нататъшен напредък самата тя използва напредна-
лата техника: нейните физически инструменти стават все по-прецизни. В този 
смисъл най-чистата наука има участие в техниката, както и техниката има 
участие в науката. Четвърто, разходите на тази физическа арматура и нейното 
обслужване трябва да бъдат управлявани отвън: чистата икономика на нещата 
изисква съдействието на обществената хазна или друго финансово обезпечава-
не, а финансирането на одобрен изследователски проект дори когато формално 
не е свързан с възнаграждение, разбира се, е свързано с очакването на някаква 
по-късна печалба в практическата област. Тук властва взаимно съгласие: очак-
ваната практическа полза съвсем открито се представя в молбата за парична-
та помощ като препоръчителна мотивировка или направо се специфицира като 
цел за нейното предлагане. Накратко, стигнало се е дотам, че задачите на 
науката все повече се определят от външни интереси вместо от логиката на 
науката или от свободното любопитство на изследователя. С това не трябва 
да бъдат омаловажавани нито онези външни интереси, нито фактът, че науката 
им служи и така е станала част от общественото предприемачество. Напро-
тив, това трябва да означава, че с приемането на тази роля (без която не би 
имало природна наука от напреднал тип, но също така и типа общество, кое-
то живее от нейните плодове) е отменено алибито на чистата „безкористна” 
теория и науката е преместена непосредствено в царството на социалното, 

2  Обратна връзка. Бел. ред.
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където всеки извършител трябва да отговаря за действието си. Към това се 
прибавя и вездесъщият опит, че потенциалът за прилагане на научните откри-
тия се явява неустоим на пазара за печалба и власт, че това, което се е пока-
зало като възможно, ще бъде направено със или без предварително съгласие за 
това; и става пределно ясно, че вече никаква островност на теорията не пази 
теоретика от това да бъде причинител на огромни и изискващи отговорност 
последствия. Докато, технически казано, все още е вярно, че някой може да е 
добър учен, без да е добър човек, то вече съвсем не е вярно, че за учения „да 
бъдеш добър човек” започва тепърва извън научната дейност: самата дейност 
предизвиква нравствени въпроси вътре в свещената област.

Колко много „вътре”, става ясно, когато рефлектираме върху третата точка 
в нашето изброяване, употребата на физически инструменти в изследването – 
т.е. върху това как изследователят постига своето знание. Тогава ни става 
ясно, че обвързването на научното откритие с действието върви по-надълбоко 
от последващите и евентуални приложения: че по-скоро практикуването на фи-
зическа наука включва вече физически релевантно действие, в самата процеду-
ра на изследването мислене и действие се проникват взаимно и с това рухва 
разделението на „теория и практика” вътре в самата теория. Това има важни 
следствия за прехвалената „свобода на научното изследване” там, където тя 
се отнася до сегашната действителност, а не до миналата. Имало е време, 
когато не е било нужно търсачите на истината да си цапат ръцете. От този 
благороден вид в полето на точните науки (за които става въпрос при изслед-
ването на природата) са оцелели само математиците. Модерната природна 
наука е възникнала с решението истината за природата да бъде изтръгната 
чрез активна намеса в нея, т.е. чрез интервенция в предмета на познанието. 
Тази интервенция се нарича „експеримент”, който е станал жизнен принцип за 
всяка модерна наука. Наблюдението тук съдържа манипулация. Сега обаче пре-
доставената на мисълта и на словото свобода (откъдето е изведена и тази 
на научното изследване) не се разпростира върху действието, въпреки че то би 
трябвало да е в служба на мисълта. Открай време и винаги всяко действие под-
лежи на правни и нравствени ограничения. Наистина първоначално две качества 
на експериментирането осигурили „невинноста” на тази вътрешнонаучна ак-
тивност: тя се е насочила към неживата материя и се е придържала към малък 
мащаб. Предизвикват се не истински бури, а разреждане на кондензатори, за да 
се изучава светкавицата. Симулиращи модели представят природата в изолира-
ността на лабораторията. Систематизирането на експериментите е сурогат 
на природата. В това отношение изолирането на сферата на познанието е все 
още сравнително защитено от истинския свят.

Двете гаранции за безвредност – а с това и за свободата – в експерименти-
рането обаче са станали несъстоятелни с някои по-нови развития на научната 
техника. Днес експериментите могат да са по-малко вредни и наистина дори 
двусмислени по отношение на своя чисто експериментален характер. Що се 
отнася до мащаба, една атомна експлозия, била тя и чисто experimenti causa и 
проведена заради теорията, е действително събитие, което засяга цялата ат-
мосфера и вероятно много човешки животи сега и за в бъдеще. Самият свят е 
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станал лаборатория и се установява, докато реално се действа, какво вероятно 
след установяването не бихме искали да сме направили. Що се отнася до опити-
те с одушевени обекти, то никакъв сурогат не е подходящ, никакъв заместващ 
модел, а трябва да бъде използван действителният оригинал; етичната неутрал-
ност приключва най-късно тогава, когато се стигне до човешки субекти. Това, 
което им е причинено, е реално деяние, за чиято нравственост познавателният 
интерес не предоставя никакво покритие. В двата вида експерименти – тези 
от прекомерна величина и тези върху личности – самата предпазна гранична 
линия между заместващи и истински действия, между опит и действителност 
в извършването на научното изследване е заличена. С това и конвенционалното 
различаване на „чиста” и „приложна” наука е остаряло. Не само „какво-то”, но 
и „както” на познанието се намира от двете страни на разделителната линия: 
„прилагането” се състои в самото изследване и е част от него. От това вече 
следва, че свободата на научното изследване не може да бъде безусловна.

С право сме чувствителни към намесването в тази свобода не само защото 
някога тя мъчително е трябвало да бъде отвоювана от по-ранния контрол над 
мисълта и поради това представлява ценно и нуждаещо се от закрила благо, а 
и защото имаме пред очите си нейното унизително потискане в тоталитарни-
те системи в настоящето. Или, погледнато повече въз основа на същността, 
отколкото на историята: намесата, ако трябва да има такава, би трябвало 
да остане ограничена до минимална степен както заради науката, която вирее 
само в автономия, така и заради човечеството, чиято същност е свързана с 
растежа на знанието в много повече от утилитарно отношение. Все пак не 
трябва да забравяме, че голямата привилегия на теорията имаше своите собст-
вени теоретични основания в различаването на мислене и действие и силата 
на нейната претенция остава свързана с това обстоятелство. Следователно в 
степента, в която осъществяването на науката се реализира чрез действия в 
света, тя попада под същата власт на правото и закона, обществената цензу-
ра и нравственото одобрение или неодобрение, на която подлежи всяко външно 
действие в една общност. И разбира се, нейният вътрешен морал престава да 
бъде чисто териториален: средствата и пътищата за постигане на знанието 
вече повдигат етични въпроси дълго преди да се поставят „екстратериториал-
ните” въпроси за използването на така постигнатото знание.

Така от две страни – както от страна на нейните крайни технологични плодове, 
така и от страна на нейните собствени техники в подготвянето на теоретич-
ната им основа – модерната, увенчана с успех и разглезена с аплодисменти при-
родна наука изведнъж се вижда изложена на необичайните ветрове на етичната 
проверка. В момента наша тема е повече междунаучният аспект на нещата, от-
колкото най-често дискутираната проблематика за технологичните следствия. 
Двете обаче представляват само страни на един и същ медал. Както видяхме, 
в модерната природна наука генерално са се смесили общочовешкият стремеж 
към знание и светското намерение и действие. За да го кажем още веднъж: не 
само в това, за което тя търси знание, но и в начина, по който го постига, 
често изчезва границата между мисъл и действие. Именно с това свободата на 
научното изследване става проблем.
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Бихме отслабили нашия аргумент, ако искаме да го илюстрираме с общоизвест-
ни жестокости. Лесно е да се постигне единодушие за примери като тези: за 
да се установи какво е поведението на човек при изтезание (което за една 
теория за човека вероятно е много интересно), не бива да се изпробва изтеза-
нието върху опитни хора; или не може да се убива, за да се определи границата 
на толерантност към някаква отрова; и тям подобни. Разбира се, тук мислим 
за престъпленията на лекари (сред които и видни лекари) в нацистките концен-
трационни лагери. Това е била „свобода” на научното изследване, по-безобразна 
от нейното най-лошо потискане. Но ние знаем прекалено добре – или вярваме, че 
знаем, че извършителите на подобни научни опити (да, можело е да станат науч-
ни!) са били презрени, а мотивите им са били осъдени, и така можем да отречем 
всякаква възможност действията им да бъдат пример за подражание. Да, можем 
да продължим нататък и с чиста съвест да отречем, че в тези случаи търсе-
ното знание е легитимна научна цел, а след това да кажем и че изобщо нямаме 
работа със случай на научна практика, а със случай на човешка дегенерация. Но 
нашият проблем не е фалшивата или извратена наука, а bona fide и същинската 
наука. И тук ще попитаме: ако се придържаме към безспорно легитимни и даже 
похвални цели, дали например е позволено да се инжектират ракови клетки на су-
бекти, които не са болни от рак, или да се спести лечението на една „контролна 
група” от пациенти със сифилис – и двете събития са действителни и в крайна 
сметка са достигнали до обществеността в Америка, и двете са извършени с 
намерението да са полезни за една желана цел.3 Избягвам прибързан отговор, 
защото въпросът е заплетен. Предполагам обаче, че тук в самия вътрешен 
работен процес на науката се отварят нравствени и правни въпроси, които 
престъпват териториалните бариери на науката и трябва да се поставят пред 
общия съд на морала и закона. Прехвалената свобода на научното изследване 
трябва да се подчини на обществения авторитет на този форум.

Остатъкът от моите размишления е посветен на една определена конкретна 
илюстрация на нашата тема. Отклоняваща се от господстващия кошмар, свър-
зан с ядрената физика, тя не е взета от нея, а от съвсем неразрушителната 
ядрена биология.

Биомедицинското изследване представлява особено плодородно поле за разглеж-
дане на вида проблеми, които засягат свободата на научното изследване, а един 
изцяло нов обезпокоителен пример тук е последният новодошъл на сцената на 
фундаменталните изследвания – „изследването на рекомбинантната ДНК”, при 
което квалитативно се изостря още веднъж описаното дотук сливане на тео-
рия и практика в научния процес. При опитните резултати от изследването на 
носещото вещество последната крачка към общия свят на употребата все още 
е предмет на човешка инстанция на действие. Тук обаче самият експеримент 

3   Йонас има предвид два конкретни много обсъждани случая в САЩ. В първия става въпрос за научен екс-
перимент, проведен от известен лекар онколог в Еврейската болница в Бруклин през 1963 г. с възрастни па-
циенти с хронични заболявания, на които били инжектирани живи култивирани ракови клетки. Вторият случай 
е на изследването на сифилиса, продължило цели 40 години. В него са включени бедни чернокожи мъже от 
Тъскиги, Алабама, които не са лекувани дори след установяването на стандартно лечение за сифилиса, за да 
се изследва естественият ход на болестта. Експериментът е преустановен през 1972 г. след публикация в New 
York Times, която предизвиква обществен скандал. Б.пр.
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може да доведе до дефинитивни реалности, които могат да се еманципират 
от ръцете на своя създател буквално за собствен живот. Да използваме този 
екстремен пример в цялата тревожност на неговите първи стъпки за конкрети-
зиране на нашата обща тема. Ще трябва да се обърне и внимание на следните 
моменти:

1. От самото начало на научното изследване целта е практическа, а именно 
да се развие едно умение за производството на нещо, което може да е от 
полза за медицината, земеделието и т.н., при което евентуалната полза за 
теорията се явява като странично следствие на практическия успех.

2. Методът на изследването, т.е. пътят към знанието, е действителното про-
изводство на самите същности, поради което се търси знанието и чиято 
полезност трябва да бъде изпробвана.

3. Така създадените в контекста на научното изследване същности не са дей-
ни и ефективни само посредством по-нататъшна човешка намеса, а са живи, 
т.е. от себе си активни, така че потенциално сами могат да постигнат 
навлизането си в практическата сфера, в околния свят, и да изземат от 
ръцете ни решението за тяхното използване или неизползване.

4. В теоретично отношение не е изключена вероятността за генетична ре-
комбинация на човешки зародишни клетки (гамети и зиготи), на които след 
това ще бъде позволено да бъдат износени; получените като резултат на 
намесата във фенотипа „химери” биха представлявали първи „успешен” екс-
периментален случай, но даже ако се остане с него, тези действия оставят 
зад себе си всички хипотетични теории. Да отложим тази последна „точка 
на ужаса” за по-късно и да погледнем по-отблизо първите, вече реалистични, 
три.

1. Целта на изследването на рекомбинантната ДНК, както казахме, е преоб-
ладаващо практическа. С това не трябва да  бъде отречен и автентичен 
теоретичен интерес. С право почтени изследователи очакват от този вид ма-
нипулативни опити нови прозрения в най-вътрешната механика на живота. Но в 
дебата за рисковете се изтъкват отново само потенциалните благословии – за 
да бъде оправдано напредването по този път и даже за нравственото осъжда-
не на неговото забавяне чрез прекалено голяма предпазливост. Що се отнася 
до също така известния интерес на чистата теория, то следва да се попита 
дали нейните същински цели, а именно да разбере какво е животът, не биха били 
постижими също и по консервативния път (може би по-малко бърз) на работа с 
налични форми на живот вместо по революционния път на създаването на нови. 
Специалистите, които попитах, ме увериха, че в настоящия стадий иноватив-
ният път бил необходим за напредъка в основната теория и лаикът не може да 
спори за това с тях. Във всеки случай, безразлично дали под теоретичния или 
практическия флаг, техниката за рекомбинация на ДНК е вече в пълен ход, а „ре-
комбинация” не означава нищо друго освен предизвикана от човека новост, т.е. 
синтез на организми. Ако това се случва в името на теорията и нейното безко-
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ристно любопитство, то трябва да се отбележи, че тук понятието за теория е 
било странно разширено: от познаването какво е, към опитването какво би мог-
ло да бъде – определено една по-малко заслужаваща си сама по себе си и по-свое-
волна цел на човешкия стремеж към знание. В действителност едва ли някой ще 
се усъмни, че същинската съблазън е в това да се открие какво могат да правят 
тези нови създания, какво следователно ние можем да правим с тях – накратко, в 
тяхното предварително конципирано практическо обещание. Това обещание, или 
по-просто определеното желание, специфицира предварително техния проект, 
например кой ген от един вид да се избере за трансплантирането в генетична-
та машинария на другите: той е много повече постижение на ориентирано към 
резултат инженерно изкуство, отколкото свободно теоретично изследване – 
така съвсем логично неговите резултати ще претендират за патентиране. И 
заслепяващата общността възможност – за бактериална фабрика за хормони, 
за доставящи азот бактерии със съответно адаптирано растение гостоприем-
ник – е, която се привежда като аргумент срещу рисковете.

2. Това води към втората точка. За да се открие на какво са способни такива 
същности, първо трябва те да бъдат създадени, да се докаже самата им въз-
можност изобщо чрез завършената им действителност. Така теоретичният 
изследовател в акта на самото изследване се преобразява в практически създа-
тел. Никакви симулативни модели не могат да важат тук, само действителните 
същества в пълнотата на тяхната способност, които ще я доказват в упраж-
няването . Така „експериментът” тук, за разлика от неговата пресъздаваща 
роля в досегашното изследване, съвпада с първичното създаване на обекта на 
изследването. Процесът на познание се превръща в авторско създаване. Това 
е новост в историята на знанието. Наистина открихме, че всяка модерна при-
родна наука чрез експерименталните си методи вече отдавна е напуснала об-
ластта на съзерцанието. Но настоящият случай съдържа следващата крачка, 
а именно че вътрешнонаучното действие напълно създава действителността, 
която е предзададена на нормалния опит.

3. Освен това да вземем третата точка, че – за разлика от други артефакти – 
така създадената действителност, тази нова нишка в плетеницата на екзис-
тенцията, е жива – значи самостоятелна, саморазмножаваща се и спонтанно 
взаимодействаща с останалия живот; вижда се, че тук елементът на действие 
в научното изследване има своя собствена динамика на напредване извън из-
следователската ситуация и неговото лабораторно начало е бременно с неясно 
продължение в света. Не само едно ново нещо – един нов агент, влиза в играта 
на баланс на нещата: първо само опитно в изолираността на лабораторията, 
след това обаче, веднъж освободен случайно или преднамерено, изцяло и вероят-
но неотменимо действително.

Изследователската общност е била наясно с изключителността и заплашител-
ността на своето тепърва започващо действие. Ние преживяхме неотдавна 
пиесата на един доброволен мораториум на научното изследване с цел проверка 
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на риска и изработване на правила за сигурност.4 С други думи, самата „наука” 
в лицето на загрижени американски изследователи тъкмо от авангарда се зае 
с темата за „свободата на научното изследване и общественото благо”. До-
колкото зная, временният мораториум също е бил съблюдаван. Оттогава обаче 
грижата в дирижирането на научното изследване се е изпарила – тя е станала 
прекалена, така казват изследователите на себе си и на публиката, преуве-
личена, а освен това междувременно техниката е преминала в комерсиални и 
индустриални ръце, които са по-малко податливи на скрупулите на чувстви-
телната наука. По-точно казано: по-малко чувствителни изследователи сами 
стават предприемачи за доходоносното пласиране на продуктите на своето 
изследване. С това научното изследване официално се превръща в пазарна дей-
ност, а държавният надзор с цел защита на общественото благо, включително 
наказателноправните санкции, става нещо съвсем естествено. При това е ясно 
също така, че надзорът става толкова по-отхлабен, колкото по-надалеч се прос-
тира от първоначалния изследователски стадий в големите предприятия. Едно 
убедително гарантиране на сигурността на занимаващите се с култивирането 
на опасни вируси и бактерии лаборатории все пак изглежда възможно. Но в ин-
дустриалното масово използване на успешни изкуствени микроби едно неплани-
рано излизане във външния свят поради някакво пропукване на уплътнителната 
система няма да бъде предотвратено от грижата на законодателя. Освен това 
някои употреби на очакваните нови живи същества предвиждат тяхното сво-
бодно посяване в околната среда (консумиращите нефт или свързващи азота 
микроби). Какво своеволно развитие в екосистемата ще постигнат тези ново-
дошли, чрез какви собствени мутации те ще избегнат предвидения биологичен 
контрол, не е предвидимо.

Тук спирам. Същинската критична дискусия за биологичните, специално гене-
тични технологии (включително току-що обсъдените) в техните етични аспек-
ти ще се състои отделно по-късно. Засега този пример служи само за особено 
ясно осветяване на издигнатата от нас по-обща теза: че в модерното научно 
изследване на природата някогашното разделяне на „чиста” и „приложна” наука, 
т.е. делението между теория и практика, видимо изчезва, като двете вече се 
сливат в самия процес на научното изследване; и че така сформираното цяло 
вече принципно не притежава признатото само на първия член право на без-
условна свобода, тъй като именно понятието „вътрешен” вече не е в сила. 
Засегнатото от него обществено благо сега трябва да се намеси: когато е 
необходимо отвън и отвътре, т.е. от съвестта на самите изследващи, когато 
е възможно.

Действително отдавна в свободния Запад науката вече не разчита само на 
собствените си сили и не се реализира без намеса отвън. За това се грижат 
вече фондовете, от които днес зависи почти всяко изследване и чрез които 

4  Става въпрос за конференцията, посветена на рекомбинантната ДНК, проведена през февруари 1975 г. в 
Асиломарския конферентен център, Калифорния. Конференцията се смята за особено важно събитие в света 
на науката, тъй като самите учени, които развиват технологията, се обединяват около доброволен меморан-
дум, свързан с нейното развитие и приложение, предвиждащ специални мерки, които да намалят рисковете и 
гарантират сигурността. Б.пр.
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проектите могат да бъдат одобрявани или отхвърлени. Но принципно оттам се 
разкриват също признаци за безкористно далновидна отговорна политика в уп-
равляването на науката с максимален респект към нейната автономия, необхо-
дима , за да се развива в течение на времето. Тази автономия трябва също да 
се отвори за гласа на общото благо и въпросите на човечеството. Така отго-
ворността достига навътре в сърцето на научното изследване. На практика то 
трябва да споделя отговорността с инстанции отвъд самото научно изследва-
не, а ние можем само да се надяваме, че за това ще се формират ефективни об-
ществени органи. На първо място обаче отговорността за вътрешнонаучното 
поведение лежи на раменете на изследователите и действително виждаме тук и 
там, например в областта на хуманните експерименти, да се появяват кодекси 
на честта, които придобиват морална сила. Оттук би могла да се разгърне 
по-нататък доброволна самоцензура, която в една или друга област да доведе 
до вътрешно съгласие в гилдията да не се преследват по-нататък определени 
съблазнителни ползи – както поради съмнителността на целта, когато е само 
цел на самоувереността без извинението на необходимостта (като своеволно-
то видоизменяне на човека), така и поради необходимите експерименти, в които 
спорното действие вече е започнало. Различаване между легитимни и нелеги-
тимни изследователски цели е също толкова мислимо, колкото между позволени 
и непозволени пътища на изследването. Колко добри са изгледите за консенсус 
от този вид и за неговата ефикасност, аз не зная.

Като цяло, в заключение трябва да признаем, че проблемът как може да бъде 
носена голямата отговорност, която неспирният научно-технически прогрес на-
лага както върху своите носители, така и върху радващата му се или понасяща 
тежестта му общественост, е все още изцяло нерешен, а пътищата за негово-
то разрешаване тънат в тъмнина. Само началата на едно ново съзнание, което 
се събужда от еуфорията на голямата победа, все още примигващо в силната 
дневна светлина на нейните опасности, което отново се учи да изпитва страх 
и трепет, дава надежда, че ние доброволно ще си наложим ограниченията на 
отговорността и няма да позволим на толкова нарасналата ни мощ в крайна 
сметка да победи нас самите (или тези, които идват след нас).

Превод от немски: Ирина Георгиева
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Архимандрит Кирил Говорун

ПОЛИТИЧЕСКОТО	ПРАВОСЛАВИЕ:	

ИДЕОЛОГИЯ?	ГРАЖДАНСКА	

РЕЛИГИЯ?	ЕРЕС?1

Ще започна с разказ за това как беше изкован терминът „политическо правосла-
вие”. Той се появи в Украйна след Оранжевата революция (2004). Украинската пра-
вославна църква (в общение с Московската патриаршия) беше силно ангажирана с 
подкрепата на тогавашния кандидат за президент Виктор Янукович, който на свой 
ред беше обвинен във фалшифициране на резултатите от изборите. Уличните про-
тести отхвърлиха претенциите на Янукович за президентското място и доведоха 
на власт продемократичния кандидат Виктор Юшченко. В резултат на Украинската 
православна църква  беше трудно да обясни пред обществото и новия политичес-
ки истаблишмънт подкрепата си за Янукович. Междувременно някои мирянски групи 
усилиха политическата си активност в името на тази църква. Те оркестрираха 
процесии из централните улици на Киев. Заедно с иконите и кръстовете носеха и 
политически лозунги срещу Запада, срещу евентуалната интеграция на Украйна в 
ЕС и в полза на Русия. Тези групи бяха подкрепяни от най-радикалните политически 
сили в Украйна като комунистическата партия например, както и от различни поли-
тически субекти в Руската федерация. Макар да правеха изказванията си в името 
на УПЦ, въпросните групи не даваха никакъв отчет на водачите на тази църква. 
(Само в скоби ще кажа, че някои от участващите в това активисти сега се сра-
жават с „Калашников” в ръка на страната на сепаратистите в Източна Украйна.)

1  За превода е използвана публикацията: Hovorun, Cyril, ‘Political Orthodoxy: An Ideology? A Civil Religion? A 
Heresy?’ <https://www.academia.edu/12662544/Political_Orthodoxy_an_Ideology_a_Civil_Religion_a_Heresy> 
[accessed 1 April 2017].
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Споменатите групи създаваха главоболие на водачите на УПЦ, които искаха 
да си върнат, доколкото е възможно, доверието на обществото към Църквата 
след нейната подкрепа за Янукович през 2004. През декември 2007 г. Съборът на 
епископите на УПЦ със специална декларация отхвърли дейностите на най-ак-
тивната мирянска група – Съюз на православните украински граждани и нейния 
лидер Валери Кауров. Съборът също така заклейми т.нар. от него „политическо 
православие”: „Осъждаме също и така нареченото „политическо православие”, 
което предвижда внасянето на политически лозунги в Църквата”. 2

Това беше основополагащо действие за справяне с проблема, който обсъждаме тук. И 
аз съм доволен от факта, че този проблем разтревожи православните църкви до сте-
пен да организираме вътрешноправославна конференция с такъв впечатляващ мащаб.

Терминът „политическо православие” беше изкован по асоциация с „политическия 
ислям”. Последното понятие се дефинира като „мобилизацията на ислямската 
идентичност в преследване на специфични цели на публичната политика както 
вътре в ислямското общество, така и в отношенията му с другите общества”.3 
В случая с „политическото православие” в Украйна е налице експлоатиране на пра-
вославната вяра от извънцърковни сили за постигане на определени политически 
цели, а именно – експанзията на така наречения Руски свят и способстване на 
неоимпериалния неосъветски проект в постсъветските държави. Да, точно тези 
опити, които доведоха до сегашната война в Украйна, започнаха още тогава.

Изглежда обаче, че „политическото православие” е по-универсален феномен, от-
колкото смятахме в Украйна през 2007 г. Всъщност то засяга много, ако не и 
всички православни църкви. Всяка църква има групи миряни, често подкрепяни от 
свещеници, епископи и дори патриарси, които преследват политически цели в 
името на Църквата. Те внасят в Църквата политически лозунги и цели от външ-
ния на нея свят и ги смесват с непреходните цели на Църквата. С други думи, 
те подменят онова, което е свойствено за Църквата, с нещо, което представ-
лява временна цел на държавите и политическите групи. Своите политически 
интереси обаче те изразяват по традиционно църковен и богословски начин. 
„Политическото богословие” следователно е игра на думи и заблуда.

Нека да очертаем една таксономия на „политическите православия”, понеже 
съществуват няколко различни вида.

Най-често срещан е този на национализма. Национализмът е „политическо пра-
вославие”, защото служи на политически интереси в името на Църквата. Нацио-
нализмът до такава степен отъждествява църковните и политическите цели, 
че продуцира една обща идентичност на нация и Църква. Църквата прибягва до 
национализма, защото последният  помага да спечели подкрепата на хората и 

2  Протокол 2 на Събора на епископите на Украинската православна църква (21 декември 2007 г.), достъпен 
на официалната страница на УПЦ: http://goo.gl/27cTgk [посетен на 6 април, 2017].
3  Abdullahi A. An-Na’im. „Political Islam in National Politics and International Relations”, in Peter Berger, The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, (Washington, D.C.; Grand Rapids, Mich.: Ethics 
and Public Policy Center; Eerdmans, 1999), 103.
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на политическите власти, когато те търсят легитимност в преследването на 
националистичните си цели. Национализмът е подмяна на вечната спасителна 
мисия на Църквата с временните политически интереси на народа. Той принуж-
дава Църквата да възприеме почвенически възгледи и я изкушава да изостави 
вселенското си призвание.

Една от разновидностите на националистичното „политическо православие” е 
т.нар. „ориентализъм”. Това е случаят, когато православните църкви се иденти-
фицират с Изтока. Тогава националистичните им особености биват преодолени 
в солидаризирането им срещу Запада. Независимо от това „ориентализмът” си 
остава партикуларистко схващане за християнството – то предателства спрямо 
вселенската природа на Църквата. Ориентализмът има строго политически цели, 
които са свързани с геополитическите стереотипи. Политическото изкривяване 
на ориентализма се прояви в настоящия конфликт в Украйна. Множество правос-
лавни тълкуват този конфликт като конфликт между Запада и Изтока, макар той 
да е между две православни държави, които – дори от гледната точка на ориен-
тализма – принадлежат към една и съща източна сфера, точно както беше и през 
2008 г., по време на военния конфликт между Русия и Грузия. И от двете страни 
на конфликта в Украйна мнозинството от сражаващите се люде се идентифицира 
с източното християнство. Те не воюват заради Изтока или Запада, но едната 
страна бива мотивирана от пропагандата, а другата защитава своята държава 
от нахлуване. Войните в Грузия и Украйна, макар и предизвикани от ориенталист-
ката версия на „политическото православие”, нанасят удар върху възгледа, според 
който Изтокът е противопоставен на Запада, защото представляват конфликти 
вътре в границите на една и съща въобразена „Православна цивилизация”.

Понятието „Православна цивилизация” пък е друга редакция на „политическото 
православие”. То е вдъхновено от работата на американския политически изсле-
довател Самюъл Хънтингтън (1927–2008), който в лятното издание на списание 
Международни отношения от 1993 г. публикува, а по-сетне разви в отделна кни-
га Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на Световния ред.4 Ученият 
настоява, че след края на Студената война ще възникнат конфликти, които ще 
бъдат по-скоро цивилизационни, отколкото идеологически. Той очертава няколко 
цивилизации: Западната, Конфуцианската, Японската, Ислямската, Индийската, 
Славяно-православната (учудващо е, че Хънтингтън пренебрегва гръцката, ру-
мънската и другите неславянски православни компоненти на предполагаемата 
„Православна цивилизация”), Латиноамериканската и вероятно Африканската.5

Това понятие залегна в основата на доктрината за „Руския свят”, който беше 
представен като регионална „цивилизация”. В името на този въобразен свят 
беше започната войната в Източна Украйна. Друг подобен концепт, вдъхновил 
архитектите на „Руския свят”, беше Ἑλληνισμός, или „Гръцкият свят”. И двата 
тези свята, като примери за ориенталистко „политическо православие”, слагат 

4  Huntington, Samuel P., ‘The Clash of Civilizations?’, Foreign Affairs, 1993 <https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations> [accessed 6 April 2017]; New York: Simon & Schuster, 1996.
5  Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations? the Debate: 20th Anniversary Edition, New York, NY: Foreign 
Affairs, 2013, 5.
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акцент по-скоро върху геополитиката, отколкото върху собствено християнска-
та етика и вселенското призвание на Църквата.

Като друг пример на „политическо православие” може да бъде посочен „етати-
змът” – от фр. l’état – държава. Той предполага, че Църквата трябва да бъде в 
отношение на симфоня с държавата – независимо дали това е формализирано 
от закона (държавно институционализирана Църква), или неформално, но ефек-
тивно. В много случаи православните църкви се чувстват некомфортно без 
формалната или неформална подкрепа на държавата. Изглежда византийската 
симфоня е станала част от тяхното ДНК. От богословска перспектива обаче 
Църквата не би следвало да е по необходимост в единство с държавата. Още 
повече че деинституционализацията на Църквата е само от полза за нея, докол-
кото това я кара напълно да осъзнае своето отделно „аз” и да бъде свободна да 
върши онова, което е свойствено на природата .

Както и повечето видове политическо православие, етатизмът има своите собст-
вени крайности. Една от тях е милитаризмът. Той се проявява, да речем, кога-
то свещеници или дори епископи използват военна риторика, вдъхновяват се от 
оръжията и с радост ги освещават. Това е нагледен пример за лекотата, с която 
„политическото православие” се превръща във „военнополитическо православие”.

Най-скорошното развитие в „политическото православие” е разделението между 
политическите идеологии на консерватизъм и либерализъм, което се въвежда 
в Църквата. Не че в Църквата никога не са съществували консервативни и 
либерални тенденции, но сега за първи път тя преднамерено се асоциира с кон-
серватизма като някакво ново православие и отхвърля либерализма като ерес. 
С яхването на политическия консерватизъм, православните църкви следват Ри-
мокатолическата църква, макар и със значително забавяне. Рим беше наченал 
културна война срещу модернизма от началото на предстоятелството на папа 
Пий IХ (1846–1878) и това продължи до Втория ватикански събор. За щастие 
Православната църква остана настрана от тази 100-годишна война на Рим с 
модерността. То се зарази съвсем наскоро, след като Рим повече или по-малко 
вече се беше възстановил от болестта на идеологизацията.

Когато църквите се асоциират с дадена идеология – независимо дали консер-
вативна или либерална – те най-вече редуцират сами себе си и поляризират 
собственото си паство. Това вреди на пастирската мисия на Църквата и при-
нуждава мнозина нейни членове да я напуснат. Такава беше грешката на много 
протестантски църкви, които възприеха либералната идеология, за да се прис-
пособят към либералните тенденции на западните общества през последните 
десетилетия. В крайна сметка, тези църкви загубиха положението си в общест-
вото и мнозина техни членове ги напуснаха. Сега, когато православните църкви 
се опитват да усвоят консервативните тенденции в собствените си общества 
и да са в крачка с консервативната идеология, те рискуват същото: да застра-
шат положението си в обществото и да изгубят много от своите членове.

Краен случай на консерватизъм е фундаментализмът, макар че тези двете не 
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бива да се бъркат: първият разчита на политически стратегии, докато втори-
ят – на тези на затворените общества. И все пак фундаментализмът е форма 
на „политическо православие”, защото той има и известни политически цели (в 
Русия например това е въпросът за монархията), които сакрализира и поощрява 
с особено яростна религиозна енергичност. Когато църковните водачи поддър-
жат фундаментализма, те всъщност имитират популистките политици, които 
не се грижат за цялостното благосъстояние на обществото и не предвиждат 
далеч стигащите негативни последствия от техните политики.

Списъкът с „политическите православия” не е пълен и може да бъде продължен. 
Вероятно тази конференция ще го направи по-точен и изчерпателен.

Нека сега впишем категориите на „политическото православие”, които току-що 
изброихме, в различни координатни системи.

В богословската координатна система „политическото православие” може да се 
интерпретира като ерес. На какви основания? Класическите ереси от миналото са 
били осъдени, защото са пречели на спасението. Тяхната интерпретация на Бога и 
на Въплъщението е предполагала, че хората нямат истински достъп до спасител-
ното действие на Бога. Ако Христос, като е в случая с арианството, не е истинен 
Бог, тогава човешката природа, съединена с Логоса, не може да бъде в спасителен 
досег с Божеството. Аполинаризмът и монотелитството също са били отхвърлени 
като ереси, защото са отричали достъпа на някои елементи на човешката природа 
до спасителното единение с Бога: в първия случай, на ума, а във втория – на волята.

Ако погледнем „политическото православие” от същата сотериологична перспекти-
ва, то, оказва се, носи значителни ограничения на спасителното действие на Въплъ-
щението. Да вземем например национализма. Той предполага, че е достатъчно члено-
вете на Църквата да държат на своята национална идентичност, вместо да живеят 
пълнотата на християнския живот в Църквата. От перспективата на християнския 
национализъм християнството се редуцира до идентичност. Идентичността обаче 
не свързва хората с Бога. Тяхната принадлежност към Църквата като национална 
институция не им дава плодовете на църковния живот: благодат и спасение. Следо-
вателно принадлежността към дадена православна националност или споделянето на 
консервативните възгледи, или пък възприемането само на морални ценности и пре-
следването на фундаменталистки цели – не спасяват. Единствено Христос спасява.

Предизвикателствата, с които Православната църква се сблъсква в наши дни, не 
идват от философските доктрини, както е било в миналото, а от социалните и 
политическите доктрини. Тези доктрини произвеждат съвременните ереси: на-
ционализма, ориентализма, етатизма и т.н. В наши дни православието може да 
бъде артикулирано и от социална гледна точка. Ние можем и трябва да прилага-
ме модерните социални теории, за да деконструираме тези ереси. Социалната 
доктрина следователно не е просто някакъв апендикс към нашето догматично 
богословие. Тя трябва да бъде важна глава в богословската ни енхиридия.6

6  От гр. έγχειρίδιον – наръчник.
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Именно затова е важно да се изучават социо-политическите концепти. Социо-
логията в наши дни играе същата роля, каквато е имала философията в периода 
на Късната античност. Както изучаваме Платон, Аристотел, Плотин и Прокъл, 
за да разберем православието и девиациите от него в ранните християнски 
векове, така имаме нужда да изучаваме Вебер, Трьолч и Нийбур, за да се ориен-
тираме в съвременните изкривявания на канона на вярата.

„Политическото православие” може да бъде интерпретирано в рамката на со-
циалните науки като гражданска религия. Това полезно понятие, което за първи 
път бе използвано в американски контекст от Робърт Н. Бела7 и после развито 
от голям брой учени,

„сочи към начина, по който определен набор от политически/социални построе-
ния може да придобие аурата на нещо свещено, като с това им се придаде ръст 
и се усили тяхната стабилност… То играе важна роля за социалното сцепление, 
бидейки източникът на спойката, която държи ведно обществото посредством 
ясно установените символи, ритуали, чествания, места и ценности, като дарява 
обществото с едно всеобхватно усещане за духовно единение”8.

„Политическото православие” е православна разновидност на американската 
гражданска религия. То способства консолидирането на хората в дадена пра-
вославна нация около общи политически цели и осигурява легитимността на 
режимите. Гражданската религия действа като спойка, която чрез православ-
ните символи и традиционните ценности държи ведно нерелигиозния народ. То 
е политически ефективно, но изпразнено от религиозност. По този начин граж-
данската религия подменя истинската религия – също както „политическото 
православие” подменя истинското православие.

„Политическото православие” може да се интерпретира и като идеология. Дани-
ел Бел, който е автор на едно класическо изследване на идеологията, отбелязва, 
че „идеологията изпуска… енергиите [на религията] и ги канализира в полити-
ка”9. Също както гражданската религия идеологията „изкривява Евангелието” по 
думите на Пол Лейкланд.10 Разликата между гражданската религия и идеологията 
е, че първата се фокусира върху легитимацията на политическите режими – не-
зависимо от идеологическите им приоритети, докато втората мобилизира ма-
сите около социални идеи, които могат да отхвърлят режимите. И двете обаче 
често използват религията за постигане на своите цели, които са социални и 
политически, а не спасителни. „Политическото православие” е инструментали-
зация на православната традиция. Макар да използва символите и словесността 

7  Вж. Robert N. Bellah, „Civil Religion in America,” Daedalus 96, no. 1 (1967): 1–21; Beyond Belief: Essays on 
Religion in a Post-Traditional World, (New York: Harper & Row, 1970); The Broken Covenant: American Civil Religion 
in Time of Trial, (Chicago: University of Chicago Press, 1992); Robert N. Bellah and Phillip Hammond, Varieties of 
Civil Religion, (San Francisco: Harper & Row, 1980).
8  Ronald Weed and John Von Heyking, eds., Civil Religion in Political Thought Its Perennial Questions and Enduring 
Relevance in North America, (Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2010), vii.
9  Daniel Bell, The End of an Ideology: on the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, (New York: Collier, 1962), 400.
10  Paul Lakeland, Freedom in Christ: an Introduction to Political Theology, (New York: Fordham University Press, 
1986), 94.
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на православната вяра, то прави това за свои собствени светски цели.

Бих искал да завърша представянето си с утвърждението, че „политическото 
православие” е форма на секуларизация на Православната църква. В своята ре-
торика то може и да клейми секуларизацията и да гради своя капитал върху 
промотиране на религията в обществото. Иронията обаче е в това, че то дър-
па Църквата към секуларността. Дори фундаментализмът, като краен случай 
на „политическо православие”, е форма на секуларизация на Църквата – една 
самоналожена секуларизация, бих уточнил. В борбата срещу секуларизма той в 
крайна сметка прибягва до секуларните инструменти и логика, които постепен-
но изкривяват църковното съзнание – το εκκλησιαστικό φρόνημα. „Политическото 
православие” е враг на църковното съзнание и само църковното съзнание може 
да го победи.

Превод от английски: Слава Янакиева
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Калин Янакиев

ПРИНАСЯЩИЯТ	И	ПРИНЕСЕНИЯТ.	

ИСТОРИКО-КОСМИЧЕСКАТА	

ЕКЗЕГЕЗА	НА	ХРИСТОВАТА	

ЖЕРТВА	У	СВ.	АП.	ПАВЕЛ	И	

СВ.	ЙОАН	БОГОСЛОВ

В корпуса на новозаветните писания има две книги, в които Жертвата на Хрис-
тос е видяна и осветлена в един максимално дълбок, универсален и дори косми-
чески контекст. В тях нейният характер е изтълкуван като далеч надхвърлящ 
случилото се в Йерусалим, на Голгота, в дните на прокураторството на Понтий 
Пилат и в годината, в която Каиафа беше първосвещеник (срв. Иоан. 18:13). Във 
въпросните книги тя по същество е разчетена като пределното изпълнение 
на целия религиозен път на Божия народ Израиля, на цялото (старозаветно) до-
мостроителство на Бога в света.

Говоря за Посланието на св. ап. Павел до евреите и за увенчаващото новозавет-
ния корпус Откровение на св. Йоан Богослов.

В първата от тези две книги Жертвоприношението на Христос е „разшифро-
вано” по един впечатляващо разгърнат начин (в цели четири глави – от 7 до 

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на 

средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката кул-

тура – проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски раз-

мишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. 

Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философията. 

Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии. Зло-

то. Страданието. Възкресението, Метафизика и християнство, Светът на 

Средновековието, Генезис, история, общест во, Res vitae, res publicae, Философ-

ски и философско-политически етюди от християнска перспектива, Европа. Па-

метта. Църквата, както и на много студии и статии в областта на православ-

ната духовност, философията и средновековната история. Статията е откъс 

от новата книга на автора под заглавие Христовата жертва, Евхаристията и 

Църквата, която предстои да бъде издадена от Фондация „Комунитас”
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10 включително) като завършващото „разгадаване” и – именно – пределното 
изпълнение на старозаветния култ, с който „избраният народ” е живял през дъл-
гите векове от сключването на „съюза” с Бога и до Христа. Във втората пред 
очите на тайновидеца от Патмос се отваря самото небе, за да му открие пос-
ред Престола на Бога Вседържителя потресаващата гледка на разпрострения, 
пожертвал се за света Агнец и триумфиращото вече завинаги богослужение на 
спасените от всяко коляно и език, народ и племе (Откр. 5:9) в есхатологичния 
наднебесен храм, по чийто образец (показан нявга на Мойсей на планината, вж. 
Евр. 8:5) е бил устроен давалият векове наред религиозния идентитет на ста-
рия Израил храм Соломонов. Както пише съвременният католически автор Скот 
Хан, „като християни евреи (каквито са били тогава ония, към които е адреси-
рана книгата на св. Йоан) ние веднага бихме разпознали храма (Соломонов, б.м.) 
в описанието на Откровението за небето. В храма – така, както и в небето 
на Йоан – менората (видях седем златни светилника, Откр. 1:12) и кадилният 
жертвеник (Откр. 8:3-5) стояли пред Святая Святих. В храма четири издялани 
херувима украсявали стените така, както пък четирите животни прислужват 
пред престола на небето, описано от св. Йоан. В Откровение 4:4 двадесет и 
четиримата старци, на гръцки presbyteroi, възпроизвеждат двадесет и четирите 
смени на свещениците, които служели в храма всяка година. Стъкленото море, 
подобно на кристал (Откр. 4:16), е големият басейн на храма от полиран бронз, 
който побирал 11 500 галона”.

1

Както се вижда, във видението на св. Йоан Жертвоприношението на Христос е 
представено като отворило „входа” към онзи „наднебесен и мислен” Божий Жер-
твеник, чийто образ и само земно подобие е бил разрушеният вече Соломонов 
храм. Представено е тоест като извело един нов, универсален „Израил” с окон-
чателния, есхатологичен „изход” от цялата история изобщо.

Но по същия начин и в своето Послание до евреите св. ап. Павел утвърждава, 
че Христос се е явил онзи велик първосвещеник по чина Мелхиседеков (вж. Евр. 
5:5-6), който не с чужда (както старозаветните левитски свещеници), но със 
Своята собствена Кръв влезе веднъж завинаги в самото небе, седна отдясно 
на престола на величието (Евр. 8:1) и се яви пред Божието лице за нас, за да 
ни отвори новия и жив път към Него чрез кръвта и плътта Си (вж. Евр. 10:19), 
т.е. апостолът тълкува Христовата Жертва като пределното, есхатологично 
изпълнение на целия старозаветен култ и на цялата домостроителна роля на 
старозаветния Израил.

Отличителната особеност и на двете новозаветни книги следователно е дъл-
бинното и мащабно, фундирано в цялостния библейски контекст изтълкуване на 
Жертвата на Христос, която, като „фокусират” на Голгота, авторите им зрат 
да хвърля мощна проясняваща „обратна светлина” върху цялата човешка исто-
рия, явявайки се същевременно нейният всеразрешаващ „есхатон”.

1  Хан, Скот. Вечерята на Агнеца: Литургията като небето на земята. С., 2013, с. 87-88.
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За изследователя представлява интерес обаче и забележимо различният подход, 
избран за въпросното тълкуване от автора на Послание до евреите, от една 
страна, и от тайновидеца от Патмос, от друга, който кристализира в две бук-
вално „допълнителни” една спрямо друга „херменевтики” на Христовата Тайна.

Защото не може да не се види, че ако в Послание до евреите образите от Ста-
рия завет, с които тя се артикулира от св. ап. Павел, се „разшифроват” систе-
матически чрез „първообраза”, на който те са (били) „образите” – чрез „образе-
ца”, по който, оказва се, са били „устроени” и който ни е разкрил в „последните 
дни” Христос, то у св. Йоан Богослов, обратно: самият първообраз – зрелището 
на небесния Престол, на разпростряната върху него Жертва и на онова, което 
тълкувателите с право наричат „небесна литургия”, се опознава и провижда 
последователно през онова, което му е било „образ” тук: през йерусалимското 
светилище – Храма, и богослужението в него.

Ако в Послание до евреите земното светилище – скинията Мойсеева, е разга-
дано чрез първообраза, на който – утвърждава апостолът – то е било „образ”, 
чрез образеца, по който въпросното светилище е било направено – тоест „раз-
шифровано” е чрез „самото небе” (вж. Евр. 9:24), в което като в „истинска ски-
ния” Христос – Първосвещеникът на нов и по-добър завет (Евр. 7:22), влезе, за 
да принесе „съвършената жертва”, то в Откровение – обратно – първообра-
зът на светилището, неговият скрит до този момент „образец”, се откровява, 
про-вижда с чертите на образа, пребивавал тук, с чертите на храма Соломонов; 
открива се следователно като архетипния храм, на Жертвеника на който е раз-
простряна архетипната жертва – първообразното пасхално агне на истинския 
и последен „изход”.

* * *

Нека обаче се съсредоточим в началото върху „херменевтиката” на св. ап. Па-
вел.2

Не може да не ни направи впечатление как в неговата разгърната аналогия 
на Христовата спасителна Жертва с жертвоприношението на старозаветния 
първосвещеник в светилището на скинията цялото „устроение” на тази пос-
ледната – както на жертвопринасянето, така и на жертвопринасяното в нея – 
последователно се „разшифрова” като (само) „образ” на истинския си небесен 
„образец”.

Така, ако скинията беше стъкмена така, че в първата  част (която се нарича 
„Святая”) беше поставен светилникът, трапезата и хлебното предложение, а 
във втората – наречена „Святая Святих” – влиза веднъж в годината само пър-

2  От светоотеческите коментари на Послание до евреите трябва да споменем: св. Йоан Златоуст, In epistolam 
in Hebraeos, PG, t. 63, col. 39-263; св. Ефрем Сирин, Толкования на послания божественного Павла. – В: Творе-
ния иже во святых отца нашего Ефрема Сирина, ч. 7, Св. Троицкая лавра, 1900 г., с. 253-316, и блаж. Теофилакт 
Български – в: Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. Толкование на послания св. ап. Павл. М., 
б.г., с. 571-678.
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восвещеникът, и то не без кръв (вж. Евр. 9:7), то цялото това устроение е не 
нещо друго освен образ на небесната, първообразната скиния, т.е. на „самото 
небе”, в която като в именно първообразно светилище Христос влиза с Жерт-
вата Си. Влиза като първосвещеник (който Му е „образ”) и влиза с „хлебното 
предложение” на Тялото [Си], а още по-навътре в него – и „не без” [Своята] 
Кръв – „не без” жертвите тоест, които са първообраз на земните жертвопри-
ношения (вж. Евр. 8:17).

Както се вижда, според св. ап. Павел с Христовия подвиг цялата „образност” 
както на старозаветното богослужение, така и на старозаветния храм (ски-
нията) е „разшифрована” именно като „образност”; „разшифровано” е (и от 
подвига на Христос е „разшифровано”) образ на какъв (на кой) първообраз е 
било въобще както устроението на скинията, така и на жертвите, принасяни в 
нея. „Разшифрован” е следователно най-сетне онзи „образец”, показан някога на 
Мойсей на планината, по който – както е известно, е било направено тукашното 
светилище и е било устроено тукашното левитско жертвопринасяне, но който 
е оставал непознаваем до идването на Христос. И ето, казва ни св. ап. Павел, 
образ именно на тайната първообразна „Святая”, на тайната „небесна трапе-
за” през цялото време на старозаветната епоха е била „трапезата на хлебното 
предложение”, а пък самата хлебна жертва е била образът на едната и съвър-
шена Жертва на Христовото Тяло (на онзи „жив хляб”, защото – добре помни 
апостолът – именно като взе хляба в навечерието на Жертвоприношението Си, 
Христос каза: вземете, яжте, това е Моето тяло). „Образецът” пък на „образ-
ната”, веднъж годишно принасяна жертвена кръв се е оказала пак „веднъж”, но 
вече завинаги принесената Кръв на Самия Христос.

И тъй, „образът” на скинията се „разшифрова” (като „образ”) у св. ап. Павел 
чрез първо-образа си, „разшифрова” се като образ на „самото небе”, на небето 
на Отца, на самото вечно присъствие на Божия Жертвеник (като впрочем спе-
циално се обръща внимание на завесите в нея, чрез които Дух Светий показва, 
че не се е отворил още пътят за светилището, докле стои първата скиния, коя-
то е образ на сегашното време, Евр. 9:8-9). Оттук пък и жертвоприношенията 
в този „образ” – в скинията – се „разшифроват” чрез първообраза си, разкриват 
се като (само) образ на образцовото Жертвоприношение в небето; съответ-
но жертвоприношението на хляба (в „Святая”) – на Жертвоприношението на 
Тялото, а жертвоприношението на кръвта на козлите и телците (в „Святая 
Святих”) – на Жертвоприношението на Кръвта Христова. Накрай, и образът 
на свещенството (първосвещенството), служещо в старозаветната скиния и 
принасящо тия жертви по Закона, се „разшифрова” чрез „първообраза” му или – 
по-точно – чрез „образеца”, на който то (скрито до великия „кайрос” на исто-
рията) е било „образ”, „разшифрова” се като образ на Великия Първосвещеник, 
Който принесе в образеца на светилището, на небесния Престол Жертвеник 
съвършената Жертва – Своето Тяло и Кръв.

Нека забележим тук и една особено съществена черта на „херменевтиката” на 
св. ап. Павел: макар в нея първообразът, образецът (и на тукашния храм – скини-
ята, и на нейното устроение, и на жертвите, принасяни в нея, и на свещенство-
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то, отредено да ги принася), разбира се, да предшества образа – та нали образ 
на него е устроеният му тук „образ”, нали по неговия „образец” е направеният 
му образ – все пак неговото, на „първообраза”, раз-криване идва подир образа и 
се открива, „разшифрова” се от образа му. Ето защо образите: храмът, жерт-
вите и принасящото ги левитско свещенство, за апостола са още „сенки” на 
първообраза (срв. Законът... има сянката на бъдещите блага, Евр. 10:1); „сенки”, 
имащи да се разсеят едва след идването, така да се каже, на първообраза им „в 
зенит”. Тогава, при идването на първообраза „в зенита” си (което е и есхато-
логичното събитие), тия „образи”, „сенки” се разтапят, за да се открови обра-
зи (сенки) на какъв (на кой) първообраз са били всъщност през цялата история.

Да, казва апостолът, истинското Светилище – „самото небе”, и истинският Жер-
твеник – Престолът на Бога в него, разбира се, и по определение предшестват 
светилището и жертвеника му на земята: нали по техния „образец”, показан му 
„на планината”, Мойсей ги е устроил тук. Жертвата, предназначена да се положи 
в онова образцово Светилище, също предшества – отвека, откакто е решена и 
предназначена – жертвите, принасяни в земната скиния, нали по неин „образец” 
те са наредени от установилия ги законодател. И накрай: и Свещеникът на не-
бесното Светилище – Вечният Първосвещеник по чина Мелхиседеков, принасящ в 
него образцовата, вседостатъчната Жертва, също предшества земното левит-
ско свещенство. Нали като образ на Неговата тайнствена, смътно явяваща се 
във вдъхновението на пророците фигура, Мойсей установява свещенството на 
Левий. Както небесното светилище обаче, така и образцовата („съвършената”) 
Жертва, принесена в него от Великия Първосвещеник по чина Мелхиседеков, се 
раз-криват като образците на тукашните [си] „образи” едва когато по предна-
чертаното от Светия Дух „образите” им „преминат” („сенките” се разсеят). 
Защото, да, първообразите предшестват образите, но не в хронологичен, а в 
онтологичен смисъл. И поради това едва когато на изкони „светещите” първо-
образи дйде „часът” (καιρος-ът) или – което е същото – когато образите „сенки” 
се „отдръпнат” най-сетне от установените отвека в Божия Промисъл „слънца” на 
първообразите, които са закривали, тези първообрази се откриват из-от „разсея-
лите се” вече техни „образи”. Така идва „часът” (моментът, καιρος-ът), когато 
първо-образното небесно Светилище Жертвеник се открива из-от образите му 
тук (или, което е същото – образът му, тукашната скиния, отминава като само 
„сянка” на истинското Светилище в небесата). Защото идва „часът” (моментът, 
καιρός-ът) на първообразната, на предопределената да се принесе в него Жертва 
да легне върху олтара му, да се раз-крие като съвършената Жертва, на която 
жертвите в скинията са били само образи, „сенки” (или, което е същото – жерт-
вите в скинията се „раз-обличават” като само „сенки”, несъвършени и затова 
всякога не-постигащи целта на принасянето си подобия на вседостатъчната). 
На Принасящия пък истински Първосвещеник идва „часът” (моментът, καιρός-ът) 
да се яви като такъв, на Когото свещениците на „стария завет” са били само 
образи (или, което е същото – тези свещеници на скинията да се „раз-обличат” 
като само безсилните „имитации” на съвършения Първосвещеник, никога не успели 
да станат приносители на изискваната Жертва, освобождаваща напълно). И ето, 
„часът” на всичко това е и „есхатонът” на световната история.
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Невероятен символ на настъпването на този „есхатон” в евангелската история 
е обстоятелството, че в земния храм – както е известно (и особено на отлично 
познаващия отеческото предание апостол) – в неговата „Святая Святих” от са-
мото начало на устрояването му е присъствала тайнствената „Шехина”, т.е. 
сянката на Божията слава. До самия момент на кръстното Жертвоприношение 
на Христа обаче тази „Шехина” е присъствала било като облак (срв. веднага 
след като Мойсей завършва скинията: облак покри скинията на събранието, Изх. 
40:34), било въобще зад завеса[та на „Святая Святих”]. И ето тази „Шехина” се 
превръща в същинско откровение Божие (в „Парусия”) едва когато храмовата 
завеса се раздра от горе до долу (Мат. 27:51)3, а това става с идването именно 
в определеното му време, в определения му καιρος на първообразния Свещеник в 
първообразната „Святая Святих” и с първообразната („съвършената”) Жертва.

Снабден с истинската Жертва – истински следователно Първосвещеник – 
Христос влиза в истинското Светилище на „небето” и се полага там, „разши-
фровайки” по този начин „образите” и на скинията, и на жертвите в нея, и на 
принасящото ги свещенство като именно „образи” – образи на „образеца” им.

И тъй, ако си позволим да обобщим, за св. ап. Павел целият старозаветен култ – 
с неговия храм (скинията), с неговите жертвоприношения, с извършвалото ги 
свещенство, е представлявал не нещо друго, а устроеният от Мойсей по образе-
ца, показан му на планината, образ на небесния архетип и по същество – както 
обаче се разкрива едва когато архетипът „разшифрова” този образ – немощен, 
безсилен опит да се осъществи, да се реализира този архетип. Образът обаче 
не е „образецът”, той е само образ на „образеца” и усилието му е напразно. 
Чрез влизането в скинията (само образ на „небето”) старият Израил не е мо-
жел да намери „вход” в него; чрез влизането с жертви от козя и телешка кръв 
той не е можел да принесе Жертвата, изисквана за съвършеното очистване от 
този свят на смъртта, а чрез влизащите с тези жертви първосвещеници не 
е можел да изпълни мисията на спасяващия Първосвещеник. Старозаветният 
култ следователно има за св. ап. Павел само силата на благочестиво усилие и 
„детоводство” („педагогия”) за осъществяването на истинската Божествена 
мистерия, оказала се по силите едва на Иисус Христос и която се състои във 
възнасянето на смъртното човешко естество (и по-общо, „на първото творе-
ние”) в самото небе.4 Старозаветният култ е бил само „образ” на онова, кое-

3  По въпроса за Божественото Присъствие („Шехина”) в Храма (в „скинията на завета”) и неговата изключи-
телна важност за старозаветната религия на Израил вж. Буйе, Луи. О Библии и Евангелии, Брюссель, 1965 г., с. 
82-105: „Божественото Присъствие – пише Буйе, – това е онзи център, който създава израилския народ като 
Божий народ. Ако това Присъствие, приело особен и затова местен характер, би се прекратило (вярва се, б.м.), 
то не би съществувал вече и самият Израил”, с. 88. Скот Хан обаче напомня: „Не трябва да забравяме, че 
първоначалното значение на гръцки на думата Parousia е „присъствие”, т.е. „Присъствието” („Шехина”) става 
„Откровено”, Parousia, именно с принасянето на Жертвата на „Великия Първосвещеник” в истинната „Святая 
Святих” на небето”; Вж. Скот Хан, цит. съч., с. 117.
4   Утвърждението на апостола, че старозаветният култ (и въобще „законът”) е имал смисъла на „педагог” („де-
теводител”) към обещаното на „Авраамовото семе”, е изказано още по-ясно в Посланието му до галатяните: ... 
законът беше за нас възпитател (παιδαγωγός) в Христа, за да се оправдаем чрез вяра; а след като дойде вяра-
та, ние вече не сме под ръководството на възпитател. Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа 
Иисуса; всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни 
свободник, няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие едно сте в Христа Иисуса. Ако пък сте Христови, 
Авраамово семе сте, и по обещание наследници (Гал. 3:24-29).
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то е трябвало да се извърши и от който „образ” образецът, на който той е 
бил „образ”, се е „разшифровал” в „пълнотата” („изпълнението”) на времената, 
разкривайки истината.

Първообразът обаче, доколкото най-накрая е осъществил образа, се оказва и 
„ентелехията” на старозаветния култ, която с това го отменя, но не просто 
като „лъжа”, а именно като достигането на неговата (тайна до καιρος-а) цел, 
като изчерпването на неговия резон поради изпълнението му. И ето това 
евреите, към които се обръща с Посланието си св. ап. Павел, би трябвало да 
разберат и да приемат, ако въобще са разбрали същността на Закона Мойсеев. 
В това собствено е пастирската цел на Посланието.

Какво учи пък християните (излезли от евреите) апостолът, разшифровайки в 
писанието си „образите” на светилището, на жертвите и на свещенството на 
Стария завет чрез първообраза, на който те са (били) „образи” и който – оказва 
се – е Жертвоприношението на Иисуса Христа? Учи, че като Христови, като 
последвали „Великия Първосвещеник по чина Мелхиседеков”, те не влизат вече 
(като евреите) в храм, който е само образ, направен „по образеца”, а влизат – 
най-сетне – в самото небе, възлизат на Божия Престол Жертвеник. И го пра-
вят не вече (като евреите) по пътя на постоянно принасяните жертви – които 
са само образ на „образцовия” път за приобщаването към Бога – а по „пътя” на 
веднъж и завинаги отворилата небето съвършена Христова Жертва – по пътя 
на, както ни казва апостолът, кръвта на Иисуса Христа и чрез Неговото Тяло 
(срв. Евр. 10:19-20). Учи, че доколкото чрез Христа Иисуса, откровил „образеца”, 
на който целият старозаветен култ е бил „образ”, Израилят Божий е достигнал 
до небето, то и небето е станало „обетованата земя”, есхатологичното му 
местожителство, и той вече трябва да излезе от Йерусалим, от храма Соло-
монов, от своята „свещена земя” (от „образите” на есхатологичното Царство) 
и да заживее в самото него и със самото него, където и по земята да би се 
събрал в свещеното си „събрание” (на евр. – kahal, на гр. ἐκκλησία, „църква”).

* * *

По-различна, както отбелязахме, е „херменевтиката” на Христовата Жертва в 
Откровение на св. Йоан Богослов.

Така, ако в Послание до евреите образите от Стария завет, с които се про-
яснява Тайната на спасителния подвиг на Христос, систематически се „разши-
фроват” чрез (скрития до настъпването на „пълнотата” на времената) техен 
първо-образ, то у св. Йоан Богослов, обратно – откровеният му на Патмос 
първообраз – зрелището на небесното Светилище, на Престола на „Седящия” 
с разпрострения посред него Христос и онова, което наричат „небесна литур-
гия” – се артикулира с чертите на онова, което му е било образ тук (т.е. 
Йерусалимският храм, неговият интериор и богослужението в него). Това обаче 
произтича – нека го кажем сега, защото неведнъж е било отбелязвано от из-
следователите – от различния „адресат” на двете послания и от различните 
пастирски цели, които авторите им си поставят по отношение на него.
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Защото е безспорно, че ако св. ап. Павел, като се обръща към своите сънародни-
ци по плът и като желае да им обясни смисъла на „събитието Иисус”, раз-крива 
(раз-образ-ява) образите на ревностно пазения от тях култ, та да им покаже 
на какъв (на кой) явил се, осъществил се най-сетне първо-образ те всичките 
изкони са били „образите”, то св. Йоан, обръщайки се към вече приелите Хрис-
та, но все още предимно от иудеите (и затова преживели с невероятен потрес 
разрушаването на „светия град” и заличаването на Храма), обратно – система-
тически въ-образ-ява откровения му на Патмос първообраз на храмовия култ, за 
да им разясни на кои тъй скъпи на сърцата им тукашни реалии той е същински-
ят неуязвим прототип.5 Ето защо, ако при св. ап. Павел храмът (скинията) на 
стария Израил се „разшифрова” като (само) материален символ на истинското 
небесно Светилище; жертвеникът в него като (само) символ на Престола, върху 
който отхвърленият от евреите Христос, съвършеният Първосвещеник, полага 
„съвършената жертва”, т.е. Самия Себе Си, то при св. Йоан Богослов, обрат-
но: откровилото му се небесно Светилище с Божия Престол посред него се зре 
с отчетливите черти на Храма като първообразния йерусалимски храм, върху 
Жертвеника на който (с чертите на небесната Святая Святих) положената 
Жертва е „образцовият”, истинският жертвен Агнец.

Ето как, ако св. ап. Павел иска да внуши на своите сънародници, че те вече не 
са (и не би трябвало да бъдат) поклонници на Бога в един земен храм, но пок-
лонници в самото небе, на самия Божий Престол; че трябва да бъдат предвож-
дани от Вечния Първосвещеник, т.е. да бъдат вече не „Израил”, а Църква, то 
св. Йоан пък желае да каже на онези, към които адресира „Откровението” си, че 
небесата са вече техният „Йерусалим”, че те са вече жители на първообраз-
ния „небесен Йерусалим”, „слизащ от небето” (срв. Откр. 21:10), че ще трябва 
да пируват вече с истинския пасхален Агнец, в истинския Храм на небесата, 
т.е., че трябва да бъдат вече истинският, възцареният Израил. Разберете – 
казва св. ап. Павел на евреите, – удостоеният най-сетне с обещаното му чрез 
пророците месианско царство, достигналият до своя „есхатон” Израил – това 
е Църквата Христова; Църквата, в която няма вече ни елин, ни иудеин (срв. 
Гал. 3:28), която е събрана не в земен град, на земна „планина Сион”, а в самото 
небе, около самото небесно Светилище, около Престола на Самия Бог, върху 
който е положена всеизвършващата, окончателната, нямаща нужда от подновя-
ване (и затова „неоскудеваема”) Жертва от Самия принесъл я Първосвещеник 
Иисус Христос.6

Небето, в което е (и винаги е било) самото Божие Светилище, това е вече ва-
шият (нов, есхатологичен) Йерусалим, градът на „есхатологичния Израил” – 
това пък казва на този „нов Израил” (непобедим вече от земни сили и властни-

5  Че адресат на Йоановото Откровение са християните иудеи, е убеден Скот Хан – цит. съч., с. 90, 126. Вж. 
също A. J. Breadley – The „Sitz im Leben” of the Apocalypse with Particular Reference to the Role of Church’s En-
emies, N.Y., 1987; D. Chilton – The Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation, Tuler, Texas, 1987. 
За различните тълкувания на Откровението, на неговия адресат и на визиите в него вж. в S. Gregg (ed.) – Rev-
elation: Four Views. A Parallel Commentary, Nashville, 1997.
6  Това, че Христовата Жертва опразва нуждата от жертвоприношения изобщо, е основна теза в съчиненията 
на съвременния френски религиозен философ Рене Жирар. Вж. Rene Girard – The Scapegoat, John Hopkins 
University Press, 1989; I See Satan Fall Like Lightning, 2001, Gracewing Publ.
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ци) св. Йоан Богослов. И ето: Престолът на Самия Бог по средата му е вече 
неговият „Соломонов храм”, а съвършената и „извела” го вече „завинаги” от 
световния „Египет, земята на робството” Жертва върху него е неговата „пас-
ха” – Агнецът, Който бе мъртъв и ето, жив е вовеки веков (Откр. 1:18).

Ако се задълбочим, значи, в начина на изложение на св. Йоан Богослов в Откро-
вението, ние ще видим – както ни каза и цитираният Скот Хан – че цялото 
зрелище на показаното му оттатък вратата, отворени в небето (Откр. 4:1), 
открива всъщност „образеца”, по който е бил направен Йерусалимският храм 
тук, долу. Да, почти всички детайли от интериора на този храм могат да бъдат 
опознати там, в гледката на небесното видение. Така, ако тук – пред ковчега 
на завета в „Святая Святих”, е била поставена „менората” – храмовият сед-
мосвещник – то там, горе – в откровилото се небесно Светилище пред Прес-
тола (на Бога – самата Святая Святих) горяха седем огнени светила, които 
са седемте Божии духове (Откр. 4:5). Ако тук, в ковчега на завета стояха... 
златната стомна с мана... и скрижалите на завета (Евр. 9:4, срв. Изх. 16:33, 
Числ. 17:10), то там, „посред престола”, тайновидецът вижда Агнец като заклан 
(Откр. 5:6), вижда, тоест, онази „небесна храна”, онова небесно угощение, на 
което образ е била „маната” („хлябът от небето”, както Сам определя Себе Си 
Агнецът Божий, срв. Иоан. 6:51), а също – в десницата на Оногова, Който седеше 
на престола, книга, написана отвътре и отвън и запечатана със седем печата 
(Откр. 5:1) – т.е. вижда първообраза на цялото Божие узаконение за света, пър-
вообраза на „скрижалите” на Словото. По-нататък: ако над ковчега на завета в 
храма тук, долу, стояха изображения на херувими, които с крилата си покриваха 
„очистилището” върху него (срв. Изх. 37:9), то пред Престола и около Престола 
там горе св. Йоан, както вече казахме, вижда загадъчните четири животни (на 
гр. τέσσαρα ζοά), отпред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на 
лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, 
а четвъртото приличаше на летящ орел. И четирите животни имаха всяко по 
шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и денем и нощем възклицаваха 
без почивка: свят, свят, свят е Господ, Бог Вседържител (Откр. 4:6-8) – тоест 
това са самите небесни сили, Архангелите, които са първообразите на изобра-
зените над ковчега херувими.

Изобщо бихме могли да кажем, че откровеното на св. Йоан в един неделен ден 
на Патмос, оттатък вратата, отворени на небето, той систематично поясня-
ва и идентифицира през онова, което е видял в разрушения вече йерусалимски 
храм; вижда го през образа му, през познатите му оттук образи. Ето защо той 
и „разчита” за онези, към които се обръща с Откровението си, показаното му 
като образцовия храм, като откровилия му се вече нов „храм Соломонов”.7 Виж-
да откровеното му на небето като един централно разположен в тая небесна 

7  За паралелизма между небесния и разрушения вече земен Йерусалимски храм, систематично явяващ се 
във виденията на св. Йоан в Откровението, вж.: W. Riley – Temple Imaginary and the Book of Revelation: Ancient 
Near Eastern Ideology and Cultic Resonances in the Apocalypse, in Proceeding of the Irish Biblical Association, 6, 
1982, pp. 81-102; A. Spatofora – From the Temple God to God as the Temple, A Biblical Theological Study of the 
Jewish Temple Imaginary in the Book of Revelation, Roma 1997; R. A. Briggs – Jewish Temple Imaginary in the Book 
of Revelation, N.Y., 1999.
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„Святая Святих” Престол, окръжен от четири висши архангелски чина, вижда, 
тоест, небесния, намерил се отново там „ковчег на завета”. А когато вижда 
посред тоя Престол Агнец като заклан, разбира, че това е мястото, където 
там, в небесата, е принесена осъществената вече докрай първосвещеническа 
жертва – вижда, че това е жертвеникът на небесната „Святая Святих”. Ето 
защо и вижда разпростряното насред Престола като Агнец – като образцовата, 
неоскудеваема повече пасхална Жертва. Той познава в показаните му небесни 
образи първо-образите (и „ентелехиите”) на познатите му от храмовия инте-
риор образи. И в този смисъл прави наистина същата „херменевтика”, която и 
св. ап. Павел, само че ако последният – нека се изразим така – сублимира обра-
зите на старозаветния култ, за да открие зад тях първообразите, които те са 
„скривали” в себе си, та да обясни тайната им (до идването на Христа скрита 
от евреите), то св. Йоан Богослов по-скоро материализира първообразите, при-
давайки им чертите на образите, на които те са се откровили като образците: 
познава в небесното Светилище първообразния храм, познава в Престола на 
това небесно Светилище първообразния храмов жертвеник (и едновременно 
първообразния ковчег на завета, първообразния кивот); познава в разположения 
на Престола Христос първообразната храмова жертва, първообразния жертвен 
Агнец; накрай, познава в двадесет и четиримата старци в бели дрехи, седнали 
на престоли около Престола (вж. Откр. 4:4), първообразното храмово свещен-
ство, неговите – както е известно – двадесет и четири годишни смени, и така 
открива на асийските църкви, на които изпраща откровеното му, кой е вече 
актуалният за Църквата топос на оплаквания Йерусалим, на изгубения му храм, 
на жертвите му.

Но така, ако при св. ап. Павел образите на старозаветния култ се „разшифро-
ват” в първообразите, на които са били образи, и по този начин „прехождат”, 
отиват си (срв. Павловото защото преходен е образът на този свят, 1 Кор. 
7:31), изпълнени вече от „образеца”, който са представяли и (напразно) са се 
опитвали да въплътят, то при св. Йоан първообразите откровяват „парадигма-
тичността” си за старозаветните образи и така ги заменят с многократно 
преизобилие за изгубилите ги на земята [първо-]християни. Парадигматичният 
за Соломоновия небесен храм заменя за тях разрушения йерусалимски, парадиг-
матичният за жертвеника му небесен Престол заменя жертвеника в „Святая 
Святих”, парадигматичният за пасхалната жертва Агнец Божий заменя зави-
наги жертвеното агне, което са колели всяка година в навечерието на Пасха. 
И накрай, парадигматичните за двадесет и четирите годишни смени на храмо-
вото свещенство „двадесет и четирима старци в бели дрехи” – истинското 
„царствено свещенство”, нескончаемо пеещо и възклицаващо пред Самия Бог, 
заменя тези загубили достъп до „ковчега на завета” левитски свещеници. Как-
то пише Скот Хан, след разрушаването на „Светия Град” християните от онова 
време (все още в мнозинството си иудеи по плът) „са имали нужда от успокое-
ние; отчаяно са очаквали откровение от Бога. Чрез св. Йоан именно Бог разкри-
ва Своето решение за стария Йерусалим въз основа на завета... християните... 
не могат повече да разчитат на стария Йерусалим за помощ и спасение. Сега 
те трябва да гледат към новия Йерусалим, който слиза от небето пред очите 
на Йоан. И къде той се докосва до земята? На планина Сион, където Иисус е 
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ял последната Си Пасха и е установил Евхаристията; на планина Сион, където 
Светият Дух е слязъл върху апостолите на Петдесетница... Новият Йерусалим 
е дошъл на земята тогава, както идва и до днес, на всяко място, където хрис-
тияните празнуват вечерята на Агнеца”.8

И тъй, ако у св. ап. Павел образите се опразват от първообразите, разтапят 
се в позлатата на открилите се небеса, у св. Йоан Богослов първообразите от 
небесата заемат местата на своите образи, „слизат” на земята и така с-бъд-
ват, реализират небесата есхатологически. Ето защо „небесният Йерусалим” 
заема мястото на земния (и изгубен на земята град), небесното, първообразно-
то Светилище на Божия Престол заема мястото на Соломоновия храм на всяко 
място, където се събират на Евхаристия; неповторимата, съвършена, „неиж-
диваема” Жертва на истинския Агнец заема мястото на еже-годните, неокон-
чателно постигащите целта си жертви в храма, а народът на свещениците, 
новото „царствено свещенство”, заменя избраното някога да влиза в „Святая 
Святих” левитско свещенство9 и така възнаграждава и възмездява хилядократ-
но лишилите се от всичко земно „израилтяни” от всяко коляно и език, народ и 
племе.

8  Скот Хан, цит. съч., с. 125-126.
9  Като архетипа на двайсет и четирите смени на свещениците, служещи всяка година в Йерусалимския храм, 
разшифрова „двайсет и четиримата старци” около Престола в небесата Скот Хан – цит. съч., с. 87-88. По свой 
начин разбира тези „старци” (presbyteroi) прот. Сергий Булгаков. Като не се съгласява, че те биха могли да оли-
цетворяват съвкупността от старо- и новозаветната църква, той утвърждава, че няма пречка да виждаме в тях 
небесните ангели хранители на земните поместни църкви от онова време. Вж. Булгаков, прот. Сергий. Апока-
липсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). М., 1991 г., с. 43. За прот. Николай Афанасиев видението 
на двайсет и четиримата старци в бели одежди около Престола на „Седящия” представлява „транспозиция на 
картината на евхаристийно събрание”, а „престолите на старците от Апокалипсиса съответстват на седалища-
та на презвитерите като предстоятели на евхаристийното събрание”. Престолът пък на Седящия в средата – 
„на епископа”; Вж. Афанасьев, прот. Николай. Церковь Духа Святого. Рига, 1994 г., с. 181-182. Според моя 
хипотеза, развита в специално посветена на видението от Откр., гл. 4 и 5, статия, двайсет и четиримата старци 
биха могли да изобразяват възцареното в Христа човечество като цяло, представено чрез числото 24, равно 
на 12+12, т.е. на дванайсетте родоначалници на колената на стария Израил плюс представените пак чрез „па-
радигматичното” число 12 родоначалници на „новия и истинен Израил”. Струва ми се, че това разбиране има 
съответствия и в иконографията; Срв. Янакиев, Калин. Тълкуване на хронотопиката в четвърта и пета глава на 
Откровението на св. Йоан Богослов. – В: Orientalia 9 (1), 2009 г., с. 39-50. Вж. също и: Иконата като присъствие 
на святото. – В: Архив за средновековна философия и култура, бр. 13, 2006, с. 55-68.
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Георги Каприев

АРИСТОТЕЛИСТКАТА	

АРГУМЕНТАЦИЯ	В	АНТИРИТИКИ 

СРЕЩУ ИКОНОБОРЦИТЕ	НА	

ТЕОДОР	СТУДИТ	И	ПРИ	ЙОАН	

ДАМАСКИН

Теодор Студит (759–826) пише своите три трактата с опровержения срещу 
иконоборците1 (Ἀντιρρητικοὶ κατὰ τῶν εἰκονομάχων) между 815 и 820 г., заве-
щавайки ни един основен документ за иконопочитателската аргументация от 
втората фаза на конфликта за свещените образи. Разгърнатите там позиции 
стоят в основата и на по-късните съчинения на Теодор по тази тема. Той поз-
нава в детайли решенията както на иконоборческия събор в Хиерия от 754 г., 
така и на Седмия вселенски събор от 787 г. Доказателствените му ходове са 
насочени към опровергаване на първите и утвърждаване на вторите.

Съблазнени от дявола, настояват определенията от 754 г., последователите на 
идолопоклонението (εἰδωλολατρεία) почитат и се молят на иконите и смятат 

1  Българският превод на текста, осъществен от Кристин Латиф, е публикуван в Архив за средновековна фи-
лософия и култура, XIII (2007), 72-138.

Проф. д.ф.н. Георги Каприев (Бургас, 1960) е завършил философия в СУ, специа-
лизирал е в Кьолн и Париж. 2002–2012 президент на комисията „Византийска 
философия“ на Международното общество за изследване на средновековна-
та философия (S.I.E.P.M.). Член на Обществото за философия на Среднове-
ковието и Ренесанса (GPMR) в Германия. Съосновател на Европейския висш 
колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). Гост-професор в 
Кьолнския университет 2005/6 г. Гост-лектор в университетите на Ам-
стердам, Бари, Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, Карлсруе, Кьолн, Лече, Мюнстер, 
Хановер, Цюрих и др. Автор е на 20 книги, между които Византийски етю-
ди, София, 2014; Византийска философия. Четири центъра на синтеза, София, 
2011; Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система, София, 2010; 
Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005; ...ipsa vita et veritas. Der „ontologische 
Gottesbeweis” und die Ideenwelt Anselms von Canterbury, Leiden - Boston - Köln, 
1998. Съиздател на „Архив за средновековна философия и култура“ и „Biblio-
theca christiana“. Преводач от латински, старогръцки, немски и руски. 
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произведението (ποίεμα), обозначавано с името на Христа, за Бог2. На тази 
λατρεία се противопоставя почитанието (προσκύνησις) на Бога в дух и исти-
на (Иоан. 4:23-24). Човек трябва да почита Логоса от цяло сърце единствено 
чрез умствено зрение (νοερὰ ὅρασις). В тази връзка писаното, респ. писмено-
то описание се противопоставя на образа. Беззаконното изкуство на худож-
ника (ἀθέμιτος τῶν σωγράφων τήχνη) е хула срещу икономията на Христа (κατὰ 
Χριστὸν οἰκονομία).

Богословският център на тези определения е отхвърлянето на смесването или 
отделянето на божествената и човешката природа, респ. разделянето на Сло-
вото, станало човек, на някаква двоица Синове. Въплъщението, подчертава се, 
не е основание за одързостяване да се изобразява ипостасното единение на 
двете природи в антропоморфни образи и изрисуваното да се нарича „Христос”. 
Това е смесване на двете природи. Също така подсъдно е да се отделя от 
Словото Божие и да се изобразява отделно плътта Христова, съединила се с 
Лицето Божие. Изобразяването на Христос като „прост човек” отделя неот-
делимата от него Божественост. Както същността, така и ипостасата на 
Словото се обявяват за неизобразими. Видимата човековост, настоява се, може 
да бъде виждана и от невярващите. Това, което трябва да съзерцават вярващи-
те, тоест Божествеността в човековостта на Христа, не може да се отдели 
просто от човешкото. Христос не може да се изобразява, защото в него се таи 
тайната на неизобразимото, тоест Божествеността на Логоса.

Божествеността на Христа, излиза, е потиснала неговото индивидуално същест-
во. Разколебава се съхраняването на начините на съществуване на природите и 
на съответните им свойства в ипостасното единение, както и действителното 
различаване между природа и ипостас. Решенията от 754 г. твърде силно акцен-
тират божествената природа на Христа за сметка на човешката му природа. Те 
са формирани в духа на платонизиращия спиритуализъм. Иконоборческите богос-
лови работят в периода, в който стават популярни Ареопагитиките, отстояващи 
абсолютната неопределимост на Божественото с категориите на човешкия ра-
зум. В съответствие с това, единствената истинна реалност е „интелектуал-
ната”, а материята се отхвърля. След възнесението му Христос може да бъде 
съзерцаван само „в ума”. Божественото не може да бъде описвано по никакъв 
начин. Платонически корени има и тезата, че прототипът и действителният 
образ трябва да бъдат тъждествени по същност. Материалният образ никога 
не може да постигне такова тъждество и затова остава завинаги неадекватен.3

Обратно на това, контрааргументацията на иконопочитателите се разгръща 
върху аристотелистка база. Наистина, през предходните столетия протичат 
процеси на усвояване и преобразуване на елинската философска понятийност от 
перспективата на християнското учение. Благодарение на тях мнозина христи-

2  Текстът на документа и немският му превод в: T. Krannich, C. Schubert, C. Sode, Die ikonoklastische Synode 
von Hiereia 754 (Studien und Texte zu Antike und Christentum 15), Tübingen 2002, 30-69.
3  Cf. А. В. Карташев, Вселенские Соборы, Москва 22006, 568-588; J. Meyendorff, Byzantine Theology, London – 
Oxford 1974, 42-54; J.M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 1990, 30-43; T. Krannich, C. 
Schubert, C. Sode, Die ikonoklastische Synode von Hiereia 754, Tübingen 2002, 2-25.



2017 / брой 3 (120)

51

янски мислители ползват фрагменти от тази понятийност, без да имат пред-
става за същинския  произход или пък да се опират върху първоначалния  
метафизично-съдържателен фундамент. Поради това е рисковано да се говори 
за някакъв школски профилиран платонизъм или аристотелизъм. С достатъчна 
сигурност може обаче да бъде установявана употреба на платонистки и аристо-
телистки форми и фигури. Аристотелисткият характер на аргументацията при 
Теодор следва да се утвърждава в този тъкмо смисъл, въпреки че не се изключва 
той пряко да е познавал едни или други Аристотелови текстове.

Типът аргументация при Теодор Студит

1. Подходът

Основната задача пред Теодор е тълкуването на отношението между прото-
тип и образ, при което той се стреми да докаже неадекватността на тезата 
за тяхната същностна тъждественост. Той декларира ясно подхода си, каз-
вайки: „Ще си послужа със силогизми, за да обоснова словото си. Но не искам 
да ползвам сръчността на тъкането по Аристотеловата технология (κατὰ τὴν 
Ἀριστοτελικὴν τεχνολογίαν), тоест бъбренето, а проста реч, като се опирам въз 
силата на истината”4. Изказаният упрек, по това време вече по-скоро топос, е 
насочен тук срещу доказателствените процедури, основани върху чисто формал-
на употреба на Аристотеловата логика, а не срещу логиката и философското 
учение на Аристотел сами по себе си. Тъкмо следвайки Аристотеловото науко-
учение, Теодор настоява да се представят необходими аргументи (ἀποδείξεις) и 
да се ползват ноетичното, доказването, силогизмите.5 Изисква от опонентите 
си поне базисно познаване на силогистиката, за да участват в дебата.6 Именно 
по Аристотеловия начин за ползване на κοιναὶ ἔννοιαι в предпоставките на си-
логизма Теодор успява да сложи в началото на своето размишление описуемата 
триизмерност на тялото, прието от Словото, станало човек7. Аристотелово 
е и ползваното учение за дистинкциите. Валидно всъщност за цялата тради-
ция до средата на XV в., според него има само два вида различия: „мисловно” 
(ἐπινοιᾳ) и „действително” (ἐνεργείᾳ). Теодор заявява програмно: „Някои тела 
се разделят само мисловно, а именно тези, които са сетивно невъзприемаеми 
и следователно неописуеми. Други обаче действително, защото са по-плътни, 
сетивно доловими и затова описуеми. Ако Христос бе приел неделимо тяло, той 
би бил неописуем. Тялото му е било обаче делимо”8. Подходът на Студита е кон-
ституиран аристотелистки.

4  Antirrheticus III, prooem., PG 99, 389A.
5  Antirrheticus I, prooem., PG 99, 329A; Antirrheticus I, 1, PG 99, 323D.
6  Antirrheticus II, 22, 368B.
7  Antirrheticus III, 1, 1, PG 99, 389C.
8  Antirrheticus III, 1, 46, PG 99, 409D.
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2. Същност и описуемост. Въвеждане на учението за 
категориите

Според Теодор описуемостта, респ. изобразимостта, зависи от вида същност 
на изобразяваното, при което понятието му за същност е собствено аристо-
телистко. Не е възможно, гласи изходната позиция, неща, принадлежащи към 
различни родове и природи, да притежават еднакви свойства (ἰδιώματα). Тради-
ционно отъждествявайки природа и същност, Теодор подчертава, че всяко съ-
щество има строго определен принцип на същността (λόγος τῆς οὐσίας) както и 
τρόπος на свойството си. Христос не е от един род и същност и трябва да бъде 
познаван чрез свойствата на двата рода и същности. Ако едното свойство се 
отрича, отхвърля се и характеризираната от него същност.9

При различни свойства става дума за различни природи. Свойство на Божест-
веността е да бъде неописуема, безтелесна и без фигура. Свойство на човека 
е да бъде описуем, досегаем и триизмерен. Христос следователно трябва да е 
неописуем и описуем.10 Описуемото (περιγραπτόν) е човешката същност. От-
хвърлянето на описуемостта по тяло и ум се квалифицира като хула, защото със 
самото това се отрича човешката природа.11 Всеки човек е описуем, защото е 
ἐνσώματος.12 В случая на Христос постоянно се подчертава съвместното битие 
на неописуемо (божественото) и описуемо (човешкото). Устояването на тотал-
ната неописуемост е според Теодор смесване на природите13 и заедно с това 
отстраняване на човековостта: ако Христос трябва да е неописуем не само по 
Божественост, но и по човековост, тогава човековостта е всъщност Божест-
веност, защото тези, които имат едни и същи свойства, имат една и съща при-
рода.14 Ако всеки образ е изобразяване на форма (μορφή), фигура (σχῆμα), облик 
(εἶδος) и цвят, то такива са свойствени и на Христа.15

Възможността за описание се обяснява от своя страна основно чрез учението 
за категориите, като водещо остава Аристотеловото схващане, че биващото 
се ограничава именно чрез категориите. Има, размишлява Теодор, много видове 
описания: схващане (κατάληψις), количество, качество, положение (θέσις), места, 
времена, фигури (σχήματα), тела, при което никое от тях не се изказва за Бога, 
защото Божествеността не е в никое от тях. Христос се проявява в тях след 
своето въплъщение. Човековостта е описуема благодарение на това.16 Ограни-
чеността на телесното и видимото, благодарение на която то става изречимо 
и описуемо, е решаваща за аргументацията на Студита. Следва да се види, че 
повечето условия за възможност в този аспект се формулират чрез Аристоте-

9  Antirrheticus III, 1, 58, PG 99, 413BC.
10  Antirrheticus III, 1, 4, PG 99, 392BC.
11  Antirrheticus III, 1, 3, PG 99, 392B.
12  Antirrheticus III, 1, 40, PG 99, 408D.
13  Antirrheticus III, 1, 43, PG 99, 409B; cf. Antirrheticus II, 1, 43, PG 99, 409B.
14  Antirrheticus III, 1, 10, PG 99, 393C.
15  Antirrheticus III, 1, 11, PG 99, 393D.
16  Antirrheticus III, 1, 13, PG 99, 396AB.
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ловите категории. Насоката на това убеждение е изказана с оглед на мястото 
еднозначно: „Къде” посочва мястото, в което е обхванато тялото. Не само тяло-
то, но и мястото, в което то е обхванато, е описуемо. Само онова, което е извън 
място, е неописуемо, а също така и неограничено.17 Ограниченото, което се из-
казва чрез категориите, е изречимо и подлежи на описание. Учението за катего-
риите се числи към активно действащите аргументативни средства на Теодор.

3. Индивид и ипостас

Първото съществено отклонение от аристотелистката парадигма се състои 
във въвеждането на понятието „ипостас” и съответната перспектива, които 
тъкмо формират централната точка от възгледа на Студита. Наистина, в 
това изложение той не различава между индивид (ἄτομον) и ипостас (ὑπόστασις), 
докато традицията тълкува индивида като отделния носител на природните 
свойства, а ипостасата като самосъществуващото, характеризиращо се чрез 
уникални свойства. По този начин неговото понятие за ипостас се приближава 
към Аристотеловото σύνολον („отделното цяло”). Въпреки това гледната точ-
ка на Теодор се определя от учението, зададено от кападокийците, Леонтий от 
Византион, Леонтий от Йерусалим и най-сетне Максим Изповедник.

Природата като общо определение може, гласи неговата основна теза, да е на-
лична само в някоя ипостас, която е същинският двигател на личното същест-
вуване. Общото, което може да бъде съзряно чрез ума и мисленето (διάνοια)18, 
има съществуване в индивидите (ἐν τοῖς ἀτόμοις ὕπαρξιν ἔχει). Да не биха съ-
ществували отделните човеци, би отпаднал и общият човек. Ако по парадокса-
лен начин (παραδόξως) Христос би приел в собствената си ипостас плът, която 
не подлежи на характеризиране, означавайки не някой отделен, а общия човек, 
тогава тя не би могла да съществува. Човековостта не е в Христос, ако не 
съществува в него като в нещо отделно.19 Когато казвам „човек”, продължава 
Теодор, тогава имам предвид общата същност (κοινὴ οὐσία). Ако добавя „ня-
кой”, тогава имам предвид ипостасата, самоконсистентното съществуване на 
обозначавания (ἰδιοσύστατος τοῦ δηλουμήνου ὕπαρξις). Единовидните (τὰ ὁμοειδῆ) 
са едно по същност. Те се различават помежду си ипостасно.20 Ипостасата е 
съставена от свойства, чрез които покритите с една природа се различават 
едни от други.21

Природата е описуема само благодарение на ипостасата и чрез нея. Всеки човек 
се изобразява не доколкото е живо същество, което е разумно, смъртно и спо-
собно да натрупва знание, защото това важи и за всички останали човеци. Той 
се изобразява чрез свойствата, които се отклоняват от общото определение: 
форма на носа, косата, цвета на кожата и очите, тоест чрез онова, което го 

17  Antirrheticus III, 1, 25, PG 99, 401B.
18  Antirrheticus III, 1, 16, PG 99, 397A.
19  Antirrheticus III, 1, 15, PG 99, 396D-397A.
20  Antirrheticus III, 1, 20, PG 99, 400B.
21  Antirrheticus III, 1, 17, PG 99, 397BC.
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различава от единовидните с него.22

Христос е назован не само с родово име, но и с лично.23 Той се различава от 
всички останали човеци чрез ипостасните си свойства. Чрез тях именно той 
е и описуем.24 Студит решително отхвърля упрека на „еретиците”, че посред-
ством изобразяването към възприелата човековостта собствена ипостас на 
Словото, която е невидима и безфигурна (ἀσχημάτιστος), се добавя една фигу-
ра (σχηματισθείν), чрез която към ипостасата на Христа се добавя ново лице 
(πρόσωπον). Тази стъпка се квалифицира като безумна (ἄτοπον) и свързана с 
ереста на Несторий25. Чрез своя отговор Студитът прехожда към темата за 
присъствието на Божествеността в образа на Христа.

Христовата плът няма собствена ипостас. Ипостасата на Словото, обща за 
двете природи, е приела подобаващата на човека природа в своята ипостас. Ипо-
стасата на Словото е неописуема по своята божествена природа. Но тя подлежи 
на описание поради нашата същност, която има съществуване не в някакво самои-
постасно и описуемо само по себе си лице, а в ипостасата на Словото. Човешката 
същност не е безипостасна (тоест несъществуваща: ἀνιπόστατος) природа. Тя се 
съзерцава като в индивид (ἐν ἀτόμῳ θεωρουμένη) в ипостасата на Словото и се 
описва поради това.26 Така Теодор заявява възпроизведеното от Леонтий от Ви-
зантион различаване на Йоан Филопон между ἐν ἀτόμῳ и καθόλου, респ. ἐν τῷ εἶδει 
съзерцавана природа, което играе важна роля и при Йоан Дамаскин. Става дума за 
една и същата природа. В първия случай тя се схваща като налична в отделното 
биващо, при което не съвпада безостатъчно с природата на единовидните му, а е 
носител и на свойства, които принадлежат само и единствено на него.27

Щом свойствата, чрез които Христос се описва като човек, биха пречили на 
онези, настоява Теодор, в които той като Бог е неописуем, тогава би било необ-
ходимо неговите действия като човек да нарушават онези, които го откровяват 
като Бог в неговите слово и чудотворни действия. Ако обаче едното не нарушава 
другото, при което всяко от тях остава в своята определеност, а именно в Хрис-
тос, който е в двете и от двете, тогава описуемостта не нарушава неописуе-
мостта.28 На този фон той започва своята атака. Студитът насочва внимание-
то към описанието на преображението Христово. Казано е: „И когато се молеше, 
видът на лицето (εἶδος τοῦ προσώπου) Му се измени, и дрехата Му стана бяла, 
бляскава” (Лук. 9:29). Без-видният (ἀνείδεος), слага точката Теодор, е имал вид 
(εἶδος) и подобие (ὁμοίομα). Нямащият фигура е добил фигура и безколичествени-
ят е получил количество. Така той е имал лице, описвано чрез някакви свойства, и 
Христос е бивал описван благодарение на своето видимо въплъщение, макар да е 

22  Antirrheticus III, 1, 34, PG 99, 405AB.
23  Antirrheticus III, 1, 18, PG 99, 397D.
24  Antirrheticus III, 1, 19, PG 99, 400A.
25  Antirrheticus III, 1, 22, PG 99, 400C.
26  Antirrheticus III, 1, 22, PG 99, 400CD.
27  Cf. Johannes Damascenus, De haeresibus, in: PG 94, 745B-748C; Expositio de fide orthodoxa, III, 11, in: PG 94, 
1021D-1024A.
28  Antirrheticus III, 1, 49, PG 99, 412C.
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бил неописуем по своята невидима същност.29 Проявяването на Божествеността 
в образ се обяснява чрез ипостасното единение и неговите свойствености.

Ако бива изобразяван някакъв човек, то е възможно, защото е в тяло, защото е 
ἐνσώματος.30 Той обаче не се изобразява като бездушевен. Предполага се тъкмо 
обратното. Същото се отнася до Христос и неговата Божественост в обра-
за на неговия исторически лик. Архитип и образ не са едно и също, настоява 
многократно Студитът, защото едното е истина, а другото сянка. Тялото на 
Господа се почита заедно с неговата Божественост поради природната връзка 
(συναφεία). В образа се почита не природата на плътта, а отношението (σχέσις) 
и даже, повече от това, неописуемата Божественост, която е съхранена в обра-
за дотам, доколкото единената с него плът съществува в сянката. Къде, пита 
риторично Теодор, я няма Божествеността? Не е ли тя в разумното и неразум-
ното, в одушевеното и неодушевеното? Тя обаче е там в по-голяма или по-малка 
мяра, в зависимост от устройството (κατὰ ἀναλογίας) на съответните приро-
ди. Божествеността е в образа, но не чрез природно единение, защото това не 
е някаква сама по себе си обожена плът, а обожена чрез относителна причаст-
ност (σχετικὴ μετάληψις), доколкото е причастна на благодатта и честта.31

4. Прототип и образ. Омонимията

Решаващото обяснение на връзката между прототип и образ се предшества от 
няколко важни разяснения. Най-напред се заявява заблудата на иконоборците с 
тяхната неспособност да различават между теология и икономия. В сферата на 
теологията и на богословската догма Словото трябва да бъде почитано в ума 
и в истината. Тогава трябва да се устоява в съзерцанието на ума (ἐν τῇ κατὰ 
νοῦν θεωρίᾳ), в което Светият Дух дарява божествена оформеност (μόρφωσις). 
Почитането на Христа в неговия образ е принцип (λόγος) на икономията. Тайн-
ство на икономията (μυστήριον τῆς οἰκονόμιας) е, че се е състояло съединение 
(σύνοδον) на божествената и подходящата човешка природа в едната ипостас 
на Логоса, приел материя и даже плът и станал като човеците. В икономията е 
произтекло парадоксално прехождане на неописуемото към описуемо, на неогра-
ниченото към ограничено, на неопределеното към определено: Христос, Логосът, 
въплътен във видим за очите индивид, не е дошъл привидно или като представа.

В икономията са видими както прототипът, така и производното (παράγωγον) 
от него. Свойствено за материята е да бъде материално описвана. Отменя-
нето на видимостта и описуемостта на Христа означава да се отмени въплъ-
щението. Теодор твърди, че разликата между идол (εἴδωλον) и образ (εἰκόνα) 
в икономията е очевидна за всеки, който има ум. Така се противопоставят 
заблуждаващо (πλάνον) срещу свободното от заблуда (ἀπλανής): едното дава да 
се познава многобожието, а другото – най-действеното в икономията (τὸ τῆς 

29  Antirrheticus III, 1, 53, PG 99, 413BC.
30  Antirrheticus III, 1, 40, PG 99, 408D.
31  Antirrheticus I, 12, PG 99, 344AC.
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οἰκονομίας ἐναργέστατον).32 Посредством тези пояснения той полага проблема за 
образа изцяло в сферата на икономията, тоест в сферата на неоспорваната 
компетенция на Аристотеловата логика.

Аристотелистко е и понятието му за произведение на изкуството. Изкусно про-
изведеното (τὸ τεχνητόν) възниква, постулира Теодор програмно, чрез подража-
ние (μίμησις) на природата. Нищо не се нарича „произведено чрез изкуство”, ако 
не се предхожда от природата.33 В този смисъл Христос има образ, произведен 
чрез изкуство по силата на уподобяващото подобие (ὁμοωτικὴ ἐμφέρεια).34 Опре-
деляйки се за Аристотеловата „мимесис” и следователно срещу Платоновата 
„диегесис”, Теодор прокарва твърда аналогия между словесното и изобразител-
ното описание. Λόγος τῆς ἱστορίας и нарисуваното чрез подражание проявяват 
едно и също. Няма разумно схващане, акустичен знак и следователно описание 
единствено за Божественото. Всичко друго, фиксирано посредством ноетично 
разбиране, се описва чрез слуха или зрението. Принципът и на двете е един и 
същ.35 Това се отнася и за видимото свято отпечатано изображение на Христа 
(ὁ ἱερότυπος χαρακτὴρ τοῦ Χριστοῦ βλεπόμενος), което освещава виделите го.36

Образът, настоява от тази перспектива Теодор, е сянка на светлината и за-
това славата на производното не е отделима от славата на прототипа. Каза-
ното за причината засяга и причиненото. В първия случай обаче то се изказва 
синонимно (συνωνύμως), сиреч в собствен смисъл (κυρίως), защото се изказва и 
по природа, в другия случай се изказва не в собствен смисъл, защото се изказва 
омонимно (ὁμωνύμως).37 Понятието „омонимия” е главното тълковно средство 
на Теодор при въпроса за изображенията.

Христос е наречен Бог и заедно с това човек както поради означаването на 
именуването (σημασία τῆς προσηγορίας), така и поради природата на Божестве-
ността и човековостта. Неговото изображение е Христос поради означаването 
на именуването, но не и поради природата на Божествеността или човековост-
та.38 Не е възможно образът да се нарича прототип, защото съответната 
собствена дефиниция на природата (ὅρος τῆς φύσεως) е различна.39 Никой не 
би отстоявал глупостта, че сянката и истината, природата и положеността 
(θέσις), архитипът и производното, причината и причиненото са едно и също по 
природа, или че едното е в другото, или и двете. Христос и неговият образ не 
са едно и също по природа, макар да са едно и също поради неделимостта на 
именуването. Образът бива наричан „Христос” по омонимия.40 Омонимията идва 

32  Antirrheticus I, 2; I, 3; I, 4; I, 7; II, 4; III, 3, 15, PG 99, 332A; 332C; 332D-333B; 336B-337A; 353D; 428B.
33  Antirrheticus III, 2, 1, PG 99, 417A.
34  Antirrheticus III, 2, 4, PG 99, 417D.
35  Antirrheticus I, 10, PG 99, 340B-341A.
36  Antirrheticus I, 5, PG 99, 335BC.
37  Antirrheticus I, 8; II, 16, PG 99, 337B; 360D.
38  Antirrheticus II, 17, PG 99, 361B.
39  Antirrheticus III, 3, 1, PG 99, 420D.
40  Antirrheticus I, 11, PG 99, 341BC.
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от различието между логосите на същността.41

На това и подобните на него места Теодор Студит се опира почти дословно 
на Аристотеловото размишление в първата глава на съчинението за категори-
ите. Там се заявява, че омонимията е налице в случаите, когато името на две 
неща е общо (κοινόν), но принципът (или определението) на същността (λόγος 
τῆς οὐσίας) на всяко от тях е различен. Знаменателен е даденият пример: живо 
същество са както човекът, така и неговото изображение (τὸ γεγραμμένον). 
Общото между тях е само името, а отнасяното към него определение за същ-
ността е различно, защото, ако искаме да определим какво при всяко от тях е 
„живо същество”, за всяко от тях би се изказало свойствено му определение.42 
Близостта е очевидна и размишлението на Аристотел следва да се гледа като 
изворов текст. Въпреки това Теодор не споменава Аристотел и предпочита да 
се позовава на църковните отци. На това място неговите авторитети са Васи-
лий Велики и особено Дионисий с парафраза на неговата теза от За небесната 
йерархия 4,3: „Истината в подобието, прототипът в образа, едното е в другото 
с изключение на разликата в същността”43.

Теодор равнополага прототипа и образа въз основа на подобието (ὁμοιότης) на 
ипостасата, защото там няма принцип на различаването (λόγος τῆς διορίσεως). 
Той акцентира посредничеството на ипостасата: прототипът и образът са раз-
лични по природа, но те са едно в ипостасното подобие.44 Образът на Христа при-
тежава равенство с прототипа само в подобието на ипостасата. Без да забравя 
да подчертае второстепенността на славата на образа поради различието в при-
родите, Теодор утвърждава в този хоризонт равенството (ἰσότης) на прототипа и 
образа.45 Тъкмо и единствено от тази перспектива Христос, защото е прототип 
на собствения си образ, има едно поклонение (προσκύνησις) с него.46 Собственият 
образ на Христа е в Христос, защото той е ἀνθρωπομόρφος. Когато виждаме 
образа му, описан в някаква материя, ние почитаме неговата μεγαλειότητα.47

5. Почитането на образа. Материя и форма

Теодор Студит отхвърля идеята иконите да бъдат показвани, но не и почитани. 
Трябва ли Евангелието само да се слуша, пита той риторично, не обаче и да бъде 
почитано (προσκυνούμενον), макар да е достойно за почит (σεπτόν)? В образите, 
следователно, в Евангелието, в Кръста и в останалите осветени неща ние почи-
таме Бог в дух и истина, защото материите (ὕλαι) се отнемат чрез умствения 
възход към Бога. Умът не може да остава при тях, защото не вярва в тях. Той 

41  Antirrheticus III, 4, 6, PG 99, 432A.
42  Categ. 1a,1-6 [бълг. превод: Аристотел, Категории, в: Аристотел, Съчинения в шест тома, I/1, прев. Иван 
Христов, София, 2008].
43  Antirrheticus II, 11, PG 99, 357C.
44  Antirrheticus III, 4, 1, PG 99, 428B.
45  Antirrheticus III, 3, 1; III, 3, 12, PG 99, 420D; 425C.
46  Antirrheticus III, 4, 1, PG 99, 428D.
47  Antirrheticus III, 4, 10, PG 99, 433A.
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възхожда чрез тях (δι᾿ αὐτῶν) към прототипа.48

В този пункт особено значими са две теми. Едната е темата за видовете по-
читание и разликата между тях в противоречие с опонентите, които ги отъж-
дествяват. Молитвено поклонение (λατρευτικὴ προσκύνησις), подчертава Теодор, 
подобава единствено Богу и то е винаги едно и също. Императори, военачални-
ци, владетели, бащи се почитат, но не като богове. Който разпознава разликите 
между видовете почитане, в които прототипите се почитат чрез отпечатъ-
ците им, оказва същинско поклонение само на Божествеността, а останалите 
почита в съответствие с тяхната устроеност (κατ᾿ ἀναλογίαν), в зависимост 
от това на какво са производни.49 В този смисъл той ползва и понятието „ре-
лативно поклонение” (σχετικὴ προσκύνησις).50 На това ниво Христос и неговият 
образ получават еднакво поклонение, защото те, прототип и образ, имат еднак-
ви характерни черти. Една е славата и едно е поклонението при почитането на 
Христовия образ заради Христос, макар образът да е по-низш и вторичен поради 
принципа на същността (λόγος τῆς οὐσίας).51

Определеността на тази релативност в случая с образите е свързана с вто-
рата тема, а именно връзката между материя и форма. Материята на образа 
не заслужава никакво поклонение, натъртва с емфаза Теодор, а само Христос, 
който бива уподобяван чрез нея. Материята е нещо различно от онова, което 
бива уподобявано. Характерните черти са в уподобяваното, макар да се уподобя-
ва чрез различни материи.52 Трябва да се забележи, че Теодор държи да ползва в 
този контекст Аристотеловата двойка „материя-форма”, която иначе се ползва 
рядко в традицията при подобни проблематики. Трябва обаче да се установи още, 
че в същото време той се отклонява от Аристотеловото понятие за материя. 
Ясен знак за това е честото ползване на множественото число, което не е оби-
чайно при Аристотел. При Студита ὕλη, респ. ὕλαι означава по-скоро вещество, 
материал. Още по-силно е отклонението при употребата на понятието εἶδος.

6. Схващането за „εἶδος”

Теодор ползва понятията εἶδος и μορφή и при обозначаването на общото, вида 
или рода, налични в същността-οὐσία. Такъв е например случаят при тълкуване-
то му на Иоан. 14:9, където той говори открито за формата-μορφή „Божест-
веност”.53 В този смисъл „ейдос” се употребява винаги, когато става дума за 
„единовидни” (τὰ ὁμοειδῆ), които са едно по същност, а се различават помежду 
си ипостасно.54 По-често обаче Теодор прилага друг начин на употреба на поня-
тието, който той съзнателно отбелязва. Той заявява: „Видът (εἶδος) се изказва 

48  Antirrheticus I, 13, PG 99, 344CD.
49  Antirrheticus I, 19, PG 99, 348D.
50  Antirrheticus I, 20, PG 99, 349D.
51  Antirrheticus III, 3, 3-4, PG 99, 421BC.
52  Antirrheticus III, 3, 14, PG 99, 425D-428A.
53  Antirrheticus III, 1, 41, PG 99, 408D-409A.
54  Cf. e.g. Antirrheticus III, 1, 20, PG 99, 400B.
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за различаване на рода, както е в случая с „общия човек”. Εἶδος се изказва и 
за формата (μορφή) на отделното, чрез която се различаваме един от друг”55. 
Ейдосът се персонифицира и ударението върху собствения εἶδος на прототипа 
е решаващо за Теодоровото тълкуване на иконите. При почитането на образа 
се отдава почитание на ейдоса на прототипа.56 В този смисъл се изказва и 
μορφή: всичко изобразено е производно от формата (μορφή) на своя прототип.57 
Наистина, Аристотеловите понятия εἶδος и μορφή позволяват да бъдат тълку-
вани като метафизична перспектива на отделното цяло, но и тогава не биват 
мислени като сингуларни сами по себе си. Теодор обаче акцентира определящата 
роля на ипостасата и извежда от това уникалността на формата – εἶδος, респ. 
μορφή. Тук той не следва Аристотеловия концепт.

На едно централно място се цитира Атанасий Александрийски: „В образа на им-
ператора е ейдосът (εἶδος) и формата (μορφή) на императора. Ейдосът е в об-
раза и императорът е ейдосът, който е в образа. Който почита образа, почита 
в него императора, защото образът е негов ейдос и негова форма”58. Същото 
схващане за εἶδος може да бъде установено в Лук. 9:29 и в тълкуването на това 
място от страна на Теодор.59 Аристотеловата рецепция на Студита има свои-
те граници, и то при отците на Църквата и Светото писание.

Аргументирането на иконопочитанието при Йоан 
Дамаскин

Сравняването на ученията на Дамаскин и Студита показва най-напред близост-
та между двете програми. И Дамаскин изхожда изключително от основни Ари-
стотелови позиции. Трябва да се забележи, че той действа много по-предпазливо 
при употребата на понятието „εἶδος”, докато „μορφή” бива често мислено син-
гуларно и при него60. Материята също бива схващана по-скоро като вещество. 
И при него образът е подобие, обозначаващо прототипа, при което се различава 
от него, защото му е подобно не във всичко.61 Всеки образ е откровяване и по-
казване на скритото (τοῦ κρυϕίου), настоява Дамаскин, при което сред приме-
рите му е и изобразяването на скритата в тялото душа.62 Аз не изобразявам 
невидимата Божественост, а видяната плът Божия, заявява той по-нататък. 
Ако и душата не подлежи сама по себе си на изобразяване, колко по-невъзможно 
е да се изобрази Бог.63 Дамаксин описва шест различни вида образи64 и пет вида 

55  Antirrheticus III, 4, 13, PG 99, 433C.
56  Antirrheticus III, 3, 13, PG 99, 425C.
57  Antirrheticus II, 9, PG 99, 357B.
58  Antirrheticus II, 13, PG 99, 360AB. Cf. Athanasius Alexandrinus, Oratio III contra Arianos, 5, PG 26, 332A.
59  Antirrheticus III, 1, 53, PG 99, 413BC.
60  Cf. e.g. Orationes adversus iconoclastas, III, 21, PG 94, 1341A.
61  Oratio I, 9, PG 94, 1240C.
62  Oratio, III, 17, PG 94, 1337B.
63  Oratio III, 6, PG 94, 1325B.
64  Oratio III, 18-23, PG 94, 1337C-1344A.
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поклонение (προσκύνησις)65, при което поклонението се определя генерално като 
знак на смирението (σημεῖον ὑποπτώσεως)66. Почитанието (λατρεία) се определя 
като дължимо единствено на самия Бог, докато иконопочитанието се описва 
като релативно поклонение (σχετικὴ προσκύνησις).

Същественото различие между Студита и Дамаскин е установимо тъкмо при 
начина на откровяване на Божественото чрез образа. Тук Теодор ползва ка-
тегорията „отношение” (σχέσις), при което подчертава, че в ипостасата на 
станалия човек Логос природата на плътта стои в единяващо отношение с не-
описуемата Божественост, благодарение на което тя бива почитана и в образа 
като в сянка.

Дамаскин също поставя в центъра ипостасното единение, но той се насочва 
към друго Аристотелово учение, детайлно изложено в деветата книга на Ме-
тафизика, а именно към учението за връзката между οὐσία, δύναμις и ἐνεργεία, 
особено към тезата за същностните енергии, както е доразвито то от ранни-
те християнски отци. Основателно е забелязано, че още при Максим Изповедник 
символната интерпретация на образа при Дионисий Псевдо-Ареопагит е заме-
нена чрез енергийното му тълкуване.67

Тялото Господне също е Бог, подчертава Дамаскин. Чрез ипостасното единение 
тялото е станало необратимо онова, което помазва (τὸ χρίσαν), оставайки та-
кова, каквото е по природа, тоест одушевена плът.68 Израил не виждаше Бога, 
продължава той, ние обаче виждаме с непокрито лице славата на Господа69, кое-
то става възможно тъкмо благодарение на обоженото тяло. Някакъв си образ на 
нематериалната, невидима, безфигурна и нецветна Божественост се отхвърля 
като лъжа. Сега обаче, когато Божествеността се съедини като животворящ 
и спасяващ лек с нашата природа, нашата природа бе прославена70, и то по съ-
щина (ὄντως ἐδοξάσθη ἡ φύσις ἡμῶν)71. Това прославяне се мисли като вътрешно 
притежание на природната енергия на Божествеността.

Сама по себе си плътта е материя и творение. Аз почитам материята, добавя 
обаче Дамаскин, чрез която стана моето спасение. Не я почитам като Бог, а 
като изпълнена с божествената енергия и благодат (θείας ἐνεργείας καὶ χάριτος 
ἔμπλεων).72 От тази перспектива Дамаскин въвежда първоначално платоническо-
то понятие „причастност”: „Аз изобразявам невидимия Бог, станал заради нас 

65  Oratio III, 27-32, PG 94, 1348D-1352D.
66  Oratio III, 27, PG 94, 1348D.
67  Smilen Markov, Die metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus. Historische Zusammenhänge und 
Strukturtransformationen (= Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 118), Leiden-Boston 2015, 
190.
68  Orationes adversus iconoclastas, I, 16, PG 94, 1245B.
69  Oratio I, 16, PG 94, 1248B.
70  Oratio II, 11, PG 94, 1293D-1294A.
71  Oratio III, 9, PG 94, 1332D.
72  Oratio II, 14, PG 94, 1300B.
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плът и кръв в причастност (ἐν μεθέξει)”73. Причастността на Божественост-
та към човековостта на Христа се тълкува не като каузален ефект, а като 
енергийно взаимно проникване (περιχώρησις) при съхраняване на природите със 
съответните им принципи и на природните свойства. Описвайки втория вид 
почитание, Дамаскин дава по-детайлно определение на божествената природна 
слава (φυσικὴ δόξα), която е присъща на единствения Славен, който има славата 
си не от някого другиго, а сам е причинителят на всяка слава. Тя е необхватна 
светлина, несравнима сладост, неописуема красота, първооснова на благостта, 
непостижима мъдрост, неограничена сила.74 Тъкмо тя изпълва човековостта на 
Христа и бива откровявана от нея. Тази слава се придава според Дамаскин и на 
иконопочитателя: „Виж каква сила и каква божествена енергия (θεία ἐνεργεία) 
приижда в онези, които във вяра и с чиста съвест почитат светите образи”75.

Заключение

Може да се заключи, че както Теодор Студит, така и Йоан Дамаскин ползват 
Аристотелови фигури и доказателствени мотиви в отпора си спрямо своите 
опоненти. По този начин те формират съществено по-нататъшната философ-
ска традиция във Византия. Трябва във всеки случай да се подчертае, че нито 
те, нито противниците им могат да бъдат определяни като аристотелици или 
платоници в собствения смисъл на двете големи школи. Дори само разликите 
между Студита и Дамаскин свидетелстват, че Аристотеловото мисловно на-
следство се ползва селективно, при което критериите за неговото усвояване 
имат в основата си християнския светоглед и ученията на църковните отци.

73  Oratio III, 6, PG 94, 1325B.
74  Oratio III, 29, PG 94, 1349AB.
75  Oratio III, 41, PG 94, 1356C.
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Владимир Теохаров

ИДЕЯТА	ЗА	

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА	ТЕОЛОГИЯ	

В	OPUS POSTUMUM	НА	ИМАНУЕЛ	

КАНТ	И	ПРОИЗХОДЪТ	НА	

ПРОБЛЕМА	ЗА	САКРАЛНОТО

Идеята за трансценденталната теология се разгръща в късното произведение 
на Кант Opus Postumum1, I конволут, във връзка с формулировките на Кант за 
същността и идеята за трансценденталната философия изобщо. Нека да посо-
чим някои по-характерни формулировки:

„Философията е един познавателен акт, с продукта на който се цели не само 
науката като (средство), а мъдростта като цел сама по себе си – оттук тя 
тръгва като нещо, основаващо се на самия Бог”2.

Разбира се, Кант отбелязва, че „за човека философията е стремление към мъд-
ростта, което всякога остава неизпълнено, защото даже учението за мъдрост-
та е твърде нависоко за човека”3. Но в крайна сметка за нас е важна форму-
лировката, че „трансценденталната философия е идеята за обхващането на 
цялото, което разумът сам си проектира”4.

1  Кant’s Gesammelte Schriften, Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 21, 22, Kant’s Handschriftlicher 
Nachlass, Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter, 1936.
2  Ibid. S. 7.
3  Ibid. S. 6.
4  Ibid.

Д-р Владимир Теохаров е доцент по философия във Философския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Саарбрюкен, Ви-
ена и Хановер. Гост-преподавател в НБУ и Евангелското висше училище 
в Дармщат. Автор на монографиите Експерименталната метафизика на 
Фридрих Ницше (София, 2006), Метафизика и психология (София, 2008), 
Ницше, Хайдегер и християнската метафизика (София, 2015) и на множес-
тво студии. Съставител на серия от сборници и антологии. Активен пре-
водач от немски език. 
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С оглед на това си определение и отговаряйки на въпроса допустимо ли е раз-
делението Бог – свят, Кант дава нова формулировка за трансценденталната 
философия като учението за Бога и света.

След тези предварителни определения Кант пристъпва към интерпретацията 
на проблема за екзистенцията на Бога, защото според него преходът към гра-
ницата на всяко знание се осъществява чрез интерпретация на отношението 
Бог – свят.

„В порядъка на системата на синтетичното познание от понятия a priori, т.е. 
в трансценденталната философия, принципът, който осъществява прехода към 
завършването , е този на трансценденталната теология в двата въпроса:

1.  Що е Бог?

2.  Съществува ли Бог?

Понятието за Бог е това за една особа, значи за едно същество, което има 
права, спрямо което никой друг няма право, каквито може да има само Едно или 
също така само една Species (Бог или богове), които пък трябва да имат лич-
ностност, свободно изволение, без което качество те не биха били богове, а 
idola, т.е. вещи. Такива особи не би могло да има в по-голям брой, т.е. ако има 
Бог, то той ведно с това е единствен в особата си и няма множество богове, 
понеже понятието им би било съвсем тъждествено. Различните богове, на кои-
то би се отдавала почит, биха били божества, почитанието им – езичество, а 
неверничеството и идолопоклонничеството – дяволско.”5

Множеството на боговете е също толкова немислимо, както и множеството 
на световете, а има само един Бог и един свят. Това е една аргументация на 
монотеизма, която е характерна не само за Кант, но и за Фихте и Шелинг. В 
един по-друг аспект тя е характерна и за Гьоте и тук искам да приведа една 
рефлексия от 1815 г., която е симптоматична за начина, по който Гьоте участва 
в така наречената полемика за природата на Божественото в немската класи-
ческа култура след 1800 г.

„В изследването на природата ние сме пантеисти, в сферата на поетическото 
ние сме политеисти, а в сферата на нравственото – монотеисти.”6

Едва ли е необходимо да се доказва, че последната част от това определение 
на Гьоте се съгласува с идеите на късния Кант. Отново в Opus postumum Кант 
твърди:

„В понятието за Бог ние си мислим особа, т.е. едно Разумно същество, което, 

5  Ibid. S. 9-10.
6  Вж. Religionsphilosophie und spekulative Theologie. Der Streit um die Göttlichen Dinge (1799-1812). Quellen-
band. Hrsg. von W. Jaeschke., Hamburg: Meiner, 1994, S. 324.
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първо, притежава права, второ, без да е ограничено от дълга, може, обратното, 
да ограничава посредством повели на дълга всички други разумни същества”7.

В света като цяло на разумните същества има битие и това на морално-прак-
тическия разум, следователно един императив на правото, а това вече значи, 
че има Бог. Богът и светът представляват предметите на волята на морал-
но-практическия разум и негов височайши обект.

Характерно за Кантовото определение на трансценденталната философия е 
разделението на морално-практически и технически практически разум. В сфе-
рата на технически практическия разум попадат сръчността и изкусностите, а 
в морално-практическия – дългът. Нека да обърнем внимание на това определе-
ние на Кант за дълга във връзка с интерпретацията на Бога, която той прави 
в съгласие с определението на Божественото, което посочихме по-горе. Кант 
въвежда едно изключително важно определение, което е с далеч отиващи след-
ствия. „В морално-практическия разум е заложен категоричният императив да 
се гледа на всеки човешки дълг като на Божествена повеля.”8

Изключително важни в този контекст са разсъжденията на Кант относно това 
на кое същество може да се предицира личностност.

„Личностността е свойството на дадено същество, което има права, следо-
вателно има морално качество. Съзнанието за нея в субекта принадлежи към 
морално, а не технически практическия разум, даже ако или доколкото тя има 
дълг. [То, съществото] има не чисто технически, а също морално практически 
разум.”9

За нас е от съществено значение тук, че предикатът личностност може да 
бъде отнесен в аспекта на едновременността към човека и към Бог и основ-
ният принцип на това отнасяне беше посочен в пасажа „да се гледа на всеки 
човешки дълг като на Божествена повеля”. Съвременният протестантски те-
олог и голям изследовател на Шелинг в ранния период на своето творчество 
Паул Тилих нарича този тип съотнасяне принцип на корелацията и го поставя 
в основата на своята систематична теология и христология. Считам, че при 
интерпретацията на късния Кант в посочения от мен контекст принципът на 
корелацията може да бъде наблюдаван и валидизиран с успех.

За нас от съществено значение при интерпретацията на тази Кантова идея 
за трансцендентална теология е колизията, осъзнавана, разбира се, и от самия 
Кант, между двете възможности – Бог да бъде интерпретиран като чиста идея 
и Бог да бъде интерпретиран като личност. Тази разлика Кант фиксира чрез 
следните съждения:

7  Kant, Opus postumum, S. 10.
8  Ibid. S. 12.
9  Ibid.
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„Разликата да вярваш Един Бог или в един Бог, същото като да вярваш в един 
живящ Бог (не в същество, което е чисто и просто идол, а не особа). Всемирът 
на нещата, доколкото е обект на сетивата, е светът mundus. Но ако се раз-
глежда като чиста идея – universum”10.

Едва ли е необходимо да се посочва допълнително колко е важна тази Кантова 
идея за генезиса на понятието universum при Шлайермахер, който на мястото 
на понятието за Бог полага понятието за universum. Деянията на universum се 
възприемат и третират като деяния на Бог. Сетивният свят само изразява и 
откровява universum. Верен на Кант, по подобен начин Шлайермахер говори за 
безкрайното и неделимо човечество, което екзистира във всеки отделен човек. 
Нека приведем едно изказване на Вилхелм Дилтай, който определя Шлайермахе-
ровата система като трансцендентална теология: „Така на това трансценден-
тално становище на теологията възниква методическият способ да се откри-
ва в психологията на религиозността законът, по който се развиват нейните 
форми, но в това развитие да се разкриват степените на съвършенството, 
така щото в границите на субективността на религиозното съзнание да стане 
възможна една психологически добре обоснована вяра”11.

Но да се върнем към Кант:

„Човекът с неговия принцип на свободата сам е една чиста идея на чистия ра-
зум, категоричният императив гарантира реалността му и дотолкова той е 
Noumenon.

Моралното понятие за свобода на човека отвежда към понятието за Бог по-
средством моралния императив; но не доказва насъщността му като [тази] на 
една особена субстанция”12.

Клетвата: в Бог или в живящия Бог е несъобразност, ако се полага във връзка с 
емпирическата правдивост, т.е. във връзка с предмети на природата.

Неговото име е свято, неговото дълбоко почитание е набожност и волята му е 
всемогъща и Той самият е idea. Но царството му в природата тепърва трябва 
да настане.”13

Нека да проследим как се разрешава тази колизия, зададена от Кант, между 
интерпретацията на Бог като идея и интерпретацията на Бог като личност. 
Един от най-известните последователи на Кант Херман Коен чрез своето твор-
чество е пример за интерпретацията и разрешаването на тази колизия. В Ети-
ка на чистата воля от 1904 г. намираме следното твърдение: „Бог не бива да 

10  Ibid. S. 48.
11  Dilthey, W. Gesammelte Schriften. XIV. Bd. 2. Halbband: Schleiermachers System als Theologie. Göttingen. 
1966, S. 537.
12  Kant, Opus postumum, S. 48-49.
13  Ibid. S. 52.
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става съдържание на вярата, ако тази вяра ще да означава нещо различно от 
знанието”14. Следвайки едната възможност, зададена от Кант, Коен интерпре-
тира Бог като идея: „Ние наричаме Бог една идея, и то централната за всички 
идеи – идеята за истината. Бог не е особа, като такава той се явява само в 
сферата на мита”15. Интересна е философската еволюция на Херман Коен, коя-
то свидетелства как от едната характеристика на Божественото, дадена от 
Кант в Opus postumum, може да се премине към другото определение, дадено 
също в Opus postumum. В трактата Религия и нравственост от 1907 г. се сре-
щат и нови формулировки: „Колкото повече Богопознанието чувства себе си вед-
но с това като Богообичност, толкова по-страстна става борбата за вярата, 
борбата за познанието и за любовта Божия”16. А в произведението от 1915 г. 
Понятието за религия в системата на философията се забелязва вече експлици-
тен израз на тази нова насока. „Ако аз обичам Бог, то аз вече не го мисля като 
попечител на нравствеността по земята, а като мъздовъздател за нищия в 
световната история. В Бога аз възлюбвам Отца на човеците, затова любовта 
към Бог трябва да превъзхожда всяко познание. Аз не мога да възлюбя Бог, без 
да отдам за тоя Бог в неговата корелация (курсивът мой, В. Т.) с човека цялата 
си сила, цялото си сърце, живеещо за ближните ми, цялата си душа, обърната по 
всичките посоки на духа към съвремието.”17 Голямото посмъртно произведение 
на Коен Религията на разума от изворите на юдейството е последното свиде-
телство за тази негова еволюция. Нека да се ограничим само с едно позоваване: 
„Любовта на човека към Бог е любов към нравствения идеал. Само идеала мога 
да обичам аз и идеала не мога да схвана, освен ако не го обичам”18.

Знаменателен е фактът, че почти по същото време, когато излиза посмъртно-
то произведение на Херман Коен, излиза за пръв път фундаменталното за рели-
гиозните изследвания на ХХ век произведение на Рудолф Ото Das Heilige (Идеята 
за святото), което бележи друга насока в развитието на идеите на Кант и 
Шлайермахер за трансценденталната теология. Издател и голям почитател на 
Шлайермахер, изследовател на Кант и Фриз в своето ранно съчинение Религи-
озната философия на Кант и Фриз от 1904 г., Рудолф Ото в своето знаменито 
произведение се връща към тенденциите, очертани от Кант, интерпретирайки 
своята основна категория „свято”. Тук няма да се спираме подробно на тази 
интерпретация, тя е предмет на друго изследване. Достатъчно е само да отбе-
лежим, че в своето произведение Идеята за святото Рудолф Ото нееднократно 
определя святото като категория a priori (17 и 20 глава) и дори като чиста 
категория a priori.

„Подобно на понятията на чистия разсъдък при Кант, също и на нравствените и 
естетически идеи и съждения, преживяванията на святото ни отвеждат назад 
към един скрит самостоен извор, пораждащ представи и чувства, който незави-

14  Вж. Мартин Бубер, Аз и Ти, Задушевният разговор, Божието затъмнение, Варна, Стено, 1992, с. 206.
15  Пак там, с. 207.
16  Пак там, с. 208.
17  Пак там, с. 209-210.
18  Пак там, с. 212.
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симо от сетивния опит е в самата душа, отвеждат ни към един „чист разум” 
в най-дълбокия смисъл, който поради своето преливащо от изобилие съдържание 
трябва да се различава и от чисто теоретическия, и от чисто практическия 
разум на Кант като нещо още по-възвишено или по-съкровено.” (17 глава)

Предмет на настоящото изложение беше представянето на някои основни мо-
менти от интерпретацията на проблема за Бога при късния Кант. Надявам се, 
че беше очертана както тяхната проблематичност, така и тяхното изключи-
телно значение за формирането на изследователските подходи на една съвре-
менна философия на религията.
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Романо Гуардини

ЗА	ГЬОТЕ	И	ТОМА	ОТ	АКВИНО	

И	ЗА	КЛАСИЧНИЯ	УМ.	ЕДИН	

СПОМЕН

Светло нещо беше това наше малко честване на Гьоте в крепостта Ротенфелз 
на 28 август 1924 г.; онзи кратък час, в който така богато и ясно звънтяха в 
съзвучие реч, поезия и музика! Той започна с възхвала на Гьоте, а сетне взорът се 
разгърна и в неговото поле влезе св. Тома от Аквино. Не бяхме замислили праз-
ника, във всеки случай не подробностите на заседанието, което бе нахвърляно 
само в най-общи линии, след което обаче всичко бе предоставено на творческа-
та радост на общността. Всъщност, когато една вечер се бяхме събрали, за да 
обмислим какво ще става по-нататък, изведнъж ни хрумна, че вдругиден е 175-ият 
рожден ден на Гьоте. Стана така, сякаш сред нас се появи нещо силно и искрящо. 
„Трябва да помислим за това…” После разговорът продължи: „През тази година е 
обаче и седемстотната годишнина от раждането на Тома от Аквино”. Ала как-
во е общото между тях двамата? Спомням си добре как по някакъв повод ми бе 
разказано, че старият Й. Б. Хайнрих, значим схоластически богослов и генерален 
викарий на епископ Вилхелм Емануел фон Кетелерс, се оплакал веднъж шеговито, 
че се чувства при Гьоте повече у дома си, отколкото при св. Тома – Хайнрих 
принадлежеше на старото поколение богослови, които свързваха с божествената 
ученост и мисловната сила едно богато светско образование – Гьоте бил върхът 
на онова, което човек би могъл да достигне, без да се опира на Христа. Аз обаче 
мисля, че повечето не хванаха вяра, когато се каза, че искаме да поменем едно-
временно тези двама – в толкова различен смисъл – велики.

После обаче нещата се събраха убедително ведно, когато при малката си реч в 
рицарската зала назовах имената на тези двама толкова неподобни си човеци: 

Романо Гуардини (1885–1968) е немски католически мислител от ита-
лиански произход. Приема свещенически сан през 1910 г. Професор по 
философия на религията в Берлин от 1923 г., той е отстранен от 
преподаване, когато нацистите идват на власт. След 1945 г. е про-
фесор в университетите в Тюбинген и Мюнхен. Автор на трудове по 
философска антропология и философия на културата, а също и на из-
следвания върху Данте, Паскал, Хьолдерлин, Достоевски и Рилке. Сред 
по-известните му книги са: Духът на литургията (1917), Човекът и 
вярата. Изследванията на религиозното съществуване в романите 
на Достоевски (1932), Краят на новото време (1950).
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великия светец и дълбок, мълчалив мислител, чийто лик днес отново започва да 
свети така силно, а до него „човекът на света”, както той сам се обозначава, 
богатият и творящият, който изглежда така чужд спрямо Христос и Църква-
та… И тогава мисълта, изоставяйки всичко останало, се обърна към онова нещо, 
онова стоене, онзи душевен тон, който лежи в същината на тези двама велики 
мъже и прави възможно – въпреки всичките различия – да ги виждаме свързани.

Това е преди всичко начинът, по който един такъв човек се вглежда в света: с 
един съвсем открит поглед, който всъщност никога нищо не „иска”. Не иска едно 
нещо да е така, друго иначе, а трето изобщо да не е, затова пък всичко да е така 
и така… Този поглед не оказва насилие върху нищо. Защото може да има някакво 
насилно действие още в начина на гледане. Има един начин нещата да се имат 
пред очи, който избира, отхвърля, подчертава и отслабва. Така на растящото 
дърво, на човека се предписва как да върви по пътя си, а на от себе си произти-
чащите събития на съществуването как да са, за да намери в тях потвърждение 
особената воля на гледащия. Погледът, който имам предвид тук обаче, притежа-
ва страхопочитанието да оставя нещата такива, каквито са те в себе си.

Да, той, изглежда, има една творческа яснота, в която едва нещата могат 
свободно да достигат до тяхната пълна същина; да стават каквото са в своя-
та дълбина с една иначе неотредена им релефност и пълнота. Този поглед оку-
ражава всеки образ, всяка сила, всяка характерност да достига пълната си 
значимост.

Това е детският поглед, но в окото на зрелия човек. Той притежава спокойно 
доверие в битието; страхопочитание пред неговото величие; и широкия обхват, 
в който има място за всяка пълнота. Този поглед става мъдрост, когато човек 
е преминал достатъчно дълга отсечка от живота си. Защото, както вижда не-
щата, така той после – и все по-ясно – вижда техните условия; вижда граници 
и степени. Навярно това е най-изтънченият израз за същността на мъдростта: 
че тя е усетът за граници и степени! Той вижда какво е голямо и какво малко, 
благородно и низко и как се преплитат взаимно животът и смъртта.

Към това се прибавя и едно второ: този ум не смесва нещата. Има едно пове-
дение, което не понася никакви различия, никакви дистанции, никакви противо-
речия. То иска единство; но единство веднага и бързо. Единство такова, че в 
него разликите, мислени единствено като по-голямо и по-малко, се включват в 
равенство; степенуванията не стоят ясно очертани, а се приплъзват едно в 
друго; границите не преминават между отчетливо Да и Не, а потъват в неоп-
ределена множественост. Противоречията бързо се неутрализират; зейналите 
проблеми се затрупват; твърдите стени на фактите се обвиват в мъгла, в 
която умът може да убеждава себе си, че тези стени вече не съществуват. 
Сферите се смесват: политически неща се измерват с икономически мащаби; 
въпроси на изкуството се решават с педагогически отговори; философски проб-
леми се обработват от естетическа гледна точка. Изкуството се прелива в 
действителност; труд, който би трябвало да бъде съществен сам по себе си, 
се полага от гледните точки на любовта към ближния, на любезността или въо-
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душевлението. Делото се подвежда под хоризонта на личното, а към личността 
се подхожда педагогически.

Умът обаче, който честваме, оставя нещата да са такива, каквито са: едно-
то отчетливо до другото. Жизнените сфери в тяхната собствена същностна 
определеност, събитията, делата, ценностите: политика и икономика – едното 
не е другото; наистина, те са във връзка помежду си, но без да се смесват. 
Държавно-политическият живот е нещо различно от живота на отделното лице, 
поради което те не могат да бъдат мерени от една и съща перспектива, от 
която да се подчиняват на едни и същи окончателно фиксирани закони. Изкуство, 
не действителност. Възпитание, не артистично творчество. Иначе би трябва-
ло изграждащият се човек да бъде произведение на изкуството. Тогава би се 
разпаднало онова, което се нарича характер, а изкуството би било принизено. 
И така нататък… Този ум прокарва ясни граници: страданието не е радост; 
трудът не е любов към ближния; професионалното постижение не е грижа за 
човека; индивидуалното чувство не е обществена необходимост. Сферите не 
се вплитат една в друга. Всяко нещо израства от своята собствена същина.

Чудното обаче е ето какво: когато подобен човек е провървял един ден, той е 
направил всичко така, както е трябвало да бъде направено; отдал е дължимото 
на всяка задача, изхождайки от самата нея; встъпил е във всеки час тъй, както 
часът го изисква. Когато подобен човек е провървял по този начин живота си: 
виж, тогава има единство. Живо, дълбоко единство.

Как става това? Как е възможно да се дава право на всяко особено нещо, да не 
се пресяга от едно към друго и да не се прокарват изкуствени връзки, а все пак 
да възниква така дълбоко единство? Защото този вид мисловност е отворен за 
същностния порядък, заложен в самите неща. Тя има благоговение. Тя не подготвя 
насилствени системи, мащаби, планове, с оглед на които да се направлява живо-
тът, а се оставя да бъде водена от порядъка, който действа в самите биващи. 
Според нея в нещата е наличен дълбок разум, положен от Твореца. Образование пък 
означава да се възприеме този разум и да му се даде пространство за действие. 
Какъв велик израз намира тази мисловност, когато на въпроса какво значи да си 
нравствен св. Тома отговаря: „Да вършиш доброто”! А когато идва следващият 
въпрос: „Какво обаче е доброто?”, той заявява: „Разумното при всеки отделен слу-
чай”. Това „разумно” обаче няма нищо общо с никой сух рационализъм. Най-правилно 
би било да преведем думата със „същностно”. Тук не се предпоставя някаква цен-
ност, да речем на справедливостта или на безкористието, или на каквото и да е, 
за да се заключи след това: следователно „добро” е това и това, а се пита самото 
битие: Какво има там? Какво става? Каква е ситуацията? Какво произтича като 
същностно присъщо следствие, съответстващо на вътрешния, битийния разум?

Навярно би могло да се каже, че това е в последна сметка поведение, произтича-
що от битието. Неслучайно философията на св. Тома бива наричана философия 
на битието. Едно поведение, утвърждаващо не само примата на логоса пред 
етоса, но и на битието пред действието. Дълбинната същина на това поведе-
ние е не смелост или някакъв трагичен героизъм, а благоговение. Благоговение 
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пред вътрешния порядък на нещата. Послушание спрямо съществения призив на 
Твореца из онова, което е сътворил – въпреки всичко, което е повредено там от 
греха. Това пък от само себе си се превръща в дълбоко доверие в направляването 
на всичко ставащо.

Този начин на мислене не иска да има нищо общо с никоя пъргава предприемчивост, 
с никакво високомерно оценяване, отсъждане, съдене и изискване. Когато такива 
хора съзерцават, в погледа им се разгръща нещото. Когато действат, тогава е 
така, сякаш се дава свобода на вътрешния порядък на съществуването. Защото 
тяхното действане е деликатно проследяване, вслушване и долавяне. Действител-
ното е прибрано тук в грижовна длан; живото е изтълкувано с послушно деяние. А 
единството няма нужда да бъде извличано принудително, то израства.

Да, и така се стига накрай до най-същественото: каква е дълбочината на тази 
особена нагласа.

Има дълбочина, която се покои в непрогледността. Тя означава, че не може да се 
встъпи; че не може да се проникне; че нещо лежи в бездната или в мрака, или в не-
пристъпни висоти, или във вихрушката. Тя се формира от чудовищното; от мярата, 
надхвърляща всяка сила за възприемане, от течението, заливащо всички брегове.

Има обаче и една друга дълбочина: онази, която се покои в яснотата, класична-
та. Тук нищо няма нужда да бъде тълкувано. Там няма гънки, нуждаещи се от ра-
зясняване. Не стърчат никакви височини, пред които умът се стъписва безсилен. 
Не се появява никаква бездна, в която да пропадне. Не настъпва някакъв хаос, 
който да изпълва с ужас. Всичко стои светло в прозрачно настояще. Но всяка 
линия е наситена с нарастваща пълнота. За нея обаче не може да се каже нищо 
особено повече. Това, за което става дума, е съвсем ясно видимо. Да, мога само 
да повторя: в нея има пълнота, значимост, широта и дълбина…

Има ли нещо по-дълбоко от чистата светлина? За Новалис пределното е нощ-
та, за Микеланджело – също. Това е дълбочина от другата сфера. Противно на 
нощта, светлостта обозначава тук почти същото като „повърхност”. Класично 
формираният обаче вижда, че в нищо не може да се влезе по-надълбоко, откол-
кото в яснотата на някои следобеди, когато всички неща са като пропити със 
светлина. Той потръпва и сърцето му тупти учестено от сладостно болезне-
ната загадъчност на онова, което е така точно формирано и така неприкрито 
прозрачно. Той вижда в толкова разумно оформената колона или в гръцката ваза, 
по която няма никаква скрита гънка, да се отваря висшата дълбина.

За св. Франсоа от Сал се разказва, че когато го срещнала Жана Франсоа дьо 
Шантал, изпаднал в пълна безпомощност. Защото да погледнеш през кристал-
ната вода в някой малък поток и да видиш всяко камъче в нея, е нещо мило; но 
едно езеро, което е съвършено бистро, но толкова дълбоко, че погледът не стига 
до дъното, предизвиква уплах. Така му се случило с тази жена. Нейното същест-
во било напълно прозрачно; но с една яснота, в която се проявява неизчерпаема 
дълбина… Това е класично.
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Този класичен вид не търси някакви необичайни предмети за творчеството си. 
Той се свени от всяко изригване и от всяко взривно движение. Той обича от-
четливата насъщност, обозримата мяра и човешки разбираемото – да, тъкмо 
нещата от всекидневното съществуване. Но линиите искрят, отношенията са 
пълни със значимост, а произведението става крилато.

Класичният вид дълбочина говори спокойно. Затова лесно се пропуска онова, което 
казва. То изглежда саморазбиращо се. Възприеме ли се обаче по-точно подобно сло-
во от слуха и ума, то става все по-силно. Изглежда, че не се казва нищо особено. 
Но саморазбирането на светлината е това, което прави светло всичко, което на-
влиза в нея… Да, действително, в тази дълбина е проясненото саморазбиране на 
светлината. И когато тази сила на прозирната дълбина стане творческа, тогава 
тя създава произведения, които убеждават. Тя строи свят, в който може спокойно 
да се броди, и формира редове, в които животът се чувства добре и се разгръща.

Това не означава обаче уют. Споменатото саморазбиране почива върху сериоз-
но култивиране. Класичният вид се разгръща само благодарение на постоянно 
отхвърляне. Целият Вилхелм Майстер говори за това, а мисловното движение в 
Сума на теологията – не по-малко. Непрестанно нещо трябва да се преодолява: 
съблазънта на отиването в безкрайност; устремът към безмерното; безредие-
то, дивото, неясното, инертното…

Когато това саморазбиране сполучи, то прави нещата леки. Да направиш теж-
кото леко – без обаче да отнемеш неговата сериозност, неговия риск, неговото 
великолепие – да доведеш тежината му до състояние на свободен покой, да дове-
деш запъващото се до плавен ход – това е класичното. Преодоляването на теж-
неенето. Прехождането на силата в игра. То няма нищо общо с губивремето. 
Това олекотяване става посредством постоянно изгаряне. Прочети какво казва 
св. Бенедикт за „modestia” (самообладание) и „serenitas” (ведрост) и за силата 
„да напредваш все по-бързо по пътя нагоре с безкрайна радост в душата”. Раз-
бира се, тази сила се освобождава и съзрява в изпълнението на „всекидневната 
служба”; във винаги новото преодоляване на инертната тежина, обитаваща 
нашето същество. Бенедикт нарича „инертност” първия грях, който поражда 
все нова и нова инертност и който трябва да бъде преодоляван с всекичасно 
обновявано усилие, с боязливо почитание пред всевиждащото око на Бога.

За такива неща ставаше дума. И те ни изпълниха с радост.

Всъщност би трябвало да се заговори и за лошите възможности на този ум, за 
самодостатъчността, за нравоучителстването, за светскостта и сантимен-
талния културен оптимизъм, както и за още немалко неща. Това обаче трябваше 
да е празник и затова го оставихме да се удържи в своята доброта и светлина.

Превод от немски: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: Romano Guardini, Ein Gedenkbuch mit einer 
Auswahl aus seinem Werk, hrg. Werner Becker, Leipzig, 1969, SS. 43-52.
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Владимир Градев

ПСИХОТЕОЛОГИЧЕСКИ	

РАПСОДИИ

This soul, or life within us, is always saying 
the very opposite to what other people say 

Вирджиния Улф

1. Думата психология се появява едва през XVI век. Употребена е за първи път 
в заглавието на съчинение на хърватския хуманист Марко Марулич (1450–1524) 
Psichiologia de ratione animae humanae lib. I, което е изгубено. Терминът влиза 
трайно в употреба в края на XVI век. Йохан Томас Фрайг (1543–1583) отделя 
специално място на психологията в Quaestiones Physicae (1573 г.). Немският 
учен следва Аристотел и за него психологията е част от физиката (т.е. от 
природознанието) и един от дяловете на антропологията (термин, изкован през 
1501 г. от немския лекар Магнус Хунд), която се разделя на анатомия, наука за 
тялото и неговите органи, и психология, наука за единената с човешката душа 
психика и нейните способности. През 1590 г. излиза Psychologia на марбургския 
професор Рудолф Гоклениус (1547–1628), първата творба под това заглавие.

Психологията възниква в парадигмата на научната революция също като ана-
томията на Везалий, космологията на Коперник, химията на Бойл. Тя се развива 
под влиянието на медицината и две основни направления, които са се запазили и 
до днес: психофизиологията и психопатологията. Натуралистичната психология 
търси да опише и обясни психичните състояния, тъй както физиологията изслед-
ва органичните процеси. Тази първа психология намира своя завършен израз в 
Psychologia empirica (1732) на Кристиан Волф (1679–1754), който установява пра-
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лигията в специалност „Културология” на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и философия на 
религията в НБУ. От 2001 до 2006 г. е посланик на Бъл-
гария при Светия престол и Малтийския орден. Автор 
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вила и закономерности на мисленето, тъй както физиката на Нютон определя 
законите за движенията на телата. Немският философ създава и „психометри-
ята”, метод за измерване и математическо моделиране на психичните процеси. 
Така психологията става наука, отказвайки се от „душата” в името на обектив-
ното изследване на вътрешните състояния и откриването на техните закони. 

Новата наука се развива предимно в Германия, Холандия, Англия, страните на 
Реформацията. Под нейно влияние тя се изпълва и с друго съдържание. Психоло-
гията на реформаторите се определя от разграничението, което прави Лутер, 
между външния, или плътския човек и вътрешния, или духовния човек в За свобо-
дата на християнина, разграничение, което трайно бележи протестантската 
(модерната) душа. Външният човек е роб на греха и света, на желанията и 
обстоятелства, ала вътрешният човек е истински свободен, със свободата, с 
която го дарява изкупилият го на кръста Христос. Така християнинът е едно-
временно свободен и роб, но в различни области: свободен във вярата и роб на 
плътта и делата (затова и те не спасяват): simul justus et peccator (едновремен-
но праведен и грешен). Не става, значи, дума за противопоставяне между душа-
та и тялото, а между два начина на съществуване: на вътрешния човек, който 
живее според своята съвест и духовните неща, и външния човек, който живее 
според плътта и светските неща. Лутер подчертава значението на личния 
опит и емоционалния живот: съвестта не е само следване на добрите принципи 
и верни съждения, а единяване на разума и сърцето, тя не е просто познаване на 
право и грешно, но и чувство на радост, на тъга и покаяние.

Необходима е специална грижа за душата (Seelsorge), за да може тя да се обърне 
и да приеме напълно формата на живот на вътрешния човек. През Средновеко-
вието тази грижа се практикува единствено в манастирите, сега реформато-
рите я разпростират върху всички верни. По същото време впрочем и свети 
Игнатий Лойола открива основното звание на Йезуитския орден, а и на цялата 
Контрареформация именно в грижата за душите (cura animarum). Така през ран-
ната модерност духовникът, бил той протестантски пастор или католически 
свещеник, започва да се грижи за душата на верния, без да принуждава тялото, 
без да раздава награди и наказания, а за да я лекува и подкрепя в нейния път през 
света към Бога. Този път, при това, е строго личен: всеки, макар и с дискрет-
ната помощ на духовния наставник, трябва сам да го измине.

2. Психологията е рожба на ренесансовия натурализъм, който се стреми да из-
следва човека като част от природата и родената от Реформацията и Контра-
реформацията грижа за душите. От самото начало нейното поле е разделено: 
два предмета, два метода, два напълно различни проекта, като спорът между 
представителите на двете големи направления продължава и до днес. 

Единият подход търси как по-пълно и точно да наблюдава, изследва и контролира 
психичните процеси. Другият се стреми да срещне и разбере съкровеното пре-
живяване като барометър на ценното и смисленото във вътрешния живот. Днес 
психологията твърде лесно и неусетно прескача от втория в първия подход. 
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Разногласието между двете направления идва от различието между движението 
и мотива. Законите на движението обясняват траекториите на телата – от 
звездите до електроните, траекториите на душите се изясняват от мотиви-
те. Астероидите и атомите отиват там, където трябва да отидат, ала хора-
та се стремят да отидат там, където искат да отидат. Обясняваме движе-
нията на телата, включително и на нашите, като ги подведем под най-общите 
природни закони и причинно-следствени връзки. Опитваме се обаче да разберем 
мотивите, които тласкат личността за едно или друго действие. Ако искам 
например да разбера защо терористът се взривява или просто защо някой прия-
тел не ми вдига телефона, е необходимо да се поставя на неговото място. Ала 
за целта трябва да мога да изляза от себе си и да погледна на света от глед-
ната точка на другия, и то в мига, когато той е вземал своето решение. В този 
смисъл добрият психолог е по-близо до романиста или драматурга, отколкото 
до биолога или физика. При разбирането търся не причини (които се определят 
от природните, биохимични и пр. свойства), а мотиви (свързани с желанията, 
мислите, чувствата, личните основания за действие). Въпросът в случая не е 
какво, а защо, неговия отговор го дава не причинно-следствено обяснение, а мо-
тивираното осъзнаване.

Разбирането на думите и поведението на един човек от други хора е нещо 
действително трудно и често подвеждащо, при все това то в известна степен 
е възможно въз основата на общата основа на човешкото, на нашия междулич-
ностен диалог. Сравнителните психологични изследвания, които започват с Юнг, 
показват, че всъщност човешката психика е доста сходна в различните времена 
и пространства: емоциите винаги и навсякъде са едни и същи, пък и известна 
рационалност характеризира всички езици и културни нагласи. Фундаментално-
то равнище на човешкото се състои от определени първични фактори, елемен-
тарни форми на мислене и поведение, архетипи, както и да бъдат наричани те. 

Интерпретирането и разбирането са в основата на всички хуманитарни изслед-
вания, включително и на хуманната психология, те именно ги отличават от оно-
ва, което е релевантно за естествените науки. Признавам, че лично мен сциен-
тистката психология не ме интересува особено. Не намирам, че тя дава някакви 
действително значими резултати. Защо? Най-малкото защото при обективното 
изследване на субективния опит самият опит неизбежно се променя, субектът 
става обект, душата се явява като предмет. Обективното, неодушевеното не 
се крие, показва се такова, каквото е, ала субективното, одушевеното обича да 
се спотайва, изплъзва, убягва. Затова душата често се представя като скрита 
в недостъпен замък девойка. Всичко свързано с вътрешния живот е тайнствено, 
загадъчно. Затова и психологията на Джеймс, на Фройд, на Юнг живо ме интере-
сува заради техния опит да изследват и опишат човешката психика в нейната 
дълбочина. 

3. Със създаването на модерната психология в края на ХIX век възниква и психо-
логията на религията, която търси произхода и закономерностите на религиоз-
ното мислене и опит в психичните процеси и състояния. Двете основни направ-
ления, които видяхме, определят развитието и на психологията на религията. 
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Натуралистичният, или емпиричният метод си поставя за цел обективно да ус-
танови и измери психологичните параметри на религиозния опит, а хуманистич-
ният, или херменевтичният подход се стреми да разкрие смисъла и значението 
на религиозността за вътрешния живот. Не бива да се забравя, разбира се, и 
психоанализата, която се насочва към изясняването на ролята на несъзнавано-
то във формирането на религиозните представи и практики.

Исторически възникването на психологията на религията е свързано с реформи-
раното християнство. Протестанти са Шлайермахер, Джеймс, Ото, членовете 
на Женевската школа – Флурноа, Бергер, Пиаже. Същественото за християн-
ството е откровението на Бог като личен Бог (а не безличен като Аллах или 
вечния двигател на Аристотел), като Божествен Аз, който се открива и говори 
на хората в лицето на Исус Христос. От това лично божествено самооткрове-
ние се ражда християнското по същество схващане за човека като личност. А 
протестантството подчертава непосредствеността на личната среща между 
Бог и човек, която се случва във вътрешния живот. Там християнинът се явява 
сам, със своята вяра само (sola fide) пред Бог, за Когото няма нищо скрито, пред 
Когото пада всяка маска и душата става прозрачна и се открива в цялата своя 
истина. Верният трябва да се научи да вижда себе си такъв, какъвто действи-
телно е и какъвто Бог го вижда, за да стане такъв, какъвто Бог иска от него 
да бъде. Оттук и особеното внимание в протестантството към индивидуалния 
опит, чувства, преживявания, психичните състояния и процеси. 

Уилям Джеймс пръв кара хората да опишат своя собствен религиозен опит, с 
което дава начало на психологията на религията в Съединените щати, тази 
жива лаборатория на всички съществуващи религии и вярвания по света. 

Само поколение след него обаче психолозите на религията избират да тръгнат 
по пътя на Вунд и емпиричната психология. В центъра на тяхното внимание не 
стои вече описанието и разбирането на вътрешния опит, а изследването и обяс-
няването на религиозното поведение и психика. След кратък подем в началото, 
това води до дълъг, продължил почти през целия ХХ век застой. Защо? Защото 
тази дълбоко съкровена среща в душата с личния Бог, ако въобще съществува, а 
не е само блян или фантазъм, както подозират много психолози, не може да бъде 
наблюдавана и измервана отвън. Нещо повече, през ХХ век религията на Запад 
изгубва под ударите на секуларизацията много от своята достоверност и об-
ществено влияние. Вследствие на това емпиричната психология за дълго изгуб-
ва интерес към религиозния опит, за да отдаде своите сили на разработването 
на това, което се търси: тестове за човешки ресурси, консуматорски нагласи, 
реклами и пр. А когато религиозните нагласи и поведения са изследвани, то е 
единствено, за да бъдат разголени и обяснени. Повечето психолози се водят от 
убеждението, че религиозното преживяване в действителност е различно от 
своята видима проява. Свръхестественото не подлежи на измерване и обектив-
на оценка. За позитивната наука то следователно не съществува и вярванията 
и представите за божественото се раждат не от някакъв досег с него, а единс-
твено от илюзиите и идеализациите, страховете и желанията. Те се определят 
като ирационални, несъзнавани, анормални и често патологични изкривявания, 
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които би трябвало да се разпръснат, щом бъдат изложени на светлината на ра-
зума и вкарани в рамките на нормалното психологично поведение. 

Така, дълго време психологията на религията е най-нерелигиозната от всички 
модерни науки. Затова тя често се гледа с подозрение и недоверие от самите 
вярващи, които виждат в нея стремеж да се постави под въпрос реалността 
и смисълът на техния съкровен опит и те съвсем основателно реагират, също 
както поставения на лабораторната маса омар, който, отбелязва с мека ирония 
Уилям Джеймс, „би се изпълнил с чувство на лично посегателство, ако можеше 
да чуе, че го класифицират като „ракообразен”, и би казал „не, аз не съм такова 
нещо…”. 

Едва в края на ХХ век, с обрата в процеса на секуларизацията, психологията 
също започна постепенно да осъзнава, че все така религията е изключително 
важна за повечето хора по света. В психологията бързо започна да се налага 
friendly отношение към религиозните преживявания. Те не се разглеждат вече 
от перспективата на психопатологията, а се схващат като черти на нормално 
развития индивид, свързват се с душевното здраве и личното осъществяване. 
Така и психологията най-накрая осъзна очевидното и прие, че религията като 
цяло въздейства благотворно на човешката психика, че тя прави хората не 
само по-малко егоисти, но и по-малко отчаяни, че ги учи да гледат по-ведро и с 
доверие на живота, да живеят по-просто и да търсят удовлетворение в семейс-
твото, приятелството и пр. След 11 септември феномените на религиозния 
фанатизъм и тероризъм поставят естествено не малко въпроси и предизвика-
телства и пред психолозите: изясняването на вътрешната мотивация и пси-
хичното състояние на ислямистите или все по-разпространеното доброволно 
забулване с „одеждата на богобоязливостта” от млади, израснали и живеещи на 
Запад мюсюлманки и т.н.

4. Как Бог става реален за човека? Бог е невидим. Не можем да Му стиснем ръ-
ката, да Го погледнем право в очите, да чуем с ушите си какво ни казва. Той не 
ни се явява с никой знак на съществуването и действителността. При все това 
хората не само вярват в Неговата реалност, но и мнозина имат непосредствен 
опит, под една или друга форма, на среща с нея.

Учените, които не вярват в Бог, заключават, че толкова много хора вярват в 
нещо, за което няма никаква очевидност, защото тяхната вяра служи на дру-
ги и по-полезни цели. Така, за еволюционната теория основните елементи на 
нашата психика са се формирали през хилядолетията, за да адаптират homo 
sapiens към един опасен и непредвидим свят. От тази гледна точка вярата в 
съществуването на някаква свръхестествена реалност възниква от склонност-
та на първобитните хора и децата да придават тайни намерения спрямо тях на 
неща и сили в природата, откъдето и тяхното одухотворяване. А когато човек 
се развие и порасне, т.е. има научно образование, логическо мислене, и той би 
следвало да бъде naturaliter атеист. Религията за еволюционисти като Доукинс, 
Денет, Харис, Хитчънс, четиримата конници на новия атеизъм, днес е не прос-
то отживелица от минали адаптации, а сериозна пречка, която спъва и забавя 
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естествения ход на навлязлото в нова фаза от своето развитие човечество и 
която трябва час по-скоро да бъде отстранена. Защо обаче и високообразовани, 
напълно рационални люде продължават все така да вярват? Като обяснение 
най-често се изтъква човешката, твърде човешката необходимост от илюзия 
или самозаблуждение, която, изтласквайки страха от реалността на живота, 
дава по-добри шансове за оцеляване. Вярващите, с една дума, са хора, които не 
са съзрели емоционално и тяхната психика не е еволюирала до онова по-висше 
състояние, в което разумът играе водещата роля и е в състояние да постигне 
добър и успешен живот и без илюзии.

Прибързано и късогледо заключение. Вярващите не са нито по-ирационални, нито 
по-глупави, нито по-инфантилни и застинали в своето развитие от невярващи-
те. Съвсем не всеки вярващ е заслепен и маниакален фанатик, който впрочем, 
както добре знаем от времето на тоталитаризма, може да бъде и отявлен и 
войнствен атеист. Подобни едноизмерни тези са израз не на просветен рацио-
нализъм, а само на материалистичен фундаментализъм. Доказателството, че 
религиозните вярвания са продукт на еволюцията само по себе си не ги оборва, 
тъй както и математическото мислене също е продукт на еволюцията, без 
това по никакъв начин да премахва неговата валидност.

Безспорно, промяната на условията на живот влияе не само на гените, но и на 
вярванията и практиките. Природните и социалните науки дават ценни сред-
ства за разбиране на религиозния феномен. Неверието впрочем подлежи на съ-
щите социални и психични обуславяния като вярата. Николай Бердяев съвсем 
основателно започва своето изследване на психологията на болшевишкия атеи-
зъм с изложение на руската религиозна психология, защото връзката между тях 
е несъмнена.

Атеизмът е убеден, че оборва със строги научни аргументи съществуването 
на Бог и религията трябва да бъде отпратена, тъй както Птолемеевата кар-
тина на света или флогистонът в някогашната теория за горенето, в музея на 
изгубените каузи. Още от Просвещението основният мотив за критиката на 
религията са строгите, трезви и зрели критерии на научната рационалност. 
Ала те нямат особена стойност във вътрешния живот, във всекидневния опит, 
където от значение е преди всичко как и какво чувства човек. Религията не вли-
за и излиза с науката от живота на хората. Доказателствата както в полза на 
религиозната нагласа, така и против нея, са недостатъчни. Чистата рационал-
ност не е по-достоверна от основанията на сърцето. Никой не става вярващ, 
защото някой философ му е доказал съществуването на Бог или пък физик му е 
дал емпирично потвърждение за него, както и никой не губи своята вяра, защото 
друг философ го оборва. 

Когато рационалността, и то такава, каквато е според стандартите на днеш-
ната наука, се превърне в единствен критерий, тогава всичко онова, което 
произтича от афектите и емоциите, т.е. онова, което изпълва и осмисля личния 
опит, се оказва несъществено и съответно пренебрегнато или отстранено. 
Атеистичната психология на религията изпуска своя обект, защото го изпраз-
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ва от неговото собствено съдържание и значение. Ако някой, бил той атеист 
или вярващ, се отнася с високомерие и подозрение към вярванията на другия и 
се стреми преди всичко да ги разобличи, то той твърде лесно вижда чуждите 
липси и несъвършенства, ала му е трудно, направо невъзможно, да види свои-
те пропуски и недостатъци и изследването само затвърждава собствените му 
предпоставки и идиосинкразии. Отнасящите се до религията въпроси и пробле-
ми никога не са неутрални. Невярващите имат своите лични, дълбоки психични 
основания и мотиви за своята позиция, също както вярващите: мнозина не вяр-
ват в Бог не защото знаят, че Той не съществува, а защото не желаят Той да 
съществува и те да трябва да се изправят един ден на съд пред Него.

Всъщност религията е това, което е, и нищо друго. Тя е своеобразен пълноценен 
човешки опит и той, също както изкуството или любовта, просто се изпуска, 
ако бъде сведен до нещо друго: биологическите нагони, социалните условия, ико-
номическите отношения и пр., и пр. 

5. Несъмнено, всяко религиозно действие (както впрочем и всяко друго) се явя-
ва в психиката, обличайки различни субективни форми. Тези именно субективни 
форми изучава психологията, въпросът е как точно го прави. Емпиричното из-
следване пренебрегва своеобразието на религиозния опит, ако го откъсне, както 
най-често прави, от неговите твърдения за другата реалност и стойността, 
която вярващият човек им придава. Оттук и необходимостта от доброто по-
знаване на неговата религия, на нейната теология и система от вярвания. В 
действителност съзнанието, както показва феноменологията, не е „седалище”, 
постоянно и неизменно вместилище на психичните състояния и процеси, не е 
инертно, а интенционално (от лат. intendere, насочвам се, стремя се, целя). 
Винаги е „за”, винаги е „към” нещо. Когато мислим, мислим за нещо, когато 
желаем, желаем нещо, когато се страхуваме, се страхуваме от нещо, когато 
се надяваме, се надяваме на нещо и т.н. Съзнанието, накратко, е динамично и 
дейно, насочено безспир към обекти и цели, които едновременно му дават съ-
държателност и устременост. Както е безсмислено да се изследва сетивното 
съзнание вън от неговото отношение с цветове, звуци, миризми и пр., без кои-
то то не би могло да се упражнява, така и религиозното съзнание не може да 
бъде изолирано от неговото отношение с Божественото или Абсолютното, с 
това, чиято реалност, както и да бъде наречена тя, се възприема единствено 
от sensus divinitatis или религиозния усет. Снемането на свръхестественото 
измерение премахва своеобразието на религиозното съзнание, това, чрез кое-
то то именно е религиозно. Нещо повече, характерно за религиозния феномен е, 
че той вместо да оставя съзнанието затворено в собствените си граници, го 
принуждава да излезе.

Никой учен не може да реши въпроса дали Бог съществува, или материята е 
единственият източник на нашето съществуване. Никой психолог не може да 
определи дали Христос или Кришна действително е налице, когато някой Го пре-
живява като присъстващ в своя живот, в своята психика. Науката не може да 
отговори на този въпрос. „Какво можем да кажем, значи, за Бог? Ако кажеш, че 
можеш да дадеш определение за Него, то не ще бъде определение на Бог. Ако 
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кажеш, че Го разбираш с мисълта си, то мисълта ти те лъже. Ако разбираш, 
значи, не е Бог…” Si comprehendis, non est Deus. Бог, ако действително е Бог, е 
трансцендентен и безкраен, следователно непостижим и неразбираем за разума 
на крайните човешки същества. 

Действително, няма нищо физическо, нищо осезаемо в опита на божественото, 
каквито и „мощи” да държи вярващият в ръката си, за да ги изтъкне на невярва-
щия като „безспорно доказателство” за Неговото съществуване. Ала по същия 
начин никой учен не може да даде емпирично доказателство за Неговото несъ-
ществуване. Това, което може да направи психологът, е не да казва и той на 
свой ред дали Бог съществува, а да търси да види как се явява и присъства Бог 
във вътрешния живот на хората, как те разбират, че са се срещнали по някакъв 
начин с Него и че това за тях не е било просто блян, фантазъм, средство за за-
доволяване на желания и успокояване на страховете, как те самите отличават 
божественото от илюзията, суеверието, глупостта, лудостта и т.н. 

Психологът, като всеки друг изследовател, може да опише единствено човешка-
та страна на отношението. Той може да изследва как хората достигат до Бог, 
как те се свързват със свръхестествената реалност, в какви религиозни об-
щности, с какви практики, как ги научават и прилагат, какви са психичните ме-
ханизми и процеси, с които осъзнават присъствието на нещо, което идва извън 
сетивата, и защо те са различни от халюцинациите и душевните заболявания. 
Ала психологията не може да каже нищо определено за истинността на този 
опит, тя няма как да реши въпроса за реалността на Божието съществуване, а 
единствено да отчете връзките, които човешката психика тъче с него.

6. В психологията на религията, също както в общата психология, има, видях-
ме, два основни подхода. Единият, разработван и прилаган от професионално 
обучени психолози, е количествен, емпиричен, обективен. Той разглежда религия-
та като наблюдаемо поведение и търси обуславящите фактори, постоянните 
и променливите величини, предвидимото в индивидуалните нагласи и преживя-
вания, за да ги обясни с причинно-следствени връзки и да установи техните 
закономерности. Вторият подход обхваща по-широк спектър изследователи на 
религиозния феномен. Качествен, интерпретативен, субективен, той търси да 
схване религиозния опит като вътрешен процес, който следва да бъде емпатич-
но приближен, за да бъде изследван и разбран като смислова цялост. Този метод 
не редуцира и класифицира, а цени и уважава индивидуалното преживяване с не-
говите особености, кризи, прекъсвания. Той търси среща със съкровения живот 
на самата личност и нейното сложно взаимодействие с религията, като се 
стреми да проникне в съзнаваните и несъзнавани мотиви, опитва се да разбере 
значението, което религиозните образи, символи, разкази, ритуали имат за са-
мия индивид. Там, където опитът е субективен, и интерпретацията е неизбежно 
субективна: един и същи сън може да бъде видян просто като сън или схванат 
като божествено откровение. 

Така, едните изследователи търсят да вземат на сериозно самия религиозен 
опит, а за други той е само израз на определени психични нагласи и неврологич-
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ни механизми. Различията между двата подхода водят съответно и до различна 
картина на религиозния опит. Днес все повече се търси преодоляването на 
строгите разграничения между различните школи и направления. Налице са не-
малък брой интересни и работи, които търсят да съчетаят разнообразни гледни 
точки и да отдадат по-голямо внимание към разнообразието и своеобразието 
на различните религии. Така или иначе, рамката на изследването се определя 
от формирането, интересите, ценностите на изследователя. В настоящото 
съчинение например психологията на религията се разглежда от гледна точка на 
науките за религията, а не като специализация в психологията. 

7. Психологията на религията изследва психичните измерения и функции на ре-
лигията. Религията най-общо е съвкупността от чувства, действия, мисли, от 
езикови изрази, символи, знаци, с които човек се отнася към свръхестественото, 
както и да се нарича то. Религия има там, където има усет за това изцяло друго 
измерение на реалността, с което се влиза във връзка чрез вярвания и практики, 
митове и ритуали. Това е минималната изходна точка на всеки религиозен опит.

Отношението с тази друга реалност се изразява и осъществява чрез различни 
вярвания и практики; то изпълва мислите и чувствата с представи за нейната 
същност и намеса в света и живота; то предписва правилата за поведение в 
обществото; то предлага решение на проблемите на съществуването; то дава 
мотиви и принципи за социалното действие. С една дума, то определя своеоб-
разния „темперамент” на homo religiosus, неговата особена духовна нагласа, а 
чрез нея и формата на живот и мислене на индивида и общността. Още нещо, 
думата религия етимологически означава връзка, а релационната структура е в 
основата на човешкото съществуване. Затова не е за учудване, че религията е 
изконният и най-силен опит на човека да намери смисъл в своята тъй странна 
участ на този свят.

Целта на психологията на религията е да намери достъп до субективния опит 
на хората в неговото религиозно измерение. Тя търси чрез изследването на ре-
лигиозния опит на индивида да разбере по-добре човешката психика. 

Какво правят най-общо психолозите? Изследват религиозното поведение: спаз-
ване на религиозни предписания, посещение на служби, молитви, обръщания, 
екстази, паранормални феномени и пр. Измерват, степенуват, откриват законо-
мерности, следят показатели, за да могат да оценят значението на религията 
при изграждането и съхраняването на личната идентичност като принадлеж-
ност, самоопределяне и самооценка, вяра в Бог. Изучават например формиране-
то на религиозни представи и идеи у децата, като искат от тях да нарисуват 
как си представят Бог или да разкажат малки истории в отговор на показани 
им картинки, да довършват изречения и пр.

За мен въпросниците, тестовете, заданията не само са проблематични като 
критерии за съставяне и оценяване, но признавам, и като цяло, те са ми особе-
но безинтересни, защото неизбежно прекъсват и видоизменят личния опит на 
питания. За изследването на вътрешния живот е необходим преди всичко esprit 
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de finesse, който да разграничи видимите и измерими елементи на религиозното 
поведение от съществените, дълбинни и съкровени елементи и да осъществи 
едно по-сложно интерпретиране и разбиране на взаимодействието, нормално и 
патологично, на съзнаваните и несъзнавани психични процеси във формирането 
и преобразуването на субективния опит и отношенията с другата реалност.

9. Психологията е наука за изследване на субективните състояния, религията е 
исторически и културен феномен. Вярата, чувството за божественото, рели-
гиозният опит са, несъмнено, sui generis, но те не се проявяват под постоянна 
форма в психиката, а се живеят в определен исторически контекст и органи-
зационни форми. Психичното раждане идва след биологичното. Няма спонтанно 
човешко развитие, изгубеният в гората Каспер Хаузер не расте като котето на 
улицата. Потребностите могат, единствено благодарение взаимодействието 
с другите хора, да се превърнат в желания, които не са природно дадени, а са 
продукт на културата. Дори хранителните и сексуалните инстинкти на човека 
не са неизменни природни сили и нагони, а са културно белязани и се живеят и 
практикуват по един начин в едно време и пространство, по съвсем друг в друго. 
В никакъв случай не бива, значи, да се забравя, а психологията изглежда твърде 
склонна да го прави, че психичната реалност на човека има две основни състав-
ки – вродена и културна, и че нашият вътрешен опит винаги се опосредства от 
средата и историческите обстоятелства, в които живеем. 

Това в още по-голяма степен важи за религията, която също е културен фено-
мен. Религията задава специфични форми на живот, формира опита, определя и 
изгражда чувствата, мислите, действията, поведението, опита, взаимодействи-
ята между хората, благоприятства определени дейности, възпрепятства други. 
Тя несъмнено се вписва в психичния живот, но за да му даде нещо в повече, а 
именно досега с онази друга реалност, която надхвърля света и човека. Рели-
гията мобилизира телесните енергии и психичните представи и чувства, за да 
ги одухотвори. Тя обосновава опита на вярващите, дава смисъл и съдържание на 
техните жестове и поведения. А частните, непотвърдените от общността и 
традицията вярвания, действително нерядко се оказват лични психопатологии, 
затова unus christianus, nullus christianus, предупреждава още Тертулиан. 

При това религията е система от социални представи и практики, които се 
изработват от традицията в един дълъг период от време, който многократно 
надхвърля времето на индивидуалния живот. С други думи, не вътрешният опит, 
а културата е мястото, където възниква религията, която се предава и усвоява 
в много по-голяма степен от традицията, отколкото от индивидуалните пре-
живявания.

В монотеистичните религии вярата в единия Бог е определящата и е средото-
чие на различни психични процеси. Има обаче световни религии, като будизма и 
конфуцианството, в които няма вяра в личен Бог и на тях съответно е чуждо 
произхождащото от нея разбиране за личността и нейното психично организи-
ране. Моделът на психологично обяснение не може да бъде следователно един и 
същ за различните религии. Изследването на формите на мислене и чувстване 
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изисква познаване на представите, вярванията, ценностите, ритуалите, пра-
вилата за поведение в даден културен или религиозен контекст. Не е все едно 
дали някой чете и как чете сурите на Корана или будистките сутри. Стремя-
щият се да разбере психиката на религиозния човек трябва добре да познава и 
съдържанието на неговите вярвания и практики, предписанията, които следва, 
тъй като те са призмата, през която той интерпретира и разбира всичко, кое-
то преживява, и те в значителна степен структурират и неговото психично 
пространство. Така изследователят на психологията на мюсюлманите трябва 
добре да познава и разбира исляма, на будистите – будизма, и т.н., защото един-
ствено овладяването на религиозната и културна рамка позволява да се раз-
познаят конкретните знаци, символи, съдържания и да се оцени тяхната реална 
роля в психичните процеси. Модерната религиозност на западния човек пък се 
характеризира с изострена рефлексивност, с особено самосъзнание. Съвремен-
ният индивид знае, че неговият религиозен светоглед нито е естествен, нито 
неизбежен. Неговата вяра не е автоматична, неговите убеждения не са толкова 
силно обвързани с неговата идентичност, той ги схваща като „опция”, лично 
предпочитание и решение. Тази рефлексивност и волеви избор скъсват с тради-
цията и радикално видоизменят формата на религиозния опит.

Няма просто религиозно чувство, общо за всички хора, тъй както няма просто 
език, общ за цялото човечество, въпреки че всички ние имаме езикова способ-
ност, говорим и разбираме определен език. Задача на психологията на религията 
е да изследва как различните религии, всяка по свой начин, изграждат и регули-
рат психичния живот на индивида, като предоставят възможности и средства 
за осмисляне на опита, задават рамката на лична религиозност, отчитат коле-
банията, напреженията, скъсванията, преходите между вяра и неверие. 

10. Психологията на религията е модерна наука, светско знание, тя се различава 
отчетливо от религиозната психология, която откриваме в писанията, учения-
та, практиките на различните религии. Докато лечителят на душата, както и 
да се нарича той (шаман, гуру, старец, наставник и пр.), работи в рамката на 
самата религия и търси да развива и подпомага формирания от нея вътрешен 
опит, то психологът на религията методически е ценностно неутрален. Подхо-
дът му е светски, свободен от религиозни пристрастия. Той съзнателно, неза-
висимо от собствените си верски разбирания, не взема отношение по въпроса 
за обективната страна на религиозните представи. Той не е компетентен, пък, 
видяхме, не му е работа, да се произнася за реалната реалност и свойствата 
на „свръхестественото”, на което се позовава даден религиозен опит. Ако го 
направи, той напуска терена и задачата на своята наука. Психологът може да 
разглежда религиозните феномени единствено като психични дадености, без да 
се стреми да разграничава между истинска и фалшива вяра, реално и въображае-
мо обладаване от дявола и пр. Това прави самата общност, извличайки смислите 
и значенията на даден опит от своята религиозната система, която определя 
в кои случаи се проявява свръхестественото и в кои не. 

Психологът, накрая, трябва ясно да осъзнава собствените си предпоставки, 
убеждения, предразсъдъци, да е в състояние да се отделя от тях, да рефлек-
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тира върху тях. Това не е никак лесно, тъй като самите изследователи имат 
свои формирани вече възгледи за трансцендентното, както и да се нарича то: 
едно е да се разобличава като илюзия, друго – да се схваща като естествено и 
необходимо психично развитие. Не трябва да бърза с оценките и заключенията, 
защото те най-често са плод на пристрастни и сектантски подходи, затова не-
говият стремеж трябва да бъде преди всичко към добро описание на конкретния 
вътрешен опит, на което великолепно учи Уилям Джеймс.

Психологът не е апологет на религията, ала не е и неин отрицател. Той не бива 
да изключва реалността на опита на трансцендентното, не трябва непременно 
да го превръща в патология, да го разобличи, да го свежда до нещо друго, до 
онова, което той не е. Той, разбира се, не е теолог и не търси отговор на въп-
роса: що е Бог? Интересува го единствено вярата в Бог, и то от гледна точка 
на психичния процес, изследва не обекта на вярата (той е предмет на теоло-
гията), а процеса на вярване, вътрешните субективни преживявания, радости, 
съмнения, напрежения, противоречия, решения и пр. в отношение с онова, което 
даден човек нарича Бог. Изследва, с една дума, не „какво”, а „как” на вярата или 
неверието? Трябва ли тогава да сме вярващи, за да изучаваме психологията на 
религията. Не непременно: всеки може да го прави, стига добросъвестно и ком-
петентно да е овладял своята наука, тъй както не е нужно (а може да се окаже 
и противопоказно) терапевтът сам да е депресиран, за да изследва и лекува 
депресията. 

Ако обобщим. Психологията на религията търси единствено „психологичната 
истина” на религиозното преживяване. Тя изследва психичната структура на 
религиозния опит, неговите рамки, условия, съзнавани и несъзнавани процеси, 
променени състояния на съзнанието и пр. Стреми се да познае и разбере вът-
решния опит на индивида, който живее и разбира своя опит като религиозен. 
Ударението за нея пада именно тук: върху субективните условия на религиознос-
тта. Различните страни и фактори на религията (ритуали, вярвания, предписа-
ния) имат за нея значение в степента, в която влияят възприятията, мислите, 
чувствата, нагласите, действията. Психологията на религията изучава, с една 
дума, отношенията между религиозен опит и вътрешен живот: как се отнасят 
те един към друг в тяхното здраве и в тяхната болест?
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Марио Коев

КОНЦЕПТУАЛНО	И	ДРАМАТИЧНО

(вместо увод)

I. За драматичното богословие

De profundis clamavi ad te, Domine 
Псалм 130 (129)1

Надявам се – както пише светителят, че „никой няма да започне да ме порицава 
сега, ако покажа по-големи скърби и изобразя по-тежки страдания”2, отколкото 
би било прилично и нужно в едни богословски размисли. От друга страна, трябва 
да се предпазя и от сантиментализма, толкова разпространен и удобен днес, ко-
гато се говори или пише за мъчителното в живота ни. Ето защо още в началото 
ще се спра върху избрания от мен богословски нехарактерен израз „драматично 
богословие”, използван в заглавието на тази книга.

На първо място, гръцката дума драма (τό δρᾶμα) означава действие, а след 
това вече в по-специален смисъл – драматично действие, трагедия. Всъщност 
драмата открива възможност за трагедия3 и затова е оправдано да твърдим, 
че книгите от Св. писание освен повествования за едно или друго събитие са 
и драматически разкази за човеци и техните взаимоотношения в светлината 
на общението им с разкриващия Себе Си Бог. На второ място, следва да имаме 
предвид и че „повествованието донася едно и също до различните хора, дока-
то драматическият разказ носи според това, което всеки отделен възприемащ 

1  В номерацията според православната традиция – Псалм 129; в синодалното издание на Библията на бъл-
гарски: „От дън душа викам към Тебе, Господи”. По-точният превод обаче от латински би следвало да бъде „От 
бездната викам към Тебе, Господи”. Подобно е и на гръцки: εκ βάθέων, от τό βάθος, εος – 1. дълбочина. Б.а.
2  Св. Йоан Златоуст. Къ θеодору падшему, Увњщанiе I-е – В: Полное собранiе творенiй святаго Iоанна Злато-
уста в двѣнадцати томахъ. СПб, 1895, т. Ι, кн. I, с. 112.
3  Тишнер, отец Юзеф. Философия на драмата, С., „Сонм”, 2008, прев. Правда Спасова, с. 53.

Марио Коев е роден на 07.03.1966 г. в София. Учил е в Богословския фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски”. Публикувал е стихове, разкази и 
статии в печата, както и книгите Quasi (2002) и Компанията на пая-
ците (2007). Представената По-долу статия е публикувана за пръв път 
в „Живо предание” https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100521/
catid,280/id,16846/view,article/
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(подч. мое, М. К.) може да схване”.4 С други думи, драматическият разказ е има-
нентно зареден с екзистенциални значения, а това се отнася с пълна сила и за 
Книга на Иова, за което ще стане дума впоследствие.

Нататък, от своя страна думата богословие (ἡ θεολογία) в нейната християн-
ска употреба има малко по-сложно развитие. Тук ще имаме предвид оформеното 
понятие, притежаващо едновременно две невлизащи в противоречие помежду 
си значения. Първото, което е богословието par excellence, е самопроявлението 
на Божествеността, за което свидетелства св. ап. Йоан Богослов: „И Словото 
стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме слава-
та Му, слава като на Единороден от Отца” (Иоан. 1:14). С други думи, Самото 
въплътено Слово, Господ Иисус Христос – Той-е-Бого-Словието (съответно Бо-
гословът).

Следващото значение на понятието, чиито съдържания във византийската тра-
диция са окончателно завършени при св. Фотий Велики, е онова, определено от 
него като първата философия (ἡ πρώτη φιλοσοφία).

Теологията като човешки размисъл той схваща като рефлексия върху благодат-
но полученото богопознание. Теологията и философията биват следователно 
положени на едно общо ниво, където спекулативната теология поема ролята на 
най-възвишения дискурс на първата философия.5

Важно е да се допълни също, че трябва да се прави разлика между догматичeска 
и спекулативна теология.6 За пълнота ще цитирам и определението на извест-
ния съвременен френски православен богослов и философ Жан-Клод Ларше. В слу-
чая той отделя „високото богословие” – мистичното, което за по-голяма яснота 
и идентифицира чрез думата ἡ θεολογία:

„Теологията, обратно, не може да бъде дело на разсъдъка, нито на разума, тъй 
като тя се отнася към божествената реалност, оставаща отвъд природното, 
която не може да бъде постигната по естествен път със собствени сили... За 
да може божествената енергия да действа у него, човек трябва не само да очис-
тва себе си, но и напълно да се откаже от природната енергия на собствените 
си възможности... Очевидно е, че опитът от този вид теология е твърде рядко 
срещано явление; такъв имат само светиите... ако ограничим богословието до 
теологията, както понякога постъпват някои православни монаси в духа на един 
краен максимализъм, то богословието de facto ще стане невъзможно”. Така бо-
гословието не се свежда единствено до теологията, която служи „в известна 
степен като образец или парадигма за богословстване”, като „негова крайна 
цел”.7

4  Крумов, Красимир. Поетика на киното. С., Агата-А, 2000, с. 248.
5  Каприев, Георги. Византийски етюди. С., Комунитас, 2014, с. 30.
6  Там, с. 31.
7  Анна Галперина, Жан-Клод Ларше. Манифест на богословието, https://dveri.bg/9qyw4, прев. Марио Коев.
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Така идеята за драматично богословие, изглежда, се доближава по-скоро до съв-
ременното схващане за екзистенциално богословие, доколкото се занимава и се 
интересува от съществуването на човека в неговото боготърсачество, както 
и разбира се, в богоотстъпничеството му. От друга страна, все пак екзистен-
циалното богословие е достатъчно широк и неясен термин и лесно би ни под-
вело да преинтерпретираме православното богомислие, да речем, в една [пост-]
модерна спекулативна форма, което по никакъв начин не може да бъде негова 
цел. Тук на практика опираме до темата за отношенията и различията между 
религиозна философия и богословие, върху която няма да се спираме сега. Само 
ще кажа, че настоящият текст е своеобразна „смес” между двете, доколкото 
самото определение драматично богословие го предполага. Важно ми се струва 
и да наблегна върху факта, че в никакъв случай в тази книга не бива да се търси 
нито спекулативно богословска в собствен смисъл, а още по-малко – догмати-
ческа богословска работа. Тя няма, нито пък може да има такива цели и задачи. 
Затова и изразът драматично богословие не бива да се разглежда като „поня-
тие” или като „термин” в един по-строг смисъл на думата. Той е по-скоро „ти-
пологично” описание за лични богословски размисли по определен повод (в случая 
Книга на Иова). Следователно драматичното богословие се родее много повече 
с проповедта, но без да е същото като нея.

И все пак има нещо фундаментално, за което трябва да си даваме ясна сметка. 
Защото, ако подходим възможно най-строго към богословието, ще открием и че 
самата догматика, самото богословско учение на Църквата, съществуващо в 
крайна сметка поради и заради живота, делата, страданията, смъртта, Възкре-
сението и Възнесението на Христос, е в най-дълбинните си редове собствено 
драматично, а след това спекулативно философско, историческо и т.н. Защото 
какво в действителност означават например думите на св. Йоан Кръстител за 
Него: „Оня, Който иде подире ми... Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън; лопа-
тата Му е в ръката Му, и Той ще очисти гумното Си и ще събере житото Си в 
житница, а плявата ще изгори с неугасим огън” (Мат. 3:11-12); или пък словата 
на Самия Иисус: „И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще 
се грижи за своето, доста е на всеки ден злобата му” (Мат. 6:34)?

От една страна, наистина, църковното учение „донася едно и също до различни-
те хора” – в този смисъл то може да се види като „повествование”8 именно до-
колкото неговата цел е да събере всички с Христос и в Христос, но връщайки се 
към св. Дионисий Ареопагит, нека припомним и че „човешката природа е срещна-
та точка, кръстопътят на всички битийни равнища, и душата – като съпредел-
на на телесното и безтелесното във всичкото им богатство – е безспорният 
смислозадаващ хоризонт на цялата космическа йерархия”.9 Тъкмо телеологията 
на тази човешка уникалност прави, от една страна, възможно драматичното 
богословие, а от друга – го оставя в състояние на недостатъчна дисциплинарна 
определеност, недостатъчна термин-ологичност.

8  Вж. горе, бел. 4.
9  Каприев, Георги. Учението на Псевдо-Дионисий Ареопагит за йерархията и културата на средновековна 
Западна Европа. – В: С., BYZANTICA MINORA, ЛИК, 2000, с. 57.
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Учението (богословието) на Православната църква, непреложно разкрито от 
нейния Глава Иисус Христос, има за цел да достига до човеците, а не да се 
консервира в абстрактни формулировки, които от себе си крият опасност от 
софистицирано „засферяване”, от частнофилософски, социологически, истори-
чески и т.н. претълкувания. Естествено това не означава, че догматическите 
определения на вселенските събори, които са и в центъра на църковния живот 
посредством и благодарение на св. Евхаристия, трябва да бъдат подложени на 
някаква „модернизация”. Много често под тази дума се разбира нещо по-добро в 
сравнение с друго – отминало. Модернизация по отношение на догматическите 
определения на Църквата в такъв случай няма как да съществува поради проста-
та причина, че те са непрестанно актуални (по същия начин, по който и самата 
Църква е непрестанно актуална и актуализираща се), т.е. винаги модерни за 
онзи, който се стреми към Бога. Оттук и не следва, както си мислят някои, че 
за да бъдат привлечени и отдалечилите се по една или друга причина от Църква-
та люде, нейният език трябва да се пригажда към тях. Точно обратно, целта е 
те да се приобщят към Църквата (да не споменавам „баналната” връзка между 
мисленето и езика). Бих казал, че за нас, живеещите в крайно утилитаризирания 
съвременен свят, догматическите определения на съборите и богомислието на 
Отците са станали дори супермодерни, защото са неразбираеми и непознати. 
Станали са други на света и на нас. И ако по отношение на „света” тяхната 
другост е логична и разбираема (срв. напр. 1 Иоан. 4:3, 510), за нас, християните, 
тя е битийна задача, ако си спомним думите на св. Серафим Саровски, че цел-
та на човешкия живот е да постигне общението със Светия Дух. Ако това е 
целта, ясно е, че тя е и драматична цел, защото постигането  е непрестанен 
сблъсък – и вътрешен, и външен.

Разбира се, опасност се крие и в така предложения тук драматичен подход, ако 
го вземем сам по себе си и забравим хоризонта му на разкриващ и осмислящ 
екзистенциални напрежения, вътрешни конфликти – дори до богохулство; ако 
не помним, че е подход, който се бори да разбере включително себе си като 
отнасящ се към Бога. Едва ли е необходимо да припомням, че богословието – 
православното богословие – е същностно неделимо от Църквата, то е църковно 
богословие, а не частен предмет от академичната номенклатура. Погледнато 
оттук пък, виждаме, че драматичното богословие се поставя в средоточието 
на този опит за живеене в Бога, за богомислие с ясното съзнание, че е греховно 
и непомерно отдалечено от Него (а не Той от нас). В това е драмата-на-бого-
словстващия – че богословстващ, остава все така далеч от богомислието и 
обжението.

И така, драматичното богословие на практика е богословие на покаянието 
(важно е да се подчертае тук: без претенция обаче то самото да е покаяние). 
Не на индивидуалното, интелигентстващо, монадно, „литературно” окайване или 
в „най-добрия случай” – отчайване. То е отчаяние-от-мен-с-надежда-у-Бога.

10  „А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, 
за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света... Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги 
слуша.”
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По формата си тогава драматичното богословие е разговор. Напоследък говоре-
нето за Бога като че ли се възприема предимно като спекулативно философско 
говорене за безлична, абстрактна препредаване и преподаване най-вече на оп-
ределени понятия и категории, форми на човешкото разумяване, постепенно за-
бравяйки, че Той е Жив Бог на живи. Следователно драматичното богословие не 
си поставя и не може да си постави за цел да говори на „всички хора”, а само на 
отделния-пред-Бога. Един от основните предмети на драматичното богословие 
е грехът с всичките му следствия и значения, а грехът ... не е предмет на никоя 
наука. Той е предмет на проповедта, в която отделният говори към отделния. 
В наше време важниченето на науката е подвело проповедниците да се превър-
нат в един вид клисари-професори, що служат редом с другото и на науката и 
намират под достойнството си да проповядват, така че няма нищо чудно, дето 
да проповядваш е започнало да се смята за много долнопробно изкуство. А в съ-
щото време да проповядваш е най-трудното от всички изкуства. То е всъщност 
възславяното от Сократ изкуство: да можеш да разговаряш.11

Ето защо впрочем днес е особено необходим творческият подход и в богослов-
ската работа. Много са теолозите, които се боят от тази дума – творчество, 
но то е собствено човешка-та задача във всички негови съдържания поне тук, 
на този свят. Понеже вулгаризираната библейска критика (почти) достигна 
до собственото си отрицание, бе решено, че всяка критика (във философския 
смисъл на тази дума) представлява опасност. Каква тогава би била ползата от 
Христовите слова, от думите на Въплътеното Слово, изказани за и пред грехо-
падналия разум на човеците, ако твърдим, че нищо не сме в състояние да разбе-
рем и че опитът да мислим, да философстваме води еднозначно и сам по себе си 
до гордост и самомнение. Върху какво ще положим в крайна сметка дори и про-
повядваната свобода на волята? Как смятаме, че въобще ще я изказваме? „Мо-
нашеското мълчание” е умно смирение и е способно чрез благодатта на Св. Дух 
да се докосне до Божественото по начини, по които грехопадналият разум сам 
по себе си не би могъл, а и не му е дадено да го може12, но и със сигурност този 
аскетичен труд не е за всеки, нито пък е всеобщо християнско задължение. Ако 
твърдим подобни нелепици, ще стигнем до абсурда да изповядваме човешкото 
самоунищожение поради простата причина, че тогава, „за да познаят Бога”, 
всички ще трябва да станат монаси. Ще забраним лекарите, за да се научим 
да живеем здравословно. А докато се научим, смъртта ще бъде обожествена, 
сексът вместо интимен момент от живота на любовта между мъжа и жената 
ще стане цехово задължение. Така в крайна сметка първоначалната идея за здра-
вословен живот ще бъде забравена в името на какъвто и да било живот.

От друга страна, голямата част от отците и учителите на Църквата са едно-
временно монаси и високообразовани личности. Фигури като св. Григорий Бого-
слов, св. Григорий от Ниса, бл. Августин, св. Максим Изповедник, св. Григорий Па-
лам, св. патриарх Фотий Константинополски, св. патриарх Евтимий Търновски 

11  Киркегор, Сьорен. Понятието Страх. Варна, Стено, 1992, прев. Р. Теохарова, с. 18.
12  Аскетическата литература впрочем е пълна с предупреждения. Подвижниците много добре са знаели, че 
често вместо до „просветление” монахът може да достигне до лудост. До бесовщина. Затова съществува толко-
ва дълъг и тежък път на дисциплина и самодисциплина. Б.а.
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и т.н., и т.н. са достатъчен пример за това, за което говорим сега. И възможно 
ли е изобщо да отделим тяхната философска, юридическа, филологическа и пр. 
подготовка от религиозната им вяра? Да ги „разпаднем” на някакви същностно 
противопоставени „части”? Напротив, те са поставили себе си в служение на 
Бога, Когото са възлюбили с „всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всич-
кия си разум” (Мат. 22:37; Марк. 12:33; Лук. 10:27).

Така че отговорът на въпроса може ли да се говори и да се пише за религиозна-
та вяра творчески е: да, не просто е възможно, а нещо повече – задължително 
е. Словото затова е слово, за да се ползва пълноценно в цялото му богатство 
от значения, и дори и онова, което е неизказваемо, все пак по един особен, 
„генетичен” начин също е част от него. Защото и неизказваемото е такова 
поради словото. Няма как да „ословесиш” музиката на Бах, ала когато я чуеш, 
вече знаеш какво е тя и тогава, когато кажеш „музиката на Бах”, всичко е ясно, 
независимо че нищо не си казал за самата музика. Музиката също е език и се 
е „изговорила” (в един по-строг смисъл – била е интерпретирана посредством 
звукоизвличането13), а езикът-за-нея е както спомена за минали неща. Защото 
езикът на музиката и езикът на думите са като различните краища на въжен 
клуп, а възелът, от който излизат те и който ги съдържа в себе си, са личност-
та на човека и културата, в която тази личност „говори”. Поради тази причина 
езикът/езиците са едновременно и прекрасни, и страшни:

И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в 
съдния ден: защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш 
осъден (Мат. 12:36-37).

Не би имало никакъв смисъл в това предупреждение на Христос, ако думите 
бяха просто „обмен на информация” или пък притежаваха веднъж завинаги извън-
времево „заковани” смисли и съдържания. Така е и с всичко останало, за което 
можем да се сетим. В крайна сметка затова е възможна и поезията.

Я читаю страницы неписанных книг, 
слышу круглого яблока круглый язык.14.

Ето за този „кръгъл език” говоря.

И така именно в разговора с другия човек е смисълът на самото драматично бо-
гословие. За съжаление формите на омилетичното слово днес са застинали и се 
преподават, съответно научават, в определени риторични фигури и изисквания, 
отговарящи на едно вече изгубено светосъзерцание, на исторически различна 
човешка култура. Точно те често са „остарялото” в Църквата, понякога не само 
отблъскващо от нея, но превръщащо се и в обект на ирония и сатирични нападки 
дори и от отделни богослови и вярващи хора. Разбира се, ако нещо в човешките 

13  Да не забравяме, че нотният текст винаги е съпроводен и от словесни указания-бележки, даващи общи 
насоки за изпълнителите. Б.а.
14  Тарковский, Арсений. Стихи разных лет. М., 1983.
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взаимоотношения вътре в Църквата е вече неадекватно, нередно е да го ирони-
зираме, обхващайки така, дори и без да го искаме, и цялостния църковен живот и 
смисъл. Когато не е съчетана и не произлиза от самоирония, иронията е прелест 
(в буквалния смисъл на тази дума, производна от корена лъст). Това не значи да 
си затваряме очите пред човешките, а следователно пред нашите собствени 
недъзи, но просто не бива да превръщаме тези недъзи едва ли не в логични след-
ствия от самия църковен организъм, още повече – от християнското църковно 
учение и вяра. Никой човек не живее и не може да съществува извън обществото 
от човеци, както никое общество не живее и не може да съществува без (из-
вън) институционални структури. Няма обществен живот без институция и без 
една или друга форма на ритуал. Не е разумно да се правим на умни, забравяйки 
елементарни условия за човешкия ум.

II. За Книга на Иова

Защо обаче Книга на Иова? Като оставя настрана личните си пристрастия, 
струва ми се (без да подценявам другите библейски книги или да ги подреждам 
по значение), тук трагичното е най-отчетливо, от една страна, тъй като е 
поставен непрестанно живият проблем: как може да се помири страданието 
със съществуването на справедливия Бог, съвместимо ли е страданието в един 
по-общ смисъл с вярата в съществуването на такъв Бог.15 От друга страна, 
лесно се вижда и че диалогичната форма на книгата сама по себе си отговаря 
„методологически” на вече споменатия възглед за драматичното богословие 
като разговор.

Страданието, видяно в неговата онтология, е формата на грехопадналата човеш-
ка природа, т.е. страданието буквално е самият човек-тук-и-сега, едновременно 
с това обаче оценностяващо го, правещо го човек (не просто в моралния аспект 
на тази дума). В собствено християнски, а и изобщо библейски план без страда-
нието и болката човекът – само на пръв поглед парадоксално – е богоотхвърлен, 
а не помилван. Богоосиновението е съпроводено от страдание – да се мисли об-
ратното е докетизъм, който няма нищо общо със Страстите Христови, от една 
страна, а, от друга – не съдържа и никаква човешка справедливост и логика.

Нека се спрем още малко тук върху този въпрос.

Щом често казваме, когато ни сполети едно или друго нещастие, че няма Бог, 
защото е допуснал това нещастие, тогава всъщност в болката си стигаме, но 
без да го знаем, до самата история на еклезиологията (на Църквата Христова), 
до историята на Спасението. По инерция си представяме любовта на Христос 
като вид сантименталност, но това изобщо не е така. Христовата любов е 
неразделно свързана с Неговите страдания. Той страда поради любовта Си, а не 
независимо или въпреки нея. Казано простичко, за какво Му е било тогава изобщо 
да се въчовечи, ако човешкото в този свят не съдържа иманентно страдание-
то? Нещо повече, както ни припомня един от големите християнски писатели 

15  Марковски, Ив. Въведение в Свещеното писание на Стария Завет (фотот. изд.). В.Т., Слово, 1992, с. 277.
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на ХХ век – Клайв Стейпълс Луис:

Когато християнството казва, че Бог обича човека, това наистина означава, че 
Бог обича човека: не че Той изпитва някаква „незаинтересована” поради безраз-
личие загриженост за нашето благоденствие, а страховитата и изненадваща 
истина, че ние сме обектите на Неговата любов. Искахте любящ Бог – имате 
Го. Великият дух, който толкова леко призовавахте, „Господарят със страшна 
сила” съществува – не изкуфяла снизходителност, която сънливо желае да сте 
щастливи по вашия си начин, не студена филантропия на съвестен съдия... а 
Самият огън всепоглъщащ, Любовта, сътворила световете – настойчива като 
любовта на майстора към творбата му, деспотична както любовта на човека 
към кучето, предвидлива и почитана като любовта на бащата към сина му, рев-
нива, неумолима и изискваща като любовта между половете...

Да искаме Божията любов да бъде доволна от сегашното ни състояние, е все 
едно да искаме Бог да спре да бъде Бог, защото Той е това, Което Е.16

Именно защото у Христос любовта към човека и страданията Му в плът са 
едно, затова и човешката природа бива прославена в Него и чрез Него. С други 
думи, няма любов без страдание – поне тук, в този свят. Страданието обаче 
само по себе си не води задължително към любовта, не води към Бога. Само по 
себе си страданието е безсмислено, само по себе си то е чиста негация.

Човешкото страдание е следствие въобще от самия наш живот. В този смисъл 
между живот и страдание не може да бъде прокарана някаква ясна граница. При 
Христос обаче не е така – Неговото страдание е доброволно, то не е следствие 
от каквито и да било негативни предпоставки, а единствено от любовта – 
Неговата и на Неговия Отец, поради което става и причина за въплъщението, 
за страданията, за Възкресението и Възнесението в плът и за спасението на 
човеците от вечната смърт. Ето това, струва ми се, трябва да се изговори 
възможно най-ясно днес: че човешкото страдание е неотделен и неотделим еле-
мент, част, дял от смъртта-на-нашия-живот. То не е нещо различно от нея, 
нито пък може да бъде премахнато изначално. Тъкмо напротив: за да придобие 
чуждия за самото него телеологизъм, то трябва да бъде осмислено и прието 
именно като част, дял, елемент от смъртта-на-живота; трябва да бъде оцен-
ностено. Тогава ще стане „по-разбираемо” защо, обичайки Христос, трябва да 
пострадаме – всеки по свой начин. „Или не знаете, че всички ние, които се 
кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме?” (Рим. 6:3).

Проблемът ни е, че точно онова „без да го знаем”, за което стана дума по-горе, 
за нас сега е явното, то е изворът на воплите и „сърдитото” негативно призо-
ваване: „Ти, Боже, Който вече Те няма, защото допусна смъртта на моето дете”; 
„Ти, Боже, Който вече Те няма, защото хората се убиват в Твое име!”. Именно 
„вече Те няма”, а не „въобще Те няма”. Всъщност много често след „вече” идва 
и „въобще”. Но то, пак повтарям, е без да го знаем, то е от надеждата, която 

16  Луис, К. С. Проблемът болка. С., Нов човек, 1995, прев. С. Биюкова, Цв. Биюков, с. 46, 47.



2017 / брой 3 (120)

93

вече нямаме, от която сме лишени и се самолишаваме в името на една реал-
ност, корените на която не са по-дълбоки от собственото ни отчаяние. Само че 
тази реалност е единствената, която разумът ни познава и тялото ни усеща; 
това е реалността, в която живеем и умираме; реалността, която знаем. Бог е, 
Когото не знаем, Той е невъзможен за реалността ни; Той е абсурден за страда-
нието ни. И когато християнската вяра ни бъде представена единствено като 
система от правила на мислене и на поведение, без при това да ни биват раз-
кривани тайната, тайнството на битието, които са преди тези правила, ние се 
отдръпваме още повече, защото няма система и правила на или за страданието.

И всичко това се усеща в човешкото „Боже!”. „Боже!” – да го кажем така, по 
определение се произнася от бездна („de profundis”) – от без-дна, т.е. от дълбо-
чина, която няма дъно, която е не-проход-има и не-изчерпаема... Може да звучи 
странно, но в такъв смисъл би следвало да се заяви, че на човека дори не просто 
не му е същински нужен един съществуващ „съгласно логиката” Бог, но изглежда 
такъв Бог базисно не му се струва и правдоподобен.17

На практика това своеобразно „оправдоподобяване” на Бога в система от правила 
за мислене и поведение, за която стана дума по-горе, Го прави – нека се изразя 
така – и a priori-морално-длъжен-пред-нас. В противен случай, ако не е така, тази 
система става излишна или, по-точно, превръща се в онзи „институт”, върху чи-
ито смисли и съдържания разсъждава, да кажем, Достоевски (в лицето на своя ге-
рой) в знаменитата глава „Великият инквизитор” от романа Братя Карамазови. В 
нея вече няма място за тайна, за тайнство на битието, те се мислят в „най-доб-
рия” случай просто откъм някакъв тип „групова посветеност”, парадоксално (или 
не чак толкова парадоксално) превръщаща екзистенциалното и битийното въобще 
в морален дълг към нея самата, към нейната „корпоративна личност”.

Но всичко това е сугубо драматично и по същество лъжа, защото такъв „Бог”, 
мислен априори като морално непрекъснато длъжен пред нас и към нас, не съ-
ществува. Именно такъв „Бог” няма и го няма по същия начин, по който я няма и 
Христовата Църква там, където я има споменатата „корпоративна личност”.18

Та нали например, ако аз съм приел едно или друго учение, една или друга религиоз-
на вяра, по коя логика ще имам основания да очаквам и от другия да приеме това 
учение, да върви в тази вяра поради същите причини и по същите пътища като 
мен? Логиката на доброто и логиката на битието са отделни логики19 и едва 
ли съществува такава „линейна” зависимост помежду ни, но ние непрестанно го 
забравяме. И това е така не защото основите на християнската вяра са релати-

17  Янакиев, Калин. Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието. С., Анубис, 2002, 
с. 28-29.
18  Нека не се заблуждаваме, а да си дадем ясна сметка, че съвременната ситуация, в която православието 
все по-настойчиво бива „поднасяно” и познавано преди всичко (или най-вече) през идеята за националната 
идентичност като един вид „социално-етническа есхатология”, противопоставена на секуларната култура, ло-
гично превръща и мисленето за Православната църква в мислене за подобен „корпоративен субект”, т.е. в 
придадък към мирската идеология. Така в общественото (съответно и в индивидуалното) съзнание Църквата 
придобива чертите на жреческа институция. Б.а.
19  Тишнер, Философия на драмата, с. 35.
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вистични, а на първо място, поради уникалността на човека, и на второ, далеч не 
по-малко важно, защото модерната култура вече по никакъв начин не предполага 
религиозния християнски светоглед.20 Тъкмо обратното. В немалка степен това 
„забравяне” влияе и върху съвременната християнска апологетика, която като че 
ли окончателно се стреми да се превърне в наука, с чиято помощ ясно се доказва, 
че животът, страданието, смъртта, спасението, любовта, идеите задължително 
трябва да се хармонизират с една стройно изградена „фасада” от понятия. От 
думи всъщност, защото за онзи, който не е вътре в съответната вяра, това 
са празни думи. Чужди като звука на вятъра в скална цепнатина. Нещо повече, 
именно защото се изгражда „стройно”, тя има склонността да се клишира, да 
бъде преповтаряна и преповтаряна от богословите и свещенослужителите до-
тогава, докато и те самите престанат да я възприемат като истинна, а само 
като номенклатурен наръчник. А кой се интересува в собствената си същност 
от споровете и кога на този свят от спор се е родила истината?21 Кога и къде 
понятията са имали самостоятелно значение за радостта на човека?

Това са част от причините, които ме накараха да започна с Книга на Иова, 
тъй като ми се струва, че в нея тези въпроси имат своето същинско трагично 
съдържание. Точно трагизмът е – по-мое дълбоко убеждение – същността на 
човешкия живот тук, на земята. Трагизмът, неправдоподобността на смърт-
та едновременно с нейното абсолютно като че ли господство; страданието с 
неговата абсолютна като че ли несправедливост са нещата, върху които не-
прекъснато сме длъжни да се връщаме, още повече ако се наричаме православни 
християнски богослови. Защото всичко останало, което бихме изговорили пред 
човека, без преди това да сме се опитали да го заобичаме според силите си, ще 
бъде, както казах, празен звук на вятър в скална цепнатина. Кой се интересу-
ва от логиката, от книгите, от историята на идеите, от всичко онова, което 
приемаме a priori като стойностно, когато собственият му живот губи смисъл 
в неговите очи? Когато животът сам по себе си е лишен от личен смисъл. Нали 
в крайна сметка – според един чудесен израз на Левинас  – функцията на човеш-
ката ipseitas22 е да поддържа вселената.23

София, 17 март 2017 г. 
Св. Алексий, човек Божи

20  Това положение далеч не е непременно негативно. Както проницателно отбелязва Сергей Аверинцев: „В 
зората на християнството Тертулиан пише: Християнин не се раждаш, а ставаш. В хиляда и петстотинте години 
на съществуване на християнските народи („православни”, „католически”, „протестантски” нации) това не е 
било така. Днес обаче отново е в сила (подч. мое, М. К.) – В: Сергей Аверинцев, „Християнството през XX век”, 
https://dveri.bg/wdqhp, превод Марио Коев.
21  Една философска, а и дори изобщо ментална заблуда. Единственото, което може да се „роди” в спора и кое-
то е собствено неговата същинска цел, според моето дълбоко убеждение е взаимното разбиране в най-добрия 
смисъл на тази дума. Говоря, разбира се, за светогледен, екзистенциален спор, а не за научни дебати, където 
понятията „истина” или „истинно” имат специфични съдържания. Б.а.
22  „Самост”, самоличност, (лат).
23  Emmanuel Lévinas, En découvrant l’existence, p. 196 – В: Тишнер, Философия на драмата, с. 40-41.
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Слава Янакиева

ХРИСТОЛОГИЯ	НА	ОБРАЗА.	С	

ФОКУС	ВЪРХУ	КИНОТО

В света на киното и историята на филмовата теория критиката на религиоз-
ното кино има своето място, авторитетни имена и специализирани издания. 
Има също и свои поддисциплини, най-известната сред които е христологията в 
киното.

Изследването на христологичната фигура в кинематографията крие множество 
опасности, като не на последно място е очакването тя да бъде почти идентич-
на с историческия, библейския или доктриналния Христос и кинематографичната 
персона да представлява просто „преводна” – на езика на медията – версия на 
Христос на изповеданието.1 Обвинения често са отправяни и към авторите. Те 
обичайно се свеждат до липса на почтителност, прекрачване на невидимата 
граница на изкуството в посока на пропагандата или прозелитизма (наличието 
на подобна граница е само по себе си трудно обосноваемо и по-скоро въпрос на 
лично критическо предпочитание).

Не бива да се забравя обаче, че в преобладаващата част от случаите на хрис-
тологични герои зрителят/критикът, независимо от достойнствата на произ-
ведението среща не самия Христос „на вярата”, а филмова репрезентация на 
човек, на човешка фигура, към която следва да се отнася както към всеки друг 
фикционален герой, като съответно го оценява според критериите, предпоче-

1  Detweiler, Robert, ‘Christ and the Christ Figure in American Fiction’, The Christian Scholar, 47 (1964), p. 111.

Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията  са в областта на 
религиозното кино и медиите, както и средновековния театър и праз-
нична култура. Публикувала е множество статии по тези теми в раз-
лични научни издания. Понастоящем чете лекционни курсове в бакала-
върските програми на специалност „Културология” в СУ „Св. Климент 
Охридски” и „Сценография” в НХА. Член е на Института по средно-
вековна философия и култура. Съавтор е на две антологии по средно-
вековна 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.
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тени спрямо него в процеса на взаимоотношение с героя. Това именно взаимо-
отношение с кинематографичния образ традиционно реферира към значенията 
отвъд самия образ, които като цяло изграждат репрезентативната му стой-
ност. Фикционалното изобразяване, стратегически или не, винаги трансцендира 
себе си, винаги сочи отвъд себе си, и изследвайки кинематографичния образ, 
критикът/зрителят естествено схваща репрезентативната му стойност в 
един по-обширен контекст. Той „спечелва правото да спекулира върху това зна-
чение. Христовият образ стимулира подобна спекулация и установява взаимо-
отношение отвъд обичайните ... [кинематографични] граници, като ни напомня 
по някакъв начин на Христос на вярата. Но напомнянето съвсем не предполага 
идентификация с Него. По-скоро Христос на вярата и традиционният Христов 
сюжет предлагат най-добре познатия и плодотворен материал за изразяване 
на смисъла в западната култура”2. В резултат на секуларизацията, настоя-
ва цитираният Детуайлър, при почти пълната за традиционния християнски 
Запад взаимосвързаност между Христос и смисъла въобще, възниква известна 
дихотомия, като смисълът започва да се определя от личните предпочитания 
(в случаите когато въобще му се отделя внимание), докато Христос „се е обек-
тивирал като символ на отминаващата християнска епоха. Сиреч с отмирането 
на вярата Христос на вярата се превръща в Христос на културата, от който 
литературата [кинематографията] черпи и към когото реферира”3, дори и кога-
то експлоатира сантимента на вярата.

На мен обаче ми се струва, че подобно различие може да бъде отчетено единс-
твено по отношение на степента на предпазливост и почтителност на крити-
ческия изследовател, доколкото Христос на вярата всъщност никога не е бил 
абстракция и подобно развъплъщение не е нито нужно, нито дори възможно за 
вярващите. Нещо повече, Христос, в Своя изповедален аспект, винаги е Христос 
на някаква култура. Ние бихме могли да допуснем „културния Христос” като 
палиативно понятие за религиозен смисъл, излизащ извън рамките на типично 
християнската парадигма, но все още носещ белезите на своята родствена 
връзка с него. Такова усложняване на понятийния апарат обаче не е необходимо, 
особено във време, когато свободата на интерпретация е гарантирана. Това от 
своя страна не отменя практически обезателната идентификация на „култура-
та”, в контекста на която всеки христологичен образ е формиран. И тъй като 
засиленият интерес към „религиозното кино” има своите най-многобройни пред-
ставители сред американската кинокритика, съвсем естествено изглежда ина-
че някак изкуствената номенклатура на разглеждане на религиозните произве-
дения и най-вече свръхфокусирането върху Христовия образ. Протестантската 
изповедна традиция е може би най-важната предпоставка за подобно деление. 
От друга страна, то е пряко наследено от литературната критика, както ста-
ва ясно от горецитирания текст на Детуайлър, и в голяма степен критиката 
на религиозното кино (и кинематограф) следва установените критически пара-
дигми. Ще се спра много накратко върху някои от тези наследствени традиции.

2  Ibid, p. 113.
3  Ibid.
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Детуайлър изброява четири структурни направления, по които авторът може 
да се насочи и които определят смисъла, който той влага в своята творба, а 
именно: работата със знак, с мит, със символ и с алегория.4

Докато творецът, който работи знаково с Христовата фигура, е най-ощетен 
откъм възможности, доколкото знакът е най-оскъден в конотативно отношение 
и зависи в голяма степен от предзададените от означаемия смисли, то Хрис-
товата фигура като митологичен архетип5 дава несравнимо по-голяма свобо-
да на изразяване, тъй като Христовата фигура тук представлява въплъщение 
на устойчив модел, който бива откровен чрез героя. Тази стратегия може да 
експлоатира различни митологични фигури и сюжети, като собствено „Христо-
вият мит” също включва освен евангелския разказ още и целия свод от добре 
познати, сраснали с европейската култура апокрифни сюжети и традиционна 
легендарика. Подобен подход позволява христологичната фигура да бъде изгра-
дена в различни ключове: героят може да е страдащ и жертващ се за благото 
на другите (също като Бабет от филма на Г. Аксел), да представлява идеалист 
и носител на някакво морално или политическо послание (като Жан Новалик от 
филма на Абел Ганс), може да е несретник, който по чистотата си не намира 
място в грубия и меркантилен свят (като героинята на „Пътят” на Ф. Фелини), 
а също да бъде надарен с някакви особени свръхестествени благодатни способ-
ности, напомнящи евангелски епизоди.

Символичната Христова фигура (по Детуайлър) не е особено отчетливо ха-
рактеризирана и може спокойно да бъде определена като разновидност на ар-
хетипната: като правило второстепенна за централното действие, при която 
са налице „откровени паралели с традиционния Христос и Неговата спасителна 
роля”6, като в същото време контекстът не е експлицитно религиозен, нито е 
пряко свързан с „Христовия мит”.

По-ясно отчленима е алегоричната Христова фигура7, която в модерната лите-
ратура/кинематография бива настойчиво отбягвана. Тя изисква третиране на 
символичния потенциал на Христос, като се „съсредоточава върху биографични-
те или доктринални детайли на Христовата история, без обаче да предполага 
обвързаност с християнската вяра”. Ако работата със символа предполага слу-
чаен нюанс във второстепенен герой, а „митическият архетип” – адаптиране на 
Христос към някаква външна културна среда (по този начин лишавайки фигурата 
Му от собствените за традиционната религиозност характеристики), то из-

4  Ibid.
5  Bowman, Frank P., ‘On the Definition of Jesus in Modern Fiction’, Anales Galdosianos, 1967 <http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/anales-galdosianos--4/html/p0000004.htm> [accessed 1 November 2015], p. 
54-55: Митът, както казва Херман Брох, е „архетипът на всяко познание, на което е способен човешкият ум”... 
Митичните конструкти се използват от авторите, за да придадат форма и ред на тяхната визия и опит. От еван-
гелския материал за Иисус е заимствана една структура, към която авторите прибягват, за да формират изка-
за на своята собствена визия... Както визията [им], така и Иисусовият мит, използван да я изрази, позволяват 
известно трансцендиране.
6  Ibid, p. 116.
7  Ibid, p. 118, Детуайлър говори за алегорията като структурно средство, но това е лесно оспоримо. Както ще 
видим по-долу, тук по-скоро става дума не за структурна, а за тематична характеристика.
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граждането на алегоричната Христова фигура запазва директната доктринална 
импликация на Христовия образ, подобно на смисъла, който има в екзегетиката 
латинската дума figura (тип от типа). Тази еднозначна близост до Христовия 
образ, гледана във външен на евангелската реалност контекст, дава простран-
ство на въображението, без едновременно с това да прави „възстановка” на 
реалния Христос. За разлика от мита, който структурно носи замисленото зна-
чение, алегорията въплъщава абстрактна теза, сочейки отвъд себе си. Именно 
този нескрит инструментализъм на алегорията е особено подходящ за Христо-
вата фигура, защото позволява проследяването на конкретните моменти от 
евангелския сюжет през „повърхностния наратив”, оставяйки на читателя [зри-
теля] по мярата на собствената си информираност да създаде необходимите 
смислови референции, без те да бъдат експлицитно дадени.

Не без връзка с последния тип Христова фигура е специфичният термин, който 
изработва Теодор Циолковски8 в своята книга, посветена на „фикционалната 
трансфигурация на Иисус”. Този последния термин той отнася към произведе-
ния, ситуирани в рамките на по-обширен дял – дела на „постфигуративната” 
литература (и най-вече роман), при която „действието е „предфигурирано” по 
познатия митичен модел... Терминът „трансфигурация” е полезен и богат на 
смислови възможности, доколкото е етимологично разпознаваем като родствен 
на „постфигурацията” и в същото време културно асоцииран с Иисус”.9 В случая 
с „трансфигурацията”, както и в постфигуративните образци, настоява Циол-
ковски, паралелите с предфигурираното са по същество формални, а не идеоло-
гически, което не изключва възможността героят, постфигуриращ Иисус, да е 
Христоподобен, добър, морален и т.н., но това съвсем не е задължително. Този 
съвременен герой може да бъде всякакъв (обладан от параноични идеи, ницшеан-
ски елитист и т.н.). Сиреч тук се правят две важни дистинкции – едната: от-
деляне на „христологичните” теми (като общ термин) от трансфигуративната 
форма, и – различаването на „Иисус” като герой на формалния евангелски сюжет 
(може би с акцент на човешката природа), от Христос и Христовите фигури, за 
които говори Детуъйлър.

Циолковски подхожда апофатично към своя термин. Той първо го отчленява от 
Иисус от четири други категории литература, с които често бива бъркан, а 
именно: фикционализираната биография, Jesus redivivus, imitatio Christi и „псевдо-
нимите” на Христос.

Фикционализираната биография включва както фикционални „биографии” на 
Иисус (с широк исторически екскурс чак до III век)10, наречени още „апокрифи”, 
които често представляват примес от литература, наука и литературна фал-

8  Ziolkowski, Theodore, Fictional Transfigurations of Jesus (Wipf and Stock Publishers, 2002).
9  Ibid, p. 7, доколкото „трансфигурация” е латинизираното понятие за „преображение”, за Преображението 
Христово, което евангелски обозначава случилото се на планината Тавор, а богословски има отношение към 
Възкресението и „теозиса”. Вж. Мат. 17:1-9.
10  Ibid, p. 13-14.
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шификация (претенция за автентичност на документа)11, така и произведения, 
в които действието само инцидентно, макар и съществено важно за влаганите 
значения, се пресича с живота на Иисус. И сред първите, и сред вторите от-
криваме кинематографични теми, благодарение на литературните екранизации, 
например „Последното изкушение на Христа” на Мартин Скорсезе (по Казандза-
кис) или „Бен Хур” (по романа на Лю Уолъс) и като цяло филмите, известни като 
peplum movies. Те се фокусират върху „историческия” Иисус, за разлика от фил-
мите на „трансфигурацията на Иисус”, при които съвременният герой е само 
предфигуриран от Иисус.

Следващата категория, определена като любопитна, е тази на Jesus redivivus.12 
Тя обхваща фикционални действия, които се развиват в съвремието и в които 
по някакъв чудесен начин се появява историческият Иисус.13 Най-знаменитият 
пример е този на Братя Карамазови на Ф. П. Достоевски. Там Исиус е „събесед-
никът” на Великия инквизитор от разказа на Иван Карамазов.14

Imitatio Christi (Подражание на Христа)15 на Тома Кемпийски, преживява същински 
ренесанс с края на ХIХ в., бидейки свързан с литературата на fin de siècle. Про-
изведенията, споменавани във връзка с „Подражанието”, обичайно представят 
на читателя герои, които решават да живеят живота си по „евангелски”, така 
както би го живял Христос, ако би бил техен съвременник.16 Тук практически 
няма паралели между живота на съвременния герой и живота на Иисус – единст-
вено решимост да се живее по християнски в един радикален смисъл.17

„Псевдонимите на Христос”18 се приема за най-често бърканата с „фикцио-

11  В кинематографията има множество такива произведения, в които Мария Магдалина е влюбена в Иисус 
или пък, както в прочутият филм на Сесил Демил от 1927, „Царят на царете” – тя е бивша любовница на Иуда, 
който я е оставил заради „Учителя” и когото следва, за да се опита да го върне (Вж. напр. DeMille, Cecil B., The 
King of Kings, 1927), Niblo, Fred, Ben-Hur: A Tale of the Christ ,1925; Wyler, William, Ben-Hur, 1959; Shill, Steve, 
Ben Hur (TV Mini-Series), 2010; Koster, Henry, The Robe, 1953).
12  Ziolkowski, op. cit., p. 17
13  Frank P. Bowman, op. cit., p. 14.
14  Достоевски, Фьодор Михайлович. Братя Карамазови. Събрани съчинения в дванадесет тома (София, Народ-
на култура, 1984), ix, p. 260-280. Веднага се сещаме за „Андрей Рубльов”, на А. Тарковски, където се появява 
„северният Иисус”, и не така „благочестивия” филм на Л. Бунюел, „Млечният път”, в който също има подобно 
„явление”. Вж. Tarkovsky, Andrei, Андрей Рублев (Andrei Rublev), 1966 и Buñuel, Luis, La Voie Lactée (The Milky 
Way), 1969.
15  Кемпийски, Тома. Подражание на Христа, прев. Анна Николова (София: Изток-Запад, 2006).
16  Тук Циолковски прави дистинкцията между Иисус (от историята) и Христос (на вярата), която чисто богос-
ловски не е много ясно определена, Ziolkowski, op. cit., 21ff.
17  Бихме могли, макар и с уговорки (а това май важи за практически всички примери), да споменем в под-
крепа на категорията неотдавна появилия се „Кръстен път”, а също и „Дневниците на един селски свещеник” 
на Робер Бресон. Вж. Brüggemann, Dietrich, Kreuzweg (Stations of the Cross), 2015 и Bresson, Robert, Journal 
D’un Curé de Campagne (Diary of a Country Priest), 1954, макар тук очевидно да има контаминация на катего-
риите.
18  На тази категория е посветена Moseley, Edwin M., Pseudonyms of Christ in the Modern Novel: Motifs and Meth-
ods ([Pittsburgh]: University of Pittsburgh Press, 1963). <http://archive.org/details/pseudonymsofchri00mose> 
[accessed 1 November 2015], която класифицира „псевдонимите”, обследвайки наистина стойностни произ-
ведения (за разлика от Циолковски и най-вече Детуайлър, които предпочитат да бъдат изчерпателни). Сред 
различните подкатегории фигурират например: Христос като смърт-в-живота и живот-в-смъртта (Достоевски, 
Престъпление и наказание), Христос като архетипния син (Тургенев, Бащи и синове), Христос като обречената 
младост (Ремарк, На западния фронт нищо ново) и др.
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налната трансфигурация” категория и включва „който и да е роман [филм], в 
който героят се припознава като в някаква степен „Христоподобен”, за разлика 
от фикционалната трансфигурация, при която независимо от всякакъв смисъл 
действието в произведението се предфигурира от разказаните в Евангелията 
случки. 19 При „псевдонимите” решаваща е интерпретацията на твореца и сле-
дователно класификацията е тематична, а не структурно-формална.

Като особено изразителен пример на фикционална трансфигурация Циолковски 
представя забележителния епизод с трапезата на Минхер Пеперкорн от романа 
на Томас Ман Вълшебната планина.20 Пеперкорн бива разпознат като „Иисусова 
фигура” не поради това, което казва – справедливо е да се отбележи, че не-
говата риторика често се отличава със спонтанно изредени емотивни фрази, 
съпроводени с усилена жестикулация. Неговият светоглед също не го доближава 
тематично до библейската „фигура” – той е по-скоро дионисиевски, отколкото 
„Христов” тип. Действието обаче, както и организацията на сцената с вечеря-
та от „хляб” и вино, косата му, която изглежда като ореол, това, че той говори 
с „издигнат копиевидно пръст” (на иконографско ниво), дремещите му „ученици” 
във време на неговото страдание, „предателството” и др., недвусмислено рефе-
рират към Иисусовата фигура.

В подобна класификация като тази на Циолковски се провиждат любопитни ос-
татъци от едно отдалечено от съвремието ни схващане на жанра. Например, 
като настоява на не-пародийността на сцената с трапезата на Пеперкорн, той 
едва ли си дава сметка до каква степен всъщност тя се вписва в романтичес-
ките представи за пародия (за художествената архитектура като „пародия” на 
утилитарната техника). За нея е характерно „стълкновение на предварително 
зададена структура с изначално чужди на нея функции. Формата и материалът 
демонстрират своята независимост един от друг”21.

Принципът на предфигурирането или прототипизирането е в основата на биб-
лейската екзегеза. Един сериозен изследователски поглед върху християнската 
кинематография (и въобще изкуство), независимо дали ще говорим за културно 
или богословско християнство, изисква въвеждането на този принцип наред с 
вече утвърдените в историята на критиката. Той е свързан непосредствено 
с алегоричното тълкуване на Свещеното писание, което има за свой древен 
център Александрийската школа. В основата му е презумпцията, че събитията, 
личностите, действията и словата в Писанието добиват своята пълнота един-
ствено в свода на всички свои смисли, формирани на принципа на прототипи-
зирането и типизирането. Например: това, което се случва с пророк Даниил в 
ямата с лъвовете, не е просто триумфа на Божия човек пред лицето на невярно-
то езичество, а е предобраз, прототип, предфигурация на слизането на Христос 
в Ада. Слизането или, както още е традиционно известно на Изток, Съшест-

19  Ziolkowski, op. cit. p. 26.
20  Ман, Томас. Вълшебната планина (София: Народна култура, 1972), p. 581ff.
21  Аверинцев, С. С. ‘Византийские эксперименты с жанровой формой классической греческой трагедии’, in 
Проблемы поэтики и истории литературы: сборник статей (Мордовский гос. университет имени Н.П. Огарева, 
1973), p. 255–70.
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вието в Ада пък от своя страна има целия си богат набор от иконографски и 
поетически изображения благодарение на апокрифната литература, която също 
се включва (понякога дори пълноправно) в системата на тълкувание. Какво имам 
предвид? Когато например анализираме филм като „Иисус от Монреал”22, не 
може да не отбележим факта, че протагонистът – Христовата (в много смисли) 
фигура – носи името Даниел и това не е случайно. Особено ясно е предаден (ма-
кар и алегорично) моментът със „слизането в Ада” – влизането в монреалското 
метро, където той сякаш умира, но всъщност дава чрез себе си живот и т.н.

Поради липсата на информираност или просто незачитане на християнската 
традиция като съществен фактор се чуват критики за това например, че Мои-
сей от „Десетте Божии заповеди” е твърде Христоподобен, че дори неговите 
думи постоянно отпращат към Новия завет. Всъщност и Моисей, и Мелхиседек, 
и Даниил, и пророк Иона, и още много други ветхозаветни персонажи са прото-
типни на Христос и за християнина – зрител и критик – който е част от тази 
традиция, те не съществуват по друг начин освен в контекста на всичките си 
(познати) богословски връзки. Библейският историк или археолог, разбира се, 
може да си позволи да ограничи погледа си с конкретно наличното в документи 
и свидетелства, но не бива да забравяме, че парцелирането на богословието 
е свързано с произвеждането му в наука и характерното роене, разбягване и 
еманципиране на различните дисциплини от времето на Просвещението насам. 
Алегоричното или типологичното (то носи различни наименования) тълкувание 
е далечно, както казахме и на протестантския дух, който в различна степен 
предпочита буквалния прочит. С това аз съвсем не искам да привилегировам 
определена тълкувателна традиция, а по-скоро настоявам, че един критик на 
религиозното кино трябва да бъде запознат с различните богословско-изповедни 
стратегии, за да бъде наистина ефикасен, доколкото това го изисква самият му 
предмет на занимание. Нещо повече, смятам, че съществуват произведения, кои-
то изискват ултимативно екзегетически подход. Те именно често са родствено 
свързани не с „християнския роман” и с „културния Христос”, а с жанрове на 
визуалната презентативна култура от предмодерния период и е важно това 
да бъде отчетено. Доброто познаване на средновековната „сценична” култура 
и дисциплината, занимаваща се с нея, са така сепарирани от съвременната 
филмова и литературна критика, че между тях практически няма комуникация. 
Театралните критици имат само смътна представа за средновековния период, 
а медиевистите, които се занимават със сцената, едва напоследък (последните 
40–50 години) разшириха изследователския си хоризонт отвъд текстовите па-
метници. Средновековната жанрова номенклатура е също така смътно използ-
вана, като понятията пасион, миракъл, мистерия често биват приемани като 
взаимозаменими. И наистина, средновековният жанр няма абсолютната стро-
гост на античния или класицистичния, но въпреки това се радва на достатъчно 
голямо брой устойчиви характеристики. Тези средновековни жанрове в равна, ако 
не и в по-голяма степен, отколкото възприетите от модерната литература, са 
пригодни за изработването на критическия апарат на религиозното кино. Хрис-
тиянските жанрове освен типичните критерии, включващи език (висок-нисък, 

22  Arcand, Denys, Jesus of Montreal, 1990.
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латински-местен), обем, метрика, тема, притежават и още една съществена 
характеристика – тяхното приложение в живота на християнина. Също както 
определени антични жанрове са свързани с трапезата или с оплакването на 
покойник, така и християнските често са неделими от календара, богослуже-
нието (в безбройните му чисто литургически жанрове) и са свързани предим-
но, макар и не изключително, с честването на вярата. Честващите жанрове 
са непосредствено свързани със социалното преживяване, съ-преживяването на 
важни за вярата събития. За разлика от модерните жанрове, които могат да 
бъдат жанрове-за-себе си, те по-скоро представляват жанрове-в-себе си (по 
сполучливата формулировка на С. С. Аверинцев23) и са по-скоро „авторитетни”, 
отколкото „авторови”. Преобладаващото множество от домодерните жанрове 
са завършили съществуването си с края на Античността и Средновековието, 
но има и такива, които са се „музеизирали”, тъй като пряката им свързаност 
с религиозната култура ги е запазила в една консервирана форма (подобно на 
молитвотворчеството). Те са и споменатите вече „Библейски цикли” и „Пасио-
ни”, които все още в отделни традиционни места в Европа и Латинска Америка 
биват галванизирани. В подкрепа на предложената стратегия за включване на 
медиевистично-визуалната жанрова система в критическия подход можем да 
споменем и първите библейски филми, които се обръщат не към някакъв лите-
ратурен портрет на Христос от Писанието, а към средновековните образци на 
„библейски цикли” – тези от Обераммергау (Бавария) и Хориц (днешна Чехия). 
Това е в някакъв смисъл и знак за желание на религиозния кинематограф да из-
гради своя история, да намери свое родословие, да се впише в наличната и ут-
върдена визуална култура.

Така разширеното критическо поле дава възможност да се надмогнат съвре-
менните рефлекси, които в много случаи са подвеждащи поради неадекватност 
спрямо изследваната материя. Остава обаче въпросът за собствено кинемато-
графичното в критическите принципи по отношение на религиозното кино.

Академичното изучаване на религия и филм, по думите на един от основатели-
те на тази дисциплина, Джон Р. Мей, има нужда от окуражаване – от това „да 
чувства силата на интердисциплинарната традиция зад себе си и респектабил-
ността, която идва с тази традиция”. Когато говори за интердисциплинарна 
традиция, той, разбира се, има предвид именно синтеза на литература и рели-
гия, като подчертава, че би било грешка да се подхожда към кинематографич-
ното произведение през оптиката на литературната критика. В същото време 
неговата основна грижа е да изработи генеалогия на интердисциплинарното 
изследване на религията и киното именно от корените на литературния опит – 
главно тематично. В това си начинание той очертава три типа отношение 
между медия и религия, привеждайки трима авторитети в тази област. Първият 
тип е този, очертан от Т. С. Елиът в забележителното му есе „Литература и 
религия”24. Той се определя като „хетерономия” („законът е отвън”) и утвържда-

23  Аверинцев, С. С. ‘Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации’, in Историческая поэти-
ка, итоги и перспективы изучения, ed. by М.Б. Храпченко и Г. П. Бердников (Москва: Наука, 1986), p. 104-160.
24  Scott, Nathan A. The New Orpheus; Essays toward a Christian Poetic. (New York: Sheed and Ward, 1964), p. 223-
235.
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ва, че доколкото християнската вяра превъзхожда литературата, нормата за 
оценяване на литературата може да се търси единствено отвъд литературата, 
в теологията. Този подход Мей нарича „християнска дискриминация”. Типът, кой-
то пък авторът определя като „теономия” (Бог е законът) бива екстрахиран от 
есето на Паул Тилих, „Религия и секуларна култура”25. Тилих настоява, че нито 
литературата, нито религията могат да се съдят помежду си, защото не са 
абсолютни. Бог е законът и коренът на смисъла на литературата. Мей обозна-
чава този възглед като „християнска добронамереност”, като подчертава, че 
той приема за религиозна всяка литература, доколкото нейна грижа е човекът. 
И най-накрая, последният, трети тип отношение между медия и религия – този 
на Р. У. Б. Луис – „автономията” или („законът отвътре”). Той гласи: „Нормите 
за оценяване на постиженията на една дисциплина трябва да идват от самата 
дисциплина; така литературата не може да се подчинява на външна норма, също 
както и теологията и религията. Критиците, които уважават автономията на 
литературата, не бива да бягат от отговорност, когато трябва да изследват 
религиозните измерения на литературата; от друга страна, те не следва да 
очакват да срещнат собствено религиозна или богословска терминология в ли-
тературна творба”. Най-подходящият език за критиката е този на текста.

Трябва да се признае, че вместо да реши проблема с отношенията между медия 
и религия, Мей само ги задълбочава, доколкото, четейки горните типове, ние 
непременно ще си зададем въпроса „Какво е литература?”. В светлината на 
гореизложеното и цялото жанрово разнообразие, което предлага т.нар. „литера-
тура”, предписанията се оказват практически неприложими.

Киното има щастието да се е появило твърде късно, за да страда от еволюцио-
нистичната болест на останалите „традиционни” изкуства. То има свободата 
да избира своя инструментариум от всички жанрове и всички епохи, както и за-
дължението да изработи специфично свои. Това, разбира се, предполага прилични 
интердисциплинарни познания – и най-вече що се отнася до дисциплината „ре-
лигия и кино” – в областта на богословието, религиозната образност и разбира 
се, кинематографията.

Религиозният филм според естеството на своята медия заема повече или 
по-малко категорично мястото си в киноисторията. Но доколкото религиозният 
филм е религиозен филм, той следва да бъде индексиран и според конвенциите на 
богословието. Кое богословие обаче? Очевидно е, че абстрактно богословие не 
съществува (както и абстрактен Иисус). Богословието има дълга и разклонява-
ща се в различните деноминации история. Православието и католицизмът нап-
ример са две традиции, които в повече отношения си приличат, отколкото раз-
личават. В тяхната богословска номенклатура – начина, по който обичайно се 
систематизират доктриналните положения – има единодушие (не без значение 
е католическото влияние при формирането на православните академични дисци-
плини). Основните дисциплини – догматическо богословие, християнска етика, 
литургика, библейска история и археология, пастирско богословие и омилетика – 

25  Tillich, Paul, and James Luther Adams, The Protestant Era (Chicago: University of Chicago Press, 1948), p. 55-56.
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имат свои поддялове. Друг подход – този на модерното богословие – е формира-
нето на основните теми от живота на Църквата: есхатология, сотериология, 
мистагогия, христология и др. Един критик на религиозната кинематография 
напълно оправдано би могъл да подходи тематично към разглежданите от него 
филми, не толкова изхождайки от историята на медията, а по-скоро – от бо-
гословската тематика. Интердисциплинарният подход, естествено, задължава 
да не се изпуска от поглед спецификата на медията, но наред с изследвания от 
рода на „Авторското кино във Франция” или „Немският експресионизъм”, струва 
ми се съвсем резонно да имат място и такива, посветени на „Есхатологията в 
киното” или „Сотериология и кинематография” или пък „Христология на кинема-
тографа”26.

26  Този подход е в основата на съставянето на сборници от типа на Deacy, Christopher, and Gaye Williams Ortiz, 
Theology and Film: Challenging the Sacred/secular Divide (Blackwell Pub., 2008) и Marsh, Clive, and Gaye Ortiz, 
eds., Explorations in Theology and Film: Movies and Meaning (Wiley-Blackwell, 1997).
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Антоанета Дончева

РАНЕНОТО	ТЯЛО

Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет

Болката е топосът, който вмества най-уязвимата и стара като света среща 
на човека с тленността. Терорът и насилието върху тялото и душата са клю-
чов елемент в ритуала на инициация, който е символ на смъртта и прераждане-
то. Той е репрезентативен за прехода, който индивидът трябва да преживее и 
преодолее от не-знание към знание. Болката е движение назад към архетипа, към 
началото на началата и генерира цяла космология, характеризираща се с мито-
логична образност и символика, която включва раненото, измъчвано, разчленено, 
дамгосано, болно, обрязано, умъртвено, текстуализирано, западащо, въобража-
емо и сътворено, изгубено и припомнено човешко тяло. Според Сузана Минц1 
раненото тяло е централен образ в класическата гръцка трагедия, защото без 
страдание или ἁμαρτία не би могло да се постигне катарзис. Аристотел пише 
в Никомахова етика, че избягването на болката е зло. Драмата на Ренесанса 
представя болката като насилствено нахлуване и нарушаване целостта на тя-
лото, докато XIX в. я превръща в мелодраматичен похват. През ХХ в. фрагмен-
тираното, разчленено и обезобразено тяло е във фокуса на представителите на 
изкуството и литературата: от хармоничната красота, която струи от карти-
ните и литературата на Ренесанса, през реалистичната образност на ХIХ в., 
тялото се превръща в гротескна безформена плът. В есето си за функцията на 
мъченията и насилието в късната драма Тирус Милер коментира концепцията 
на Адорно за облика на изкуството след Аушвиц, която философът свързва със 
страданието, и твърдението, че да се пише поезия след Аушвиц е варварство. 
Адорно твърди, че проявата на извън-естетическата болка се извършва през 

1  S. Mintz, Hurt and Pain: Literature and the Suffering Body, Bloomsbury, 2013.
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езика на изкуството и през неговите абстрактни прояви се оформя образът 
на страданието, което се изправя срещу самото себе си. Според Милер2 Бекет 
обръща с хастара навън това твърдение, като представя в своите творби бук-
вално оголената физическа болка на тялото и тя придобива силата на двоен 
отпечатък и маркер: удържането на индивида в битието чрез експозиция на 
болезнената и ранена плът и разказът за нея.

В творчеството на Бекет болката се превръща в онтология.

Ще използвам термина „ранено тяло” в смисъла на физически наранена плът. 
Раната денотира външно насилие върху плътта или някаква интервенция, а те-
лесната болка конотативно отпраща към вътрешен процес. Раната и болката 
са ярки функционални знаци. Те интензифицират връзката на Аз-а с неговото 
тяло и събуждат демоните на страха, насилието и смъртта, като отблъскват 
всички наложени клишета и привличат към себе си вниманието по неочакван и 
апелативен начин. Раненото и инвалидно тяло, както и физическата болка отва-
рят пространства, които са били забравени или затворени, полагат ни на мес-
та, където се чувстваме най-уязвими, и въвличат субекта във фундаментално 
различно отношение към света и Аз-а.

Движението към този вид себепознание се корени в различното отношение 
между означаемо и означаващо, в експонираната граничност, което ще бъде раз-
гледано тук през посланието на текстовете на Бекет, където плътта е мисте-
риозната тъкан, която ги обгръща и изговаря. Гротеската, болката и раненото 
тяло са символни знаци на гранични състояния и изразителност. Гротеската е 
външната проява, раната и болката са вътрешното движение към тази гранич-
ност. Траещото състояние на лиминалност може да бъде описано и като про-
дължаващ диалог между тялото и Аз-а, сътворяващ дискурс, който има задачата 
да изпълни със смисъл критичните промени, свързани с биографичните, телесни 
и екзистенциални проблеми, които завладяват субекта, въвлечен в локуса на 
страдащата телесност. „Граничното състояние е описвано и като плодотворен 
хаос, бременна пустота, склад за нови възможности.”3

Раненото тяло и болката имат способността да разширяват нашето съзна-
ние и да го издигат на друго ниво, където светът придобива различна форма и 
съдържание, да ни захвърлят дълбоко в дебрите на несъзнаването, да обръщат 
очите ни навътре и с нова интензивност и колорит да преосмислят опозициите 
живот-смърт, сила-слабост, успех и провал, добро и зло, Аз – Другия, Аз – Не-
Аз-а, защото „същността на човека е най-съвършеният инструмент на болката 
и само в човешкото страдание болката намира своето най-чисто адекватно 
проявление, само в човешкия живот тя намира своя пристан”4.

2  Т. Miller, „Beckett’s Political Technology: Expression, Confession and Torture in the Later Drama,” In Samuel 
Beckett Today/Aujourd’hui 9 (2000), 255-278.
3  V. Turner, „Dewey, Dilthey, and Drama: An Essay in the Anthropology of Experience,” In The Anthropology of 
Experience, eds. V. Turner and E. Bruner, Champaigne / Illinois, 1986, 33-44.
4  Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия. София, 2007, 165.
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В прозата на Бекет болката и раната са закрепване към битие: те „събират” 
тялото, като сътворяват усещането у субекта за наличност.

Самюел Бекет е роден в Дъблин и родната му култура, колкото и в по-късните 
си години той да се дистанцира от Ирландия, е оказала влияние върху фор-
мирането на неговия творчески стил. В дохристиянска Ирландия ритуалът на 
инициация при друидите бил свързан с изключително ужасяващи телесно-нараня-
ващи практики. За да бъдат посветени, кандидатите били затваряни в пещери, 
принуждавани да пълзят дълго през тесни, криви тунели, затваряни в ковчези 
и пускани по водата, за да постигнат прераждане. Този ритуал бил наричан 
евфемистично „мистичен огън” и Дъдли Райт го сравнява с египетския ритуал 
на бог Озирис, където участниците символично слизали в ада през тесен езерен 
тунел, за да достигнат „Острова на благословените”.5 Съгражданинът на Бе-
кет – философът и общественик Едмънд Бърк, роден и живял през XVIII в. – пише 
в съчинението си Сублимното и красивото, че упражняваното насилие като 
физически акт и терорът имат способността да пораждат такива чувства и 
усещания у човека, които са несравними с всичко останало. Това уникално със-
тояние на душата той нарича – удивление (Astonishment): „Когато всичко замира, 
всяко движение и чувство притихват и се наблюдава ефектът на сублимното в 
най-висока степен. Насилието е ръководен принцип на сублимното и по някакъв 
начин включва импулса на себе-разкриването и себе-съхранението”6.

Бекет става студент в Тринити Колидж, Дъблин, през 1923 г. на 17-годишна въз-
раст, където учи френски и италиански. Там се среща с Алфред Перон, който 
е учил заедно с Жан-Пол Сартр в Париж. Двамата бързо стават приятели и 
именно през този период Бекет започва да има проблеми с безсънието, страда 
от панически атаки, сърцебиене, прекомерно потене, тремори, които повлияват 
цялото му по-нататъшно творчество. Съквартирантът му си спомня как една 
вечер Бекет се върнал в апартамента с алуминиева лента от печатарска маши-
на, подобна на тия, които се използват, за да украсяват платформите на желе-
зопътни гари, на която той изписал думите PAIN PAIN PAIN (болка, болка, болка) 
и я залепил на стената срещу леглото си.

В римската митология Poena (също Poine) e името на служителката на Немезис 
(Nemesis) – богинята на божественото възмездие и наказание. Оригиналната 
дума от древногръцки – poiné (ποινή), също означава „наказание”. Етимологията 
на думата pain в английския език, присъстваща с огромна честота в творчест-
вото на Бекет, етимологично се свързва с латинската poena – „болка, наказание, 
санкция”. Този езиковедски дискурс не е самоцелен, а съдържателно търсещ, 
защото телесната болка при Бекет в огромна част от случаите е свързана с 
раните по тялото на персонажа, но английската дума – wound (рана) е с много 
по-ниска честота на употреба в прозата му.

5  L. Brunet, A Course of Severe and Arduous Trials: Bacon, Beckett and Spurious Freemasonry In Early Twentieth-
century Ireland, Frankfurt am Main, 2009, 13.
6  https://ebooks.adelaide.edu.au/b/burke/edmund/sublime/).
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Тези биографични бележки дават тласък на последващото изложение, чиято 
тема е болката и раненото тяло в творчеството на Бекет като интегрална 
част от усилието на субекта за удържането му в битието и търсенето на себе 
си с цялото разнообразие от функции, които тези знаци изпълняват. Темата 
поражда и множество философски въпроси: за болката и раненото тяло като 
екстатично състояние, където дух и тяло се срещат и провиждат в тяхната 
най-ярка точка, но също така и достатъчно крехка като изтъняваща нишка пре-
ди скъсване. При Бекет те са подтеми на голямата тема за болката и раната 
като гранично състояние – праг между Аз-а и неговото разрояване и изчезване, 
между Аз-а и битието, за телесното страдание като катализиращ диалог със 
себе си през словото.

Нещо повече: редицата философи, теоретизиращи върху проблема тяло-мяс-
то-идентичност, като Хусерл, Хайдегер, Мерло-Понти, Едуард Късей7, освен че 
обвързват физическото тяло с наличието му в определен топос като взаимодо-
пълващи се и зависими една от друга величини (или казано по друг начин: място-
то е там, където е тялото), но и говорят за случаите, когато то може да бъде 
маркирано през една история за физическа рана и болка. Сред тези имена Бекет 
заема достойно място, лаконично огласявайки:

„Това не съм аз, това не може да съм аз. Но аз съм погълнат от болка, независи-
мо дали това съм аз или не, честно казано сега, сега съм там – където е тя”8.

Завесата, която разделя тяло и душа при Бекет, е изтъкана от човешката 
страдаща плът. В различните му творчески изяви нишките  са разнообразни по 
цвят и плътност, но са ярки и натрапващи се: забравеното минало и невъзмож-
ното бъдеще се провиждат в картините на физическо страдание, насилие, де-
формации и болести, които, артикулирани от гласовете на героите и утаени в 
думите, насилствено карат персонажа да търси последен пристан преди изчез-
ването, преди да бъде погълнат от нищото. Раните са хипнотичното средство 
за припомняне на себе си, за рефлексия, червената нишка на разказа, който води 
към себеоткриване и търсене на смисъл в изначалното безсмислие, изкупването 
на „греха да бъдеш роден”. Коментирайки В очакване на Годо, Стивън Картър9 
изказва становище, че раната и белегът са знаци, които още от античната 
литература (Одисей) се използват от авторите в сцените за разпознаване: той 
дава като пример сцената от второ действие, когато Естрагон вижда раната 
на пищяла си и едва тогава си спомня къде и кога са били.

При Бекет болната плът играе двойна функция в разказа: на първо място, тя от-
чуждава персонажа от самия себе си – Молой, Уини, Малоун, Уот, Неназовимото, 
Клов и Хам, Диди и Гого, както и многото анонимни негови герои коментират 
неизброимите рани, болки, деформации, инвалидности на телата си скрупульозно 
и с огромна доза отчетност, неприсъща за подобен вид наратив. „Моите стран-

7  E.Casey, The Fate of Place: A Philosophical History, London, 1997.
8  S. Beckett, Stories and Texts for Nothing, New York, 1967, 133.
9  Beckett versus Beckett, ed. M. Buning, Amsterdam, 1998, 305.
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ни болки ... тези на ума, тези на сърцето или на емоционалните усилия, тези 
на душата (не по-красиви от останалите) и най-накрая тези на тялото, първо 
вътрешните или латентните, а след това тези, които засягат повърхността, 
като започнеш с косата и скалпа и се движиш методично надолу, без да бързаш, 
по целия път надолу до краката – целите в мазоли, крампите, измръзването 
на петите, подуването на палеца, ноктите, които растат навътре, падналият 
свод, обичайните циреи, патешкият крак, гъшият крак, кракът на гълъб, плоски-
ят крак, заболелите от окопите крака и други подобни куриози”10( превод мой).

Дистанцията изличава способността за вглеждане в детайлите и задълбочава 
вертикалния връх надолу към рефлексията. Кризите на болката „просто си ме 
обземаха, сгърчваха ме и после любезно ме оставяха на самия себе си, без да 
ме издават на трети лица”11. Болката като интензивно физическо усещане се 
бори с чувството на персонажите за бавно стопяване и потъване в мъглата 
на небитието. В агонията на несигурност – запазен знак за прозата на Бекет, 
раните на тялото служат като ос, която фиксира субекта в света, запълва 
пространството между живот и не-живот.

1. „ Да бъдеш само болка и нищо друго, как това би 
опростило нещата”

В творчеството на Бекет тялото говори на душата – през него и чрез него 
Аз-ът се заявява: „Кажете ми какво усещам, ще ви кажа кой съм (…) без ухо 
ще съм го чул, без уста ще съм го казал, ще съм го чул извън себе си, сетне 
веднага в себе си, може би точно това чувствам, че има и вътре, и вън, а аз 
съм по средата, може би точно това съм аз, нещото, което разделя света на 
две”12. В този разцепен на две свят кръвта и раната са пулсиращ живот. Те 
пълнят бездната. През тях набъбва словото. „Да бъдеш само болка и нищо друго, 
как това би опростило нещата!” – споделя разказвачът от новелата му Първа 
любов (1940). Да бъдеш редуциран до болка е завръщане към някакво извънвре-
мево състояние, където човек не може да бъде засегнат от отчаянието, от 
противоречията и несигурността. Да бъдеш само болка – това е достатъчна 
дефиниция за налично битие, защото болката е свързващият нит между човека 
и езика, изчезването и съществуването. Да съществуваш в драмите на Бекет 
като персонаж изисква не да потиснеш болката, а да я извадиш на показ, да я 
експонираш по неопровержим начин.13

В началото на 1934 г. Бекет започва терапия в клиниката „Тависток” при пси-
хоаналитика Уилфред Бион.14 По време на сеансите той споделя пред него: „Със 
сигурност имам странни спомени от живота си в утробата – вътрешноутробни 

10  S. Beckett, Stories and Texts for Nothing, New York, 1967, 111.
11  Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 96.
12  Ibid., 457.
13  Ibid, 94-104.
14  J. Knowlson, Damned to Fame: the Life of Samuel Beckett, New York , 1996, 175-81.
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спомени като този, в който се чувствах като попаднал в капан – затворник, 
който не може да избяга, плачех да ме пуснат, но никой не можеше да ме чуе, 
никой не ме слушаше. Спомням си, че бях обзет от неописуема болка, но не можех 
да направя нищо”. Пак по същото време той чете задълбочено монографията на 
Ото Ранк Травмата на раждането (1924). Ранк определя болезнените представи, 
свързани с утробата, като форми на мъчения и непреодолимо чувство за пона-
сяне на наказание и отнася към тях разказите за Иксион, Тантал, Сизиф и разп-
натия Христос – емблематични образи на ранено и лишено от движение тяло. В 
своя бележник, писан в средата на 30-те години на ХХ в., от който Бекет черпи 
вдъхновение за романа си Мърфи, цели три страници са посветени именно на 
знаковите фигури Иксион, Сизиф и Тантал – в този ред. Тъй като това е вре-
мето, когато той се лекува при Бион, не може да има съмнение, че бележките 
са били свързани с неговата интерпретация на травмата от раждането.15 И в 
действителност, героите му без изключение обитават затворени клаустрофоб-
ични пространства – кофи за боклук, трапове, кашони, урни, затворени подземни 
стаи, или пък действието се развива в недефинирано, пусто място, далеч от 
цивилизацията, сякаш отвъд времето и пространството. Това са символични 
картини на извеждане на субекта от света и захвърлянето му в точката на 
прелом и граничност.

Не съществува главен персонаж в прозата на Бекет – именен или безименен, 
който по някакъв начин да не страда от болезнени физически усещания, рани и 
телесни деформации. Уот, Молой, Малоун, Неназовимото, Мерсие и Камие, Уини, 
Владимир и Естрагон имат хронични болки (особено в долните крайници) – рани, 
циреи, мазоли, ампутации, деформации, отпадане на пръсти или цял крак пречат 
на тяхното придвижване, което най-често се извършва в гористи местности. 
Препятствайки свободното движение на тялото или, както е в драмите Щаст-
ливи дни и Краят на играта, Игра, правейки го невъзможно, Бекет лишава су-
бекта от възможността да бъде свободен агент в заобикалящата го среда и 
създава у него чувство на подчиненост и несигурност. Хусерл и Мерло-Понти 
(и не само) обвързват кинестезията с пространствено-времевия континуум и 
чувството за битийно присъствие у индивида.

Освен болката от придвижването Молой и Малоун и всички техни огледални об-
рази са съпроводени и от неизменното  присъствие: тя е постоянна, нейната 
интензивност не е в горния регистър на поносимост и не е единичен силен удар, 
след който следва успокоение и покой. Болното и ранено тяло при Бекет води до 
страдание – продължително, неутихващо, вечно. То е съдбоносна среща на ду-
ховното и телесно начало, но първо инкрустирано в плътта, защото раните са 
насилие над конвенциите и ядрен взрив в ежедневната ритуалност, нарушаване 
на навика, издълбани резки в паметта.

15  Бекет чете книгата на Ранк внимателно чрез водене на записки (J. Knowlson, Damned to Fame: the Life of 
Samuel Beckett, New York , 1996, 178). За значителна дискусия между Ранк и Бекет, вж. Фил Бейкър 64-105 (P. 
Baker, Beckett and the Mythology of Psychoanalysis, New York, 1997), който твърди, че травмата на раждането 
и фиксацията върху символа на утробата влияе много върху представители на авангарда като Салвадор Дали, 
Андре Бретон, Пол Елюар, Хенри Милър, Анаис Нин и Кирил Конъли. Той убедително ситуира Бекет в тази тен-
денция.
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Чрез болката Бекет създава своя герой, както скулптор, който отнема от огро-
мен къс камък излишното с чук, длето и удар и накрая от него се ражда фигура, 
така и авторът разкъсва тялото, малтретира го, разчленява го, за да открие 
в сърцевината оголения нерв на Аз-а. Да бъдеш тук и сега, да си в Dasein за ге-
роите на Бекет е да бъдеш-в-болката, защото само тя измежду всички телесни 
усещания е нещо като непресъхващ поток, който те въвлича в морето, само тя 
е връзката между световете и само тя намира своя пристан в човешкия живот, 
както пише Бенямин.16 „Те искат да ме боли тилът, абсолютно доказателство 
за одушевеност, и същевременно да чувам как се говори за небето. Те искат да 
съм учен, да знам, че изпитвам болка в тила, че мухите ме хапят и че небето 
нищо не може да промени” – изповядва Молой.17

Този процес най-майсторски, изваян до съвършенство, се проявява в метамор-
фозите на протагониста от романите на трилогията. В първия роман, Молой, 
героят подробно и с делово отчуждение описва: „Имал съм уретрит… И подути 
стави. И пикочният мехур. И каналът на пикочния мехур. И жлезата… нямам 
обоняние… непрекъснато се потя, слюнката ми е изобилна, и някак се точи…18 
(…) и окото ми, здравото, бих определил като всеулавяща паяжина, тъй като 
трудно давах име на отразилите се неща в него, дори и ясно да ги виждах19 (…) 
към това време отнасям подлото опадане – паднаха, така да се каже, посред 
равно поле – пръстите на краката ми”.20 Яркото телесно присъствие на Молой с 
цялата гама от телесни страдания и болки, от миризми и усещания на раните и 
неговите подробни „доклади” за физическото му състояние преминава неусетно 
към все повече абстрактност на страданията при Малоун (Малоун умира) – 
образът на болката и раната започват да заемат първосътворяващо място 
и в един момент героят заявява: „Паметта му била жива рана, съзнанието, 
гъмжащо от кобри (…) Физическата болка, напротив, сякаш му дарявала ценна 
подкрепа и веднъж той запретнал крачола на панталона си и показал на Макман 
осеяния си със синини, белези и драскотини пищял. Сетне бързешком измъкнал от 
вътрешния си джоб чук и нанесъл току върху тях тъй силен удар, че сам паднал 
възнак…”21.

Няма съмнение, че съществува зависимост между тази трайна значимост, коя-
то усещането за болка има за същността на човека, и способността на това 
усещане да бъде перманентно: „Само усещането за болка е способно както 
в областта на физическото, така и в метафизичното, на непрекъснато осъ-
ществяване”22. Няма съмнение също така и как този екзистенциален опит руши 
навика, „големия убиец” на времето и заглушителя на вдъхновението: ако той 
е това, което „държи кучето близо до неговото повърнато” (Бекет, Пруст), то 

16  Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия. София, 2007, 165.
17  Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 427.
18  Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 98.
19  Ibid., 59.
20  Ibid., 97.
21  Ibid., 323.
22  Бенямин, В. Кайрос. Съчинения по философия, София, 2007, 165.
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болката е ударът с камшик, който може да отдалечи кучето от повръщнята, 
защото подчинението на навика се състои в постоянното нагаждане и прис-
пособяване на нашата органична чувствителност към условията на света на 
навика. Страданието от болката и раната са пробив в тази задължителна ру-
тинност и скуката вече се оказва лишена от адекватното си представление. 
Така то отваря прозореца за реалността и се превръща в главното условие за 
наличието на опит.23

Ако проследим траекторията на разгръщането на темата в трилогията, ще 
видим как Бекет постъпателно извежда на преден план необикновеното и мисте-
риозното. През кръвта на раната и болката поражда учудване там, където ни-
кой не го е очаквал, и с „чест” от добре свършената задача акостира във фраг-
ментарното, а по-късно и изчезващо телесно, изведено в екстрем присъствие 
на разказвача от Неназовимото, който, странно, но логично звучи, като споделя: 
„Фактът, че Прометей е бил освобождаван в продължение на двайсет и девет 
хиляди деветстотин и седемдесет години, преди да бъде отменена присъдата 
му, не ме грее (…) Защото между мен и онзи нещастник, който се подиграл на 
боговете (…) – надявам се (к.м., А.Д.), няма нищо общо. (…) Разни Мърфи, Молой 
и Малоун не могат да ме правят на глупак. Изгубих си времето, накараха ме 
да пропусна страданието си, и то защото говорих за тях… Излъгах се. Те не 
изтърпяха болките ми, техните болки не представляват нищо в сравнение с мо-
ите, те са само частица от моите, онези, от които разчитах да се откъсна, за 
да ги съзерцавам. Сега нека си вървят и те, и другите… нека ми върнат онова, 
което съм им наложил, и да изчезнат от живота ми, от спомените ми, от моя 
срам, от моята боязън”24. Чувството за срам е знаковият носител в този абзац, 
защото е асоциирано с желанието за болка и свидетелства за раждането на 
идентификация и екзистенция чрез нея. Агамбен определя подобна идентичност 
едновременно като абсолютно екстериорна и чужда и съвършено лична.25

Последният роман е може би най-силната изповед на Бекет, където въображе-
нието на разказвача се стимулира творчески, вдъхновява и захранва със спомени 
и присъствие през болезнено-садистичното насилие над себе си и другите.26Раз-
казвачът от Неназовимото, както и всичките му огледални отражения са про-
пити от някакъв вид насилие и физическо страдание, от сгъстен и странен 
авторски садизъм, който кара героите си и читателя да се чувстват „като 
стара пуйка, която умира права, носеща на гръб пуйчетата си, преследвана от 
плъхове”27. Той сякаш е заложен от автора в самия процес на тяхното раждане и 
оцеляване в хода на повествованието, в самото начало потаен, за да се стигне 
до изповедта: „Измъчвай се, осакатявай се и може би един ден, след петнадесет 
поколения, ще успееш в начинанието си да започнеш да приличаш на себе си”.

23  S. Beckett, Proust and the Three Dialogues with Georges Duthuit, London, 1965, 28.
24  Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 366.
25  G. Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, New York, 1999, 131.
26  G. Adelman, Naming Beckett’s Unnamable, Lewisburg, 2004, 108.
27  Бекет, С. Молой. Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 379.
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Когато говорим за репрезентацията на болката в изкуството, когато се упо-
требяват определения като садизъм, не можем да пропуснем емблематичната 
фигура на маркиз дьо Сад, още повече заради факта, че Бекет внимателно е чел 
романа му и е имал намерение да го превежда. Някои изследователи се изкуша-
ват и свързват естетическата и трансгресивна функция на садомазохистична-
та болка, представена в Жюстин и краят на добродетелта, с тази в творчест-
вото на Бекет, правейки връзката, че раната е и там, където нещо заровено 
или скрито се разтваря, актуализира се спомен, страдание или смърт. Болката 
може да съдържа и радостното чувство на освобождение. В тази връзка особено 
настойчиво се цитира като пример новелата Както е! (How it is, 1961)28.

Както е е сложно структурирана новела, носител на болезнено чувствената 
естетика на Бекет с характерния за неговия стил енигматично неуловим сю-
жет. От началото до края разказвачът твърди, че един глас, който не е негов, 
си пробива път през него и го насилва да говори, а целият текст е един дълъг 
цитат. Новелата е разделена на три части: самотно пътуване, срещата с Пим 
и бягството на Пим. Началото е самотна и мрачна картина: в тъмнината и кал-
та на един сякаш несътворен свят героят, гол и крайно изтощен, се придвижва, 
пълзейки (обикнат похват на автора), влачейки след себе си чувал, като спира 
от време на време да си почине и да яде консерва от скариди. Тази есхатоло-
гична картина на пътуването е нарушавана единствено от виденията на пер-
сонажа за съществуващ живот някъде „горе, в светлината”. Във втората част 
той се натъква на друга гола фигура – Пим, и започва да го учи да говори чрез 
изтезания. В последната част Пим избягва, а разказвач изгражда сложен дис-
курс от опозицията жертва–мъчител, в която той и Пим са участвали. В крайна 
сметка, в пристъп на самомъчение, героят декларира, че е „единственият отго-
ворен” за повествованието и че целият разказ е негова фантазия, включително 
и епизодите на бруталното насилие над Пим .

Мисля, че едно от основанията за подобно твърдение е тезата на Дельоз, че 
садизмът, както и мазохизмът нямат пряка връзка с болката, а само с ефекта 
от нея. Садомазохизмът според него поставя на преден план репетативността, 
така както и очакването и предчувстването на болката са главни движещи 
сила във феномена на трансгресивния опит: според френския философ ритуална-
та повторяемост създава ритъма на несексуалното, което той обвързва с Ерос, 
а обратното завръщане – с Танатос. По мое мнение тези твърдения могат да 
бъдат оспорвани поради факта, че Бекетовите герои се характеризират с фи-
зическа импотентност и немощ, а феноменът на чакането е породен и удържан 
в сферата на концепти извън интереса на маркиз дьо Сад. Телесната болка 
при Бекет не се движи в амплитудата между Ерос и Танатос. Тя е обагрена в 
пастелни тонове и е медиаторът – между тяло и душа, език и мълчание, Аз-а за 
себе си и света – тънка струйка пулсираща епистемология. Основание за това 
твърдение ми дава оценката на Бекет за Андре Масон, където той обвързва са-
дистично-мазохистичната образност на някои от своите творби с болезнените 

28  Cf. „G. Fraser, „The Calligraphy of Desire: Barthes, Sade, and Beckett's How It Is,” In Twentieth Century Literature, 
55/1 (2009), 58-79.
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изображения на тялото при художника: „Той е творец, който изглежда буквално 
набоден на кол от свирепо-дивата дилема на изразяването, но продължаващ да 
се гърчи. Празнотата, която струи от това, е може би просто унищожаването 
на едно непоносимо настояще – непоносимо, защото не можеш нито да го при-
ласкаеш, нито да го напуснеш”29.

Дълго преди героят да се срещне с Пим във втората част, Бекет размива гра-
ницата между словото и физическото тяло на разказвача, езикът се превръща в 
болка, както и телесните рани на Пим придобиват формата на думи. Сродство-
то на болката и садомазохистичните картини в Както е на Бекет и в христо-
матийния роман на маркиз дьо Сад се корени в нейната функция – тя не е фонът, 
на който се проявяват героите, и не е само „материалът”, който творците 
използват при тяхното изграждане. В тези два случая болката пулсира в цялото 
пространство на текста и неговите послания, нейната символична сила може да 
бъде изказана с думите на Бекет за творчеството на маркиз дьо Сад: „Повърх-
ностно погледнато, сквернословието и неприличието са неописуеми, но нищо не 
може да бъде по-малко порнографско. Това ме изпълва с един вид метафизичен 
екстаз. Стилът е изключителен, толкова изящен и точен – като при Данте”30.

Гари Аделман споделя подобно мнение. Според него изкуството не може да спре 
процеса на изтезания поради факта, че „свидетелят” не може да промени нищо. 
Протагонистът започва да се самоизмъчва в последната част на новелата, 
след като Пим го напуска, защото Другият е изчезнал и няма кой да придаде 
статут на битието му, а единствено през болката той може да се увери, че 
все още съществува. Физическите мъчения, които Бекет описва, са автономен 
художествен проблем, а не етичен или междуличностен – твърди Аделман. Изкус-
твото не може да спре процеса на изтезание в Както е, а е идентично с него.31

2. Моите думи са моите сълзи

Физическата болка има тенденцията да разрушава езика, тя е предизвикател-
ство към дискурса заради своята несподелимост и нереференциалност, заради 
факта, че е екстремен и изолиран опит. В известната си монография Раненото 
тяло (The Body in Pain) Илейн Скери коментира, че физическата болка прави из-
ключение в цялата тъкан на психически, соматични и физически възприятия с 
това, че единствено тя не отпраща към обект. Болката изолира страдащия от 
Другия и другите като общност. Не притежавайки свой обект във външния свят, 
тя се превръща в нещо за себе си, което не може да се предаде и сподели.32

На подобно мнение е и Вирджиния Улф, която споделя, че английският език, който 
може да изрази мислите на Хамлет и трагедията на Крал Лир, не е в състояние 
да открие точните думи, за да изкаже главоболието. Всяка влюбена ученичка 

29  S. Beckett, Proust and Three Dialogues with Georges Duthuit, London, 1965, 140.
30  J. Knowlson, Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, New York, 1996, 269
31 G. Adelman, Naming Beckett's Unnamable, London, 2004, 116-132.
32  E. Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford, 1987, 161-163.
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може да рецитира Шекспир или Кийтс, но накарайте някого, който страда от 
мигрена, да опише с думи състоянието си пред лекаря и ще видите как езикът 
пресъхва.33

Бекет опровергава тези на пръв поглед неопровержими становища. При него 
болката е conditio sine qua non за наличието на наратив. Човешката плът е 
линееща и тероризирана, нейните рани са като подводно течение – невидими и 
смъртоносни за незнаещите и невиждащите. Героите му обитават инвалидни 
тела: като под пропукани коруби на костенурки душите им се свиват под тази 
уязвима защита. Наблюдават как болестта, раните и старостта я разяждат 
и с невъзмутимата отчужденост на шизофреници рисуват детайлно своите 
телесни действия, най-често отблъскващи и отвратителни, обагрени от им-
потентност, немощ и разпад: стремят се да запълват тази огромна тъмна 
бездна с думи. „Да бъдеш само болка” за неговите персонажи е превръщането 
на тази центробежната сила на езика в центростремителна. Те изпитват не-
утолимо желание и пристрастеност към вербализация на своите болки, рани и 
страдания, за тяхното споделяне, за превръщането на нематериалното (болка-
та) в материално (език, слово). Физическата болка е неподатлива на разказ, тя 
е трудно артикулируема в своята интензивност, тя „е безгласна, но тогава, 
когато в края на краищата открие глас, той започва да разказва история”34.

Гласът на героите на Бекет.

Новелата Както е, романът Неназовимото и Worstward Но35 (игра на думи, може 
да се преведе като „Към най-лошото, давай!”) очертават началото и края на 
тази концептуална схема. В Както е разказвачът учи Пим да говори чрез мъче-
ния и телесни изтезания – удряне по главата, забиване нокти в кожата, намушк-
вания с отварачка за консерва: „първият урок на тема песен аз забивам нокти-
те си в подмишницата на дясната ръка в дясната яма, крещи аз ги изтеглям и 
стоварвам юмрук върху черепа и лицето, потъва в калта виковете престават 
край на първия урок втори урок същото след ноктите в подмишницата крясъци 
силен удар по черепа мълчание край на втория урок всичко това е отвъд силите 
ми” (мой превод)36.

Сътворяването на героя от болка и слово е темата на едно от последните 
прозаични съчинения на Бекет – Worstward Ho – един от върховните поетични 
текстове на ХХ в., написан през 1983 г., малко след автобиографичната проза 
Компания. Тя е иронична богословска спекулации за сътворението на света от 
един зъл бог или демиург. Живота въпреки всичко го има, а човекът може да съ-
ществува само във и чрез болката. Ясният, концентриран и точен изказ в тази 

33  Т.Miller, ”Beckett’s Political Technology: Expression, Confession and Torture in the Later Drama,” In Samuel 
Beckett Today/Aujourd’hui 9 (2000), 255-278.
34  E. Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford, 1987, 6.
35  Worstward Но е прозаична поема на Бекет. Заглавието  е пародия на заглавието Към запад, ех! от Чарлс 
Кингсли. Написана е на английски език през 1983 г. и е предпоследната новела на Бекет. Заедно с Компания 
(Company) и Зле видяно, зле казано (Ill Seen Ill Said) са били събрани в тома Как да е (Nohow On) през 1989 г.
36  S. Beckett, How It Is, London, 1964, 69.
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поема в проза е революционен дори за несравнимия жонгльор и „разрушител” на 
езика, какъвто е Бекет.

„Ставай! Какво? Да, кажи ставай. Направи го най-накрая и се изправи. Кажи 
кости. Няма кости, но кажи – кости. Кажи основание. Няма основание, но кажи 
основание. Точно както и кажи болка. Нямаш съзнание и болка? Казвай го, докато 
те заболят костите, и тогава няма да имаш избор и ще се изправиш. (…) Кажи 
да остане някакво съзнание, за да позволи болката. Има остатъци от съзнание 
заради болката…” (мой превод).

„Nihil in intellects” – ще каже Малоун и пряко ни отпраща към изреченото от Тома 
от Аквино: „Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu”37 – в интелекта няма 
нищо, което преди това не е било в сетивата. Според Ерик Леви38 тази томист-
ка доктрина не се отнася към връзката сетивност–разум, когато става въпрос 
за Бекетовия персонаж, а пряко изразява желанието му болката да бъде изказа-
на, разкрита, но не защото това намалява нейния интензитет, а защото задър-
жа присъствието на субекта в света, точно както и накрая повечето от тях се 
превръщат само в гласове и само думите остават гаранция за съществуването 
им. Страданието се е превърнало в слово – „Моите думи са моите сълзи”39.

При Бекет болката е последната отбранителна линия за защита срещу чув-
ството за не-съществуване: тя отваря пространствата на себерефлексия-
та, изтича в езика, който е действително последното убежище на Аз-а срещу 
засмукването от празнотата на бездната, защото умът се опитва да разбере 
физическото страдание. Тя се превръща в някакъв вид „епистемологична битка 
за земята” на живот и смърт. Да сътвориш човека от страдание е утежняващо 
вдъхновение, но да превърнеш раните и болката в есенциален елемент от живо-
та е кръст, който авторът носи през целия си творчески път.

4. Заради моите болки, аз прогледнах в нещастието и 
мъката40

Концепцията на Бекет за функцията и мястото на болката и раненото тяло в 
естетико-философската основа на творчеството му несъмнено е повлияна от 
християнската теология с три основни източника – Библията, протестантски-
те представи за тялото, както и Божествена комедия на Данте и по-специално 
„Ад” и „Чистилище”.

В монографията си Самюел Бекет и идеята за Бога Мери Брайдън педантично 
аргументира становището си по отношение на мястото и ролята на болката в 
творчеството на Бекет в релация с християнското учение. Според нея за стра-

37  Thomas Aquinas, De veritate, q. 2 a. 3 arg. 19.
38  E. Levy, „The Beckettian Mimesis of Pain,” In Philological Quarterly, Summer 2001, Vol. 80, No. 3.
39  S.Beckett, Stories and Texts for Nothing, New York, 1967, 111.
40  S. Beckett, "First Love," in First Love and Other Shorts, 20.
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данията и мъките на разпнатия Христос може да се открият доста намеци и 
директни референции в текстовете му, но те не трябва да бъдат надценявани 
и преекспонирани, защото по-скоро са свързани с друга таксономия – тази на 
очакването.

Други критици като Хокенсън41 и Морисън твърдят, че използването на библей-
ските текстове от Бекет е почти изцяло в ироничен план. Както отбеляза 
Кристин Морисън, Писанието се появява в работата на Бекет в два различни 
режима: той често прави директни намеци, които са по-скоро иронични, но поня-
кога вмъква и отзвук от ехото на библейския език, който да напомня пасаж или 
събитие, като използва само една или две думи42. Бътлър43 и Брайдън от своя 
страна обръщат внимание на многостранния начин, по който авторът използва 
Библията, отбелязвайки, че Бекет има малък интерес към фигурата на Христос 
като Спасител, но му се възхищава като символ на човешкото страдание. От 
друга страна, ако болката за Бекет е репрезентативна фигура за страданията 
на Христос, то трябва да кажем същото и за литературата на садизма и мазо-
хизма – продължава темата Т. Милер, защото точно както Сад и Мазох според 
Дельоз сътворяват и представят ритуали в литературата, пропити със соци-
алната, културна и политическа насока на своето време, това прави и Бекет. 
В този смисъл той е големият диагностик и лечител на своето време. Още 
повече че инвалидното тяло и физическата болка във функцията им на излагане 
на показ, извеждане на светло и акцент (като exposure/expeausition) предлагат 
алтернатива на Хайдегеровото разбиране за езика като дом на битието. При 
писателя той носи отпечатъка на мъката, болката и лишенията.44

Друга група изследователи разглеждат раненото тяло при Бекет като наслед-
ник на идеята за страдащото тяло в древногръцката трагедия. Сред тях, но по 
различен начин, се включва и Томас Кузину, който твърди, че агонията на Лъки 
от В очакване на Годо е символ на жертвения агнец, и я свързва с телесните 
страдания на двамата разбойници, разпнати заедно с Христос (има подобни ре-
ференции и в пиесата). Според него пиесата е пропита от телесно страдание 
и всички нейни персонажи олицетворяват един вид постжертвени мъки.45 В тази 
стилистика е и мнението на критика Ерик Леви46, за когото болката и раните 
в прозата на Бекет са самодостатъчни и автономни послания, но придобиват 
смисъл най-вече в конотацията на Голгота. „Да бъдеш единствено болката и 
нищо друго” е стремеж към симплификация и потвърждение за това, твърди 
той. При персонажите на Бекет желанието да останеш в страданието изглежда 

41  J. Hokenson, „A Stuttering Logos: Biblical Paradigms in Beckett's Trilogy,” In James Joyce Quarterly 8 / 1971, 
293-310.
42  K. Morrison, „Neglected Biblical Allusions in Beckett's Plays: ‚Mother Pegg‘ Once More,” In M. Beja, S. E.Gontarski, 
P. Astier (eds), Samuel Beckett: Humanistic Perspectives, Columbus / Ohio, 1983, 91–98.
43  L. Butler, „A Mythology with which I am Perfectly Familiar: Samuel Beckett and the Absence of God,” In Robert 
Welsh (ed.), Irish Writers and Religion, Gerrards Cross, Buckinghamshire, 1992, 164-184.
44  T. Miller, ”Beckett’s Political Technology: Expression, Confession and Torture in the Later Drama,” In Samuel 
Beckett Today/Aujourd’hui, 9 (2000), 261.
45  T. Cousineau, Waiting for Godot: Form in Movement, Woodbridge, 1990.
46  E. Levy, ”The Beckettian Mimesis of Pain,” In Philological Quarterly, Summer 2001, Vol. 80, No. 3.
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безпричинно, но то всъщност разрешава големия проблем за индивидуалността, 
защото за автора откриването на смисъла на живота и на това кой съм аз и 
защо съществувам е пряко свързано с търсенето на причината за човешкото 
страдание. Ерик Леви открива и друг поглед към генерализирането на болката 
при Бекет: „Да бъдеш само болка и нищо друго, означава” и да станеш безчувст-
вен за всички останали страдания, тогава като резултат се попада в света на 
„несъществуващото” съществуване, където няма страх от живота и смъртта: 
„никога не е имало нищо, не би могло да има, живот и смърт са нищо, и всички 
подобни неща”47.

Склонна съм да се съглася с тезата, че мъките и болките на Христос – символа 
на Разпятието, не са в центъра на интереса на Бекет. Има друга библейска 
фигура, която при внимателно вглеждане в текстовете на автора – не само в 
творчеството му, но и в спомените, интервютата и писмата – се разкрива с 
ярко и силно присъствие.

Това е библейската фигура на Иов с болката, чийто изблик е наелектризираната 
тишина и която остава вътре в теб като преглътнато и неизкрещяно страда-
ние.

Рани и ужасяващи телесни и духовни страдания връхлитат Иов заради облог 
между Бога и Сатаната. Такова страдание не носи ореола на Спасителя и не е 
обагрено от смисъла за спасението на човечеството. То сякаш е безсмислено – 
ненужна проверка на един жесток и самотен Бог. Тази болка свързва героите на 
Бекет и самия него със страданията на библейския Иов.

Бекет чувства сродство с Иов и по други съществени линии:

И Бекет като Иов не спира да повтаря през целия си живот: „Да се провали 
денят, в който се родих” (Иов 3:3) и да изрича желанието си – „гол излязох из 
утробата на майка си; гол ще се и завърна” (Иов 1:21).

Обичайно за персонажите на Бекет са наличието на рани и язви по тялото, за-
тъването в кал и пепел, зариването в земята, точно както при Иов: „Отиде си 
Сатаната от лицето Господне и порази Иова с люта проказа – от ходилата на 
нозете му до самото му теме. И взе си Иов едно чирепче да се чеше с него, и 
седеше на гноището (вън от града)” ( Иов 2:7-10).

Животът на Иов е провидян от Бекет като една история на изоставен, от-
хвърлен, безсмислено страдащ и наказан човек. Тя е разказ за смисъла на стра-
данието и болката, така както и разказите на Молой, Малоун, Неназовимото 
и многото други именни и безименни герои на Бекет. Техните болки, както и 
болките на самия автор, са далеч от телесните мъки, свързани с Христовите 
страдания. Едно от доказателствата за подобно твърдение е разказвачът от 
романа Неназовимото, чието въображение е доминирано от образа на Христос 

47  S.Beckett, „From an Abandoned Work,” In First Love and Other Shorts, London, 1994, 49.
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чрез преки и иронични намеци с неговите рани, заемащи определени точки по тя-
лото (тръни на челото, гвоздеи в ръцете, копие в хълбока). Една от причините 
за тази иронична обагреност е парадоксът, че разказвачът описва гротескни 
картини за своите рани, болки и телесни страдания, но и непрекъснато отрича 
съществуването на тяло.

Героите на Бекет (и самият той) са много по-близки до раните и страдания-
та на Иов и заради всичко, което той трябва да понесе – тежката, тъмна и 
неотменна самота, както и загубата на знанието за установеното разбиране 
на връзката между човешкото и божественото – загубата на смисъл. Има още 
една съществена причина, която сродява писателя с Иов, и това е въздействи-
ето на думите върху тях. Самият Бекет е инкрустирал в творчеството си: 
„Докога ще мъчите душата ми и ще ме терзаете с думи?” (Иов 19:2). Иов е 
разбит на парчета чрез думите, както и Бекет, но именно те са последното му 
убежище, както и на героите на Бекет – емблематичен пример е разказвачът 
от Неназовимото.

Иов започва да говори, а Уини, Молой, Малоун, Неназовимото не престават да 
разказват – за болките, смисъла на страданието, за живота и смъртта. Те като 
Иов недоумяват човешката участ, опитват се да проникнат в действията на 
Бога (Иов) и на битието и да разберат смисъла. Надяват се словото да създаде 
друго битие – по-поносимо и истинско, въпреки, че и те като Иов знаят, че „ду-
мите нямат смисъл” (34:35).

Чакането също е обединяващ символ между Бекет и Иов.

„Не е ли изпитание земният живот на човека, и дните му не са ли като дни на 
наемник?” (7:1); „През всички дни на определеното за мене време бих чакал, докле 
ми дойде смяната” (14:14).

При Иов, както и при Бекет, очакването е изпълнено с надежда.

По мое мнение Бекет е бил силно повлиян от Книга на Иова при изграждането на 
базисни свои естетико-философски идеи като болката, безпричинното страда-
ние, разкъсващата и съграждаща сила на думите и темата за чакането.

Заради чакането Иов категорично заявява, че Бог ще си спомни за него в „опре-
деленото време”, защото съхранява в паметта си всички хора, които премина-
ват във вечността, за да ги „възстанови” в определеното за това време.

Героят на Бекет също дочаква своето прозрение:

„Лежа в улея, сгушен между двата наклона. Поизвръщам се, притискам о възглав-
ницата устата и носа, разтърквам старите си косми… завивам се презглава. 
Вдън туловище си – по-точно не мога да се изразя – усещам болки, комай нови. 
Като че ли най-вече в гърба. Те сякаш имат някакъв ритъм, дори своего рода ме-
лодия. Синкави са. Колко поносимо е това, Божичко. Главата ми е почти увиснала 
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надолу, като у птица. Открехвам устни, налапвам възглавницата, чувствам я с 
езика, с венците. Ето, ето. Смуча. Вече не търся себе си. Зарит съм във вселе-
ната, знаех, че някой ден ще си намеря мястото, древната вселена ме закриля 
победоносно. Щастлив съм, знаех,че някой ден ще бъда щастлив”48.

Болката, раните и страданията на героите на Бекет и Иов изпращат към по-
коленията посланието: убежището на божественото и себеразкриващото се 
знание е на границата между нещата, буквално на ръба – някъде там е нещото, 
което ще спаси всеки поотделно, оградено от светлина.

48  Бекет, С. Молой, Малоун умира. Неназовимото. София, 2007, 240-241
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МЕДИЕН	ОБЗОР:	2017,	ЯНУАРИ	–	

МАРТ

Консерваторите срещу папата във Ватикана, посттеократичният ислям и съв-
ременното робство в очите на патриарх Вартоломей и Джъстин Уелби – това 
са темите, които включваме в настоящия медиен обзор на Християнство и 
култура.

***

Противопоставяне във Ватикана

Макар да е изключително популярен сред католическите (и не само) общности 
по света, Франциск среща изключително сериозна опозиция сред консерватив-
ните среди във Ватикана – трябва да се бори, за да изведе Църквата в XXI в., 
да се опитва да реформира управлението, да убеди кардиналите да преосмислят 
позицията си относно разводите и повторната женитба.1 С традиционното 
си петдневно оттегляне в края на Великия пост, Франциск оставя Ватикана 
в много напрегнато състояние; дочуват се дори слухове, че някои от високо-
поставените служители смятат, че той трябва да се оттегли. Според Мари 
Колинз например, която последна напуска създадената от Франциск комисия за 
разследване на случаи на злоупотреба и насилие над деца, общото усещане е за 
„срамна липса на желание за сътрудничество”: „Една част от Курията все още 
не е заживяла в XXI в. Те не желаят да работят заедно с комисията ни, все още 
има хора, които просто искат да прикриват проблемите”.

Опозицията, с която се среща Франциск, изправя римокатолическия свят пред 
непознати изпитания. Според Масимо Фаджиоли, водещ богослов и наблюдател 
във Ватикана, „статуквото е вече зад нас. Става въпрос за политическа и кул-
турна съпротива, която можеше да се види и преди избирането на Франциск и 
която не приема промени в стила и отношението на Църквата, които да я изве-
дат от западни към световни позиции”.

Всичко започва с първоначалните намерения на новия папа за финансови рефор-
ми след разкритията за злоупотреби (т.нар. „Ватилийкс”) по време на неговия 
предшественик – папа Бенедикт XVI. Но най-сериозна опозиция Франциск среща 
след отварянето на дебата за брака и развода. След два събора в тази връзка 
(през 2014 и 2015 г.), Франциск публикува Amoris laetitia, която по същество раз-
порежда на епископите да взимат решения на местно ниво за разведените и 
повторно оженените и допускането им до евхаристийно общение. Традиционната 
практика обаче позволява това единствено след анулиране на предходния брак 

1  „Civil war in the Vatican as conservatives battle Francis for the soul of Catholicism”, https://www.theguardian.
com (03.04.2017).
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и докато някои епископи виждат в Amoris laetitia призив за състрадателно при-
емане на разведените дори без анулиране на брака, консерваторите са напълно 
несъгласни. Публикувано е възразително писмо от четирима кардинали, сред 
които и Реймънд Бърк, „архиконсервативния американски канонист”, който дори 
заплашва да издаде „поправка” към Amoris laetitia.

Разривите далеч не са само лични, нито пък опират само до църковното виждане 
за развода и повторната женитба – става въпрос за нещо много по-дълбоко – 
за бъдещето на Римокатолическата църква. Ако папите досега бяха приложили 
напълно модернизиращите решения на Втория ватикански събор отпреди 50 го-
дини, проблемите с господстващото положение на Ватикана щяха да са отдавна 
в миналото. В момента Франциск се опитва да прехвърли поне част от правомо-
щията за определени решения към епископите и поместните общности – нещо, 
което според по-консервативните духовници е само връх на айсберга и което 
те не са в състояние да приемат.

***

Посттеократичен ислям?

Омар Саиф Гобаш, посланикът на Обединените арабски емирства в Русия, е 
автор на интересен реформистки мюсюлмански трактат, озаглавен Писма до 
младия мюсюлманин.2 Текстът съдържа множество емоционални аргументи сре-
щу религиозното буквоядство и възхвалява отворения поглед към света. Но 
макар либералните чувства на автора да са извън съмнение, той не се фокусира 
докрай върху основната част от задачата за реформирането на исляма – от-
хвърлянето на теокрацията. В това отношение трябва да се направи нещо 
повече от осъждането на тероризма, религиозната полиция, законите за бого-
хулството и т.н.; тук става въпрос за един по същество теоретичен проблем: 
традиционният ислям е насочен към развиване на много тясна връзка между 
религия и политика. Не е достатъчно просто да се каже, че „ислямът е религия 
на мира”; нужно е повече – някакво пояснение от типа на: „ислямът е религия 
на мира, защото ние не живеем в Средновековието и не смятаме, че религиите 
имат нужда от армии, за да се защитават; той е религия на мира, защото е 
състояние на ума, което не се нуждае от войници; защото, ако трябва да мислим 
за себе си като за група, то ние сме група по етос, а не военна група”.

Това са толкова сериозни проблеми, че избягването им изобщо не е изненада. 
Нима няма нещо нередно в това да се отрича, че ислямът смесва религията и 
политиката, когато неговата история недвусмислено потвърждава такова те-
ократично смесване? С други думи, реформистки настроените мюсюлмани тряб-
ва да признаят, че с изначалната логика на тяхната вяра съществува някакъв 
проблем – че тази логика е теократична. Един сериозен реформистки подход ще 
се захване с този възел и ще заяви: „Трябва да се откъснем от миналото и да 
утвърдим посттеократичния ислям”.

2  „Is ‚post-theocratic Islam‘ a contradiction in terms?”, http://blogs.spectator.co.uk (14.03.2017).
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***

Църквата и борбата с робството

В началото на февруари тази година в Истанбул се проведе забележителна сре-
ща между патриарх Вартоломей и Кентърбърийския архиепископ и ръководител 
на Световната англиканска общност Джъстин Уелби, посветена на болезнената 
тема за различните форми на „съвременно робство” – мъчителен или принудите-
лен труд, трафик на хора, принуждаване към проституция, престъпна експлоата-
ция на уязвими лица.3 Срещата се провежда под надслов „Греховете пред очите 
ни” и отправя послание, че всеки, който употребява продукт, създаден с цената 
на принудителен труд, или поощрява бизнес, който трафикантите използват за 
прикритие, има някакъв дял в отговорността за причиненото човешко страда-
ние.

Сред християнските водачи досега папа Франциск беше първият, който насочи 
вниманието към трафика на хора и климатичните промени като теми, които се 
нуждаят от спешно внимание и усилена работа. За Франциск при това темите 
са взаимно свързани: влошаването на климата е движеща сила на миграционни-
те потоци, от които често се захранва трафикът на хора. Сега и лидерите на 
православния и на англиканския свят желаят да се присъединят към Франциск и 
да положат максимални усилия за борбата срещу насилието на човек над човека.

Макар да не познават строгата йерархия на римокатолическия свят, англика-
ните и православните могат да допринесат много, ако използват всичките си 
възможности за съвместна работа с хуманитарните агенции и органите на 
реда. Това е така, защото традиционните маршрути за трафик на хора минават 
през исторически англикански или православни земи (например Нигерия в първия 
случай или Гърция, България и Украйна във втория). Духовниците могат да научат 
много за преживяното от жертвите. Наскоро например се оказа, че голям брой 
от нигерийците, докарани от трафиканти във Великобритания, тръгват от едно 
и също място с особено активен християнски живот. Така местната църковна 
общност се явява ценен източник на информация, който помага за определянето 
на точните измерения на проблема.

Желанието да се изслушва може би е най-ценният дар, който християнските об-
щности могат да предложат на жертвите на човешки трафик, които винаги са 
прекалено травмирани, за да говорят достатъчно открито пред представител 
на официална власт, но с желание биха споделили страховете си с духовник или 
църковно близък човек. И нещо не по-маловажно: поместните църковни водачи 
биха могли да приканят енориашите си да не използват продукти и услуги, които 
„съвременното робство” прави възможни; тук не става въпрос само за прости-
туция, а също например и за места като автомивки и салони за красота, които 
трафикантите на хора често използват, за да изперат парите си.

3  „What Churches can bring to the battle against servitude”, http://www.economist.com, (09.02.2017).
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Според специалистите, участващи в срещата между Уелби и Франциск, най-ог-
ромни щети при трафик на хора се причиняват при експлоатацията на деца, 
отвлечени или изгубени по време на големите мигрантски потоци в Европа и 
Латинска Америка. Поне 5000 деца на мигранти липсват в Италия и още 1000 – 
в иначе добре организираната Швеция. Престъпните мрежи в Гърция, които в 
предишни периоди разчитат на внос на детска работна ръка от чужбина, сега 
разполагат с огромни възможности на място. Похитените след това се скланят 
към дребни престъпления или проституция с лъжливи обещания за бърз път към 
богатото сърце на Европа.

Патриарх Вартоломей и архиепископ Уелби обаче признават, че историческата 
роля на техните църкви в борбата с робството е много двузначна, защото цър-
ковното учение нерядко е било използвано за защита на робството. В царистка 
Русия то издига силни аргументи за освобождаване на робите, но същевременно 
много от тях се трудят върху църковни земи; по време на апартейда в Южна Аф-
рика религията се използва както за оправдаване на расовото потисничество, 
така и за вдъхновяване на неговите най-непреклонни противници. Но с цялата 
историческа памет, която носи служението им, Вартоломей и Уелби разпола-
гат с големи шансове да погледнат далеч назад и да изведат на преден план 
всичко най-благородно: от социалните реформации на гръцките Отци до Уилям 
Уилбърфорс, който успява да се пребори със законите за търговия с хора през 
викторианската епоха. И все пак е тъжно, че въпреки толкова много усилия на 
всички досегашни освободители – духовни и физически – днес вероятно има по-
вече роби, в най-широкия смисъл на думата, отколкото по всяко друго време от 
човешката история.

Съставил: Мартин Осиковски


