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Константин Петканов е роден на 12 декември 1891 г. в с. 
Каваклия, Одринска Тракия, в семейството на свещеник. За-
вършва гимназия „Д-р Петър Берон” в Одрин. Учителства в 
Малко Търново и Бунар-Хисар. Следва славянска филология в 
Софийския университет. Доброволец в Македоно-Одринското 
опълчение по време на Балканската война и участник в Меж-
дусъюзническата и Първата световна война. През 20-те го-
дини на ХХ век живее и работи в Бургас и региона, където 
редактира вестниците Странджа и Демократически преглед, 
става уредник на общинската библиотека, избран е за помощ-

ник-кмет на Бургас. От 1930 г. се премества в София. Секретар е на Върховния комитет 
на тракийската организация и редактор на вестник Тракия и на сп. Завет. През 1934 г. из-
дава романа Морава звезда кървава, предизвикал – поради своята подчертано антивоенна 
насоченост – един от най-шумните скандали в Третото българско царство. Година по-къс-
но романът му е конфискуван, а Петканов е уволнен от Дирекцията на обновата. След 
преврата на 9 септември 1944 г. е назначен за директор на Народната култура в Минис-
терството на пропагандата (по-късно – Министерство на информацията и изкуствата). 
През 1945 г. е избран за академик – редовен член на БАН. Редактира сп. Балкански преглед 
(1946–1949). Член на църковното настоятелство на храма „Св. София”. След закриването 
на Министерството на информацията и изкуствата в края на 1947 г. Петканов остава 
без работа и редовни доходи. Умира на 12 февруари 1952 г. в София. Автор е на повече от 
60 книги – романи, повести и сборници с разкази, между които Без деца (1927), Старото 
време (1930), Хайдути (1931), Вятър ечи (1933), Индже войвода (1935), Вълнолом (1937), Иде 
от равнината (1937), Кирпичената къща (1939), Ангелина (1940), Магия (1941), Дамянова 
челяд (1943), Белите извори (1946) и др. Предложеният тук текст е публикуван в сборника 
Религиозно четиво, издаден от Синодалното издателство през 1943 г.

Константин Петканов

КОЛЕДЕН	ЗВЪН

Снегът вали и натрупва. В овчарската колиба седят двама мъже. Единият е 
дядо Моне, а другият е двадесет и пет годишният му внук Монката. Овцете са 
прибрани в заветите и дремят. Дядо Моне побутва с дряновицата си дъбовата 
жар и казва: 

– Монка, довечера е Бъдни вечер, няма ли да слезеш в село?

– Не искам, няма какво да правя там! Ако искаш, ти слезни.

– Нали знаеш, овцете не могат без мене!...

Монката излиза от колибата, заобикаля заветите, обажда се на кучетата и се 
заглежда в далечината. Снегът е замрежил цялата земя и той едва вижда сива-
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та снага на стария дъб. Провиква се, гласът му се връща назад и го помилва по 
лицето. Монката размазва няколко снежинки по страните си и пак се провиква. 
Дядо му застава на вратата и го пита:

– На мене ли викаш, Монка?

– Ей тъй н, викам си сам!

– Викни по-силно, та дано Господ те чуе и дари за Коледа с млада булка!

– На мене не ми трябва булка!

– Ти викни по-силно, па ще видим дали ти трябва, или не ти трябва…

Монката тръгва към стария дъб, изгубва се в снега и нищо не мисли. Дори не се 
пита още колко време ще вали. Овцете имат и сено, и зоб, та може да натрупа 
снегът, колкото си иска. Щом му стане студено, ще се прибере в колибата, ще 
разпали огъня и ще си легне върху овчите кожи…

Смрачава се. Нощта тръгва боса по снега. Монката разхвърля сухо сено върху 
заветите, овцете се нареждат една до друга и захрупкват. Той хваща една 
млада овца за крака, прегръща я, казва  няколко нежни думи, притиска буза до 
влажната  муцуна, засвирва весела песен и се прибира да спи. Изтяга се на 
овчите кожи и се заглежда в пламъците на огъня. Едно сурово дърво засвирва, 
изтънява глас и нощта става още по-тиха и по-дълбока. Дядо Моне също ляга 
да спи, но на плещите не му е удобно, обръща се, казва нещо на себе си, става 
и излиза вън на снега. Монката затваря очи, но сънят не идва. Тънкият глас на 
суровото дърво го помамва из белия Божи свят. Дядото не иска да е сам на 
Бъдни вечер и се обажда на внука си:

– Монка, снегът спря. Виждам равнината и светлините на нашето село. Ела и 
ти да го видиш! 

Монката се радва на бодрия глас на дядо си, дига се от овчите кожи, грабва 
дряновицата и отива при него. Затъва до колена в снега и дига глава, заглежда 
се в небето. Нататък към плещестия баир то е изтърсило от тъмносинята си 
дреха снежинките, иска да прониже с лъчите си дълбоката нощ.

– Дядо, времето ще се оправи!

– Коледно време, Монка! Когато Бог се ражда, целият свят трябва да е буден. 

– На студено време се е родил.

– Бедните деца на всяко време се раждат.

– Много ли е бил беден Иисус Христос?
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– Много – всичко, каквото е имал, го е раздал на хората, за да станат добри 
стопани и щедри домакини.

– Чуден е бил тоя Иисус Христос!...

Нощта съвсем побелява. Над равнината ляга чисто звездно небе. Овцете из-
яждат сеното и се сгушват една в друга да спят. Едно от кучетата излайва 
и ясният му лай достига чак до звездите. Двамата овчари не чувстват студа, 
остават вън, на открито, и всеки следва мислите си. Дядото си спомня младите 
години, вижда се сред челядта си и дълбоко въздъхва. Всички са се оженили, а 
старата лежи в гроба. Най-добре е за него да стои сред новата си челяд – ов-
цете, и при тях да дочака последния си час. Ако Бог го милува, ще му прибере 
душата в овчарската колиба. Ще се изтегне на земята, ще погледне небето и 
ще склопи очи за вечен сън. Най-добре ще бъде той да умре на личен ден. Кой-
то умре на Коледа, става ангел и отива да пее над яслата, в която се е родил 
Иисус Христос… Монката пък не мисли за смъртта. Той повлича дряновицата 
из снега и тръгва. Прехвърля плещестия баир, минава през заснежените угари и 
влиза в едно чудно село. Всички вратници са отворени и пременени моми шетат 
из белите дворове. Една държи в ръцете си голяма вощеница, усмихва му се, а 
от усмивката  вощеницата пламва и осветлява целия двор. Снегът също се 
запалва и из нощта хвърчат чудни искри.

– Дан, дан, дан!... Дан, дан, дан! – разнася се камбанен звън.

 Дядото се обажда:

– Монка, селската камбана бие, Христос се ражда!

– Дан, дан, дан!... Дан, дан, дан!...

Чист коледен звън се носи над заснежената равнина. Монката слуша гласа на 
камбаната и се напряга да го види. Струва му се, че в далечината пламва во-
щеница и снегът се запалва. Цял рояк снежни искри се издигат от земята и 
политат към небето. Но къде се губи пременената мома?...

– Дядо, аз ще сляза в село, искам да отида на църква!

– На добър ти час! Тръгвай, та с време да стигнеш!

Монката повлича дряновицата из снега и щом наближава стария дъб, погалва ко-
рата му с ръка и забързва. Върви направо и все към село гледа. Снегът е дълбок, 
но той не се изморява. Селото е още далече, но той вижда плахи светлинки и 
си мисли, че коледният звън ги е запалил. Камбаната отдавна е престанала да 
звъни, но над него цялото небе пее тиха ангелска песен. Откакто се е родил, за 
първи път слуша тайни гласове. Равнината е бяла, нощта е тиха, а пък всичко 
се радва. Вълците са изчезнали вдън земя, кучетата и овцете дремят, а засне-
жените дървета са същински сватбени свещи…
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Монката навлиза в селото, отбива се в бащината си къща, облича се в празнич-
ни дрехи и отива на църква. Погледът му се замрежва от светлините на запале-
ните вощеници. Църквата е пълна с млади и стари хора. Една пътека стои пред 
него, а в дълбочината  два големи свещника хвърлят скъпоценни искри върху 
иконостаса. Монката сваля калпака си и тръгва по пътеката. Църковният певец 
го изпреварва, застава между двата свещника и му препречва пътя. Певецът 
вдига голяма книга пред очите му и отпуска пълния си звучен глас:

– Днес Христос се ражда във Витлеем!

Монката чува три пъти тия думи и неволно сравнява гласа на певеца с камбан-
ния звън. В ушите му засвирва овчарски кавал. Като се върне при овцете, ще 
застане срещу стария дъб и ще засвири. Звездите ще слязат ниско до земята, 
ще пламнат като свещици и ще го слушат…

Младият овчар гледа богомолците, слуша църковните песни и си мисли, че може 
да остане на мястото си цял живот. Но свещеникът застава на Царските две-
ри, благославя селяните с позлатен кръст и им се усмихва бащински:

– Честито ви Рождество Христово!

– Амин!

Селяните взимат анафора и излизат на двора. Утрото се е пукнало и снегът е 
толкова бял, че Монката го гледа и му се радва от все сърце. Той долавя думите, 
които те разпиляват над снега:

– Видяхте ли Монката? И той е дошъл на църква!

– И тоя вълк ли се е вчовечил?

– Защо да е вълк? И той е мъж като всички.

– Елено, него ли си харесала?

– Защо пък да не го харесам? Да не мислиш, че твоят Колю е по-хубав от него?

Монката обърсва очите си, слага калпака на главата си и тръгва подир момите. 
Елена върви най-подир и стъпките  са кротки. Монката се усмихва на стъпки-
те , които са като бяла мека вълна. Нарочно стъпва в една от тях и изведнъж 
се засрамва от постъпката си. Ами ако хората са го видели?...

Елена се отделя от дружките си и тръгва сама по заснежената улица. Монката 
я настига, изравнява се с нея, и  казва с тих глас:

– Елено, искаш ли да те отведа на колибата?
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– Какво ще правя там?

– Ще метеш и ще ми готвиш…

– Ами ако дядо ти ме разпъди?

– Дядо ли? Той много ще се зарадва.

Елена се спира до трънения плет, навежда глава и мълчи. Монката затъва в 
една преспа и оправя черния си калпак. Струва му се, че Елена е същата мома с 
голямата вощеница. Дига очи към небето, вижда дима на селските комини да се 
губи в студения въздух и въздъхва:

– Ще ме вземеш ли, ако те поискам?

– Днеска е Коледа. Мама много ще се зарадва!

– Още сега ще дойда у вас. Ще ме изпъдиш ли?

– Хи, хи, хи! Какво си ми сторил, че да те изпъдя?...

Слънцето изгрява. Снегът блести. У Еленини на софрата има скъп гост. Мон-
ката седи до коляното на стопанина и се усмихва на годеницата си. Майката 
слага пълна паница с гозба пред новия човек на къщата и радостно казва:

– Много е хубава тазгодишната Коледа!

Елена и Монката се гледат като два цвята в градинка.
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Селма Лагерльоф (1858 – 1940) е сред най-известните скандинавски 
писатели, обичана и четена в цял свят. Родена е в Южна Швеция. 
На три години заболява от детски паралич, след което една година 
не може да ходи и куца цял живот. Израства далеч от други деца, в 
малкото семейно имение. От баба си по бащина линия, която се гри-
жи за нея, Селма Лагерльоф чува вълшебни приказки и легенди, както 
и предания за славното минало на големи имения от провинция Верм-
ланд, които по-късно неизменно присъстват в нейните произведения. 
Първата  публикувана книга е Сага за Йоста Берлинг. Световна 
известност печели с приказката за деца Чудното пътешествие на 

Нилс Холгерсон през Швеция. През 1909 г. става първата жена, получила Нобелова награ-
да за литература. Сред по-известните произведения на Селма Лагерльоф са: Чудесата на 
антихриста, Императорът на Португалия, Сага за Йоста Берлинг, Чудното пътешест-
вие на Нилс Холгерсон през Швеция, Йерусалим, Кочияши, Легенди за Христа.

Селма Лагерльоф

КЛАДЕНЕЦЪТ	НА	МЪДРЕЦИТЕ

По старата юдейска земя между увехнали тръни и пожълтяла трева ходеше Су-
шата, сгърчена и с хлътнали очи. 

Беше лято. Слънцето пращаше непоносима горещина. Най-слабият вятър вди-
гаше гъсти облаци огнен прах. Стада се трупаха в долините при пресъхнали 
потоци.

Сушата с провлечени крака вървеше по пътя, който води от Витлеем за Йеру-
салим. По средата на пътя Сушата се отби при Кладенеца на Мъдреците. Тя 
погледна в кладенеца и веднага забеляза, че той скоро ще пресъхне. 

Водата на кладенеца изтръпна от страх, като видя тъмното и изгоряло лице 
на Сушата.

– Скоро ще свърша с теб, Кладенче – рече неканената гостенка. – Ти не ще на-
мериш никакви водни жили за нов живот. А слава Богу, до два-три месеца няма 
да падне нито капка дъжд.

Кладенецът въздъхна и отвърна:

– Бъди спокойна, безжалостна Сушо! Нищо не може да ми помогне. Само вода, 
донесена от рая, би продължила живота ми.

– Тогава аз ще чакам, докато се свърши всичко – рече Сушата.
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Тя се разположи удобно, доволна и радостна, че чува последните въздишки на 
кладенеца. 

Жадни пътници идваха при кладенеца, спускаха ведрото, но го изваждаха само с 
няколко капки вода, размесена с тиня. Така мина цял ден. Когато надвисна мрак 
над земята, Сушата погледна пак в кладенеца и рече:

– Ще чакам цяла нощ. Вярвам, че щом се разсъмне, животът на тоя кладенец 
ще бъде свършен. 

Сушата се сви и седна до кладенеца. Над юдейската земя се спусна нощ, още 
по-жестока и мъчителна от непоносимия ден. Кучета и чакали виеха непрестан-
но. Жадни крави им отговаряха от душни обори. Подухваше горещ вятър като 
огнено дихание на грамадно чудовище.

Но звездите трептяха кротко на небето, а виторогият Месечко разсипваше 
зелено-синя светлина над сивите върхове. При тая светлина Сушата видя голям 
керван да приближава Кладенеца на мъдреците. Сушата седеше и гледаше дълга-
та върволица. Изведнъж  мина през ума, че този керван, който се движи в нощ-
та, е нещо призрачно. Най-напред всички камили се появиха върху хълма, който се 
очертаваше на хоризонта. Изглеждаше, че камилите слизат сякаш от небето. Те 
бяха по-големи от обикновени камили и носеха леко тежките си товари. 

Но Сушата виждаше ясно кервана и беше принудена да разбере, че това са 
истински камили. Тя можа да различи, че първите три животни са едногърби 
камили с блестяща сива козина. Те бяха оседлани с килими, обшити с ресни, а 
ездачите им бяха красиви и знатни.

Керванът се спря при кладенеца, трите камили легнаха на земята и ездачите 
слязоха. Товарните камили останаха прави. 

Тримата ездачи отидоха при Сушата и я поздравиха, като допряха ръце до чело-
то и гърдите си. Тя видя, че те носят ослепително бели дрехи и големи чалми, 
върху които блестеше по една светла звезда, взета сякаш направо от небето.

Един от чужденците се поклони и попита:

– Това ли е Кладенецът на мъдреците?

– Така го наричат – отговори Сушата, – но утре тук няма да има никакъв кла-
денец, защото той ще пресъхне тази нощ.

– Но той нали е от онези свещени кладенци, които никога не пресъхват? – по-
пита пътникът.

– Зная, че той е свят – отговори Сушата, – но какво може да помогне това? 
Тримата мъдреци, чието име носи този кладенец, сега са в рая.
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Тримата мъдреци се спогледаха.

– Ти знаеш ли историята на този кладенец? – попитаха те.

– Аз знам историята на всички кладенци, извори и потоци – отговори гордо Су-
шата.

– Тогава разкажи ни историята на кладенеца – помолиха чужденците.

Те седнаха до Сушата и тя започна да разказва:

„Преди много години живееха в Мидия, в града Габес, трима мъдреци. Те бяха 
много бедни, макар че мъдростта в Габес се заплащаше добре. Но те не пече-
леха почти нищо, защото единият беше твърде стар, другият беше болен от 
проказа, а третият беше негър с дебели устни. Хората считаха първия за пре-
калено стар, за да може да учи някого; втория избягваха, страхувайки се да не 
се заразят от лошата болест, а третия не искаха да слушат, защото знаеха, 
че никаква наука и мъдрост не е дошла от Етиопия.

Тримата мъдреци се сближиха в своето нещастие. Денем просеха пред вратите 
на един и същи храм, а нощем спяха заедно върху един и същ покрив.

Една нощ, докато спяха на открито върху покрива, най-старият мъдрец отвори 
очи, погледна към небето и събуди другарите си.

– Да бъде благословена бедността, която ни принуждава да спим под открито 
небе! – каза той. – Събудете се и погледнете към небето!

И тримата мъже видяха на небето розова светлина, която сияеше като звезда 
между звездите.

Когато видяха тази звезда, мъдреците разбраха, че в този час на земята се е 
родил цар, по-могъщ от Кир и Александър. И те си казаха:

– Да идем при родителите на новородения и да им кажем какво сме видели. На-
вярно те ще ни дарят богато.

Тримата мъдреци взеха дълги тояги и тръгнаха на път. Когато излязоха пред 
градските врати, те се спряха. Нерешителност изпълни сърцата им. Пред тях 
се простираше голяма и страшна пустиня, но те видяха, че новата звезда хвър-
ля върху пясъка ивица светлина. Това ги насърчи. Те тръгнаха и звездата им 
служеше за пътеводител. Вървяха цяла нощ през пясъчното поле и цяла нощ 
разговаряха за новородения цар. Те вярваха, че ще го намерят в златна люлка, 
обсипана със скъпоценни камъни, ще се явят пред неговия баща, царя, и майка му, 
царицата, и ще им разкажат, че звездата предрича на техния син сила и могъ-
щество, по-големи и от силата и могъществото на Соломон. 



2019 / брой 9 (146)

13

Мъдреците се гордееха, че Господ ги бе избрал да видят чудната звезда. Те 
вярваха, че ще бъдат наградени богато и никога вече не ще знаят мъките на 
бедността”. 

Сушата замълча за малко и после продължи: „Аз лежах през това време като лъв 
в засада. Исках да се нахвърля върху тези пътници и да ги уморя от жажда. Но 
те се спасиха от мен. Звездата ги води цяла нощ. Сутринта, когато небето 
светна и другите звезди изгаснаха, чудната звезда светеше упорито над пус-
тинята. Звездата ги водеше така, че те не търпяха нито глад, нито жажда. Тя 
избягваше дълбоките подвижни пясъци, бодящата слънчева светлина и горещите 
бури на пустинята. Тримата мъдреци си казаха: Бог ни закриля и благославя на-
шия път. Ние сме негови пратеници”.

Сушата пое дъх и продължи: „Но скоро сърцата на тези пътници се обърнаха 
в суха пустиня. Те се изпълниха в безплодна гордост и опустошаваща алчност. 
„Ние сме пратеници Божии – казваха мъдреците. – Бащата на новородения цар 
ще ни възнагради достатъчно щедро, дори ако ни подари цял керван със злато”. 
Най-сетне звездата ги прекара през водите на Йордан и между върховете на 
Юдейската земя. Една нощ тя се спря над малкия град Витлеем, който светеше 
сред зелени маслинови дървета. Тримата мъдреци се мъчеха да съгледат царския 
дворец, но звездният лъч се спря пред една пещера край града. Нежният лъч се 
промъкна през отвора на пещерата и показа на тримата пътници едно малко 
дете, което лежеше в скута на майка си, която го приспиваше. 

Мъдреците видяха как лъчите на звездата обгръщаха главата на детето като 
корона, но останаха вън от пещерата. Те не влязоха да се поклонят на новороде-
ния, а избягаха и се спуснаха назад по хълма. „Нима след толкова път трябваше 
да дойдем при просяци като нас – си казаха те. – Нима Бог ни доведе тук, за да 
се поклоним и предскажем почести на прост овчар?” 

Сушата спря да говори и кимна утвърдително към своите слушатели, сякаш ис-
каше да каже: Нямам ли право? Няма нищо по-сухо от пясъка на пустинята. Но 
нищо не е по-безлюдно от човешкото сърце. 

После Сушата отново заговори: „Тримата пътници не вървяха дълго време и 
сбъркаха пътя. Те вдигнаха очи към небето, но звездата, която им сочеше пътя, 
беше изчезнала. Тримата чужденци бяха обхванати от силно вълнение и лицата 
им изразяваха мъка. Те разбраха, че са съгрешили пред Бога. И тогава се случи 
това, което се случва със земята, когато започнат силни дъждове. Те трепе-
реха от уплаха, както при светкавица и гръмотевица, и смирение поникна като 
зелена трева в техните сърца. 

Три денонощия се скитаха пътниците из пустинята и търсеха детето да му се 
поклонят. Но звездата не се показваше пред тях и те още повече се объркваха. 
Скръб и отчаяние изпълниха сърцата им. На третата нощ стигнаха до този 
кладенец. Бог беше опростил греховете им и когато се наведоха над водата, 
видяха отражението на звездата, която ги водеше от Изток. Те я видяха на 
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небето и тя отново ги поведе към пещерата във Витлеем. Те паднаха на колене 
пред детето и казаха: „Ти ще бъдеш най-великият цар на земята!”. Тогава де-
тето положи ръка върху наведените им глави. Когато мъдреците се изправиха, 
бяха надарени с дарове, по-големи от ония, които най-богатият цар би могъл да 
даде. Старият просяк беше станал млад. Прокаженият – оздравял. А черният 
бе станал хубав бял мъж. Казват, че после тези мъдреци станали велики царе, 
всеки в своето царство”.

Сушата спря да разказва. Тримата чужденци я похвалиха.

– Хубаво разказваш – казаха те.

После най-старият чужденец добави:

– Чудно ми е, че тримата мъдреци не са сторили нищо за този кладенец, в който 
видяха отново пътеводната звезда. Нима те са забравили това благодеяние?

– Този кладенец трябва да съществува вечно – рече другият чужденец. – Той 
трябва да напомня на хората, че щастието, което се изгубва от очите на гор-
достта, може да се намери в дълбините на смирението.

– Нима умрелите са по-лоши от живите? – добави третият чужденец. – Умира 
ли благодарността на онези, които живеят в рая?

Като чу тия думи, Сушата извика и скочи. Тя позна чужденците. Те бяха три-
мата някогашни мъдреци, които идеха от рая. И веднага Сушата избяга като 
побесняла. А тримата мъдреци повикаха своите слуги. Те доведоха до кладенеца 
камилите, които носеха мехове с вода. И пътниците напълниха пресъхващия 
Кладенец на мъдростта с бистра вода, която носеха чак от райските извори.

Превод от шведски: Б. Хофман
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Вернер Пиетерсе е роден на 2 юни 1970 г. и е израс-
нал в Миделбург, Нидерландия. От 2012 г. е свещеник в 
църквата Пааскерк в Амстелфейн, градче до Амстер-
дам с около 90 000 жители. Преди това е бил преди-
кант в Хейникензанд (2007–2012) и Муйдерберг (1997–
2001). Преподавал е богословие в Кумба, Камерун.
Открива призванието си в пресъздаването на библейс-
ките разкази на нови места и по различен начин, като 
така ги свързва със съвременността. Освен обичайни-
те си задължения на свещеник, свързани с проповедта 
на Библията пред възрастни и деца, той поддържа и 
собствена интернет страница https://wernerpieterse.nl/.
Автор на две книги, във втората от които, Какво ос-
тава след Бог, се занимава с въпроса за обезлюдява-
нето на църквите, какво се е запазило от разказите, 
вдъхновили множество поколения, и дали и как те мо-
гат да бъдат съживени.
Със съпругата си Мариете имат 4 момчета на въз-
раст от 9 до 20 години. Учил е в Утрехт и Амстердам. 
Живял е и учил три месеца в София.

Вернер Пиетерсе

ПЪРВАТА	ДУМА

Всеки разказ води началото си от друг разказ: от глас, който чете, от ръка, 
която пише, от книга, която получаваш, от вест, която чуваш.

Един разказ никога не е изцяло твой. Особено пък вековният Коледен разказ за 
рождението в нощта. Безброй пъти той е препрочитан, рисуван, преразказван. 
От майка на син, от баща на дъщеря, от поколение на поколение през вековете. 
Отново и отново този стар разказ бива съживяван. С гласа от Библията, окиче-
на с големи катинари, от свещенослужители, застанали зад окадените с тамян 
олтари, от майки и бащи, седнали около маси с фондю или вкусни гозби, от баба, 
седнала до елхата, от малки деца в кожухчета от агнешки кожи. От В. Г. фан 
дер Хюлст1. От Дик Брюна2, Бах. Всеки път различно и все пак винаги едно и 
също: През ония дни…

Някой някога го е записал някъде. Нарекли сме го Лука, но кой всъщност е той, 
много отдавна не знаем. Какво точно е чул, видял и разбрал? Никой не знае. Ис-

1  В. Г. Ван дер Хюлст – холандски писател на детски книги (1879–1963). Б.пр.
2  Дик Брюна – холандски илюстратор и писател (1927–2017). Б.пр.
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тината винаги е по-голяма от разказа. Нямаме слова, за да го изразим, но всичко 
започва със словото на някой друг. Може би св. Йоан е имал предвид своя събрат 
Лука, когато е написал: „В начало беше Словото…”. И св. Йоан нарича това 
слово Бог. Това е неговата дума за Онзи, който е бил, преди той да се появи на 
белия свят, и който ще бъде, когато теб вече няма да те има.

Осемнадесет века по-късно Ханс и Моник Хаген3 казват следното:

Търся дума, 
напълно нова дума, 
дума, която никой не познава, 
търся дума, 
която да съобщи новината, 
че ти си най-милият на света.

Първата дума, която звучи над люлката ти.

Нека тази дума да бъде добра, пълна с любов. Такава, която да ти даде смелост, 
когато дойдат и останалите думи. Думи, които изразяват любов, мечти, които 
шепнат, крещят, викат. Думи за поезия или проповед. Думи, които нараняват 
или изцеляват, лъжат или носят вяра. Думи, които мълчат, нараняват или сдо-
бряват. Думи за Бог и за богове – големи, всесилни и всезнаещи. Думите са 
безкрайни, никога не спират, но в началото за всеки, за твоя език и пред всички 
останали думи има една първа. Един глас, като обещание, едно ново начало. Като 
лъч светлина в тъмнината.

Какво е видял св. Лука в първата година от новата ера, никой вече не знае, но 
това, че е прочел Исая, е очевидно. Големият пророк е писал петстотин години 
преди Лука да създаде своя разказ. Били са дни на война, 500–600 години преди 
Христа. Тогава, както и сега и кога ли не? Нищо ново под слънцето. Исая го 
е видял и чул: напълно опожарени села, изнасилени жени, убити деца, прогонени 
младежи, хиляди бежанци. Небесата били обвинени, Господ – призован, пожелан и 
прокълнат. От тази тъмнина пророк Исая се провиква:

Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; 

върху живеещите в страната на смъртната сянка ще блесне светлина.  
Защото ярема, който му тежеше, и жезъла, който го поразяваше, 

и пръчката на неговия притеснител – Ти ще съкрушиш, както в деня на Мадиам. 
Защото всяка войнишка обувка във време на война и дреха, обагрена с кръв, ще 
бъдат предадени на изгаряне, за храна на огъня. Защото Младенец ни се роди – 
Син ни се даде; 

властта е на раменете Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, 

3  Ханс и Моник Хаген – известни съвременни автори на стихове за деца. Б.пр.
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Отец на вечността, Княз на мира. Неговата власт и мир безкрай ще расте 
върху престола на Давида…4

В начало бе словото. Едно обещание за ново начало, една дума на един непоз-
нат чужденец, който прекъсва обичайния кръговрат на нещата. Така започва и 
св. Лука своя разказ, с един глас от Небето и една дума, изпълнена с обещание. 
През ония дни…

Ангелът и момичето

Както и да сме я интерпретирали през вековете, в началото Мария всъщност 
е била обикновено еврейско момиче от Назарет – едно прашно селце някъде из 
Римската провинция. Тя е била омъжена за мъж, с когото най-вероятно никога не 
е разменила и една дума и го е виждала само отдалече. Часове са продължили 
преговорите между бащи, чичовци, старейшини, докато сделката е била склю-
чена. Не е било лесно, защото Йосиф е бил добра партия, произхождащ от рода 
на цар Давид. По-добър едва ли е щяла да намери, говорели в селото. И това 
определя по-нататъшния  живот. Мария споделя участта на неизброими моми-
чета и жени. Да бъдат покорни и да се надяват, че любовта ще дойде. Били са 
тъмни времена.

А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на 
име Назарет: Радвай се благодатна, Господ е с тебе... Благодатна е думата, 
която си мисля, че Ханс и Моник Хаген са търсили в своето стихотворение. 
Това е дума, която поражда желание за нещо интимно и едновременно с това 
за нещо, което е по-голямо от теб. Тази дума отправя призив за нещо, на което 
дори не си подозирал, че си способен. Когато такава дума бъде насочена към 
теб, се поставя началото на нещо ново. Такъв вид думи са овехтели и прекалено 
използвани. И не заради лоши намерения, но желанието е понякога твърде голя-
мо, за да може тези думи да бъдат очаквани в тишина. Ние сме ги насилвали и 
повтаряли, докато са станали неразбираеми, до болка чувани в коледни хитове, 
изтъркани в беседите на токшоута, продънени от пеене в църквите. „Благодат, 
любов, Господ, благослов.”

Думи, които с удоволствие чуваме, изричаме все по-високо и по-високо, защото 
ги разбираме все по-малко. Нека бъдем честни. Зад клишетата, бърборенето и 
острия език, зад нашия предизвикателен модерен цинизъм живее една дълбока 
необходимост от простотата на думи като благодат. Една дума, която те 
свързва с нещо по-голямо от теб самия, с действителност, която не си си изми-
слил или създал сам. Една дума за получаване. Често при такава дума си мисля 
за моите баба и дядо. Те бяха неграмотни – само с четири класа на началното 
училище, но по всичко личеше, че разбират думи като тази по-добре от мен. В 
цялата простота на своя живот те можеха да намерят утеха в думите: Господ 
е с тебе; благословена си ти между жените.

4  Ис. 9:2-7.
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Майстер Екхарт, големият мистик от XII век, нарича благодат родените с теб 
Господни слова. Усещането да бъдеш забелязан, разпознат, да имаш почва под 
краката си. Можеш да помислиш за стария Псалом 138: Господи, Ти си ме изпитал 
и знаеш. Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите помис-
ли... или както Трейнче Остерхаус5 в мерена реч отправя към баща си питането: 
„Познаваш ли ме, кого познаваш тогава, познаваш ли ме по-добре от мен сама-
та?”, или във вечерната молитва от Фриц фан Егтерс6, едно от най-известни-
те изречения в нидерландската литература: „Видяно е – промърмори той, – не 
е останало незабелязано”. Който не познава желанието, най-малкото познава 
жаждата за желание, заключава Майстер Екхарт.

И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. 
Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния – така продължава ангелът. 
И в това изречение се съдържа тайната на новия живот. Защото въпреки ця-
лото ни величие, въпреки всички чудеса на медицинската наука всичко, на което 
тук сме способни, е единствено едно голямо смирение: Младенец ни се роди – 
Син ни се даде, казва Исая. Както и да планираме, контролираме и формираме 
живота, колкото и да сме модерни и невярващи, новият живот е благодат. Никой 
просто не „взима едно дете”. С всеки човек се отваря нов свят, както и да 
са дошли той или тя на този свят. Детето е един упрек срещу всичко, което 
пророкът на мрака е видял. За това няма думи, които да са достатъчно силни. 
Ангелът продължава:

Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог 
престола на отца Му Давида; и ще царува над дома Иаковов довеки, и царство-
то Му не ще има край.

Ангелските думи нарушават всеки един ред. Естественият ред на нещата, в 
който мъжът и жената се възпроизвеждат; нормите и ценностите на тогаваш-
ното време – първо брак и после се раждат деца; вярата в пребиваващия във ви-
сините и недосегаем Господ. Синът на Всевишния ще бъде роден чрез една про-
блемна бременност от едно момиче в забутано селце. В един свят на неумолими 
епископи и ирландски монахини това дете и неговата майка не биха имали шанс. 
Още по-малък шанс биха имали сред студенти, на които прочетох този разказ 
преди няколко години. Те много бързо намериха решението: „Щях да го махна”.

Тази вековна стара обсесия от сексуалността и телесността – дали е дева или 
не? – споделена от всички религии и култури, съвсем няма място тук. В центъра 
на този разказ е чудото на новия живот. Мария приема Другия в свръхразбира-
нето на собственото си Аз; тя приема „тайната на безкрайното”, изразено с 
думите на философа Еманюел Левинас7. Затова Мария пее своята песен. Защото 
тайнство от подобно естество е най-добре да бъде излято в песен.

5  Трейнче Остерхаус – съвременна популярна певица. Б.пр.
6  Фриц фан Егтерс – герой от романа на Герард Реве Вечерите. Б.пр.
7  Еманюел Левинас – френско-еврейски философ, повлиян от идеите на Хусерл и Хайдегер. Б.пр.
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Душата ми величае Господа,  
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,  
задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, от-
сега ще ме облажават всички родове;  
задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му;  
и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят;  
Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на 
сърцето си;  
свали силни от престоли и въздигна смирени;  
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;  
взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, –  
както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

Овчарите и детето

Aх, това младежко главозамайване на бременното момиче. Наивна романтика в 
тъмните декемврийски дни, в които да си мечтаеш край запалената камина или 
в осветената от свещи концертна зала. Но светът, разбира се, не е устроен 
така.

В дните, в които Лука записва песента на Мария, римският философ Сенека 
пише на своя приятел Луций: „Пак е декември, но градът гъмжи повече от оби-
чайното; по-рано декември продължаваше един месец, сега като че ли трае цяла 
година! В Рим пак са започнали зимните празненства. Пазарите са претъпкани 
и всичко е под егидата на яденето и пиенето. За тях сме способни да си прода-
дем дори и тогите”. Така той се оплаква на приятеля си. „Няма ли да е по-доб-
ре, ако можехме да се въздържим, да не се смесваме със суматохата и така да 
запазим душата си.” Морализмът на Сенека е точно толкова стар, колкото и 
мечтите от песента на Мария. „Мирът на земята е на земята” – бе ежегод-
ният рефрен на стария протестантски пастор от селото на моето детство. 
Под въздействието на някакво странно чувство за вина след такива проповеди 
изяждахме в къщи рулото. Не трябваше ли в тези моменти да мислим за децата 
в Африка? И по време на десерта Библията се отваряше за стария и до болка 
познат разказ: През ония дни…

Четири седмици в църквата живеехме с подготовката за този момент. Малко 
след Никулден се започваше с разказа за Мария и ангела. И всичко изглеждаше 
толкова отдавна. Разбира се, знаехме какво ще се случи. Най-малко три пъти 
чувах този разказ: по време на коледното тържество в училище, по време на 
коледното тържество в църквата и застанал по пижама пред телевизора, загле-
дан в детското предаване. Но сега, в тази нощ, щеше да се случи. При нас, на 
масата, между свещите и каничката със сос, у дома.

През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване по 
цялата земя...

Ще трябва да има преброяване, разделяне, класифициране. В цялата империя. 
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Всички, всеки. Тук говори силата. Няма да има изключения, различия. Един народ, 
един император, един закон. В началото са формулярите, процедурите, номера-
та. Проверка, прегрупиране, намаляване. Произход, статус, цвят на кожата, пол, 
националност. „Ти кой си?” Това е от този свят. „Какво си ти?” Мюсюлманин, 
християнин, евреин, бял, черен, хомосексуален, хетеросексуален. Сложете му име, 
защото неизвестното ни плаши. ХРНВ (хиперкинетично разстройство с наруше-
ние на вниманието) или НВ, само нарушение на вниманието? Тестване, препоръка 
от училището. В системата няма място за неулавяне на странното твое аз. И 
всички тръгват на път. Няма начин да бъде избегнато.

Мария и Йосиф също последват наредбата на императора. И в голямото движе-
ние на онова време се ражда това дете. Както и всяко останало. Облича се в 
пелени и се поставя в нещо като люлка. Ако това е Божият син, новото начало, 
надеждата на народите, спасителят на света, то животът му започва съвсем 
незабележимо. Не в светлината на прожекторите, а някъде назад, в тъмнина-
та. За чудото не се намира място. Един Бог би го сторил по-мащабно. Някъде 
в центъра на града, на пазарния площад например. По време на кулминацията на 
зимното тържество според Сенека на Храмовия площад в Йерусалим.

Такъв Бог не би избрал овчари за едно ново начало. Според порядките от онова 
време това са били едва ли не утайката на обществото. Неидентифицирани 
хора, живеещи на ръба на закона. Тези, които отглеждат месото за празничните 
трапези в града. Спящи под пластмаса и картон, будуващи през нощта. Такъв 
сорт хора, на които без притеснение можеш да кажеш: „Я се разкарай”, знаейки, 
че се нуждаем от тях. 

Този път ангелът няма име, но също като Гавриил говори с думите на пророка: 
ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес 
ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: 
ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.

И ето най-после едно представление. Небето се изпълва с ангели, светлина. Сла-
ва във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! Овчарите 
тръгват на път и намират детето.

С две малки думи Лука подсилва тайнството на целия разказ. Вие може и да не 
ги забележите. Едно дете е родено, казва ангелът, и след песента на ангелите 
овчарите намират детето. Божият син? Небесната песен прави от нещо обик-
новено – кой ли не е бил повиван в пелени? – нещо свръхспециално. Детето си е 
дете. Божието дете – повито в пелени, се пее в познатата коледна песен. Да 
възвеличаем Господа, като видим детето като дете. В божественото да разпоз-
наем обикновеното, човешкото, делничното.

И може би най-важното – да възвеличаем Господа, като видим детското в де-
тето. В обикновеното, човешкото, делничното да разпознаем нещо от Бога. В 
това се крие коренът на историята, която ни разказва Лука. В живота, който 
ти е даден, е скрито свещеното. Ние сме се отучили като проява на уважение 
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да коленичим пред чудото. Ето за какво е този разказ. Той ни дава думи за не-
конкретната, неуловима тайна на живота. Разказва ни, че във всяко ново начало, 
във всяко раждане, се появява нещо, което можем да наречем Господ. Това е чу-
дото, тайнството на Другия, когото носим в сърцето си, може би като майка, 
баща, но във всички случай като дете, което винаги ще си останем. Нека така 
да говорим за Господ, като за това дете, родено посред нощ. И ти ги виждаш, 
мъжете. Не, те не стоят, те коленичат, разбира се. Те склоняват глави и се 
смиряват. Те разпознават чудото на раждането, защото те познават дълбокия 
мрак на нощта. В този момент от разказа винаги се сещам за стиха на Ида 
Герхард8: 

Люлка

Мирис на мед 
и младо мляко 
на спящо животинче във гнездо 
Пухено дихание 
на ноздрите ни търсещото раждане 
със аромат на случилото се: 
рождество 
тайна.

Мъдреците

Мария мълчи. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си, 
разказва Лука. Не намирам по-добро описание на простотата и интензивността 
на този момент от фрагмента от филма на Пазолини „Евангелие според Матей”. 
Той снима в Сицилия през 60-те години на XX век. Черно-бял, неговият кастинг е 
от селските жители. Момичето Мария е едно от тях. Ние виждаме уязвимост-
та на една млада майка с едно дете. Йосиф е застанал до нея със суров поглед, 
като че ли се подчинява на неизбежното, с което все още трябва да се примири. 
Това ли е нашето дете – виждаме го да си мисли. Ние гледаме заедно с Мария 
и виждаме тримата мъдреци, статични, бавно да се спускат по хребета на 
планината. Докато коленичат, Йосиф гледа недоверчиво, Мария се усмихва сра-
межливо. Когато дава детето в ръцете на единия от тях, усмивката разчупва 
напрежението. Първо се усмихва единият от мъдреците, после Мария и накрая 
заобикалящите ги. „Радост за всички” – за бедните селяни и за мръсните деца.

Разкошна сцена, която ме разчувства – най-вече в нежния поглед на младата 
майка. Пазолини, големият филмов творец, е в състояние в простотата на този 
момент да ни накара да видим Безкрайното, което Левинас описва: „Не като 
желание, което се изпълнява, а както желанието към Безкрайното, което се 
пробужда”. От погледа на Мария се разбира, че в очите на новороденото тя е 
видяла и разпознала новия, нескончаем живот. Забележителното в този филм е, 
че и ние виждаме това в нея.

8  Ида Герхардт – класическа холандска поетеса (1905–1997). Б.пр.
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Рождество Христово

Като атеист и комунист, Пазолини принадлежи към групата хора, за които Майс-
тер Екхарт е казал: „Те жадуват желанието”. Според свидетелства Пазолини би 
го казал и сам. Защото и той, като комунист, е бил накаран да даде пояснение за 
идеите си. Защо е искал в Италия от 1962 г. да снима точно „Евангелие според 
Матей”? Докато в Съветския съюз са се прожектирали героични филми, които 
възпявали световната революция, Западна Европа започва да се освобождава 
от догмите на Църквата. Но Пазолини разпознава в този разказ за човешкото 
раждане раждането на човешката надежда, за която в големите идеологии не е 
имало място.

В сцената не се произнася нито една дума, но ние чуваме сърцераздирателната 
песен: „Понякога се чувствам като сирак” (Sometimes I feel like a motherless child).

Стар негърски спиричуъл, който чрез пеене прогонва болката от робството. 
Времена, в които децата на черните роби са били разделяни от родителите им 
и продавани. И докато гледам бавното филмово действие и слушам сърцеразди-
рателния глас на певицата Одета, разбирам, че това не е само една сцена на 
раждане, но и една Пиета. Това дете ще поеме по своя собствен път, с болката, 
която този път ще донесе за него и за неговата майка. Неизбежно. „Sometimes 
I feel like a motherless child.” Това прави от тази сцена и обвинение. Срещу импе-
ратори, крале и всяка система, която жертва хората заради цифри, количества, 
закони, структури и икономика.

Никой не знае къде е започнал този разказ.

В начало беше словото – или пък след филма на Пазолини трябва да кажем: в на-
чалото бе един поглед. Някой ни дарява една тайна.

През ония дни... – дни на императори и президенти: дни, в които властта се за-
щитава с бомби или факли; дни, в които императорът преброява, или дни, в кои-
то правителството стартира регистрационни системи и процедури; дни, в кои-
то ние раждаме деца и планираме живота си, внимавайки за всяка случайност.

През ония дни… Бог отново се ражда като дете в полунощ.

Както всеки човек. Това е обещанието на разказа, което честваме в тези дни. 
Защото как можеш в светлината на този разказ да имаш уважение към живота, 
когато унижаваш едно дете или възрастен човек и едновременно с това изпо-
вядваш Господ като всемогъщ владетел?

Това, което е направено през вековете от църквите, теолозите, поетите, раз-
казвачите, започва с един малък човешки разказ. Затова нека като Мария да 
запазим думите от този разказ в нашето сърце. И да уважаваме малкия живот. 
Тогава, когато празниците отминат, гирляндите са свалени от дърветата, а 
градският площад е отново празен, студен, гол и мокър, когато дните са отново 
сиви, тежки и празни или напротив, напрегнати и сложни, когато животът иска 
почти невъзможното – голям, все по-суров и повличащ – нека тогава този малък 
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разказ да събуди ново желание – желанието да бъдем безстрашни, когато всички 
ни е страх; желанието да коленичим пред Бога, който е малък, нежен и раним; 
и желанието да стоим изправени срещу големите богове на насилието, рели-
гията, системата; желанието за мир, доброта и благоденствие в човешките 
отношения, във време, когато непрестанно ни преследват образите на войни и 
насилници; желанието Господ да се роди отново в оскъдицата на консуматорска-
та ни икономика. 

За да се сбъдне това желание, имаме нужда от пастири пазители. Чужденци, 
които идват в нашия град, за да събудят у нас отново това старо желание. 
Хора, които познават нощта и които ни учат да видим малкото чудо на това 
ново начало. Защото всеки разказ започва с друг разказ. Един глас, една книга, 
един кадър. Разказан, за да го чуеш, и така да видиш чудото на живота и да 
станеш гласът, който ще го разказва по-нататък.

Благословен празник.

Превод от нидерландски: Елена Македонска 
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Съвременно богословие

Кардинал Андре Вен-Троа (род. 1942 г. в Париж) е френс-
ки духовник, архиепископ на Париж (2005–2017). Ръкополо-
жен е за свещеник през 1969 г. Дългогодишен директор 
на семинарията „Сен Сюлпис”, където преподава теоло-
гия (1981–1988). През 1999 г. става архиепископ на Тур, а 
през 2005 г. е избран да наследи кардинал Люстиже като 
архиепископ на Париж. Същата година е определен и за 
ординарий за френските католици по източен обряд. В 
периода 2007–2013 г. е председател на Френската епис-

копска конференция. Член е на папските комисии по епископските дела и по въпросите 
на семейството. Предложеният тук текст е от книгата му Découvrir Jésus en lisant saint 
Marc, Paris, Salvator, 2016, p. 10-32. 

Кардинал Андре Вен-Троа

ДА	ОТКРИЕМ	ИИСУС,	ЧЕТЕЙКИ	

СВ.	МАРК

1.

Да станеш дете на Бога

И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм 
достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а 
Той ще ви кръсти с Дух Светий. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски 
и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да 
се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от 
небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение. (1:7-11).

Честването на Кръщението Христово затваря цикъла на явленията на Бога 
сред човеците, който започва с празника Рождество. Във Витлеемската нощ 
ангелите възвестяват на пастирите, че Спасителят е роден, и те отиват да 
Му се поклонят. На празника Богоявление ние възпоменаваме мъдреците, дошли 
от Изтока в търсенето на царя юдейски, и намирайки Го, Му принасят дарове 
от злато, ливан и смирна. Така първото явление е това на Спасителя, второто 
е това на царя юдейски, а третото – кръщението, получено от Йоан – ни помага 
да извършим допълнителна стъпка в познанието на Иисус. 

Защото Той е не само Спасител и не само цар юдейски; той е Син Божи. Зас-
видетелстваното от Бога към Сина Му установява по безспорен начин ориги-
налността на вярата в Христа. Ние не просто вярваме в един пророк. Вярваме 
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не само в един Спасител, тъй като е имало множество спасители в историята 
на човечеството. Вярваме не само в юдейския цар, защото мисията Му не се 
ограничава до народа на Израил. Ние вярваме, че този човек, Иисус от Назарет, 
роден от Мария, е Синът Божи.

Достатъчно е да съберем по лапидарен начин съдържанието на казаното в 
Символа на вярата: „Иисус Христос, Сина Божий”, за да осъзнаем всичко онова, 
което си остава невъобразимо, непонятно и шокиращо за човешкия разум. Колко-
то и историята на човеците да показва, че сме в състояние да се споразумеем 
и постигнем съгласие по множество теми, толкова ние се конфронтираме във 
вероизповедта от друг порядък, различен от обикновения човешки разум. Или Бог 
съществува, но е изцяло друг и ние разполагаме с малко средства, за да го по-
знаем, защото Той не е човек; или ние признаваме, че в този човек, Иисус от На-
зарет, е жива божествеността на самия Бог – и тогава бихме могли легитимно 
да се запитаме дали този Бог, приел плът в човешко съществуване, е наистина 
Бог. И в такъв случай, понизил ли се е Той, споделяйки човешката участ?

Сърцевината на нашето християнско убеждение е, че Бог, в Когото ние вярваме, 
милосърдният Бог, възвестен от пророк Исая, този Бог не е пожелал да остане 
само в неуловимия отблясък на Своя небесен всемир, а е дошъл сред човеците; 
дошъл е да сподели нашата човешка участ. Давайки му определението Син Божи, 
всемогъществото на Духа отваря пред нас серия от въпроси, засягащи не само 
Иисус от Назарет, но и всички нас.

Защото, ако Иисус наистина е Синът Божи, както ние вярваме, това означава, 
че всяко от нашите човешки съществувания придобива в личността на Иисус от 
Назарет и в естеството Му на Син Божи измерение, надхвърлящо собствената ни 
индивидуалност и собствената ни личност. Независимо от оскъдицата на нашите 
средства, от пределите, на които се натъкваме, от раните и болестите ни, от 
деградацията на състоянието, в което се намираме. Ние не сме само Петър, Павел, 
Яков, Бенедикт, Изабела или София… Ние сме деца Божии и се озоваваме в човешко 
измерение, надхвърлящо много от обичайните възможности на съществуването ни.

Това убеждение има своите последици. Каква е разликата, ако си Син Божи или 
ако не си? Това не ти пречи да живееш! Нито да ядеш, да работиш, да страдаш 
или да обичаш! За какво тогава ти е да си слагаш подобен етикет: „Вие сте 
Синове Божии”? Нали не е нужно да бъдеш Син Божи, за да живееш – доколко-
то фактът да бъдеш Син Божи не се ограничава до биологичните или социални 
функции на съществуването, а отваря пред нас път, стил и начин на живот, 
установяващи идеал и различие в живота ни.

Да бъдеш Син Божи, означава не само да си сложил някакъв външен етикет. Оз-
начава да навлезеш в начин на съществуване, структуриран от Божията любов. 
Да бъдеш Син Божи, означава да изпълняваш Неговите заповеди, сиреч да чуеш 
словото Му, да приложиш на практика чутото и да приемеш – както често ни 
подканват Евангелието и посланията на Йоан – всички свои съвременници като 
други деца Божии, дори те да не се припознават като деца на Бога, дори да не 
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подозират, че това означава нещо. За нас обаче това 
означава нещо – че чрез идентичността си на дете 
на Бога ние имаме дълг, цел и съществуване, прео-
бразяващи ни в начина, по който сме самите ние, и в 
начина ни да бъдем с другите.

Как бихме могли да претендираме, че сме деца на 
Бога, ако не се опитваме с всички средства, с които 
разполагаме, да подчиним живота си на заповедите 
на любовта? Да приложим на практика закона, който 
ни е даден: да се възлюбим едни други, както Той ни 
възлюби, и да практикуваме тази любов, Божието ми-
лосърдие, в отношенията ни с другите. Не можеш да 
си дете на Бога и да живееш в безразличие! Не можеш 
да си дете на Бога и да се извръщаш от бедните! Не 
можеш да си дете на Бога и да затваряш очи пред 
несправедливостите в света! Не можеш да си дете 
на Бога и да не работиш за установяването на мира!

Ето защо сме деца на Бога. Деца на Бога, подканени да бъдем такива всеки 
ден, все повече и повече в начина си на съществуване, в начина си на живот, в 
начина, по който влизаме в отношения с другите. Подканени сме да проправим 
чрез начина си на живот път – пътя на децата на Бога.

2.

За да участва нашата свобода

Веднага след това Духът Го извежда в пустинята. И Той беше там, в пустинята, 
четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му 
служеха. А след като бе предаден Йоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки 
благовестието за царството Божие, казваше: времето се изпълни, и наближи 
царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието. (1:12-15).

Божието дълготърпение е невероятно! Апостол Петър ни го напомня в първото 
си послание чрез знака, даден с Ноевия ковчег1, за да ни помогне да разберем вре-
мето, в което живеем. Божието дълготърпение се проявява през вековете, още 
от началото на света, всеки път, когато предстои ново начало. Разполагаме в 
първите книги на Библията с множество известни епизоди – като издигането на 
Вавилонската кула и други – които показват как в даден момент нищо не върви! 
Тогава трябва да се започне наново. Все едно че се прави наново сътворението, 
възстановяват се начините да влезем в общение с Бога, за да се възстанови 
чуването на Словото Божие, отговорът на неговите заповеди – накратко, за да 
започне нов свят.

1  1 Петр. 3:20-21.
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Възпоменавайки потопа като „образ на кръщението”, апостол Петър ни казва, 
че тъкмо това е било знак за Божието дълготърпение. В катастрофата, в коя-
то всичко е трябвало да погине, Бог е проявил за пореден път милосърдието Си, 
спасявайки няколко двойки живи същества, за да обнови света, за да му придаде 
нов образ. Свети Петър казва за епизода с потопа, че той е като възвестие на 
кръщението. Той е като възвестие на прекосяването на Червено море, чрез кое-
то народът е бил изтръгнат от робството си и включен в нов етап от Завета. 
С този Завет Бог е дал знак от небето на Ной в ковчега2, знак за единението 
между земята и небето, знак за обновлението на Завета, за един нов Завет.

Така Божието дълготърпение век след век поставя основите на нов Завет. Бог 
дава подтик за този нов свят, но всеки път усилието Му за едно ново чове-
чество, за един помирен свят, се сблъсква със закоравелите сърца, с леността 
на човеците, с тяхното безразличие, с волята им за власт и в крайна сметка, 
както е било в случая с Вавилонската кула, с волята им да постигнат небесата 
без Бог, да действат, сякаш те са богове.

Добре е да помним това в сърцата си, когато стигнем в първата глава на 
Евангелието от свети Марк до момента, в който след кръщението, изкушени-
ето в пустинята и предаването на Йоан Иисус проповядва благовестието за 
царството Божие: „времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте 
се и вярвайте в Евангелието” (1:15). 

Бог е искал още от самото начало този нов свят: опитвал се е толкова пъти! И 
ето че най-сетне се отваря времето за нов Завет, за Завет, в който човекът 
ще е помирен с Бога, със самия себе си, със света, който го заобикаля, защото 
ангелите ще му служат, докато е още със зверовете (стих 13).

Ала виждаме от тези няколко стиха от Евангелието на Марк, че началото на този 
нов Завет, наближаването на царството Божие, установяването на този нов свят 
ще е съпътствано от борба, от истинска битка. Не става дума за случайна бит-
ка, за непредвидима битка, а за избрана битка, защото Духът Божи извежда Иисус 
в пустинята, където бива изкушаван (стих 12). Борбата, в която той влиза със 
сатаната, е постоянна битка в човешката история. Бог би могъл да мине и без 
нас в тази битка. Той би могъл бързо да се разправи със сатаната и да установи 
ново царство. Ала какво би било нашето място в това ново царство, ако ние ни-
кога и по никакъв начин не сме участвали в изграждането му, ако сме само пасивни 
потребители на рая на земята, където въпросната битка ни е била спестена?

Мнозина са смятали, че след като Иисус е Синът Божи и Месията, Той би могъл да 
изгради Израил, изличавайки римляните. Учениците – „синовете на гръма”3 – смя-
тат, че е достатъчно да се изтребят злосторните умове, за да възтържествува 

2  Бит. 8:12-17.
3  Според съобщеното от Марк за дванайсетте апостоли сам Иисус ги назовава така: „Иакова Зеведеева и Йо-
ана, брат на Иакова, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма” (Марк. 3:17). Тяхната ревностност 
придобива дори разрушителен характер, както става ясно от Лук. 9:54, когато те искат да падне огън от небето 
и да изтреби едно самарянско село, което отказва да приеме Иисус и учениците Му. Б.а.
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правдата. Ала ние виждаме в Евангелието, че не това е пътят, който Иисус след-
ва. Той не се оставя да бъде въвлечен в изкушението и да използва Божието все-
могъщество, за да унищожи свободата на човека. А иска да сподели тази човешка 
свобода чак до нейното изкушение. Иска да отвори голям дебат чрез онова, което 
Неговото слово и чудеса ще разгърнат у слушателите и зрителите Му. Иска да 
отвори голям дебат чрез символична представа за битката, за битката срещу 
злото. Ала тази битка със злото не води до избиването на грешниците, тя не е 
в обвинението срещу другите. Тази битка със злото е в обръщането на сърцата.

Чрез Неговите изкушения в пустинята това е и битката, в която участваме 
всички ние. Можем да си представяме, че би било по-комфортно да се озовем 
направо в градината на Възкресението, а не да прекосяваме пустинята, нито 
да понасяме изпитанията и изкушенията; тези битки понякога ни изглеждат 
твърде нищожни, друг път твърде болезнени, защото в тях е ангажирана наша-
та свобода. Ала Христос е дошъл, за да бъдем ние спасени, сиреч, за да участва 
свободата ни в делото на спасението. И не бива да смятаме, че става дума за 
нещо наложено ни отвън, все едно, че намятаме дреха върху досегашния си жи-
вот, без сърцето ни да бъде променено. Все едно, че бихме могли да бъдем хрис-
тияни, подобно на предрешени актьори, бeз личността ни да бъде променена.

Да не отбягваме битката. Да не извръщаме глава заради злосторните умове 
край нас. Да се стрeмим към новия живот, който сме получили чрез кръщението, 
превръщащо ни в предпоставки за ново Творение и нов свят, който Бог иска да 
установи за цялото човечество.

Осъществявайки призива за обръщане, нека се ангажираме в молитвата. Да сме 
внимателни към ближния и да можем да подлагаме плътта си на лишения, за да 
си дадем сметка, доколко сме все още зависими и колко се нуждаем от това да 
бъдем спасени. Ние трябва да сме съработниците на този нов свят.

3.

„Времето се изпълни”

А след като бе предаден Йоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки благовес-
тието за царството Божие, казваше: времето се изпълни, и наближи царството 
Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието. А като вървеше покрай Галилейско 
море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха 
рибари. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци 
на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него. И като 
отмина малко, Той видя Иакова Зеведеев и брата му Йоана, също в кораб, да кър-
пят мрежите си; и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с 
надничарите и тръгнаха след Него. (1:14-20)

Евангелието на св. Марк започва с мисията на Иисус и публичното Му служение. 
Йоан Кръстител е задържан. Което означава, че времето на Йоан Кръстител е 
приключило и се отваря времето на Месията. Иисус подема същото послание, 
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както Йоан Кръстител: времето се изпълни, и наближи царството Божие; покай-
те се и вярвайте в Евангелието (Марк. 1:15). 

Как би трябвало да разбираме тези слова на Иисус: „Времето се изпълни”? За 
нас, спонтанно, това означава: всичко е свършило. Времето се е изпълнило и 
светът ще спре. Именно така първите християни са го разбирали – че след 
смъртта и Възкресението на Иисус няма какво друго да се очаква. Какво повече 
би могъл да стори Бог? Мислели са си, че живеят в последните времена, както 
долавяме и от Посланието на св. Павел до коринтяни: „защото времето нататък 
е късо”4, със съзнанието, че живеят в един наистина кратък период и времето 
на Страшния съд е съвсем близо. 

Ала нещата не са се случили точно така: светът не е спрял, животът е продъл-
жил, а времето на Страшния съд все още не е дошло. И все пак ние вярваме, че 
времето се е изпълнило, сиреч, че Бог е сторил всичко, което е могъл да стори, 
и продължава да прави всичко, което е могъл да направи, провождайки своя Свети 
Дух. На човечеството му остава време за живот, както и на всекиго от нас. 
Ала сега сме убедени, че времето не е неограничено. Знаем, че човечеството ще 
има край някой ден. Знаем, че животът ни ще свърши някой ден.

В това късо и изпълнено време има нещо неотложно, възобновяващо се ден след 
ден: да вярваме в Евангелието и да обърнем живота си към вярата. „Наближи 
царството Божие” – това означава, че в Иисус Христос Бог се е сближил с чо-
века. Което означава и че Той се е сближил с нас чрез Светия дух, който ни е 
бил даден. Което означава, че Той се е сближил с човечеството чрез мисията на 
Църквата, на която е поверено да възвести Благата вест и да свидетелства за 
Христос. „Наближи царството Божие”: то наближава чрез Словото, наближава 
чрез Тайнствата, наближава чрез Църквата. Това, което се иска от нас, не е 
да ръководим времето, да решаваме то колко ще трае, нито в кой момент ще 
свърши, а да благодарим за даденото ни време.

В Евангелието има един много показателен епизод: това е притчата за господа-
ря, дошъл на лозето си заедно с лозаря.5 Отиват при една смоковница, която не 
е давала плод, и господарят казва на лозаря: „Отсечи я: защо само да изтощава 
земята?”. А лозарят му отговаря: „Господарю, остави я и тая година, докато я 
обкопая и насипя с тор, и ако даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година 
ще я отсечеш”. Времето, което живеем, е тъкмо тази „допълнителна година”! 
Бог ни дава допълнително време не за да отлагаме до безкрайност момента на 
истината за нашия живот, а за да ни даде шанса да не умрем, без да сме напас-
нали живота си към Евангелието. 

Покайте се и вярвайте в Евангелието, което означава: след като това време ни 
е дадено, след като сме получили малко допълнение от няколко години, не трябва 
да го пилеем. Не трябва да си казваме: „Щом има допълнение, отлагам нещата 

4  1 Кор. 7: 29.
5  Лук. 13:6-9.
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за утре” или: „Мога да ги отложа за идната година. Има още дни, в които ще 
мога да се обърна към вярата…”.

Времето е ограничено. Не знаем още колко време имаме пред нас. Онова, което 
знаем, е, че още в настоящето Бог е тук и ни зове. Той ни е дал това време, за 
да отговорим на зова Му, както виждаме, че Симон и Андрей са сторили на брега 
на морето, или Иаков Зеведеев и брат му Йоан. Иисус ги призовава: „вървете след 
Мене” и те тръгват след Него. Иисус призовава днес всеки и всяка от нас да пое-
мат по пътя, където Той ще възвести, че наближава царството Божие: не утре, не 
след година или след десет години, а днес! Отсега Той ни подканя да приложим Еван-
гелието на дело, да заживеем всекидневното си съществуване по различен начин.

Това е, което свети Павел иска от коринтяните, когато им казва, че „времето 
нататък е късо” и че и ония, „които се ползуват от тоя свят – като да се не 
ползуват”. В кого и в какво те влагат надеждата си? Влагат ли надежда в този 
свят? Защото, както добавя апостол Павел, „е преходен образът на тоя свят”.6 
И той е преходен не само защото остарява и се изхабява, а и защото човеците 
са открили всевъзможни средства, за да го съсипят и унищожат, преходен е, 
защото такова е естеството на нещата! Този свят не е обречен на вечност.

И тъй, подканени сме да не влагаме надеждата си в неща, които са преходни, 
нито да съсредоточаваме желанието и усилията си, за да увеличим придобивки-
те си – по отношение на света, на нашия съпруг или съпруга, на нашите успехи 
или покупки… Всичко това може да изглежда много добро и много приятно, Бог 
ни го е дал, за да живеем от него, а не за да бъдем поробени от него! Той ни го 
е дал, за да ни помогне да изживеем това време по справедлив и почтен начин.

Тъкмо това са проумели жителите на Ниневия, когато Йона ги е призовал да се 
обърнат към вярата. Разбрали са, че е дошло времето да повярват в Бога.7 Словата 
на Йона са обърнати и към нас днес. А пътят, по който сме призовани да поемем, 
следвайки Христос, следвайки Симон и Андрей, следвайки Иаков Зеведеев и брат му 
Йоан, е пътят на обръщането към вярата. Той е покана към всеки и всяка от нас да 
се запита: какво означава за мен „обръщането”? Какво означава да променим нещо 
в начина си на живот? Какво означава да влезем във времето и в един нов свят? 

Всеки и всяка от нас, каквато и да е възрастта им, каквито и да са техните 
ограничения и тегоби, са призвани да сторят нещо ново в живота си, което да 
обвърже по нов начин тяхното съществуване с Евангелието, което реално да 
подпомогне обръщането им към вярата и приемането на царството Божие, което 
идва. Когато се събирате всяка неделя в църквата, вие идвате, за да чуете тъкмо 
този зов за обръщане, да положите съществуването си пред Господа и да получите 
Неговата светлина, за да проумеете онова, което Той ви подканва да промените.

Превод от френски: Тони Николов

6  1 Кор. 7:31.
7  Иона 3: 3-10.
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Джон Макгъкин

ЗА	МИСТИЧЕСКОТО	БОГОСЛОВИЕ	

НА	ИЗТОЧНАТА	ЦЪРКВА

Владико, отци, сестри и братя, събрали се тук тази вечер, позволете ми в нача-
лото да изкажа благодарността си на настоятелите и ръководството на това 
прочуто и обичано православно училище, което ме удостои със степента поче-
тен доктор по богословие. Това е още една дъска, закована в моя „богословски 
дом”, който ще трябва един ден да представя пред Господа на славата. Ще ми 
се да вярвам, че разглеждайки усилията ми, Господ ще ги оцени също тъй добре 
както вас, а може дори да каже: Bene scriptpsisti de me1, както e рекъл нявга на 

1  Bene scriptpsisti de me (лат.) – „Добре си писал за Мен”.
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прочутия философ от Аквино. Това без съмнение е единствената цел или telos 
в усилията на един богослов, понеже писането за Бога в Христа е средство 
за доближаване до пророческата задача да се възвести Благата вест в съв-
ременния свят. И ако човек не може да пише добре за Бога, сиреч да изрисува 
икона, имаща известно подобие с архетипа, той би трябвало да пише по-скоро 
художествени произведения, които ще нанесат по-малко вреда. Понеже страхът, 
който измъчва постоянно един богослов, е да не би да чуе казаното някога от 
Бог на Йов и богословските му съветници: „кой е тоя, който омрачава Провиде-
нието с думи без смисъл?” (Иов 38:2). И наистина, както изтъкват и отците 
отшелници, писането на книги може да бъде тежка отговорност. В една ранна 
монашеска история, описваща слизането в Ада, се разказва за един богослов от 
древността, чието вечно наказание било да стои затънал до гуша в блатото. 
Стъписан, че го вижда там, развълнуваният посетител го запитал: „С какво 
заслужи тази ужасяваща участ, след като написа толкова прекрасни творби?”. 
И получил отговора: „Тук съм тъкмо заради книгите си”. А после според автора 
на историята добавил лукаво: „За щастие главата ми е навън, тъй като Бог ми 
позволи да стъпя върху раменете на един епископ”. Тук разбираме, че древните 
монаси са изпитвали здравословно подозрение както към богословите, тъй и към 
епископите. Ще отмина тези предразсъдъци само след като добавя бележката 
на един професионален историк – че пустиножителят, написал този текст, сам 
е бил богослов. Който върви напред, стига до мястото, от което е тръгнал. 

И все пак има ли надежда за православния богослов? Полезен може да ни бъде 
един прочут автор от модерната епоха. Избрах настоящото заглавие не защото 
исках да бъда първият, в названието на чиято лекция има толкова много кавич-
ки (доказателство за претенция за прецизност във филологията), но и защото 
исках да изложа размислите си за една личност и за един период в православна-
та култура, изключително важен за нашето време и тясно свързан със „Свети 
Владимир”. Става дума за богослов, споменът за когото е свеж и благодатен. 
Във възпоминанието за него във февруарския брой от 1958 г. на списанието на 
„Свети Владимир” отец Шмеман написа: „[Като знаеше, че] по-благословено е 
да даваш, отколкото да взимаш... той даде много на Църквата и на всички, кои-
то искаха да вземат от него. С радост трябва да е пристъпил в радостта на 
своя Господ”. Размислите ми ще се насочат преди всичко към най-известната 
книга на този автор, изиграла значима роля след първата си поява в Европа през 
1944 г. за представянето и дефинирането на православието сред неправослав-
ните. От тогава насетне нейното значение за православните само нараства. 
Имам предвид, разбира се, Essai sur la théologie mystique de l’Église d'Оrient (Очерк 
върху мистическото богословие на Източната църква) от Владимир Лоски. Ако 
може да се даде пример за онова, което Тели Папаниколау нарича „мистичното 
като политическо”, със сигурност това би била тази книга, видяла бял свят в 
поразения от войната Париж в годината на неговото освобождение от нацисти-
те – една радостна песен, бликнала от дълбините на прекъснатия дотогава път 
на съвременното руско православие. За появата на английския превод на книгата 
ще е нужно повече време. Публикуван през 1957 г., само месеци преди смъртта 
на автора в Париж на 7 февруари 1958 г., той става известен в целия свят под 
заглавието Мистическото богословие на Източната църква.
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За мен тази книга е източник на траен интерес по две причини, които ми се 
иска да представя тази вечер. Първо, заради нейния интелектуален аргумент – 
разглеждането на трудовете на някои от най-великите патристични богослови 
на Източната църква; и второ, заради това, което можем да опишем като нейно 
идеологическо въздействие, заради пътя на книгата след нейната поява, превър-
нала се в своеобразна харта, очертаваща характера на бъдещата православна 
мисъл: т.нар. неопатристичен начин на мислене. Първият аспект може да бъде 
определен като „историческа теза”. Подобно на трудовете на Флоровски за 
светите отци, едно от главните твърдения в тази книга е, че пътят за следво-
енната православна интелигенция е в завръщането към изворите: концепцията 
за ressourciement, която ще окаже толкова живително въздействие върху римока-
толическия свят, довело по-късно до появата на нов интелектуален климат, нап-
равил възможен Втория ватикански събор. В света на изследванията на ранната 
Църква френските йезуити Даниелу, Бертран, Крузел, Фонтойнон, Мондезер, Де 
Любак (за известно време) и много други periti of Sources Chrétiennes разкриват 
пред изумената широка публика пренебрегваните богатства на древногръцката 
християнска мисъл и (в известна степен) успяват да смутят западната право-
славна интелигенция, която от толкова време говори за тези автори, а извед-
нъж става свидетел на прилежното им тълкуване. Това по-широко движение в 
средите на европейския католицизъм, завръщането към патристичното минало 
с цел освобождаване от задушаващата средновековна схоластика, доминирала 
посоките на църковно мислене, става известно като La Nouvelle Théologie (Нова-
та теология) и наред с постоянния му акцент върху ressourciement, или завръща-
нето към изворите, изиграва важна роля не само за преориентацията на католи-
ците от времето на Втория ватикански събор, но оказва голямо въздействие и 
върху православните, особено върху разселената руска интелигенция. Несъмнено 
това движение повлиява и върху развитието на неопатристичната визия на 
Флоровски и на Лоски (макар и по различен начин). Същевременно то въздейства 
и на школата, която изучава и следва Булгаков – не трябва да приемаме за даде-
ност твърдението (до голяма степен утвърждавано от самата неопатристична 
школа), че движенето на софианизма и школата на неопатристичния синтез са 
полярно противоположни.2 Това реторично твърдение се приема често пъти за 

2  Тели Папаниколау например настоява, че Лоски е забележимо „булгаковски”, тъй като използвал „централ-
ните категории” на Булгаков и характерните за тях силни антиномии (като обърната към личността свобода, 
като опозиция на естествената необходимост, или кенотичното покаяние, като опозиция на личното себеиз-
разяване), но ги „апофатизирал” в своето „осъзнато антисофиологично богословие”. Виж. A. Papanikolaou, 
‘Eastern Orthodox Theology’, in C. Meister and J. Beilby (edd). The Routledge Companion to Modern Christian 
Thought. Routledge. London. 2013. 538-48 (цитатът е на с. 544). Брандън Галахър приема това твърдение, като 
казва: „Общото между Лоски и Булгаков е много повече, отколкото обикновено се допуска. Със сигурност те се 
различават в своето отношение към разума и философията и най-вече в мнението си за тварното/нетварно 
различие. И все пак фактът, че двама толкова различни мислители приемат обща методология, е показате-
лен за съществуването на основополагаща приемственост сред богословските разделения в съвременното 
православно богословие. Това, което обединява Булгаков и Лоски, е общият им акцент върху теозиса и раз-
бирането за истината и богословието като основани на опита и включващи парадокса, страхопочитанието, 
преображението и срещата. B. Gallagher. ‘The ‘Sophiological’ Origins of Vladimir Lossky’s Apophaticism.’ Scottish 
Journal of Theology. 66. 3. 2013. p. 298. Антиномиите и паралелизмите, цитирани от двамата, са също толкова 
разпространени в творбите и на бащата на Лоски – Николай, и на неговия наставник Георгий Флоровски. И на 
мен те ми се струват последица най-вече от въздействието, което хегелианството оказва на руската неоидеа-
листическа философия от края на века. Те са показателни не толкова за определена посока в съвременната 
православна мисъл, а по-скоро за философските източници, от които следвоенните руски философи богослови 
черпят своите силогистични аксиоми, за разлика от френския екзистенциализъм.
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чиста монета и по мое мнение е успяло да замъгли ясния поглед към близкото 
ни православно интелектуално минало. Nouvelle théologie оказва въздействие и 
върху училището „Свети Владимир”, където отец Шмеман поставя в центъра 
литургичното изследване, тъй като то е вкоренено в историческата чувстви-
телност, а и е способно да прокопае реките, по които да потече обновеното 
пастирско православно присъствие в Новия свят. Движението оказва влияние и 
върху авторитетния проект за неопаламизма на отец Майендорф. Дори и днес 
има изследователи, които се опитват да опишат настоящите и бъдещи стъпки 
на православното богословие като път между софианизма и неопатристичния 
синтез. Православният философ Брус Фолц определя Мистическото богословие 
като „може би класическото представяне на православното богословие през ХХ 
век”3, а също толкова скорошното изследване на Брандън Галахър4 съзира в сис-
темата на отец Булгаков „скелета” на цялата съвременна православна мисъл5, 
допускайки, че не би могло да се говори за толкова ясно разграничение между 
двата подхода.

Последното твърдение вероятно би изненадало и разтревожило Флоровски. Но 
може би не би притеснило чак толкова Лоски, който вижда в софиологията на 
Булгаков много смущаващи за него неща (както е видно от критичния доклад, 
който той предоставя на Синода, осъдил впоследствие Булгаков), но не и нещо, 
което би искал да отрече като ерес.6 Лоски пише страстно писмо7 – отговор на 
острата атака на Бердяев срещу това, което последният определя като „църко-
вен фашизъм” на митрополит Сергий – в което настоява, че макар да е участвал 
в този процес, не е бил по никакъв начин съгласен с осъждането на Булгаков, 
и отхвърля обвинението, че излагайки своята критика, е станал съпричастен 
на това осъждане.8 По мое мнение от тези сложни дебати в миналото трябва 
да бъдат извлечени две прости заключения. Първото е, че това разделение (на 
софианистите, разглеждани като хора, готови да прегърнат света и бъдещето, 
и неопатристите, класифицирани като консервативни и ориентирани към мина-
лото) е реторична стратегия, характерна за годините след края на войната. 
Въпросното противопоставяне е донякъде полезно за описване и разясняване 
на някои горчиви спорове между това вече далечно за нас поколение: както по 
външни въпроси – как да бъде възстановена структурата на Църквата след по-
несените от болшевиките удари, така и по вътрешни – как да бъде убедително 
представено и защитено православното богословско присъствие в условията на 
изгнание сред (високообразованото) неправославно мнозинство. Но подобно на 
всички останали богословски етикети от следвоенните години, и това разделе-
ние е все по-маловажно за нас днес. За да направя паралел, ще си позволя кратко 

3  B Foltz. ‘N Lossky’, in the Wiley Encyclopedia of Christian Civilization. Oxford. 2011.
4  B. Gallagher. ‘The ‘Sophiological’ Origins of Vladimir Lossky’s Apophaticism.’ Scottish Journal of Theology. 66. 3. 
2013. 278-298.
5  Ibid. p. 298.
6  Булгаков във все по-голяма степен възприема съвета на своите съмишленици в Париж да се позове по-ши-
роко на патристичния авторитет в развитието на своите догматични аргументи, така че в един случай казва за 
себе си, че е в хармония с неопаламитското исихастко гледище към света. 
7  На 23 ноември 1935 г. 
8  See A Arjakovsky. The Way: Religious Thinkers of the Russian Emigration and their Journal: 1925-1940. Univ. of 
Notre Dame Press. Indiana. 2013. p. 393.
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отклонение и ще дам пример с друг етикет, който в миналото бе много модерен 
и претендираше за абсолютна вярност: призива за „христология отгоре и отдо-
лу”, подвел поколения изследователи и водещ все още по грешни пътища онези, 
които не познават първичните източници, а разчитат на популярните учебници. 
Като друг пример може да посочим самия принцип за ressourciement, накарал Ка-
толическата църква така радикално да възприеме и наложи своята нова Втора 
евхаристийна молитва като ключово литургично постижение по пътя към въз-
становяване на литургията от патристичната епоха. Ако тогава тя знаеше 
онова, което знаем днес, а именно – че т.нар. Апостолски конституции, върху 
които се основава този текст, са били по всяка вероятност творение на ари-
аните в Константинопол през IV век9, навярно нямаше да прибързва толкова по 
този въпрос. Разбира се, като историк на патристичната епоха, аз одобрявам 
концепцията за ressourciement, но ако тя бъде сведена до макросинтетичния 
принцип, че „старото винаги е добро”, веднага ще изгуби убедителността си. 
Затова и тези реторични похвати бързо стават периферни, а често след това 
и проблематични, що се отнася до способността им да ни водят напред. 

Което ме отвежда към втората ми бележка: когато човек изучава внимателно 
същинските възгледи на мислителите, станали част от т.нар школи на съвре-
менната православна мисъл, той разбира, че те рядко могат да бъдат вместени 
в ограничителните определения на онова, което се приема като тяхна голяма 
идеология. Тогава възниква въпросът дали тази предполагаема „школа” е нещо 
повече от сбор от метафори? Въпрос, който изниква пред нас с нова сила и днес, 
когато за пръв път на английски е достъпен големият и забележителен богос-
ловски опус на Булгаков10, което дава възможност той да бъде правилно оценен в 
по-широк научен контекст и по ирония на съдбата това му отрежда предимство 
пред творбите на о. Флоровски11, които, за съжаление, са издавани в повечето 
случаи частично, а и рядко. Пренареждането е задача, която стои пред учените 
и философите. Ала за съжаление вместо такъв анализ в православните кръгове 
утвърждаването на лагери и школи често се превръща в символично създаване 
на кланове. В този смисъл отношението към трудовете на Лоски не прави из-
ключение. Той е извънредно интелигентен участник в движението, определено 
по-късно като неопатристично12, но значението му не се изчерпва с това, тъй 
като, ако анализираме намеренията му, ще осъзнаем, че бихме могли да го полз-
ваме като парадигма за нашето мислене единствено ако съумеем да го поста-
вим извън разделението на школи. 

Владимир Николаевич Лоски е по-млад представител на забележителното по-
коление руски философи богослови емигранти, които се озовават в Париж след 
големите катаклизми, предизвикани от Руската революция. Роден е в Гьотинген, 

9  J Donaldson (tr).The Apostolic Constitutions. Ante Nicene Christian Library, vol. 17. part 2.(1870); Also 
in Ante Nicene Fathers. vol. 7. 1886. pp. 385-505; DA Fiensy. Prayers Alleged to be Jewish: An Examination of 
the Constitutiones Apostolicae. Brown Judaic Studies. 65. Decatur. 1985; CH Turner. ‘Notes on the Apostolic 
Constitutions.’ Journal of Theological Studies. 16. 1915. 54-61, 523-538.
10  Благодарение на усилията, не на последно място, на Борис Яким и отец Михаил Плекон. 
11  Чийто глас и творби придобиват много по-голяма значимост, след като е утвърден, а Булгаков пренебрегнат 
като представител на световното православие на движението „Вяра и ред”. 
12  Самият Флоровски описва Мистическото богословие като плод на неопатристичния синтез. 
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Германия, през 1903 г., където специализира баща му, философът Николай Лоски. 
Последният става професор по философия в Санкт Петербург, за да се пре-
върне в един от значимите представители в руската философска традиция на 
гносеологическия неоидеализъм. По-късно известно време преподава и в „Свети 
Владимир”. Семейство Лоски е сред прокудените от Ленин с т.нар. „философски 
параход” през 1922 г.13 По това време Владимир е втора година студент във 
Факултета по изкуствата в Петербургския университет. Продължава образо-
ванието си в Прага, където между 1922 и 1926 г. учи при философа Карсавин14 
и се свързва с о. Георгий Флоровски, който преподава там и оказва трайно 
въздействие върху него. Завършва средновековна философия при Етиен Жилсон 
в Сорбоната през 1927 г. и се установява в Париж, където остава до края на 
живота си. От 1942 г. до смъртта си през 1958 г. е член на най-престижната 
академична институция на Франция – Centre National de Recherche Scientifique 
(Националния център за научни изследвания). 

Лоски става първи декан на института „Св. Дионисий”, православно училище в 
Париж, в което преподава догматическо богословие от 1944 до 1953 г. Учили-
щето е създадено с благословията на руския патриарх Сергий, а преподаването 
е на френски език (по това време лекциите в „Св. Сергий” са изцяло на руски). 
В същия институт в периода 1945–1946 г. преподава и отец Шмеман, който 
след това напуска училището. Първият ръкоположен за свещеник възпитаник 
на училището – Петър (Л'Юили) става по-късно архиепископ на Ню Йорк. В ин-
ститута „Св. Дионисий” Лоски храни надежди, че движението за създаване на 
западен обред ще се превърне в истински икуменически мост между Източната 
и Западната църква. Той влага много усилия в тази си визия. Тя прозира и в голя-
ма част от интелектуалните му усилия, дори когато не се споменава изрично. 
В тази връзка е важно да се посочи, че ранният му изследователски проект в 
Сорбоната е посветен на Майстер Екхарт, между чието учение и богословието 
на св. Дионисий Ареопагит Лоски явно съзира много общи черти. Този труд е 
публикуван на английски едва през 1960 г. Като идея той кореспондира с проекта 
на Семьон Франк от 1939 г. за утвърждаване на идеите на Николай Кузански и 
на апофатическото богословие като основен богословски метод. Лоски заема и 
позицията професор по догматическо богословие в Православния институт „Св. 
Ирина” между 1949 и 1952 г. Трудовете му от този период стават достояние 
посмъртно, когато неговите лекции са публикувани под заглавието Православно 
богословие: Въведение (SVS. 1978, 2001 г.) въз основа на бележките, водени от 
неговия тогавашен ученик Оливие Клеман. 

По време на пътуванията си до Англия Лоски е активен и влиятелен член на ику-

13  Lesley Chamberlain, Lenin’s Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia, 
St Martin’s Press, 2007.
14  1882–1952. Ученик на Соловьов, силно загрижен да утвърди въз основа на платонически повлияните цър-
ковни отци теорията за епистемологията. Той разглежда историческия процес като подчинен на динамиката 
на „всеединството”. Това движение в историята се характеризира с появата на персонализма. Произведени-
ята му включват: Философия истории. Берлин, 1923; и PerÍ archón: Ideen zur christlichen Metaphysik. Memel, 
1928. Виж също: D Rubin. The Life and Thought of Lev Karsavin: Strength made Perfect in Weakness. Amsterdam 
Press. New York. 2013. Прогонен от Ленин с „философския параход”, той се установява в Литва, където е зало-
вен по време на съветското нашествие в страната и прекарва последните две години от живота си в ГУЛАГ.
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меническото общество „Св. Албан и Сергий”, деен участник в което е и Сергий 
Булгаков. Той поддържа интензивни контакти с католически и англикански учени, 
а и научава много от този често неизказан, но винаги присъстващ контекст: 
опита му от първа ръка за това как изглежда православието, когато бъде зато-
чено внезапно сред западни учени, чийто начин на мислене изглежда тъй чужд на 
обичайните модели и чиито интелектуални стандарти поставят под съмнение 
много от мненията на по-старите богословски академии, които той познава. 
Отец Шмеман, един от важните му контакти, който обаче не симпатизира на 
много от позициите на Лоски в областта на църковната политика, свидетел-
ства: „Тези, които го познаваха отблизо и които са се радвали на богословското 
и духовно общение с него, знаят, че православното богословие изгуби в негово 
лице един от най-надарените си и посветени служители, един от онези в Църк-
вата, за които богословието е уникална и свещена харизма, изискваща отдава-
нето на целия им живот”15.

Фигурата на Лоски като високо ерудиран говорител на православието в следво-
енния свят, изживяващ първите пориви и вълнения на икуменическия диалог, оказ-
ва толкова силно влияние върху най-видните представители на Англиканската 
църква в този диалог, сред които е и патристът Дж. Л. Престиж, че те правят 
всичко по силите си за издаването на неговите Essai sur la théologie mystique на 
английски, настоявайки за това въпреки бавното темпо на Лоски в академич-
ната работа и видимото влошаване на неговото здраве. В подготовката на 
превода помощ оказва и младият Тимъти Уеър. В своето възпоминание Шмеман 
също се спира на тази наклонност към изтощителна прецизност16: „Внезапната 
смърт на професор Владимир Лоски – пише той – лиши Православната църква 
от един от най-добрите  богослови. Загубата е още по-непоправима, тъй като 
публикуваните му творби са толкова малко – една книга, няколко статии… При-
чина за това бе необичайно силното му чувство за интелектуална и научна ця-
лост, поради което той посвети повече от двайсет години на подготовката на 
докторската си дисертация, за да завърши своя ръкопис само няколко дни преди 
смъртта си”. Но Мистическото богословие, както и посмъртно издадената му 
книга Боговидение17 са неоспорими шедьоври, а издадените по-късно събрани 
съчинения са в седем тома.18 Присъщата му нерешителност и смирение, както 
и дълбокото му убеждение, че автентичното научно битие изисква оттегляне 
от делничните човешки дела, предопределят и личния му избор да стои далеч 
от светлината на прожекторите през целия си живот. Както казва о. Шмеман: 
„Изключително смирен в личния си живот, безразличен към тщеславието и тит-
лите, званията и отличията, той отказа няколко предложения за академични 
длъжности, за да се фокусира върху това едно, което е само потребно, и пред-
почете да остане верен на призванието си на мислител и богослов пред всичко 

15  Obituary in: St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Vol. 2 (New Series) No. 2. Spring 1958, p.48
16  Ibid. pp 47-48.
17  La Vision de Dieu. Paris. 1961. English translation: The Vision of God. SVS Press. New York.
18  Които включват: Orthodox Theology: An Introduction. SVS Press. 2001; In the Image and Likeness of God. SVS 
Press. 1997; The Meaning of Icons. (заедно с Leonid Ouspensky 1947; 2nd. ed. SVS Press. 1999); Sept jours sur 
les routes de France: Editions Cerf. Paris. 1940 (repr. 1998); and Theologie Negative et Connaissance de Dieu Chez 
Maitre Eckhart Editions Vrin. 1960; repr. 2002.
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останало на този свят”. 

Накратко, основната теза в книгата на Лоски се свежда до това, че стилът 
на едно богословие е в основата си показателен за неговия вътрешен духовен 
етос. Според него Западната църква от времето на Късното средновековие19 въ-
вежда опасно разделение между църковното догматическо богословие и личното 
мистично възприятие: „Аз и Бог”, от една страна, и „организираната религия”, 
от друга. Ала идеята за индивидуална мистика, настоява Лоски, е сравнително 
непозната за православния опит20, с което казва, че общностната традиция и 
индивидуалното възприятие на истината не могат да бъдат разделяни; от това 
следва, че не би могло да съществува богословие на Църквата, отделено от мис-
тичния опит21; както и не може да съществува мистично преживяване на Бога, 
отделено от догматичната традиция на Църквата.22

Във въведението си към книгата, в което излага своите изходни постанов-
ки, Лоски изрично посочва, че не би желал да развива основната си теза като 
сравнително изследване на религията, нито (още по-малко) да поставя начало-
то на междуцърковна апологетична битка. Но не скрива от своите читатели 
раздразнението си от анализа на Ив Конгар за православието като конгрегация 
от национални църкви, лишени от истинния дух на универсалния католицизъм. 
Така от книгата става ясно, че неин същински обект е схоластиката на френ-
ския католицизъм от следвоенната епоха, която все още не е деконструирана в 
достатъчна степен от усилията на истинската „неопатристична” йезуитска 
школа в Париж. Идеята за сухото схоластично познаване на Бога е според Лоски 
ужасяващ път, който води до свеждане на Църквата до бюрократична инсти-
туция. Той смята, че църковното разбиране за Бога е по същество „мистично 
богословие” и тъкмо есхатологичната сила на Светия Дух животвори и насочва 
съпротивата срещу историческия упадък и институционализирането, характер-
ни за всяко човешко дело. Мистичното богословие не зависи от едно или друго 
познание, получено по емпиричен път и формулирано все по-прецизно от църков-
ните учени (тук той отново има предвид следвоенната католическа схоластика, 
както и зараждащите се опити във Франция за създаването на християнски 
социалистически екзистенциализъм), а е по-скоро следствие от съществува-
щата интуитивна гносеологическа основа, чувството за Бога като върховна и 
свръхсъщностна Личност.

Поради тази причина в основата на неговия проект стои изложението на патрис-
тичните идеи за Троицата; и на второ място, утвърждаването на апофатиз-
ма като основен метод на автентичното православно богословие. Апофатизъм 
произлиза от „отказ от говорене” и означава, че на божествената непознавае-

19  Започвайки от св. Бернар, който според мен неслучайно е приеман от Латинската църква за „последния от 
отците”. 
20  V Lossky. The Mystical Theology of the Eastern Church. J. Clarke & Co. London 1957 (1968, 1973). pp. 8-11. Бъл-
гарско издание: Лоски, В. Очерк върху мистическото богословие на Източната църква. Омофор. София 2005. 
Прев. Екатерина Крумова. 
21  Под което разбира „духовна култура”, лична връзка с Бог в създаването на етоса на Църквата. 
22  Повече за еклесиологичната мисъл на Лоски виж: C Ioja. ‘Vladimir Lossky´s Hermeneutics of Tradition as a 
Patristic and Ecclesial Theology.’ International Journal of Orthodox Theology 3. 2 2012. 157-174.
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мост, утвърждавана тъй силно в патристичното разбиране за Бога като Троица, 
съответства в най-голяма степен човешкото съзнание, че неизразимите тайни 
трябва да бъдат познавани по начин, по-висш от знанието, и че мълчанието на 
духа ги изразява далеч по-добре, отколкото думите, които изрича устата. Мъл-
чанието свидетелства за христоподобния и смирен kenosis на човешкия ум пред 
истината; истина, установена от самия Бог, независимо от дълбочината или 
интелигентността на един или друг интелектуалец23. 

Разбира се, този аспект на богословския метод се основава в голяма степен на 
св. Григорий Богослов24 и на Дионисий Ареопагит, чийто труд Лоски утвърждава 
като основополагащ елемент на патристичната традиция. Излишно е да каз-
ваме, че двамата са и сред най-учените катафатически мъже на своята епоха. 
Тези две идеи – формирането на света и Църквата от свободата на божестве-
ните Ипостаси или Лица, и изповядването на това по апофатичен път – бележат 
според Лоски основния принос на православието към богословието на неговото 
време. Той предлага православния глас като коректив, дори като лечебно сред-
ство за поредицата разделения, внесени от западното християнство. И нас-
тоява, че православието свидетелства за постоянното присъствие на Троичния 
Бог, Който Западната църква е изгубила от поглед поради крайно субстанциа-
лизирания си и деесхатологизиран подход към христологията.25 Лоски разглежда 
ипостасно-персоналистичното битие на Троицата като чисто откровение за 
свободата на божествената личност, която оформя космоса и проявява съдба-
та на човечеството в общението на Църквата.26 Оттук следва, че индивидът 
и Църквата като цяло се превръщат в същностно лични и никога не са просто 
институционални. Срещу тази екстраполация на свободата на божествените 
ипостаси (която той утвърждава, следвайки Кападокийските отци като класи-
чески изразители на това схващане) според него Латинската църква развива 
тринитарното богословие, което се уповава на идеите за общата същност и 
придава по този начин статичност на божественото единство в Троицата. Тази 
разлика в богословския стил, смята той, не е нещо повърхностно, а разкрива 

23  В писмото си до Бердяев (23 ноември 1935 г.) Лоски за пръв път излага философията си за апофатизма: 
„Догмите на Църквата са в основата си апофатични, доколкото те карат интелекта да отхвърли обичайните си 
начини на разсъждение и да свидетелства за границите и частичния характер на своето знание. Това не озна-
чава, че догмите са изразявани от нещо външно на самите тях, като deus ex machine; а означава, че Светият 
Дух не само предава истината на Църквата, но и разкрива пътищата за постигане на тази истина по съвършен, 
съзнателен и творчески начин. И все пак диалектиката на това постигане е различна от тази на всяко друго из-
куство. В началото е принципът на послушание, тоест признанието, че истината не зависи от моите творчески 
усилия и аз не мога нищо да добавя към нея... ” (виж. Arjakovsky. (2013), с. 393).
24  Ясно изразено в неговото Първо богословско слово (27), където той определя отношението между божест-
веното откровение и човешкия разум: границите на възприятието и интелектуалния (тоест ноетичен) отговор 
на човешкото същество към дара на божествена непознаваемост, озарен от Светия Дух.
25  Интересна е критиката по този въпрос на Роуън Уилямс, който показва до каква степен Лоски използва 
западни богословски концепции в развитието на своя аргумент. Виж. R Williams. The Theology of VN Lossky: An 
Exposition and Critique. DPhil. Diss. Wadham College. Oxford. 1975. chs 4-5.
26  Като последица от твърдението, че божествените ипостаси са архетип и парадигма на пълната лична сво-
бода, Лоски настоява, че човешките същества никога не трябва да бъдат разбирани в смисъла на установена 
природа („чистата природа”, разбирана като нещо различно от божествената благодат, описвана от него като 
„философска фикция”. Очерк върху …, с. 99), а трябва да бъдат разглеждани като същностно „мистични”, тоест 
не просто като случайни примери на обща природа, а като удивително неповторими личности, радикално сво-
бодни и трансцендентни дори по отношение на собствената си природа. 
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дълбоки тенденции в нейната духовност27, проявяващи се в такива разделящи 
Църквата учения като латинското разбиране за двойното изхождане на Духа. Не 
е нужно задълбочено изследване, за да се проследи отпечатъкът на този под-
ход върху цяла поредица следващи православни богослови, не на последно място, 
митрополит Йоан Зизиулас28 с дълбокото му философско разбиране, което също 
го отвежда до утвърждаването на кападокийски тринитаризъм, отекващ в пер-
соналистичната метафизика.

В своята докторска дисертация от 1975 г., посветена на Владимир Лоски, архи-
епископ Роуън Уилямс допълва един важен аспект, свързан с този акцент върху 
апофатизма – мистиката като емпиричен посредник в концепцията на Лоски. 
Той пише: „За Лоски „негативният път” е не просто диалектическа стъпка в 
богословието, не просто „коректив” на утвърдителното богословие: той е същ-
ностната основа на цялата теология. Богословието започва с лична среща с 
личния Бог, среща, която не може да бъде изразена с понятия; отрицателното 
богословие, отказващо да говори за Бога с концепции, е най-близкото отражение 
на тази основополагаща реалност”29. Макар да смята, че този подход е форму-
лиран още от кападокийските отци и Дионисий Ареопагит, Лоски го представя 
като окончателно разгърнат едва от св. Григорий Палама. Оттогава тази кар-
та на традицията е широко разпространена сред съвременните православни 
като определящо свидетелство за сърцевината на патристичното минало, като 
към този кратък списък се добавя и св. Максим Изповедник. Трябва да отбележим 
обаче, че създадената от него миниатюрна „Библиотека на Светите отци” би 
изглеждала доста странно за всеки православен, живял преди средата на ХХ 
век. Още повече че св. Григорий Нисийски, Дионисий и Максим са открития (като 
влиятелни гласове на православната догматична традиция) и за католическото 
патристично възраждане на ХХ век. Свети Григорий Назиански е изключението 
от това правило. 

Първенството на апофатизма в богословието е свързано според Лоски с изживя-
ваната от вярващия μετάνοια, с обръщането и жертването на интелекта пред 
непреодолимата реалност на Бога. Гръцкият патристичен език за срещата с 
Бога в мрака или „облака на непознаването” е в основата си „догматическа ме-
тафора” за личното преживяване на божествената среща, самата възможност 
за която се корени според него в личното отдаване на Бога в Троицата. Също 
тъй очевидната тема за проявяването на Бог като светлина (един от случаи-
те, когато Григорий Богослов застава срещу богословието на откровението на 
своя ученик Григорий Нисийски) се разглежда от Лоски повече като допълваща, 
отколкото като противоречаща на концепцията за мрака на непознаваното. 
Както мракът, така и светлината символизират според него преодоляването 
на човешкия интелект и относително ограничения му емпиричен речник. След-

27  „Това догматическо определение [доктрината за Filioque, с която Западът се отклонява от тринитарното 
богословие на източното християнство] е за едните, както и за другите, духовна обвързаност, съзнателен избор 
в областта на вярата.” Лоски. Очерк върху…, с. 9-10.
28  JD Zizioulas. Being As Communion. SVS Press. New York. 1985. Български превод: Зизиулас, Иоан. Битието 
като общение. Фондация Комунитас. 2013. Прев. Слава Янакиева.
29  R Williams. The Theology of VN Lossky: An Exposition and Critique. DPhil. Diss. (Wadham College). Oxford. 1975. 
(Prelude).
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вайки св. Григорий Палама, Лоски споделя разбирането, че трансцендентният 
Бог достига до света чрез енергиите Си, тъй че Неговата същност остава 
напълно неразбираема за всички творения, а Неговата ипостас е иманентна за 
онези, които Го познават. Следователно обожението (theosis) е основният път 
според православното разбиране за спасително изкупление. Днес това звучи 
като кратко обобщение на православната вяра, което може да бъде открито на 
интернет страницата на всяка добра енория. Но трябва отново да припомним, 
че подобна summa theologiae ortodoxae (свод на православното богословие) съв-
сем не е широко разпространена преди средата на ХХ век, нещо видно от всеки 
общодостъпен православен катехизис от оня период. Централното място на 
теозиса като основна метафора на изкуплението, свързана с неопаламитското 
разбиране за същността и енергиите и погледната през призмата на исихазма, 
превръща тезата на Лоски в съществена част от днешното православно себе-
изразяване. Без съмнение „Свети Владимир” е една от институциите, спомогна-
ла за разпространението на това схващане. 

Целта на Лоски е не толкова да изложи това схващане като историческа за-
щита на патристичната догматика, а да се възползва от отците, които сам 
подбира като достатъчно убедителни „представители” на православната тра-
диция. Очертавайки специално тази теологично-историческа траектория, той 
желае да развие епистемологичното разбиране, че наред с емпиричния човешки 
речник същинското богословие отхвърля и хюбриса. Накратко, Бог не е това, 
което бихме искали да направим от Него. Основният интерес на Лоски спо-
ред мен е насочен към космологично-антропологичното разбиране, според кое-
то както Бог проявява в света истинската Си същност посредством Своите 
енергии, надхвърлящи по парадоксален начин Неговата трансцендентност30, за 
да може Неговата безкрайна Личност да пребивава онтологично в човешкия род, 
така и вярващите срещат благодатта като екстаз, който ги въздига до обо-
жение. По този път на смирена аскеза вярващият открива възхождането към 
личностността в срещата с Триединните ипостаси. Следователно за Лоски 
само отрицателното богословие е достатъчно „персоналистично”, за да може 
да отдаде дължимото на върховната лична тайна на Троицата като извор на 
живота и самопознанието на човечеството. Поставете всичко това, ако сте 
в състояние да си го представите, в контекста на онзи тип богословие, което 
е било „обичайно” за православните, протестантските и католическите среди 
през 40-те години на ХХ век, и ще оцените до каква степен появата на Лоски е 
наподобявала гръмотевична буря. Независимо от съвестната историческа под-
готовка на Флоровски и дълбокото му потапяне в голям брой патристични из-
точници, които той познава по-добре от Лоски, е очевидно, че от тях двамата 
Лоски е по-оригиналният мислител. 

И макар всичко да изглежда прекрасно, тук изникват и някои проблеми. Единият 
е, че умението на Лоски да очертае патристичната традиция не е тъй развито, 
както у Флоровски. Дори при Флоровски се усеща свиване на голямата теза, ко-
гато се поддържат две интелектуални крайности, хармонизирани от златната 

30  Правейки непознаваемата божествена същност да присъства в творението чрез животворните енергии. 
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среда на църковния синтез; философска конструкция, която той външно налага и 
върху своите източници. В началото човек е впечатлен от умението му да пра-
ви ярки обобщения, но обикновено накрая изпитва тревога от подозрението, че 
се повтаря едно и също. Проектът за превръщането на отците в тотално цяло, 
сходен на начина, по който католическите екзегети от онази епоха се стремят 
да постигнат пълен синтез на „библейските богослови” X или Y, днес вече изг-
лежда остарял в светлината на далеч по-дълбокото съзнание за индивидуалните 
гласове и многообразието на отците, чието мислене е в голяма степен (поне 
преди VI в.) потопено в съответния контекст и реторичен израз, а техните ме-
тафизически и философски предпоставки са дълбоко еклектични. Човек може да 
изпита подозрение и от начина, по който патристичният етос тук се приравня-
ва към съвременното православие, за да предостави силна позиция на онези пра-
вославни, които са ангажирани с икуменическото движение и трябва да обяснят 
своята съпротива срещу библейския редукционизъм, характерен за голяма част 
от протестантските им събеседници в зараждащия се тогава Световен съвет 
на църквите.

От своя страна Лоски използва отците като средство в разсъждението си за 
това какъв трябва да е православният принос за реформирането на западната 
църковна сцена.31 Което не означава, че той е винаги неправ, изобщо не е така. 
Но означава, че той рисува с твърде едри щрихи, преди наистина да има правото 
да го стори: тъй че някои от макротеориите му за смисъла на патристичните 
текстове се оказват необосновани при внимателния прочит на самите авто-
ри. С други думи, натрупването на общи черти у отци от различни епохи не е 
равносилно на представяне на патристичната традиция. В подхода на Лоски 
към отците видимо отсъства оценката, която според мен е от основополага-
що значение – че основното постижение на патристичното богословие става 
възможно чрез екзегезата на Евангелията, а не в диалога с неоплатоническата 
метафизика. Следователно патристичната mentalité (менталност) е дълбоко ек-
зегетико-литургична, а не толкова близка до метафизичния проект, представен 
в Мистическото богословие. Подозирам, че този акцент идва от другаде, а 
именно от гледната точка на руския идеализъм към гръцките отци на грани-
цата на двата века. И макар това усилие да е похвално, особено що се отнася 
до осветяването на онова, което отците разбират под ноетично познание и 
което според мен е изключителен и важен исторически пробив в християнската 
философия на личността, подходът на Лоски е лишен от солидна основа у ас-
кетичните автори, макар и те да правят много за развитието на тази идея.32

31  Той посвещава много енергия в опитите си да привлече интереса на Москва към православното движе-
ние за установяване на Западен обряд. Негови сътрудници са о. Евграф Ковалески и особено архимандрит 
Алексис Ван дер Менсбрюг, който е негов колега в Института „Сен Дени” (виж: W.J. Grisbrooke, ”Obituaries: 
Archbishop Alexis van der Mensbrugghe” in Sobornost 4.2 .1981. 212–216), съставил римска литургия за Запа-
ден обряд. През 1953 г. Москва се дистанцира от тях, но Задграничната руска православна църква ги приема 
в общение през 1959 г. (до 2013 г.). Отец Шмеман не скрива дълбокото си несъгласие с Лоски относно ползата 
от това движение: виж A Schmemann. ‘Some Reflection Upon ‘A Case Study” St. Vladimir’s Theological Quarterly 
24.4 (1980), pp. 266–269. Further see A Arjakovsky. The Way: Religious Thinkers of the Russian Emigration and 
their Journal: 1925-1940. Univ. of Notre Dame Press. Indiana. 2013. p. 232.
32  Виж например предишните ми изследвания: ‘Gregory of Nazianzus.‘ in: The Cambridge History of Philosophy in 
Late Antiquity. (ed.) L Gerson. CUP. Cambridge. 2011. vol. 1. pp. 482-497; and ‘The Shaping of the Soul’s Perceptions 
in the Byzantine Ascetic Elias Ekdikos.’ St. Vladimir’s Theol. Quarterly. 55. 3. 2011. 343-363.
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Макар в книгата си Лоски да отделя сериозно внимание на метафизиката, на-
стоявайки съвсем правилно и по същество, че Дионисий е не просто подража-
тел на Плотин, все пак ми се струва, че истинският му интерес е насочен към 
нещо, което бихме могли да наречем грубо духовна култура на православието.33 
И въпреки че е дълбоко съпричастен към оптинската традиция, той споменава 
само мимоходом такива очевидни и същински източници на вдъхновението си 
като Филарет или руската монашеска традиция на Добротолюбието34. Както 
е известно, неговият баща Николай казва посмъртно, че синът му се е проти-
вопоставял на славянофилското движение и не може да бъде считан за част от 
него. Тази негова забележка се приема толкова безрезервно, че мнозина не ус-
пяват да забележат, че тя едва ли е съвсем точна.35 Владимир Лоски може и да 
е имал проблеми със славянофилите, но същото се отнася и за баща му, който 
въпреки това е продължил тази традиция в неоидеалистическа посока. Думите, 
изречени от Николай за неговия син, скриват от погледа нещо, което намирам 
за твърде съществено, а именно придържането на сина му към философския 
светоглед и особено към епистемологията на своя баща: особено на аспекта на 
гносеологическия интуитивизъм в неоидеалистическата традиция.36 Ако е така, 
тогава гръцките отци са оставени за фасада, докато постхегелианските руски 
философи изграждат самата сграда. Вероятно така се случва, когато един учен 
бива мислен като „патрист”, без обаче да се взимат предвид по-широкият инте-
лектуален контекст и неговите предшественици, независимо дали става дума 
за неоидеализма на границата на двата века в случая на Лоски père et fils (баща 

33  Както Лоски посочва в своето въведение „…в този случай терминът „мистическо богословие” означава 
единствено духовния опит, израз на определена догматична позиция”. Очерк върху … с. 3.
34  Руската Philokalia.
35  Както посочва Уилямс: „Критичното отношение на Лоски към концептуалните механизми на руската рели-
гиозна философия не трябва да прави неговия изследовател сляп за дълга, който Лоски има към тази традиция. 
Отричането на този факт означава да се отрече голяма част от креативността и цялостната визия в системата 
на Лоски, способността му да надхвърля патристичния фундаментализъм в неговото богословие, персоналис-
тично във всяко отношение”. R. Williams. The Theology of VN Lossky: An Exposition and Critique. DPhil. Diss. 
Oxford. 1975. (preludium).
36  Николай Лоски започва да изучава немските идеалисти в Гьотинген под ръководството на Винделбанд, 
Вунд и Мюлер. В кариерата си той се превръща в един от най-важните руски неоидеалисти на своето време. 
Гносеологията му се основава на интуитивен персонализъм, съчетаващ Хегеловата диалектика на противо-
положностите и синтеза с прочита на гръцките Отци, разглеждани като продължение на късноплатоничните 
метафизични принципи. Той синтезира Ориген и руски мистични писатели като Киреевски, Хомяков и късните 
творби на Соловьов. Централно място в неговите възгледи заема епистемологичната му теория, в която той 
развива възгледа на Кант за начина, по който подхождаме към нематериалната концептуализация въз основа 
на парадокса на емпиричните (материални) възприятия и на думите, извлечени от тях. Лоски-баща настоява, 
че голяма част от концептуалното ни разбиране за обекта е извличано интуитивно от Nous, а не дискурсивно 
по пътя на емпирията; и че този процес се различава от психическото сетивно възприятие. Той обобщава тази 
своя представа в концепцията, че „всичко е взаимосвързано”. За него Nous-ът е в основата на осъзнаването и 
служи като „органична връзка” с познавания материален обект и на цялостна ни връзка с всемира. Ето защо, 
твърди той, съществуването на обектите не може да се изрази изцяло с думи, нито да се разбере правилно 
чрез чисто логически конструкции; тъй като дори материалният космос носи белезите на нетварните енергии и 
получава своя характер от тях и от божествена причинност. По този начин неща като любов, свобода и кеносис 
например остават изцяло извън семантичния обхват на емпиричния материализъм. За да обозначи фактa, че 
материята, както и енергията, имат нетварен, неимпиричен характер, Лоски въвежда термина „субстанциален 
деятел”. Той развива тази философия като продължение на православните епистемологични принципи в про-
тивовес на диалектическия материализъм, нихилизма и формите на позитивизъм, утвърждаващи, че обектите 
нямат пълноценна същностна реалност извън тяхното възприятие от сетивата – позиции, особено модерни 
сред държавните философи на болшевиките. Теориите му са изложени в три основни студии: Обоснование 
интуитивизма (1906); Основные въпросы гносеологии (1919); и Мистическая интуиция (1941). Същият подход 
към гръцките отци може да бъде открит до голяма степен и у Карсавин, при когото Владимир Лоски учи в Прага.
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и син)37, или за множеството „изми”, които се приписват на нашата православна 
лодка, плаваща в днешните постмодерни морета. 

Друга критика, която може да се отправи, е за пропуските в имплицитната 
икуменическа апологетика, вписана в оснопологащата книга на Владимир Лоски. 
Казано по-общо, става дума за това, че откъсването на Западната църква от 
персоналистичния тринитаризъм се проявява в крайна сметка в отделянето на 
църковната догматическа традиция (формалистична) от мистичната традиция 
(която е по-персоналистична, но затова пък става все по-индивидуалистична). 
Това се случва, настоява той, защото догматическата традиция е не просто 
нещо формално за християните, тя е неизбежно израз на основните духовни 
търсения на личността. Само православието, твърди Лоски, може да поддържа 
автентичен персонализъм, който не е индивидуалистичен, а е общностен, до-
колкото е мистично църковно общение. В много отношения тази теза изглежда 
като убедителна idée maitresse (водеща идея), но като когнитивен аргумент 
защитата  зависи от трудно доказуемия възглед за западните мистици като 
прекомерно персоналистични. Дали едно по-глобално проучване (каквото Лоски 
не прави) на западната мистична традиция би показало, че духовният  етос 
е действително толкова по-различен? Дали западните мистици (несъмнено за-
бележителни личности) са до такава степен индивидуалистични и нецърковни? 
Дали при формулирането на тази теза Лоски не изпада несъзнателно в тази 
бергсонистка поляризация, която сам критикува на първите страници на кни-
гата си? Защото Западната църква със сигурност е успявала да приеме или 
отрече всеки богословски глас, изхождайки от възловото значение на своето 
Предание, познавайки достатъчно добре значителните differentiae (разлики) меж-
ду св. Йоан Кръстни и Николай Кузански. Лоски настоява, че западната мистич-
на традиция е изключително христоцентрична и пренебрегва тринитарната 
реалност на Бога. Но на мен ми се струва, че в своята духовност западните 
мистици са много далеч от солипсизма. Без съмнение те имат различни акценти 
в сравнение с аскетичните православни отци, но цялата духовност на Запада е 
пронизана от дълбокото фокусиране върху кръста и неговата изкупителна сила, 
а това не може да се сведе просто до някакво христологично фиксиране, лишено 
от тринитарна перспектива.

37  Роуън Уилямс прави много полезен преглед на влиянието, което руската философия от ХІХ в. има върху този 
сблъсък в следвоенните години и по какъв начин реакцията на неоидеалистите срещу Хегел и Кант предопре-
деля този подход: „Проблемите на историческата и националната идентичност, предизвикани от реформите на 
Петър, вероятно предразполагат руснаците към хегелианството, философия, в корените на която до голяма сте-
пен е залегнал историческият конфликт: основният въпрос пред голяма част от руската мисъл от ХІХ в. е въпро-
сът за волунтаризма и историческия детерминизъм – тоест проблемът за отношението на личната идентичност 
към корпоративната идентичност, на личното желание към корпоративния процес. Руската религиозна фило-
софия се стреми да открие точката на равновесие между индивидуализма и колективизма, по същество вид 
персонализъм, който разрешава напрежението между конкретното и общото, като вижда общото в частното. 
Различни философи се насочват към различни решения, до голяма степен в зависимост от това дали те (като 
Киреевски) са загрижени повече за историята и самосъзнанието на Църквата (и в този случай те се насочват 
към радикален волунтаризъм), или (като Соловьов и в по-малка степен Хомяков) са заинтересувани повече 
от глобалните или космични модели (и тогава те се насочват към някакъв вид детерминизъм). Употребата от 
Соловьов на мита за „София” оказва голямо въздействие върху мислителите от втората школа. Към края на 
века напрежението между импулса към волунтаризъм и метафизичната привлекателност на „софиологията” се 
задълбочава. R. Williams. Diss. Oxford. 1975 (preludium).
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Наред с това, след като поставя гносеологията на религиозното разбиране на 
централно място в своята система, Лоски е трябвало да даде солидно обяснение 
за това как се разбира емпирично в западната мистична традиция „вроденото 
знание” за божествената реалност. Той не прави това, нито, което е по-изне-
надващо, разглежда подробно този въпрос в изложението си за православното 
мистично богословие, като се има предвид важното му място в неговата собст-
вена система и апологетика. Как апофатичното разбиране на Бога допринася за 
църковната традиция, ако то надхвърля речта и мисълта? Може ли всъщност 
една тъй дълбоко мълчалива богословска традиция да бъде поучителна? Или е 
изцяло отвърната от дискурса? Друг начин да поставим този въпрос е да попи-
таме как духовната традиция на православието допринася за катафатическата 
догматическа традиция? Или тя е само допълнение към църковния аскетически 
praxis? Въпросът е от решаващо значение и за св. Григорий Палама, който е 
атакуван тъкмо поради това от Варлаам от Калабрия.38 Ако апофатизмът не 
прибавя нищо към познанието на Църквата, тогава той се превръща само в 
средство за затваряне на икуменическия дискурс, а не за неговия напредък, за 
поставяне на акцента върху твърдението, че това, което другите традиции 
наричат „богословие”, не е нищо подобно, а само някаква друга форма на discours 
manqué (липсващ дискурс). Когато Лоски твърди страстно, че богословието 
никога не трябва да е „приспособяване на тайната към собственото ни възпри-
ятие”, а по-скоро „вътрешно преобразяване, тъй че да придобием способност-
та за мистичен опит”, той със сигурност би следвало да разясни по-подробно 
какво представлява това мистично състояние и как може да бъде разпознато 
то. Вероятно е имал пространни идеи по този въпрос, ала не ги развива дос-
татъчно ясно в изследването си, а и ние не се доближаваме до определението 
на това „възприятие” въз основа на paradosis на Църквата, извън препратките 
към предшестващи прецеденти, макар да изглежда, че той издига вътрешното 
възприятие до значителни висоти. 

Освен това, когато подчертава значението на смиреното послушание, разпване-
то на интелекта и смирения kenosis като ключови за духовността на богослова 
и за способността за възприемане на божествените истини, трябва да си за-
дадем въпроса дали Лоски е винаги последователен в следването на тази мето-
дология. Ако апофатическият дискурс е единственият автентичен път за приб-
лижаване до богословската истина, може да се допусне, че катафатическото 
утвърждаване (което самите отци, не на последно място Дионисий Ареопагит, 
приемат като необходим инструмент за изразяване на вярата) става излишно. 
Лоски използва този аргумент, за да обясни на Бердяев защо намира неговото 
богословие за погрешно, доколкото то разчита твърде много на собственото 
индивидуалистично чувство за правота или за „търсене на истината, каквато 
би могла да е”. Непосредственият контекст за този спор е острата реакция на 
Бердяев срещу указа на Московския митрополит Сергий за осъждането на Булга-
ков. След като настоява, че „принципът на послушанието” е неразделна част от 
усилието на богослова, Лоски защитава мнението, че при отхвърлянето на този 
път Бердяев се превръща просто в „субект пред един външен обект” по отно-

38  И може да се каже, че в своите отговори не се спира на проблема за епистемологията. 
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шение на истината. Което предизвиква остра, но изразителна критика от стра-
на на Бердяев. В отговор той пише публично, че макар Лоски да се представя за 
„трубадур на апофатизма”, когато става дума за практическата църковна по-
литика, той сякаш се връща към „монархическата катафатическа еклесиология, 
ако това му изнася”39. Това поставя още един важен въпрос, който Лоски никога 
не решава, а и доколкото ми е известно, Флоровски също, въпроса за точните 
отношения между Nous и Logos. Основната цел на ранната патристична упот-
реба на Logos, изтъкваща близостта на човешкия разум с божествения ипоста-
сен архетип на разума, е развита в по-късната византийска традиция, която 
описва Nous като по-висшето, духовно съзнание на човешката интелектуална 
способност. Тези автори разглеждат Nous като духовния, извисен аспект на 
Logos. Става дума за нова, дуална теория за Logos-а, сравнима с начина, по кой-
то Платон развива двойната теория за Psyche, която тези автори обединяват 
с по-късната му психология, за да разгърнат характерния византийски синтез 
за троичната и възходяща епистемология на Psyche, Logos и Nous. Доколкото 
ми е известно обаче, аскетичните византийски автори не говорят толкова за 
разпването на интелекта, колкото за неговото непрестанно пречистване и 
за постоянното му развитие. Човек си задава въпроса дали тази представа за 
разпнатия разум не произлиза по-скоро от някои по-късни католически мистични 
автори, които Лоски следва подсъзнателно. Ала всичко това е въпрос на много 
по-задълбочен катафазис. И както ми каза един мой учител в Лондон преди мно-
го години, когато бях задълбал прекомерно в тези въпроси, прочитайки току-що 
Лоски: „Джон, ако наистина си апофатичен богослов, най-доброто, което може да 
направиш, е да си затвориш устата”.

Следователно накрая е добре да си припомним нещо, което не бива да забравят 
богословите – пророк Йов е имал доста по-критично отношение към религиозно-
то говорене. На първия си приятел той казва раздразнено: (Иов 16:3) „Ще имат 
ли край празните думи?” Надявам се да ви успокоя, като ви кажа: „Да, ще имат”. 
Затова в заключение ми позволете да направя един много кратък преглед на 
онова, което научих (тъй като не мога да говоря за другите), връщайки се по 
настоящия повод към тази книга, оказала толкова силен ефект върху мен, кога-
то я прочетох за пръв път преди десетилетия. 

Първо, вярвам, че бъдещето на православното богословие не се крие нито в 
софианството, нито в неопатристичния синтез, нито в неопаламизма, нито в 
ressourciement, нито в nouvelle théologie, нито дори в ancienne théologie, а следова-
телно нито в прогресизма, нито в консерватизма. Бъдещето на православното 
богословие е във верността към Евангелието, в което живеем, докато се добли-
жаваме до есхатона. Винаги сме знаели това, съответно винаги сме знаели, че 
трябва да се противим на „измите” и разделенията, на схоластиката, деноми-
нациите и всички останали групировки, които отличават сектантския манта-
литет от църковния дух. Безкрайни са изкушенията Христовата църква да бъде 
ограничена от последните поколения до все по-тесни кръгове. Икуменическото 

39  N Berdyaev. ‘On Authority, Freedom and Humility.’ Put. 50. 1-4. 1936, pp. 3-26. cited in E.T. in Arjakovsky. The 
Way (2013), p. 394.
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движение, което изглеждаше толкова бляскаво в първите следвоенни години, ко-
гато православните мислители от поколението на Лоски бяха в своя разцвет, 
пълни с енергия и желания, сега е смалено дотам, че се е превърнало в призрак 
на самото себе си тъкмо заради този силен дух на разделение. Консервативни-
те християни трудно говорят с прогресистите. Но ако днес ние, православните, 
искаме да осъзнаем собствения си начин на мислене, трябва да си припомним, 
че в своята екзегеза на Евангелието Църквата е подхождала към философския 
метод твърде еклектично, прилагайки един напълно утилитарен принцип. А той 
не може да бъде ограничен само до един метод, до една школа или система освен 
тази, която Григорий Богослов нарича „диалектика на рибаря”.40 

Понякога православните мислят себе си като деноминация сред множеството 
други църкви в плуралистичния свят и започват да говорят за себе си тъкмо 
по този начин. Ала ролята на православието не е да заема подчинено място в 
един постколониален свят, нито да изглежда старомодно, заговаряйки с един 
въображаем Запад от името на някакъв въображаем Изток. Напротив, трябва 
да отстояваме една важна позиция: Църквата не е секта. Тя вмества в живото 
си тяло консерватори и прогресисти, либерални реформатори и твърди тради-
ционалисти, да не говорим за светците и грешниците. Вътре в православието 
тези, които искат да извършат „синтез” в името на бъдещето, както и онези, 
които искат да запазят всичко непокътнато, такова, каквото е било в мина-
лото, трябва да останат верни на непоколебимата реалност, че единствено 
Божият есхатон може да отмери кое е правилно и кое е грешно в Църквата. 
Неопетнената Невеста, носеща в чеиза си всичко необходимо за спасението, 
е все същата (само е виждана в различна светлина), също както Църквата на 
земята включва толкова много грешни или дори покварени хора, които се опит-
ват да сторят най-доброто по силите си, за да извършат своето поклонническо 
пътуване към Царството. Православните винаги са се опитвали да останат 
верни на евангелската традиция, която са приели и която се опитват да съх-
ранят в каноните и творбите на духовните отци, но преди всичко са призвани 
да изживеят възкресяващото присъствие на Христос чрез неговия Дух в почти 
невидимата святост на църковната общност.

Лоски знае това по-добре от мнозина други. В крайна сметка неговата книга 
Мистическото богословие на Източната църква си остава могъщо свидетел-
ство за красотата и позицията на православната мисъл не толкова, защото 
ни предава неоспоримо изложение на кападокийското тринитарно богословие, 
на Дионисиевата епистемология или на неопаламитската антропология, тъй 
като остават открити въпроси по всяко от тези изложения. Нито дори заради 
своя величествен и широк мащаб (форма на глобален отговор към Запада как 
изглежда православният богословски подход). Със сигурност тази книга е дъл-
боко впечатляваща и продължава да бъде вдъхновение за мнозина, както някога 
се превърна във вълнуващо и вдъхновяващо откритие за мен в младежките ми 

40  Подобен подход ни дава възможност например безрезервно да прегърнем такива идеи като проблемите 
на съвременните човешки права заради всички добри неща, които те носят, без да се страхуваме, че подобна 
позиция ще ни накара да подчертаваме постхристиянските и секуларистки перспективи, които често присъст-
ват сред тези идеи. 
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години, когато се опитвах да си представя как да стана православен. Като 
православен мислител Лоски е трайно значим не защото неговите бележки под 
линия остават неоспорими и след години, а защото схваща същностния факт, 
че Бог не е обект на християнското богословие, а е Субект на този неизразим и 
есхатологичен глагол, който описва нашето ставане в Христа. И това го прави 
богослов. Постижението му като православен мислител се крие в способността 
му да обоснове гносиса, откроен в Писанията и Преданието на Църквата, към 
която принадлежи и към която знае, че принадлежи, защото чува в нея да звучи 
същият химн, изпълняван и от певците на миналите епохи, назад чак до апос-
толите. В това е неоценимото му наследство за съвременното православие. 
Предлагайки своите знания, благодарение на наученото от Георгий Флоровски и 
най-вече, струва ми се, от неговия баща Николай, но също от споровете с други 
православни мислители като Булгаков, а и от неговите западни партньори в ди-
алога, Лоски успява да се издигне над всеки „изъм” или тясна школа. Той има го-
лямо сърце, както и широк и креативен ум. Затова трябва да го почитаме, като 
го освободим от тесните граници на стремежа да бъде класифициран просто 
като неопатристичен мислител.

Когато говорим за бъдещето на православното богословие, можем да научим 
много от него не толкова като следваме конкретните му препоръки какво тряб-
ва да направи Православната църква през ХХI в. (независимо дали става дума 
за определен подход към патристичния анализ, за създаването на западен обред 
или за развитието на неоидеалистическата епистемология), а по-скоро подра-
жавайки на неговия пример за вярност към призванието му на учен – на блясъка 
на неговия размисъл за стародавния език на нашата Църква, постигнат чрез 
усърдното и аскетично постоянство на това едно, което е само потребно, пос-
лушанието на Единия Господ, „същото вчера и днес”; смиреното представяне на 
всички неща с радостно покаяние пред Господа, Който завинаги дарява на света 
общението на Църквата, но никога не  позволява сигурното убежище на „из-
мите” и школите на разделението. Тези идеологически сили от самото начало 
таят в себе си смъртта. Нашите историци, философи, литургисти, екзегети, 
канонисти, просветители, пастори и богослови имат своята роля в изгражда-
нето на бъдещето на православната мисъл: но също така и нашите деца, дори 
и в своята слаба вяра, както и възрастните и необразованите, либералните и 
нелибералните, етнически и постетнически настроените, старите и новите 
календарци. 

Това велико и често хаотично смесване е част от онова, което означава Църк-
вата. Става дума за труден и пълнен с изпитания път, който трябва да след-
ваме в един свят, чиито разделения често се канонизират, а ефективността 
бива възхвалявана като бог. Но апостолската и католична съборност на ис-
тинското православие е задача, която е едновременно твърде важна и твърде 
сложна, за да бъде предадена в ръцете на който и да е повърхностно привлека-
телен редукционизъм. Православният богослов днес трябва да следва своя път 
извън бележките под линия, около главните текстове, около истинската Църква, 
не просто около сградата, в която се отслужва Божествената литургия, а в 
света, в който вярващи и невярващи страдат и стенат за този освобождаващ 
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Дух с въздишки, които „са твърде дълбоки, за да бъдат с думи изречени”. Лоски 
знае това, а делото му пребъдва – колкото и да се дистанцираме от този или 
онзи детайл – в неговия велик есхатологичен дух. Тъкмо тази есхатологична сила 
на Духа постоянно ни очовечава, както и Лоски усеща, а като ни очовечава в 
Христос, ни прави „подобия на Бога”. Ако искате моята прогноза за пътя пред 
православието, предвиждам, че такива божествено-човешки очи, които гледат 
от сияйната, млада и красива православна ecclesia, със сигурност ще насочат 
своя поглед към острия проблем на нашия ден: как да предложим състрадание и 
надежда пред лицето на многобройните скърби, причинени на нашето прекърше-
но и дълбоко отчуждено общество от все така насилническите, коравосърдечни 
и арогантни господари на космоса. Тази икономия е възможна в Неговата църква 
единственото благодарение на дълбоката Божия благодат, част от нерушимото 
обещание на Бога да утвърди истината чрез нас, макар понякога и въпреки нас. 

Превод от английски: Момчил Методиев 
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Калин Михайлов

ПОДСЛОН	ЗА	ДУМИТЕ.	ЗА	

НОВАТА	СТИХОСБИРКА	НА	ЯНЧО	

МИХАЙЛОВ

Притоплени надежди е заглавието на последната засега книга със стихотво-
рения на Янчо Михайлов1. Минималистично по своето звучене, то ни напомня на 
заглавието от предишна поетична книга на същия автор от 2009 г. – Трохите 
от пейзажа.

Стихосбирката е разделена в три цикъла. Ще подходя последователно към всеки 
от тях, защото ми се струва, че така постепенно ще отидем отвъд началното 
усещане за простото „зафиксиране” на впечатления от отделни моменти в из-
тичащия живот на лирическия Аз. 

Заглавието на първия цикъл е „Огризки от лятото”, метафора, която ни насоч-
ва към екзистенциалното измерение на времето. Но ако се абстрахираме за 
малко от заглавията на самите творби, които го следват, ще забележим, че 
сме въвлечени по-скоро в разгръщането на представи и образи, отнасящи се до 
пространството. Пространството на сушата, която е „равна” на отсъствие 
на море („Лято на сушата”) и представата за невъзможно море, извикана пое-
тически чрез масата в кафенето, където „избелялата капитанска фуражка” на 
капитан Манолис очаква „последния курс / до последния пристан” („Не плава вече 
капитан Манолис”2); образът на спомненото морско крайбрежие, чиито контури 
потъват в маранята, заедно с „отсрещния бряг” („Спомен за море”), и на недос-
пали[те] надежди, които проблясват „като коремите / на риби уловени”, явно из-
мъкнали се някак от „продънен[ия] рибарски кош” на утрото („Утрото – продънен 
рибарски кош”) – всичко „сочи” към отдалечеността на и от морето, лайтмотив 
на цикъла, изведен експлицитно в края на стихотворението „Далеч от морето”. 

След това стихотворение сме изненадани от завръщането, с нова сила, на вре-
мето като доминанта в поетическите творби, и то тъкмо когато заглавието 
е с пространствен акцент – „Отплуване”: лирическият Аз „напуска” есенния ден 
„с прегърбен хоризонт”, сред който пребивава, за да се отправи на (далечно?) 
плаване... с помощта на „оголените мачти / на дърветата” и с флага не на 
падналото, а на падащото в момента листо. Господството на времето ще про-
дължи и в следващите творби от този дял на книгата – в „Късна есен”, където 
се появява препратка към заглавието на цикъла, и в „Зима край морето” – сти-

1  Михайлов, Янчо. Притоплени надежди. Стихотворения. Ред. Р. Стоянов. С., Огледало, 2019.
2  Изкушен съм да видя тук алюзия към името на отишлия си наскоро от този свят бургаски поет Манол Ма-
нолов (1952–1989).
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хотворение, в което есенното листо вече не е флаг на въобразен кораб, а образ, 
свързан с треперенето на „премръзнали[я] ден”. Но чрез силата на спомена и 
на метафората ние сме пренесени и в пространството – там, „под стряхата / 
на гларусовите крила”, където „режещият вятър” е „по-поносим”. В последното 
стихотворение в „Огризки от лятото” морето съвсем не е далеч: то е налично, 
но изисква да се ходи по него, с вяра, след като си изоставил „полупразните мре-
жи” „на брега на уюта”, при това вярата не е гаранция за утихване на вятъра, 
„разпенващ вълните” („Не е лесно”).

Вторият цикъл, „Парещи въглени”, сякаш няма нищо общо с тематизирането 
на присъствието или отсъствието на морето. Но след „огризките от лятото”, 
вкусени през есента, очакването на читателя се захранва, без значение съз-
нателно или не, от надеждата за някакъв вид „компенсация” – и за него, и за 
лирическия Аз – някакво утешение, което наистина му се предлага тук под фор-
мата на изкристализиралата в пословици, поговорки и популярни крилати фрази 
народна мъдрост. Вплетени противоречиво и дори оксиморонно в поетическия 
текст обаче (както показва и самото заглавие на цикъла), тези цялостни и 
невинаги прозрачни по отношение на произхода си (из)речения работят не по 
посока на пълното си обезсмисляне, т.е. като осъзнати абсурди, а на едно пара-
доксално ниво на съчетаване, открояващо нови смислови възможности. Нека да 
вземем пример със стихотворението „От опит знаем”, което ни препраща към 
„парещите въглени” от заглавието на цикъла: 

Гладна мечка 
хоро не играе, 
докато не припарят 
под нозете  въглени.

Помъдрялото утро  
преглъща 
горчивите залъци 
на вечерята.

В това стихотворение е очертан моделът, който задава структурата на разде-
ла като цяло и начина, по който тази структура функционира: „от опит знаем, 
че...”, но има и още нещо. Във втората строфа на творбата е налице не цитат, 
а по-скоро алюзия към конкретна народна мъдрост, предадена свободно, става 
дума, разбира се, за „Утрото е по-мъдро от вечерта”. Тук утрото наистина е 
помъдряло, но мъдростта, която му се налага да преглътне, е горчива. Асоциа-
цията между вечер и вечеря, върху която се изгражда метафората с „горчивите 
залъци”, се разгръща съвсем естествено и допринася за въвеждането на онзи 
допълнителен смислов елемент, липсващ в самата пословица3. 

3  За разликата между пословица и поговорка може да се види у Стойкова, Стефана. Български пословици и 
поговорки. С., Колибри, 2007, 11-12.
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Може ли да се изведе някаква логическа връзка между първата и втората стро-
фа на творбата? Би могло, но предпазливо, с поемане на риска, който всеки 
свободен скок на въображението крие: ако на „гладната мечка” все пак  се е 
наложило да играе хоро, този художествен образ безспорно си кореспондира с 
„горчивината” от втората строфа, защото „горчивите залци” на вечерята са 
все пак някаква храна, макар и не твърде желателна. 

В останалите творби от цикъла „Парещи въглени” ще намерим различни вари-
анти на вплитане-сплитане на народни мъдрости в рамките на художественото 
цяло. Например „Киселее гроздето” съчетава „да попаднеш в небрано лозе” с 
израза за опитен човек, врял и кипял в живота – „от стара коза яре”. В „Ножът” 
са комбинирани съществено видоизмененото „У когото е хляба, у него е и ножа” 
с елиптично цитиране на „Който е надробил попарата, да си я сърба”, за да се 
завърши с алюзия към „Голям залък хапни, голяма дума не казвай”. Изцяло алюзив-
но, т.е. не с цялостно цитиране на съответните изрази, се развива стихотво-
рението „Един е пътят”, в което са контаминирани „Малките камъни обръщат 
колата” и „Когато колата се обърне, пътища много”. 

Най-често творбите в цикъла са тричастни във вътрешната си логика, тре-
тата част съдържа „поантата”, довеждаща парадокса на сплитането до раж-
дането на новия смисъл или смислов нюанс, който – както вече стана дума – не 
отменя значението на използваните крилати фрази само по себе си, а го над-
гражда, проблематизирайки самоуверената му общовалидност. Ще дам пример с 
най-кратката творба от „Парещи въглени”: 

Прецъфтяха налъмите, 
издялани от дървото, 
от което свирка не стана. 
Събираме треските 
за подклаждане на огъня.

Предполагам, че читателят е разпознал без затруднение сплетените в това 
стихотворение устойчиви изрази, единият от които се е превърнал и във фра-
зеологизъм. Неочаквано в стихотворението е не само обръщането на тяхната 
смислова „необратимост” (налъмите не само са цъфнали, но са и прецъфтели; 
от споменатото дърво свирка не е станало, но пък налъмите са били издялани 
тъкмо от него), но и изненадата, която носи поантата: „треските” очевидно са 
останали от дялането на налъмите, но пък ето, намерено им е приложение (дали 
удовлетворително или не, е друг въпрос) – да подклаждат загасващия огън. Бих 
вметнал тук, че лириката на Я. Михайлов се ползва стилистично от поетиката 
на народното творчество в синхрон с визиите на поета, преводача и редактора 
на книгата му Румен Стоянов за това как въпросното творчество може и до 
днес да дава импулси за обновяване на българската поезия4. 

4  Р. Стоянов има предвид основно подценения потенциал на гатанката – вж. Стоянов, Румен. Злак. Ст. Заго-
ра, Даскал Петър Иванов, 2102, 109-113 и сл.
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Последното стихотворение от цикъла „Парещи въглени” функционира в рамките 
на целостта му като „Не е лесно” за предишния цикъл: то задава общата за 
всички творби в него поанта. Каква е тя в случая? Народната мъдрост, „кориги-
рана” поетически, въз основа на изстрадания, индивидуален и неповторим личен 
опит, засвидетелстван в цикъла, е, до известна степен, в един или друг момент, 
утешителна за лирическия Аз, но все пак се оказва недостатъчна. Тя е недос-
татъчна, защото има нещо по-превъзходно от нея, дори ако би била безукорна 
в духовно-нравствен план и ако човек е успял да ориентира живота си спрямо 
нейните „постулати”. По-превъзходното е любовта към Бога и към ближния, за 
която става дума в стихотворението „Щом любов нямам, нищо не съм” – този 
път заглавието съвсем дословно ни препраща към прочутия „химн на любовта” 
(както го наричат екзегетите) на ап. Павел от Първото му послание до корин-
тяни (13, 2). 

В обединително звено за третия цикъл на книгата със заглавие „В самотата 
на идните дни” се превръща фигурата на Поета (Писателя; Художника). Ще се 
опитам да извлека от стихотворенията в този цикъл един обобщен портрет 
на Поета. Личността му, както знаем още от Романтизма, е лесно уязвима, 
пречупваема от „вятъра”, „стъблото” му е крехко „като на полските кринове” 
(„Вдовици на поети”). И днес той „ръси още бисери”, и днес „се ре[е] във висини-
те / като птичк[а] небесн[а]” и „странств[а] с хартиени кораби” („Портрет-1”; 
„Вдовици на поети”), но словото му е все по-утеснено от други неща („Разми-
наване-2”), а и самият той е „сврян / във мидена черупка” („Портрет-1”). Това 
утеснено и изтласкано в най-вътрешните пространства на личността слово 
изглежда и все по-несподелимо, свързва се с познатото на всеки модерен творец 
усещане, че щом „всичко важно вече е изречено”, по-добре да се замълчи: „отдав-
на / изговорени / са дните” и каква полза да се предъвкват „овехтели спомени / 
за предишни възторзи” („Разминаване-1”; „Старите приятели”)? 

На този минорен и сякаш безнадежден фон прозвучават силно няколко свет-
ли акорда. На първо място, „вдовиците на поетите”, оказва се, са благодарни 
на Бога за това, че им е било отредено да бъдат спътници тъкмо на такива 
хора („Вдовици на поети”). Обнадеждаващо по парадоксален начин действа и 
образът на „смълчаната къща” на „говорилия / преди век-два / поет”, която се 
оказва най-изпълненото с живот място сред „запустялото селище” („Запустяла 
надежда”). И още нещо: макар и да е отвикнал отдавна „да слуша / гласа на 
раковините” („Портрет-1”), Поетът все още има какво да (ни) каже. В негово-
то смълчаване продължават да се раждат думи, проблемът е, че те са като 
„премръзнали врабчета / търсещи подслон / под стряхата”, които лесно биват 
прогонени – кога от „прегракнали[я] вятър”, кога от „гълчащия глас” на „преви-
т[ата] под кръста на грижите / в дните лукави” житейска спътница на Поета 
(„Думите”, „Портрет-1”, „Вдовици на поети”). 

Така стигаме до поредния парадокс в лириката на Я. Михайлов, с който ни 
сблъсква предпоследното стихотворение от цикъла „В самотата на идните 
дни” – „Крайпътно дърво”. За мен крайпътното дърво е метафора за самия лири-
чески Аз, а до този момент той може лесно да бъде отъждествяван с фигурата 
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на Поета. Тук отъждествяването е, от една страна, потвърдено чрез образа 
на прекършения ствол, който ни връща към споменатото по-горе „прекършено 
стъбло”, но от друга страна, имаме и разколебаване, вървящо по линията на 
противопоставянето между крехкия полски крин от „Вдовици на поети” и со-
лидното дърво тук, даващо „подслон на птиците” и „сянка / на изнемогналия 
от жегата странник”. Дървото, за което става дума в това стихотворение, 
отново е уязвимо в своята крайпътност, но вятърът не може да пречупи „на 
две” ствола му, само някой „тежкотоварен камион”. За разлика от „дървото 
на хълма” от едноименната и емблематична според мен за творчеството на 
Иван Цанев творба, „крайпътното дърво” от лириката на Янчо Михайлов не е 
отстранено от случващото се в живота, макар и да е ситуирано встрани от 
непосредственото му русло.5 

Но да се върна към парадокса, който читателят не бива да пропуска: в контек-
ста на последния цикъл от книгата на Я. Михайлов „птиците” в стихотворение-
то „Крайпътно дърво” няма как да не се асоциират с думите, които търсеха – 
напразно – гостоприемен подслон в предишните стихотворения от раздела „В 
самотата на идните дни”. Тук думите птици са прислонени на сигурно място 
(поне до появата на камиона), но това не са думите на Поета, а отправените 
към самия него думи, думите, които той се е наел да приюти. Ето ни в центъра 
на самия парадокс: само когато слушаме другите, можем да бъдем чути и ние, 
да придобием отново глас (дори да е с цената на предстоящо прекършване), 
да изречем истина, която си заслужава да бъде чута и днес. Това е парадокс с 
духовно-екзистенциален смисъл, подобен на много други в християнския живот.6 

За да окръглим траекторията на своите наблюдения, да хвърлим поглед и към 
завършващото цикъла и книгата стихотворение със заглавие „Трудно е”. Питам 
се защо то не ни предлага библейски алюзии, както бе с последните творби в 
„Огризки от лятото” и „Парещи въглени”. Струва ми се, че това е така, защото 
стихотворението иска да изведе читателя извън пространството на думите, 
каквито и да са те. Да му „покаже” трудността на устояването в извървяване-
то на познатия път, който – смея да твърдя – е пътят към храма, следван от 
лирическия аз „все във същата, / отдавна начертана / посока”. Защото, когато 
читателят затвори, прелиствайки още два листа, книгата, той ще прочете в 
кратката анотация за автора на задната  корица, че Янчо Михайлов и свеще-
ноиконом Йоан Карамихалев са едно и също лице. Което, надявам се, нито ще 
го учуди, нито ще го скандализира. Нима не е най-естествено тъкмо за свеще-
нослужителя Й. Карамихалев да бъде като „крайпътното дърво” в лириката на 
Янчо Михайлов?

5  Стихотворението на Иван Цанев може да бъде прочетено тук: https://www.litclub.bg/library/nbpr/ivanzanev/
durvo_na_hulma.html.
6  Например на онзи, който е формулиран в една известна молитва, приписвана на св. Франциск от Асизи, 
т.нар. „молитва за мир”: „когато даваме, получаваме” (https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_of_Saint_Francis). 
За „загадката” около тази молитва може да се види тук: https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-
spirituelles/Saint-Francois-d-Assise/L-enigme-de-la-priere-de-saint-Francois. 
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Янчо Михайлов

СТИХОТВОРЕНИЯ	ОТ	

ПРИТОПЛЕНИ	НАДЕЖДИ

*	*	*

Утрото – продънен рибарски кош. 
Недоспали надежди проблясват 
като коремите  
на риби уловени.

Единствено 
по кожата пробягващият бриз 
събужда 
спомен за живот.

ОТПЛАВАНЕ

Напуснат ден, 
прегърбен хоризонт, 
стърчат 
оголените мачти 
на дърветата. 
И падащото 
есенно листо  
е флагът ми.
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„ЩОМ	ЛЮБОВ	НЯМАМ,	НИЩО	НЕ	СЪМ”
1

Прозрели тайните на битието, 
препълнени с всевъзможни знания, 
раздали придобитото имане, 
а от света самите ние придобити, 
изстинали след горенето 
са не само телата ни.

Звънти медта, отеква 
в преместената планина.

ЗАПУСТЯЛА	НАДЕЖДА

През премрежените с решетки 
прозорци на старите къщи 
надничат некролози, 
черните траурни кърпи по вратите, 
с помощта на услужливия вятър, 
махат за поздрав на гостите.

Смълчаната къща  
на говорилия 
преди век-два 
поет 
оживява 
запустялото селище. 

КРАЙПЪТНО	ДЪРВО

Дърво, 
даващо подслон на птиците, 
сянка  
на изнемогналия от жегата странник, 
дърво,  
край което профучават колите, 
забързани нанякъде, 
дърво, 
което никой не забелязва, 
докато  
тежкотоварен автомобил 
не прекърши на две 
ствола му.

1  Св. ап. Павел, Първо послание до коринтяни, 13 гл., 2 стих.
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Цветанка Еленкова е поет, есеист и преводач. Стихотворенията  
са превеждани на петнадесет езика. Нейни книги са издавани в Ан-
глия, САЩ, Сърбия и Франция. Последната  стихосбирка Седмият 
жест II печели наградата „Дъбът на Пенчо”, 2019. Цветанка е док-
торант по богословие в СУ „Св. Климент Охридски”, където работи 
по дисертация върху поезията на св. Григорий Назиански. Настоящи-
те стихотворения са част от бъдещата  стихосбирка по картини 
на Джоузеф Търнър, известен като художника на светлината. Те са 
богословска интерпретация на неговите теми.

Цветанка Еленкова

ТРИ	БОГОСЛОВСКИ	

СТИХОТВОРЕНИЯ	ПО	КАРТИНИ	

НА	ДЖОУЗЕФ	ТЪРНЪР

РИБАРСКИ	ЛОДКИ	ДОВЕЖДАТ	НЕГОДЕН	

КОРАБ	В	ПРИСТАНИЩЕТО	РЕЙСДАЛ

(изложена 1844)

Каквото е трябвало да се свърши е свършено
останали са само учениците и някои от жените
отправени към останките 
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към вече откупеното тяло
Иоан и Иаков синовете на гърма
бързайки с наведени платна
предадени на вятъра
Петър и Андрей
винаги първи
следвайки зададената посока
от разпенената пред тях вода
нетварната светлина казва един монах
е като да се гмурнеш под морето
обгръща те прегръща те притиска те
безкрайна като Царството Божие
и изпълнена с отговори
Тук тя е средоточие остра 
като лъч като стрела срещу вдлъбнатостта
Изваденият от строя кораб е също вдлъбнат
черупка но разчупена
победата над смъртта
Кръстът, ако го погледнеш отстрани
е просто маяк
и само там където е била главата клюмнала
се вижда факла от сигнален огън
Бурята в пустошта е потушена
угаснала глава на комета
която се спуска над учениците
огънят е отнет за сметка на Този
който отсега нататък ще ни кръсти
с огън и Свети Дух
И ако светлината тези избелели тонове
са надежда
то огънят  е вярата
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УНДИНА	ДАВА	ПРЪСТЕНА	НА	МАСАНИЕЛО,	

РИБАР	ОТ	НЕАПОЛ

(изложена 1846)

Между Сътворението –
виж десницата Божия и първия Адам
в долния десен ъгъл
и Разпятието –
виж втория Адам (Христос) 
в горния ляв ъгъл
стои –
централно 
сцената на Благовещение
но вместо застиналата поза на Девата
когато архангел Гавриил  благовести
тук тя (втората Ева)
е протегнала ръка към плода
на Дървото на познанието
(вече по-голям от нея, 
защото грехът е победен)
към нетварната светлина Светия Дух
за да зачене като в замяна поеме
бремето на света
Така че между Сътворението и Разпятието
стои Благовещение – Дървото на познанието
на съзерцанието на Светата Троица
от което сме отпаднали поради непослушание
но свободна воля
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както твърди Богословът
и към което е пристъпила Богородица
от което не е отпаднала поради послушание
но свободна воля
Междувременно бездната между този и онзи свят
между Плода и плътта 
е същият вакуум и мрак
в който новородената земя била бомбардирана
от метеорити с молекулите на живота
(така твърдят учените, които не си противоречат
в случая с богословите)
понеже тяхното отражение в черната вода
е кръст

АНГЕЛ	СТОЯЩ	СРЕД	СЛЪНЦЕТО
(изложена 1846)

Архангел Михаил 
е в центъра на свещ
в центъра на картината
която излъчва нетварна светлина
същата синкава досами фитила (Той) 
и която слиза над Божи гроб 
в нощта на Възкресението
и гори, но не изгаря
В левия горен ъгъл е унищожението
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което неминуемо е свързано с
разкъсване на птици кръстове Разпятие
В десния горен ъгъл е създаването на света
на Небесния свят
което неминуемо е свързано с
долитането на птицата (Светия Дух)
Не само създаването е ex nihilo
но и унищожението – ad nihilium
С меча си като с палка
Ангелът прави окръжност дирижира
отляво надясно
от унищожението до създаването
и върху циферблата на часовник
това са само два часа
От II до II светът се унищожава
и създава
От огъня до благодатта
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Едмунд Аренс (род. 1953 г.) следва католическа теология и 
философия в Мюнстер и Франкфурт. Хабилитира се по фун-
даментална теология в Мюнстер през 1989 г. От 1996 г. 
е професор по фундаментална теология в Университета в 
Люцерн. Декан на Теологическия факултет 2001–2003 г., от 
2006 г. президент на швейцарската секция на Европейското 
общество за католическа теология. Автор на многобройни 
публикации. Текстът му, който анализира двутомния труд на 
Юрген Хабермас, излязъл през есента на 2019 г., малко след 
като философът навърши 90 години, е публикуван в сайта 
theologie-und-kirche.de.

Едмунд Аренс 

СЪЩО	И	ИСТОРИЯ	НА	РЕЛИГИЯТА	

Подходи към Opus Magnum на Юрген Хабермас

Завършеното най-сетне след 11-годишна работа и току-що излязло от печат про-
изведение на франкфуртския философ Auch eine Geschichte der Philosophie (Също 
и история на философията) е сензация. Никога досега Хабермас не се е впускал 
толкова интензивно и екстензивно в историята на западните религии; никога 
досега той не е развивал богати на познание дискурси с различни теологически 
традиции; никога досега не е анализирал толкова обстойно както библейски 
текстове, така и религиозни и църковни процеси, теми на вярата и организа-
ционни форми. Който в бъдеще пожелае да се занимава научно с религиите на 
Запада, взаимодействието между теологията и философията, значимостта на 
вярата в настоящето на постметафизичното мислене, не може да заобиколи 
двата обемисти тома на Хабермас.

Религията в настоящето

За Хабермас религията е настояща форма на „обективния дух”. Да, той диаг-
ностицира изгубената  значимост в хода на нарастване на екзистенциалната 
сигурност, на диференциацията на обществото, индивидуализацията, на науч-
но-техническия прогрес, както и религиозния плурализъм. Същевременно конста-
тира мисионерските успехи на църкви и харизматични общности в ситуации на 
прелом и лишаване от културна идентичност. Той гледа на религиите като на 
актьори в гражданското общество, като на „бодил в съзнанието на секуларно-
то общество”. Религиите за него са колективни актьори, които се намесват в 
политически и нормативни конфликти, участват в процесите на социална кому-
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никация или пък чрез масовите религиозни прояви предават на хората опита на 
„отвъдвсекидневното”. 

Хабермас споделя „впечатлението от възраждане на религията в световен 
план”, при което фундаменталистките движения и политическите инструмента-
лизации се оказват особено витални. Срещу подобни радикализации той изтъква 
като условие за съществуване на религията рефлексивното самосъзнание. 

Пробивът на Осевото време

Хабермас скицира революцията на светогледите и религиите, настъпила в евра-
зийските високоразвити култури около 500 г. сл.Хр., връщайки се към понятието 
на Ясперс за Осевото време като когнитивен тласък, който прави възможна 
„рефлексията върху мястото на индивида в целостта от природа и история” и 
който се свързва с ново морално съзнание в хоризонта на едно ново съзнание за 
време. С мощните космологични представи за света за първи път се появява и 
философията. Авторът се интересува по-специално дали от общия произход на 
метафизиката и монотеизма в Осевото време се изменя и погледът на постме-
тафизичното мислене върху религиозните предания. При това той открива нещо 
във вкорененото в „сакралния комплекс” собствено на религиите: че те позна-
ват и призовават една „спасяваща инстанция”, съотв. противостояща сила, 
която обещава преодоляване на греховността, страданието и телесността и 
помиряване с ултимативния праг на смъртта. Като основополагащо за сакрал-
ния комплекс франкфуртският философ определя единството на учение и обряд. 
Следователно религията се състои не само от съдържанията на учението, но 
и от колективни ритуални служения; тя се въплъщава в една практика, „с която 
общността на вярващите потвърждава перформативно съдържанието на вяра-
та”.

Когнитивния тласък на Осевото време Хабермас описва, позовавайки се на Ро-
бърт Бела1, като социално и индивидуално разширяване на хоризонта, както 
и като нарастваща рефлексивност, която позволява от една трансцендентна 
позиция както универсалистки, така и индивидуализирани форми на мислене и 
действие. 

Йерусалим–Атина–Рим

За историята на западната религия според Хабермас от основно значение е 
констелацията Йерусалим–Атина–Рим. Йерусалим представя трансформацията 
в Осевото време на племенния бог JHWH в единия и единствен Създател и Спа-
сител, който сключва със своя народ завет, обещаващ спасение, но същевремен-
но и абсолютно задължаващ. Мислителят на западната констелация подчертава 
„революционния характер на Десетте заповеди”, които свързват божествената 

1  Робърт Бела (род. 1927) е американски социолог, популярен с изследванията си в областта на „американ-
ската гражданска религия” (понятие, което е въведено от самия него в статия от 1967 г.). Неговият труд Рели-
гията в човешката еволюция проследява биологичните и културни корени на религията и взаимодействието 
между тях. 
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трансценденция с идеята за спасителната справедливост и образуват ядрото 
на един универсалистки морал. В юдаизма се случва също и радикална трансфор-
мация на ритуалната практика, която скъсва с магията и поставя в центъра 
четенето и тълкуването на сакрализираните текстове. Пророците като поли-
тически съвременници и обществени критици стават „говорители на невидимия 
Бог”. В подхода към Писанието философът констатира ритуализация и интелек-
туализация. Същевременно при елита настъпва одухотворяване на ритуалното 
общуване със спасителната сила, което прокарва сред широки слоеве „пътя към 
екзистенциално усвояване и индивидуализация на доверието в Божията помощ”.

В Иисус Хабермас вижда есхатологичен странстващ учител, чието реформист-
ко движение първоначално е било приемано като юдейска секта. При него фило-
софът открива радикализиращо се тълкуване на етоса на подчинението пред 
закона, което чрез заповедта за любов, включително и любовта към врага, се 
превръща в етика на помирението, тя се е прицелила в солидарните жизнени 
условия и „трябва да разруши динамиката на човешките властови отношения”. 

На обърнатия към Йерусалим Иисус Хабермас противопоставя елинистичния Па-
вел, който не само прокарва мостове към Атина със своите мисии, но и в своето 
систематично богословие на кръстната смърт дава израз на определящата за 
християнството „диалектика на Разпети петък и Възкресение”. Павел обосно-
вава „своето богословие с една съвсем оригинална концепция за благодатта 
на вярата в изкупителната смърт на Христа”, която Хабермас представя в 
блестящо кратко тълкуване на Послание до римляните. При Павел Хабермас 
открива „новаторската мисъл, че Бог със заместващата жертва на своя Син” 
предупреждава греховното човечество, при това универсализира този път на 
спасение за всички хора. При апостол Павел оста на историята на спасението 
се измества от месията към настъпилото ново време и темата  се променя 
от Божието обещание за спасение „към космическия произход на греха”. Хабер-
мас напомня, че на евроцентричния поглед към Йерусалим и Атина Ясперс про-
тивопоставя плуралистичната теза за едновременното възникване на големите 
евразийски цивилизации, и отбелязва, че не само в Атина е имало философи, 
които извършват прелом към „одухотворяване”. Освен философа Сократ Атина 
има Платон, на чието идейно учение е посветена отделна глава, Аристотел, 
участващите в този прелом поети и трагици. Атина фасцинира философа от 
Франкфурт особено с възникването на философско учение за политиката, за 
това възникване той вижда три условия: опита от смяната на властта между 
благородници, тирания и демокрация, законодателите и реформаторите, както и 
едно ново съзнание за законност. В класическа Атина според Хабермас „несрав-
нимата форма на демократичен живот в политическата публичност на града” 
създава контекста за освобождаване на експлозивните сили на индивидуализа-
цията и просвещението.

Приобщаването на Рим в генеалогията на западната констелация според Ха-
бермас е важно, защото институционалните връзки между Рим и Йерусалим са 
допринесли за глобалното разпространение и световноисторическото влияние 
на християнството, при което Римската църква е дълбоко въвлечена в развитие-
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то на западната правна култура. За него римляните са важни като политически 
създатели на центрирана около град Рим световна империя. Самосъзнанието на 
Рим той характеризира като самосъзнание на един универсален град, свързан в 
мрежа с империята. За Хабермас Рим представлява една „цивилизационна идея”, 
която далеч надхвърля политическата констелация.

Не на последно място, римското действа в Римокатолическата църква, която 
според теоретика свързва усвояването на организационната форма на импер-
ската власт с медиума на правото, чиято властова претенция и поведение той 
излага с наслаждение, за да я оцени същевременно в качеството  на светска, 
политически дееспособна власт като „неповторима организационна форма сред 
другите световни религии”. 

Римската симбиоза на вяра и знание 

В гръко-римската среда на империята се стига до среща на християнството 
и елинизма, при която политическата и обществена структура на римската 
цивилизация взаимодейства с християнството. В този процес платоническите 
течения предлагат на християнството изходни точки. Последното се изправя 
пред предизвикателството да приеме езика и духа на гръцката философия, за 
да може да устои интелектуално на противниците. Според Хабермас в това му 
помага придобитата от библейските преводи херменевтична гъвкавост. Той 
подчертава, че космоцентричният платонизъм и монотеистичното християн-
ство решително се отличават един от друг и по отношение на своя етос и 
есхатология. Ако в александрийската теология християнското учение се разби-
ра като „истинна философия”, то Августин противопоставя своя християнски 
платонизъм на еретическите гностически течения. Философът от Франкфурт 
характеризира християнството като „продуктивно присвояващо” по отношение 
на „платонистичната образователна религия на висшата прослойка” и същев-
ременно съпротивляващо се срещу гностическите движения. Възникването на 
християнското богословие той обяснява с догматическото изясняване на съдър-
жанието на вярата в терминологията на съвременната философия. Ожесточе-
ните битки около христологията и учението за Св. Троица, довели до Никейския 
и Халкедонския събор, могат да се разбират и като спор около „елинизирането” 
на основните съдържания на вярата. Според Хабермас парадоксалната халкедон-
ска формула е опит въведената наративно и развила се исторически личност 
на Иисус да бъде описана чрез един език, „чиито платонистично-аристотелски 
основни понятия са били създадени за онтологично описание на Космоса”. 

Хабермас разглежда внимателно огромното творчество на отеца на Църквата 
Августин. Разяснява как той осмисля разума на вярата в духа на един христи-
янски платонизъм, в непрекъснати опити и същевременно се стреми да свър-
же християнската вяра с авторитета на Църквата. Августин иска да направи 
понятна религиозната вяра като истинно знание без конкуренция, при което 
„поради липсващата стабилност на култа” прави заключение за „слабост на 
философския модус на вярата”. Истината е притежание не на отделния вярващ, 
а на авторитета на изискващата Църква.
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В Изповеди философът от Франкфурт открива схващането, че знанието произ-
тича от получената от Бога вяра. Извършеното там „обръщане на погледа от 
Космоса навътре в себе си” заедно с откриването на субективността означа-
ват за Хабермас „пренасочване, което води от онтологическата проблематика 
на метафизиката към областите на перформативeн настоящ опит”. Откривай-
ки „епистемологичния авторитет на перспективата на участника”, Августин 
разгръща пред философията една нова територия на опита и „насочва богосло-
вите философи да продължат вербализацията на сакралното с други понятия”. 

Разделение между вяра и знание през Реформацията

По отношение на Реформацията Хабермас се концентрира върху световно зна-
чимата фигура на Мартин Лутер, който според него с отричането на програ-
мата на църковните отци, свързваща вярата и знанието, поставя „цезура в 
световната история”. Лутер, твърди неговият интерпретатор, иска да спаси 
„перформативното упорство на християнските истини на вярата” и затова 
довежда херменевтично до съзнанието „методическото предимство на перфор-
мативния смисъл на религиозния опит пред неговото пропозиционално съдържа-
ние”. С разделянето на акта на вярата от разума, покварен от греха и тео-
центричното учение за предаване на Божията милост, реформаторът отваря 
вратата за антропоцентрична промяна и се превръща в „пионер на постмета-
физичното мислене”. 

Воден от своя антропологичен песимизъм, Лутер разделя справедливостта от 
спасението и я профилира като оправдаваща Божия благодат, която се проти-
вопоставя на разкриващата се в търговията с индулгенции католическа про-
дажност на прошката. В делото на Лутер Хабермас установява най-общо, първо, 
„тематична концентрация върху реконструираното в учението за оправданието 
отношение на вярващия към Бог”, второ, променена нагласа на теологията, 
която се отвръща от теоретичното разбиране за цялото и се насочва към 
„разбирането за проявяващия се в душата на субекта комуникативен опит на 
вярващия в общуване с Божието слово”. Разделянето на вяра и знание за Ха-
бермас е последица от учението за оправданието. „Как” на акта на вярата има 
предимство пред съдържанието на вярата. „Вярата е въпрос на доверие, не на 
познание.” Теоретикът на комуникативното действие диагностицира този „фи-
деистичен обрат” като „самореференциално капсулиране на религиозната вяра”. 
Същевременно той подчертава философското и научно-историческо значение 
на херменевтичната промяна в теологията, която, обратно на клерикалното 
обезправяване на църковния народ, отваря достъпа на всички до библейските 
източници и с това ускорява „включването на всички вярващи в неограничената 
интерпретативна общност”. 

В крайна сметка според Хабермас повлияната от Лутеровото мощно слово Ре-
формация и протестантското учение насърчават секуларизацията на държавна-
та власт, автономното самоуправление, действието според принципи, както и 
своенравието и авторитета на автономните науки.
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В своя труд създателят на теорията за комуникативния разум ясно посочва, 
че заедно с едновременното възникване на монотеизма и метафизиката през 
Осевото време се появява и постметафизичното мислене като възможност. 
Докато гръцката космология бива изкоренена, според Хабермас „семантичните 
съдържания с библейски произход биват трансформирани в основни понятия на 
постметафизичното мислене”. Той разграничава две конкуриращи се форми на 
постметафизично мислене, една зачената от перспективата на наблюдателя 
натуралистична форма, която при Хюм извършва парадигматически деконструк-
ция на религиозното наследство. На това се противопоставя едно мислене, 
случващо се от рефлектиращата гледна точка на участниците, което разбира 
систематичното усвояване на религиозни мотиви като необходимо наследство. 
Представлява го Кант, който според Хабермас „желае да отдаде дължимото на 
методическия атеизъм на постметафизичното мислене, ала същевременно се 
противопоставя на „догматичното неверие” на едно вкоренено в самия разум 
пораженчество”. Всъщност Кант се нуждаел от една „вече неубедителна” в 
условията на постметафизичното мислене религия на разума. След смъртта на 
Хегел радикалната критика на религията на неговите ученици води до постме-
тафизично мислене, което вече не е свързано с парадигмата на философията на 
съзнанието. Формата на постметафизичното мислене, твърди философът от 
Франкфурт, се е наложила в прагматизма на Пърс2. 

В мисленето на Кант се проявява впрочем една формираща нагласа, „която 
трябва да насърчи читателя към автономно използване на своя разум”. Такова 
самосъзнание споделя също в условията на постметафизично мислене, лишено 
от християнската вяра, и онази формална двойна структура, изразена с форму-
лата, че fides quae трябва да се потвърди в изпълнението на fides qua.3

Заключение

В своя Opus Magnum Хабермас се разкрива като майстор на адаптацията, който 
превежда на своята терминология великите постижения и творби на религиоз-
но-богословската и философската традиция и ги прави съвместими и продуктив-
ни за своето постметафизично мислене. Книгата предлага обоснована в широта 
критика на секуларизма, детайлно проследява процесите на секуларизация от 
Осевото време до съвременността, които променят, отхвърлят и генерализи-
рат религиозното, ала не могат да го накарат да изчезне. Напротив, Хабермас 
установява обратното – присъствието и потенциала на религията, която той 
свързва, не на последно място, и със спояващите енергии на нейната ритуална 
перформативност и я разбира и признава като „бодил в съзнанието на едно секу-
ларизирано общество”. С оглед на религиозния опит, действие и богословските 
рефлексии той обръща внимание на занимаващата го от дълго време езиково-фи-

2  Чарлс Пърс (1839–1914) – американски философ и логик, сочен за основател на философското течение на 
прагматизма. Б.пр. 
3  Теологичното разграничение между вярата, която е убеждение, вярата като съдържание (fides quae creditur) 
и вярата като убеждение, акта на вярата (fides qua creditur).
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лософска взаимосвързаност на пропозиционални съдържания и перформативни 
енергии, които в своята ритуалност са противовес на секуларното и спояват 
както общността, така и обществото. Религията, изследвана в множество 
аспекти в хода на своята западноевропейска история, изглежда от секуларна 
гледна точка като смущаващ и спъващ елемент, който трансцендира, обърква, 
но и очарова постметафизичното мислене. Това, което наричаме fascinosum при 
религията, има връзка и с факта, че рефлексивната религиозна вяра предпазва 
от баналността. Постметафизичното мислене загърбва метафизиката и се 
прощава с нея. Ала не е задължително постметафизичното мислене да е eo ipso 
пострелигиозно мислене. Виталността на религията също говори за противно-
то, както и нейните постоянни пропозиционални и перформативни приноси към 
основните въпроси на личностния живот и общественото съжителство. 

При апостол Павел, св. Августин, Лутер, Киркегор и други Хабермас показва 
богословски фигури на мисълта, импулси и потенциали, които прекъсват на-
туралистичното и икономическо превъзходство на склонната към доминация 
перспектива на наблюдателя, а от друга страна, подчертават въвличащия пер-
формативен опит и артикулация на участниците. Последното остава от първо-
степенно религиозно, обществено и научно значение и важност. 

Книгата на Хабермас е покана да се продължи също така обмислено и истори-
чески компетентно дискурсът между вярващи, иноверци и невярващи. Тя се прев-
ръща в заслон за усилията, които задълбочават размисъла върху отношението 
между вярата и знанието, пропозицията и перформацията – и оттам херменев-
тичното разбиране и комуникативното разбирателство. 

Превод от немски: Людмила Димова
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Боголюб Шиякович 

ФИЛОСОФИЯТА	И	

БОГОСЛОВИЕТО	В	КОНТЕКСТА	

НА	СЪВРЕМЕННОСТТА
1

Когато говорим за философията и богословието в контекста на съвременност-
та, говорим не за академични специалности, а за терапевтични знания, които 
могат да ни дадат житейска ориентация и отговор на въпроса как трябва да се 
живее. Ако изключим т.нар. специализирана общност и общността на изследо-
вателите, би трябвало да се запитаме на какъв адрес днес пристигат писмата 
с философски и богословски послания, какво въобще съдържат тези послания и 
на кого трябва да бъдат връчени писмата? Дали адресатите на философските 
и богословските писма все още имат доверие в тяхното съдържание? Защото 
човешката памет, както и всеки друг човешки феномен, е отдавна в криза: 
именно кризата е, ако не общ белег, то поне онази преобладаваща атмосфера, 
в която всичко съществува или се случва; кризата е станала общо състояние, а 
не преломен момент на решението. 

1  Текстът е публикуван в книгата на проф. д-р Боголюб Шиякович Съпротива на забравата: Богољуб Шиjако-
вић, Отпор забораву (неколико /п/огледа), Фоча-Београд, 2016, 11-20.
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I

Нашата съвременност се характеризира с глобалната финансова криза, предиз-
викана от господството на финансовия капитализъм, и поставя въпроса как да 
се защитим от финансовите злоупотреби в огромни размери. Доминирането на 
финансовия сектор и на високите технологии обуславя постоянното увеличаване 
на неравенството (напр. в САЩ 1 % от най-богатите притежава близо 30 % 
от общественото производство) на национално и на интернационално равнище. 
За да бъдат в състояние да оцеляват икономически, много държави зависят от 
благосклонността на инвеститорите, а инвестиции се получават само когато 
стопанската и социалната системи на съответната държава се харесат на ин-
веститорите, ако тази държава провежда политика по волята на инвеститори-
те.2 Така се стига до политизиране на икономиката (икономическото оцеляване 
и развитие зависи от изпълняването на политически условия) и до икономизиране 
на политиката (политическата стабилност и политическите структури зави-
сят от икономическите отстъпки от страна на инвеститорите). 

За да имат финансовите елити неограничено влияние върху властта, която из-
ползват, за да защитават своите егоистични алчни интереси, се практикува раз-
вита стратегия за масово медийно затъпяване и за политическа демобилизация. 
В този контекст народът „избира” власт за себе си, която след това отстоява 
интересите на влиятелните групи, които са противоположни на интересите на 
народа. Пътят от политическата воля на избирателите до политическо-икономи-
ческите решения на правителствата – път, по който се развива симулацията на 
легитимността и нейното процедурно проиграване – е лабиринт, в чиито безиз-
ходици се изгубва легитимността и в чието централно пространство ни чака 
ненаситният минотавър, роден от връзката на финансовата и политическата 
власт. (Старият въпрос „кой кого представлява?” вече не се поставя публично, 
а манипулативно се предполага: всички, както твърдят, отстояват интересите 
на гражданите.) Това, което в действителност става, е установяването на кон-
трол над глобалните ресурси, пазара, финансите и информацията. За да прикрият 
това, „глобалните играчи” налагат културни модели и отново изострят стария 
проблем с идеологическата употреба на културата, а именно употребата на кул-
турата с цел оправдаването и укрепването на доминацията извън полето на кул-
турата. Наред с това се работи за фрагментирането на обществото (особено 
в бившите социалистически страни), за да не може да се артикулира едно масово 
движение на икономическо и културно оздравяване като основа на политическата 
самостоятелност. С това е свързан и фактът, че училищата за елита са все 
по-добри, а училищата са останалите – все по-лоши. 

II

Какво съответства на това днешно икономическо-политическо състояние на не-
щата в полето на обществената „теория”? Академичната (интелектуалната) 

2  За това срв. Б. Шијаковић, „Медији и интелектуалци у доба глобализације” (2004), у: Б. Шијаковић, Огле-
дање у контексту: О знању и вјери, предању и идентитету, цркви и држави, второ допълнено издание, Београд: 
Службени гласник 2011, 614-621.
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левица се е конвертирала в постмодернизъм, мултикултурализъм, критическа 
теория, т.е. в теоретични стратегии, които имат в своя фокус културата, а 
не икономиката – която е толкова доминираща, че е в състояние да контролира 
културните образци на поведение и да ги използва за манипулация. Днес в ин-
вентара на такива културни образци на поведение задължително са включени 
ценностният релативизъм и нихилизъм, чиито горчиви плодове са патологично-
то равнодушие и моралната индиферентност на съвременния човек. В полето 
на философските теории (да оставим настрана техничарството в областта на 
логиката и философията на науката) на сцената доминират приложната етика 
(на субстанциалната етика и на етиката на добродетелта са наложени тео-
ретични санкции) и квазифилософията на политиката (която в действителност 
оправдава съществуващите властови структури, а не се посвещава на грижата 
за общността, в основата на която би трябвало да бъде приетото от всич-
ки общо благо). Въобще обществените науки са в поне двояка криза: опитите 
за злоупотреба с тях от страна на властовите структури изобилстват и са 
очевидни, докато бързият напредък на природните науки направи възможно те 
не само да поемат темите на обществените науки, но и тяхната по-голяма 
достоверност. Валидно е обаче и обратното – след запленяващия природнонау-
чен отговор на въпроса: дали всичко е възможно, философията, богословието и 
обществените науки трябва да отговорят на въпроса: дали всичко е позволено. 

Съвременният свят на живота се характеризира с натиска да се откаже от 
животворната истина и с манипулацията, която води до загубата на ценностни 
ориентири, а вследствие на това и до изчезването на всякакви екзистенциални 
устои.3 На днешния опит от реалността е свойствена дистанцията между он-
тологията (реалния живот на реалните хора) и семантиката (установяването 
на значения в полето на властта), след което се поставя въпросът дали въоб-
ще имаме опит от реалността и дори дали вече имаме нужда от реалността. 
Притиснати от манипулациите на властта в сферата на дискурса и оплетени 
в интереси, за които не вземат решения, хората вече не говорят това, което 
мислят (това дори се препоръчва като нещо много умно), а при това по никакъв 
начин не показват какво мислят, когато говорят това, което не мислят. Чо-
вешкият ум се е оплел в безкрайните интерпретации и (де)контекстуализации, 
попаднал е в неовладяна информираност и в илюзията за знание. Тези еднодневни 
идейни ресурси са рентабилни, но те са безполезни теоретични „стратегии”, 
които произвеждат и продават на съвременния човек илюзията, че стабилната 
истина е фиктивна, че „логоцентризмът” е болест в традицията на ума и че 
здравите ценности са неприемливи. Човекът се насърчава да се гордее с без-
силието си да отговори на въпроса за истината и с неподготвеността си да 
утвърждава ценностите. Днес в областта на човешките неща твърде осезаемо 
не ни достига Аристотелов реализъм, както и християнски свръхреализъм. 

Публичните интелектуалци днес (особено медийните интелектуалци, fast-
thinkers, анализаторите, да ги наречем „експертите”) са всъщност пречка това 

3  В този пасаж заимствам формулировки от началото на есето „Homo patiens: Философија као мудрост из 
патње” (2003), у: Б. Шијаковић, Присутност трансценденције: Хеленство, Хришћанство, Философија историје, 
Београд: Службени гласник, ПБФ 2013, 56-63.
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критично мислене да стигне до обществеността.4 Става дума за елиминиране 
или за парализа на критичното съзнание. В действие е очевиден оруеловски 
тоталитаризъм: контролира се самото мислене като човешка способност, а 
за да няма повече утвърдено „мнение” – то е превърнато в ежедневно сме-
няща се стока. Комунистическият и нацисткият тоталитаризъм настояваше 
да контролира мисълта като идейно съдържание и да наложи идеологическите 
догми, докато днешният тоталитаризъм на финансовия капитализъм настоява 
да контролира самата способност за мислене, превръщайки във флуид всички 
духовни устои, всички житейски ориентири, ценности и убеждения. Затова и 
днес главната задача на медиите като доминиращи институции на публичната 
сфера е да произвеждат и да продават контрол, манипулиране и дезориентиране 
на публиката, което трябва лъжливо да се представи като „публичност”. 

III

Упоритото настояване да се обезсвети и обезсмисли Светото (секуларизиране 
на сакралното) и свещеното да стане профанно и дори безсрамно (сакрализира-
не на секуларното) също характеризира днешната обществена реалност. Това 
е една от причините за маргинализирането на Църквата в публичната сфера. 
Но дали освен състоянието в обществото една от причините за такава мар-
гинализация не е и състоянието на Църквата? Така както маргинализацията на 
богословието (разбира се, и на философията) в сръбската култура произтича 
както от жалкото състояние на сръбската научна и културна общественост, 
така и от нерадостното състояние на родното ни богословие (и философия) и 
на богословската (и на философската) общественост.5

Тъй като християните виждат като незаобиколим (но не и единствен) хронотоп 
на осъществяването на смисъла на съществуването именно времето и прос-
транството (т.е. историята и света на живота), то тогава е особено важно 
да имаме предвид опасността от дистанцирането на религиозното учение от 
практикуването на вярата, т.е. несъгласуваността на думите и делата в прак-
тическото поведение. Знаем, че религиозната практика може да се превърне в 
изпълняването на предписания и норми и да не бъде придобиване на основи за из-
граждането на свободни и отговорни личности, чиито постъпки тогава са при-
чинно обусловени от свободата (за което говори Кант). Подходящият контекст 
за такова поведение води до разлагането на Църквата като институция и на 
реалния живот на реалните хора. Освен това вследствие на овладяното потис-
кане на цели сфери или аспекти на живота се стига до психопатология и до емо-
ционална незрялост в поведението. Възниква дори един особен вид принуда към 
двуличност: задължението да се показва добродетел принуждава към симулация 
на добродетелта тогава, когато такава няма, а когато се появи не-добродетел, 
тогава тя организирано се прикрива. Там, където се появи привидна добродетел, 
се изостря въпросът: какво става с истината? 

4  Срв. Б. Шијаковић, „Интелектуалци, експертуалци, тржиште” (1999), у: Б. Шијаковић, Огледање у контексту, 
22011, 622-630.
5  За прегледно описание на състоянието вж. Радован Биговић, „Православна теологија у посттеолошкој епо-
хи”, Саборност: Теолошки годишњак 7 (2013) 19-28.
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В публичната сфера, напротив, може да се срещне и нуждата за реабилитиране 
на религиозността например в две важни области. Именно в областта на науч-
ната рационалност, след като рационалността и научното знание са показали 
своите ограничения, след признаването, че науката изчерпва границите на чо-
вешкото знание, се приема, че религиозните изкази имат епистемичен (познава-
телен) потенциал6, че те ни носят онова знание, до което не може да се стигне 
по друг път. Също така по важните въпроси за ценностната саморегулация на 
обществото все по-често се цитира конституционният юрист Бьокенфьорде: 
„Свободната секуларизирана държава живее от предпоставки, които самата тя 
не може да гарантира”7. Това означава, че основните ценности на общността 
не създават държавата, а че те се намират в моралната и религиозната сфера 
и затова религиозните и етическите традиции са задължителни за общество-
то.8 Има допълнителни причини отново да се промисли отношението между 
богословието и политиката. 

IV

Днешната политическа практика се характеризира, между другото, с изключва-
нето на все по-голям брой хора от реалното влияние върху политиката, която 
от своя страна все повече се превръща (понякога непрозрачно) в технология 
на управлението. Едновременно с това, за да бъде по-успешна манипулацията в 
пространството на политическото, новите политически актьори се създават 
от маргинални и безперспективни обществени групи. Това обаче не означава, че 
зад такава политическа практика не стои един образ за човека, който съдържа 
и религиозен момент. Традиционно съществува очевидно влияние на религията 
върху социалните и политическите учения, а освен това религията (заради сво-
ето духовно и емоционално съдържание) трайно има потенциал за политическа 
мобилизация. Това е достатъчна причина да не се забравя въпросът за богослов-
ските основи на политиката – въпрос, който основателно може да се постави 
по-радикално: какво богословие се разпознава в основите на определена поли-
тика? Освен това зад политическата философия се намира една политическа 
антропология, а за християните зад антропологията се намира христологията. 
Но въпросът за богословските основи на политиката би трябвало всъщност да 
води до реабилитирането на смисъла на политическото с елементи както на 
Аристотеловата грижа за полиса, така и на християнското разбиране за общ-
ността. 

Въпросът за образа на човека и за дадена политическа практика води до въп-
роса за идентичността. Днес идентичността се разбира не толкова отвът-
ре, т.е. същностно, като унифициран стабилен порядък, а като променлива във 
времето и пространството, като същностно плурална и противоречива. Лакан 

6  Вж. Јирген Хабермас, Јозеф Рацингер, Дијалектика секуларизације: О уму и религији, прев. Д. Стојановић, 
Београд: Досије 2006.
7  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit: Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976, 42-64: „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation” (1967), 
60.
8  Нещо повече за предходното в текста „Сусретање: вјера и знање, религија и философија” (2009), у: Б. Шија-
ковић, Огледање у контексту, 2011, 23-31: 24-25.
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говори за субекта като празно място (недостатък): тази празнота се запълва 
с актовете на идентификация (с практиките на конкретизация). В противопо-
ложност на традиционната „човешка природа”, днес идентичността се разбира 
като дискурсивен конструкт.9 Но това, което се случва с образа на човека, има 
действително, а не само дискурсивно съществуване. Човекът все повече се 
функционализира с цел увеличаване на печалбата: фармацевтичната индустрия 
е заинтересована да бъдем болни и да ни управлява чрез нашата болест; храни-
телната индустрия ни тъпче с евтина храна, от която се разболяваме (самият 
израз „здравословна храна” вече говори, че храната, която масово се консуми-
ра, е нездравословна); информационната индустрия се занимава с това как да 
направи от нас публика, която вече, като потребители на всичко и по всякакъв 
начин, може да продаде на пазара на рекламни манипулации. 

Християните би трябвало да се посветят особено на анализа и преодоляване-
то на болестното разцепление в предпоставянето на преобладаващия образ на 
човека: от една страна, ние теоретизираме „идеята за „личността”, разбрана 
„онтологично” и често изтълкувана схоластично и метафизично; от друга стра-
на, в реалността се случва тоталната и брутална манипулация с психичните 
и соматични капацитети на човешкото битие. Мисля обаче, че трябва да се 
позанимаем с християнското разбиране за личността в многото и всеобхватни 
контексти на човешкото съществуване: в икономиката и културата, в науката 
и спорта, в политиката и развлеченията. Една последователна конкретизация и 
контекстуализация на християнския концепт за личността в съвременния свят 
на живота е още по-необходима, ако се има предвид както огромното развитие 
на знанието в отделните науки за човека, така и положението на човека в днеш-
ния икономическо-политически космос, където той получава статуса на биомаса. 

V 

Каква трябва да е теоретичната позиция спрямо така очертаното състояние 
на нещата? В усилието си да формулира съветите към християнските философи 
Алвин Карл Плантинга особено настоява на това, че християнските философи 
трябва да дадат повече автономия по отношение на темите, с които се за-
нимават останалите философи (особено когато става въпрос за съвременни-
те теми), което всъщност задължава да се проверят и развият последиците 
от християнското учение върху съвкупността от философски въпроси, както и 
върху това, че християнските философи трябва да имат повече интегритет в 
смисъл не да присаждат християнството върху нехристиянски идеи, а да тре-
тират всичко именно като християни.10 Това, между другото, означава, че хрис-
тиянският философ има отговорност не само към християнската общност, но и 
към по-широката философска общност (и затова не трябва да бъде арогантен, а 
да се учи от другите, особено поради това, че философията е общо начинание). 
Затова е нужна смелост на мисълта, а след смелостта – увереност, че сме 

9  Повече за това виж в текстовете „О памћењу и забораву: Идентитет између онтологије и дискурса” (2005), 
в: Б. Шијаковић, Присутност трансценденције, 2013, 64-71, и „Знање и идентитет” (2011), в: Б. Шијаковић, 
Огледање у контексту, 22011, 553-559.
10  Вж. Alvin Plantinga, „Advice to Christian Philosophers”, Faith and Philosophy 1 (1984) 253-271.
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прави по отношение на разбирането, определящо за християнската философия, 
за човека, света и Бога. 

Християнският философ не е философ, който случайно е и християнин, а той е 
християнин във философията. В днешния свят на живота, за който е малко да 
се каже, че е „секуларизиран”, всички мислещи християни имат реални общи про-
тивници. С такава мотивация философията и богословието трябва да настоя-
ват в контекста на съвременността за реабилитация на автентичния смисъл 
на политиката, която би трябвало да има надмощие над икономиката, с цел 
осъществяването на общото благо и обществения интерес (res publica). Дис-
танцирането на онтологията (т.е. реалния свят на живота) от семантиката 
(т.е. дискурсивните манипулации на властта) в публичната сфера води до отказ 
от истината: оттук пред нас стои задължението да защитаваме истината и 
дори да защитаваме смисъла на истината, на нейното право на съществуване, 
за да може въобще да се защитава някаква конкретна истина и особено хрис-
тиянската истина. В света, който се характеризира с несъществуването на 
стабилна истина и с доминирането на „истините” на фрагмента и момента, е 
особено важно да отстояваме защитата на традиционните ценности: полити-
чески, нравствени, познавателни, естетично-житейски, а това означава да се 
противопоставим и на публичното подиграване с ценностите. В крайна сметка 
това означава да се противопоставим на усилието да се обезсвети и обезсмис-
ли Светото, да се десакрализира и да се изгони трансцендентното от живота, 
а със Светото да се извърши наложена с манипулация тривиална иманенция на 
ежедневната мотивирана от печалбата безсмисленост на живота. Това също 
така означава да застанем в защита на знанието, защото живеем във време 
на открито презрение към знанието, науката, изкуството, философията, бого-
словието; да бъдем в защита на училището и образованието като ценности 
сами по себе си, без печалбарски функционализации и да отхвърлим от нашите 
християнски и църковни убеждения всяка форма на антиинтелектуализъм.11 Ос-
вен това Църквата не трябва да се стреми да се „съобразява” с текущата 
политика-икономика-култура; от Църквата се очаква да генерира свойствена за 
нея политико-икономическа-културна мисъл, позиция и дело. 

И за този, и за другия свят трябва да се борим. Или ще приемем, че сме безсил-
ни да се противопоставим на нашата сила за самоунищожение. Но ако всичко е 
в Божиите ръце, тогава голяма част от това е и в нашите християнски ръце.

Превод от сръбски: Свилен Тутеков

11  Връзката на богословието, философията и социологията с оглед на тяхната обща посветеност на етическата 
проблематика на нашата съвременност плодотворно използва Hans-Joachim Höhn, Zeit-Diagnose: Theologische 
Orientierung im Zeitalter der Beschleunigung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006.
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Предстоящо в скоро време е излиза-
нето на нова книга от поредицата 
„Християнска библиотека на Фондция 
„Комунитас” – Упование и смелост, 
сборник с произведения на Романо 
Гуардини. Съставител и редактор на 
сборника е проф. дфн Георги Каприев. 
На следващите страници ви пред-
ставяме едно от произведенията на 
Романо Гуардини, включено в сборни-
ка. То е преведено от изключителния 
преводач Константин Цицелков. 

Константин Цицелков (Копривщица 
1912 – Пловдив 2003) завършва Семи-
нарията през 1932 г., а през 1936 г. – 
Богословския факултет на Софийския 
университет. Специализира в Берлин 
и Марбург, където защитава дисер-
тация на тема „Етиката на Влади-
мир Соловьов”. Завръща се в Бълга-
рия през 1939 г. До 1944 г. е трудовак 
в Беломорска Тракия, от 1944 г. той 
преподава в Пловдивската семина-
рия. През 1949 г. представя в Богос-
ловския факултет хабилитацията си 

„Теориите на Нюман и Харнак за историческото развитие на християнството” – 
блестящ труд, издаден едва през 2007 г. (Пловдив: Летера). Обруган в рецен-
зиите на притиснати от властта преподаватели, Цицелков оттегля кандида-
турата си. От 1953 г. преподава немски, психология и логика в Пловдивската 
гимназия (сега „Св. св. Кирил и Методий”). Пенсионира се през 1970 г. 

Когато в самото начало на 90-те във в-к Култура тръгна рубриката „Христи-
янска култура” (водена от Е. И. Димитров и мен), в редакцията се получи ка-
лиграфски изписана картичка, чийто подател казваше, че е ученик на Ханс Урс 
фон Балтазар и Романо Гуардини, и предлагаше да преведе нещо от тях. Веднага 
поискахме превод от Гуардини. „От Бога сътворен” е първият текст на големия 
богослов на български. В първия български том с избрани творби на Гуардини 
Упование и смелост (София: Комунитас, 2019) са включени някои от мащаб-
ните му емблематични книги: Краят на Новото Време. Опит за ориентиране, 
Същността на християнството, За духа на литургията и четири по-малки, но 
съществено важни негови публикации. Едната от тях е преводът на достойния 
човек Константин Цицелков.

Георги Каприев
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Романо Гуардини (1885–1968) е немски католически мислител 
от италиански 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 професор в университетите в Тюбинген и Мюн-
хен. Автор на трудове по философска антропология и фило-
софия на културата, а също и на изследвания 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).

Романо Гуардини 

ОТ	БОГА	СЪТВОРЕН

Първата книга на Стария Завет, Битие, започва с изречението „В начало Бог 
сътвори небето и земята”. Към това изречение искаме да се насочим и да се 
постараем да извлечем от него толкова, колкото ни позволяват силите. Думите 
са съвсем прости и те трябва да бъдат взети в тази ясна простота. При това 
ще се окаже, че те са по-дълбоки от всякакви спекулативни разсъждения.

„В начало” означава: когато още не е било нищо. Само това! Никакви първични 
сфери или бездни. „Сътвори”, т.е. Бог направил да бъде това, което по-рано не 
е било. „Бог”, т.е. живият Бог на Писанието. Не световният дух, никакво тайн-
ствено неизречимо, а Той, Господ. „Небето и земята”: еврейският език няма дума 
за „свят”. Когато говори за него, употребява думите небе и земя и всичко, което 
е между тях. Думите следователно означават всичко, което е и каквото може 
да стане от него.

В това изречение ще ни занимава особено думата „сътвори”. Ще видим какво 
значение има за нашия живот съдържащата се в нея истина, когато я оставим 
да проблесне такава, каквато е. За да стане това, трябва най-напред да си съз-
дадем един фон, като си зададем въпроса какво знае самият човек за произхода 
на света. Той винаги е размишлявал върху това как е станал светът, защо е 
такъв, какъвто е, къде се крие неговият последен смисъл. На тези въпроси са 
дадени много отговори. Разгледаме ли ги внимателно, ще забележим, че тяхното 
многообразие се свежда до няколко основни форми.

На първо място тук е отговорът на мита – това, което ни разкриват сказани-
ята и мъдростта от по-ранните времена. В различни видоизменения намираме 
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следните идеи. В началото е било нещо, което мъчно може да се изрази. То нямало 
нито образ, нито порядък, нито цел, нито дейност, а било безкраен кипеж от без-
крайни възможности, т.е. хаосът. След това идва едно свръхчовешко същество, 
овладява и оформя хаоса и създава от него небесния свод, земната твърд, пла-
нините, дърветата, животните и хората. 

Тези митове съдържат дълбок смисъл. С непосредствеността на своите образи, 
с мощта на своите представи те правят впечатление на една тайнствена ве-
личина, която още не е облагородена от никаква култура. Какво ни казват те в 
края на краищата? Говорят ли за истинско сътворение? Очевидно не, а само за 
оформяне и подреждане. Хаосът може отново да се отприщи и да погълне всички 
неща. Тогава ще настъпи пак безформеното, което след това отново ще бъде 
оформено, и така до безкрайност.

Да вземем една друга представа – този път от древната философия в нейно-
то най-късно постижение от голям формат: неоплатонизма. Той учи, че в на-
чалото е най-висшето същество. То е по-висше от всичко, каквото можем да 
си помислим, непроменливо и непреходно. В него няма нито ограничение, нито 
несъвършенство. Всяко положително изказване за него би било деградиране. То 
е надминаващото всяка доловимост единство или свръхединство, което може 
да се мисли само под образа на една светеща точка. В това свръхединство е 
безкрайно богатство и същевременно безкраен устрем да сподели това богат-
ство. И така то започва да струи като извор. И както изворът изтласква от 
дълбочините си една вълна след друга, така и свръхединното изтласква от себе 
си битието. Най-напред висшите духовни същества в тяхната различна града-
ция, след това човешките души, после другите живи същества и така нататък 
до най-нисшите неща. Когато обаче изтеклите от свръхединното същества 
стигнат и се утвърдят в себе си, тогава у тях се пробужда стремежът назад 
към техния произход. В едно от тях този копнеж става свободен, а именно в 
човека. Неговата задача се състои в това да отведе света обратно към вечния 
извор и тогава всичко започва отново. Съществува ли тук сътворение? Толкова 
малко, колкото и в мита.

Още едно, трето тълкуване! То изхожда от впечатлението за привидност, кое-
то битието понякога създава. Като че ли всичко е във висящо състояние и ако 
посегнем към него, няма да уловим нищо. Това е учението за играта на Майя. 
Според него битийност притежава само божеството, безкраен, активен в себе 
си живот. То сънува и в неговия сън изплуват образи. Понеже божеството е, кое-
то сънува, тези образи така се сгъстяват, че създават илюзията за действи-
телност. Това са нещата, събитията, хората, небето и земята, моря и планини, 
гори, растения, животни; човекът и това, което върши: неговата съдба и него-
вото дело, семейство, дом и работа – всички те са сънища на божеството. Той 
търси и се стреми, бори се и се вкопчва в придобитото, работи и твори и всичко 
това е сън, „булото на Майя”, привидност и измама. Човек трябва да се пребори 
с тази привидност и да стигне до истината. А тя се състои в това да разбе-
ре, че битийност притежава само божеството! Всичко останало е привидност, 
даже и той самият. Той трябва да отстрани тази привидност и тогава ще бъде 
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спасен. Има ли тук сътворение? Също не, защото не се реализира свят, а само 
изникване на измамни образи. Божеството има толкова малко с действителния 
Бог, колкото образите на хаоса и свръхединството на Плотин.

Би могло да се говори и за други начини, по които човек си представя произхода 
на света, за да се стигне до същото заключение: идеята за истинско сътворе-
ние не се среща никъде другаде освен в Откровението.

В днешно време съществуват странни теории, според които първото е една 
точка, заредена с огромна енергия, която надхвърля всички понятия. Тя експло-
дира и взривените вещества са светът. Тази начална точка е от своя страна 
краят на един предшестващ свят. И така веригата на възникването и изчезва-
нето продължава.

Всички тези отговори не се доближават до същественото, т.е. до реализиране-
то на онова, което още не е било реално.

Какво казва в противовес на това Светото Писание? Най-напред и преди всичко: 
това, което е било и е, и винаги ще бъде, това, което истински съществува и 
никога не може да не бъде, е живият Бог. Този Бог не се нуждае от нищо. Той 
няма никакво необходимо отношение към онова, което би било извън него. Той 
е съвършено свободен. По никакъв начин не е вярно, че светът трябва да бъде, 
защото иначе на Бог ще му липсва нещо. Той е всичко в самия себе си – живот, 
истина, любов. Нека го кажем с крайна заостреност: ако би липсвал светът, не 
би липсвало нищо съществено. Бог би съществувал и това би било достатъчно.

Този Бог сътворил света. А сега трябва да доближим тази дума колкото може 
повече до нашата мисъл, до нашето чувство и до нашето живо същество. Ние 
трябва да се напрегнем, за да разберем какво означава: „Бог сътворява света”. 
За това той не се нуждае от никакъв материал. Нито от хаос, нито от уни-
версална точка. Преди – думата не е на място, защото изразява предшестващо 
време, каквото не може да има, защото времето въобще започва със света. Но 
нека я оставим в тази нейна неопределеност! Следователно, преди да твори Бог, 
не е имало нищо, съвсем нищо. Но как? Нали в книга Битие се говори за хаос? 
В началото земята беше пуста и безвидна и „Дух Божи се носеше над бездна-
та”. Разбира се, че това е хаос, обаче действителният, чистият, от който 
обърканата човешка фантазия още не е създала някакво свръхчовешко същест-
во. Изречението, което говори за него, се предшества от онова, според което 
всичко е сътворено от Бога, включително и хаосът. Той е първият стадий на 
творението, т.е. още неоформеното, кипящата пълнота, която след това в хода 
на светосъздаването се оформя според законите, които Бог е вложил в нея.

Бог не се нуждае и от образец, според който той би творил. Образът, който Бог 
осъществява в света и разгръща в безкрайно многообразие – земя, луна, слънце, 
звезди, съзвездия, растения и животни – този образ е неговата мисъл. И то не 
така, че тя да произтича по необходимост от Бога като елемент от неговия 
същностен живот, а свободно.
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Ако се постараем да разберем по-точно какво означава „Бог сътвори”, ако мис-
лим честно и не допускаме никакви лъжепонятия, тогава ще забележим, че тук 
става дума за нещо основоположно, което обаче ние не можем да си представим. 
То е истинно и е предпоставка за всяка истина, но тази истина не можем да 
осъществим.

В нашия опит няма никакъв образец за Божието творчество. Ние говорим, раз-
бира се, за творческа личност, за творческа дейност, но това не са изрази 
в истинския смисъл на думата. Когато инженерът конструира машина, той е 
открил един принцип, който е бил дотогава непознат, но е съществувал в при-
родните закони. Той само го е открил и приложил. Налице са били също така и 
материалите, от които е конструирал машината, и целите, на които е трябвало 
да служи. Като цяло тя е резултат на оформяне, а не на сътворение. Би могло 
да се възрази, че човекът на изкуството твори, защото в неговия ум изплуват 
образи, които след това се появяват на платното или прозвучават чрез оркес-
търа. Обаче и тези образи не идват от нищо. Човекът на изкуството ги извли-
ча от нещата, които среща; от събитията, които преживява; от чувствата и 
напреженията, които се надигат вътре в него. Той също не твори в собствения 
смисъл на думата, а оформя. За Бог, напротив, се казва, че твори действително 
от нищо. При това трябва да бъдем точни. Когато твърдим, че твори от нищо, 
тогава незабелязано се промъква един лъжеобраз. Нищото се представя като 
нещо мъгляво, от което Бог оформя или извлича битието. Една следователно 
по-фина форма на онова, което митът нарича „хаос”. Тази представа трябва да 
бъде преодоляна. В действителност не е съществувало нищо; честно и чисто 
съвсем нищо. От него Бог сътворява нещо. Чувстваме ли необикновеното в 
тази дейност? За тази цел трябва да замълчим, да отстраним шума, външния, 
както и вътрешния, да изоставим гъмжилото от хора и неща и да се съберем в 
себе си, напълно будни, напълно съсредоточени, и тогава да се опитаме да по-
чувстваме: нищо не съществува, само Бог. Той обаче прави да възникне светът. 
Това се нарича съзерцание. В него стигаме до същественото. Долавяме основа-
та, върху която почива нашето битие.

Как обаче Бог прави да бъде това, което не е било? Отново трябва да се 
опитаме да отхвърлим илюзорността на навика, която идва оттам, че така 
често сме чували тези думи. Но дали действително сме ги чули и дали сме ги 
вътрешно доловили, че да бъдем докоснати от техния смисъл? Как изглежда 
образуването на света според мита? Като борба, напрежение, натрупване, 
напластяване. Така ли твори Бог? Съвсем не! Това е измислено по човешки и 
даже според възможностите на човека не съвсем възвишено. Мнозина смятат, 
че дадено нещо е толкова по-мощно, колкото повече се напрягат мускулите, 
колкото по-големи маси се сблъскват, колкото по-силен бумтеж се чува. Това 
обаче не важи даже за голямото човешко дело, да не говорим за Божието. Пи-
санието, напротив, казва: „И рече Бог да бъде, и стана”. Това означава, че Бог 
твори чрез словото. Колко важно е да разберем това! Нашето материалис-
тично време смята, че първичното са енергии и маси, от които произлизат 
процесите. И числата, чрез които те се изразяват, имат толкова нули, че 
не е възможно да си ги представим. Писанието казва: Първом е словото, т.е. 
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идещият от духа израз на смисъл. Колко леко се произнася словото! Едно ди-
хание на гърдите, движение на гърлото и устата. В него обаче е познанието 
на истината и вълнението на сърцето. И така, когато Писанието говори, че 
Бог твори чрез слово, това означава, че неговото всемогъщество притежава 
характера на истината и замисъла на сърцето. Освен това недостъпното за 
нашата мисъл дело на творението е станало без усилия, с голяма лекота. Това 
е съвършеното всемогъщество. Никаква борба, никакви чудовищни напъни, ни-
какъв бумтеж, нито експлозии или процеси, а Бог говори и става. Дали разбира-
ме какво означава това? Дали чувстваме нечувано великото и така радостно 
светлото, което се крие в тези думи: лекотата на всемогъществото? Едно 
човешко произведение стига понякога – рядко, и все пак понякога – до такова 
съвършенство, че изчезва всяко усилие, става съвсем леко и стои пред нас с 
ощастливяваща яснота. Да си припомним чувството, което изпитваме пред 
една гръцка ваза, пред една Моцартова композиция или даже пред някой красив, 
елегантно извисяващ се над реката мост, за да разберем, че това е далечен 
отблясък на онова неизразимо, което е станало „в началото”. 

Трябва да се запитаме по-нататък: защо впрочем Бог твори света? Кой го е на-
карал да върши това? Има различни отговори на този въпрос. Едни казват: поне-
же е принуден. Той самият е принцип на творчеството, следователно трябва да 
го приведе в действие. Той трябва да твори също така, както изворът трябва 
да тече. Други казват: Бог лежи като погребан в смътността на безкрайното 
битие и се стреми към откритост. Така той създава нещата, за да се възмогне 
чрез тях до себе си. Накрая, той достига до ума на човека и тогава, когато 
човекът мисли, Бог е този, който мисли в него. Съществуват и някои други от-
говори. Те изглеждат на пръв поглед дълбокомислени. А в действителност са не 
само фалшиви, но и неразумни. Защо твори Бог? Той твори, защото иска. Защо 
иска обаче? Какво го кара да прави това? Нищо! Няма никаква необходимост, коя-
то би могла да го принуди. Нищо извън него, защото преди той да поиска да бъде 
нещо, не е съществувало нищо. Нито в него самия, в неговото същество или 
вътрешна предразположеност, защото той е господар на самия себе си. И така 
той твори, понеже иска. И той иска, понеже иска. Това е чистата свобода на 
Бога, зад която не можем да проникнем с нашата мисъл. В тази свобода е вклю-
чено всичко: огромните числа на физиката и астрономията, грамадните маси на 
света, внушителните събития на историята – всичко е включено в тази сияйна 
тайна на Божията свобода. Обаче не е ли издигнато тук своеволието в прин-
цип? Не, защото това е свободата на Онзи, който е истина и справедливост. 
Разбира се, ние не можем да проникнем в неговата свобода и да я сведем до не-
обходимостите на причините и мотивите. Обаче ние можем да бъдем сигурни и 
да вярваме, че тази свобода обосновава нашето битие в неговия свят смисъл. Тя 
е за нашето съществувание по-твърда опора, отколкото всички необходимости.

Обаче ние не сме навлезли още в цялата сериозност на тази истина. Бог твори 
нещата, живите същества, хората. Докато говорим така, всичко остава извън 
нас. То все още не ни засяга. А сега съвсем сериозно трябва да кажем: Той ме 
сътвори. Всеки от нас трябва да каже така. Всеки от нас трябва да остави 
настрана другите, да се събере в себе си и да каже: мен е сътворил Бог. Разбира 



82

Християнски книги

се, той е ползвал междинни звена. Моите родители са ми дали тялото, учители 
са ме обучавали. От моята среда съм приел дарования и влияния от най-различен 
вид, средства за живот, мисли за познание, подготовка за годност и т.н. Всич-
ко това се намира обаче в Божията ръка. Ако мисля честно, трябва да обобщя 
всичко това в изречението: Той ме сътвори. Сега чувствам как неимоверното 
се насочва към мен. Думата „да бъде” се отнася за мене. Свободното всемогъ-
щество на Бога има предвид мен. Аз не съм бил, обаче той е поискал да бъда и 
аз съм станал. И така аз съм чрез него. Светлият лъч на неговия поглед засяга 
мен. Мощният лъч на неговата воля се насочва към мен. Усещам ли обаче това 
докосване? Ще се превърне ли то в онзи живот, който идва от вярата? Радос-
тен ли съм от това? Може би не. Може би оставам равнодушен. Може би ми е 
неприятно. А може да възникне и съпротива. Аз трябва да бъда честен спрямо 
себе си. Искам ли въобще да бъда сътворен? Искам ли да съществувам чрез 
творческия акт на Бога? Това съвсем не е сигурно. В човека е и желанието да 
бъде обоснован в своята собствена действителност; да живее от собствения 
си произход; да действа чрез собствено познание и воля. И понеже неговото 
същество е много ограничено, той взима предвид и околната среда и иска да 
съществува в зависимост от природата. Той се чувства сигурен, когато се 
състои от същите сили, както растението и животното. Той взима света за 
база и казва: това е достатъчно. Така е то! Целият наш свят е изпълнен с 
този стремеж. Ние преживяхме грандиозния опит да съществуваме без Бога, 
изключително от самите себе си, от природата, от света. Той се сгромоляса 
и сътресенията от катастрофата още не са заглъхнали. Човек може толкова 
силно да желае да съществува само от себе си, само от природата и света, че 
е готов да пожертва всичко за това. Тогава той си казва: аз съм готов да бъда 
роб; готов да ми предписват какво трябва да работя, да говоря, да искам; готов 
да контролирам своите намерения и да се разкайвам за всяка мисъл, която не 
е позволена. Само и само да не съществувам чрез Бога. Забелязваме ли докъде 
може да се стигне? Нека не се заблуждаваме! Човекът може да бъде човек само 
пред Бога.

Преводът е осъществен по: Von Gott geschaffen, in: Romano Guardini, 
Gläubiges Dasein, Mainz: Matthias Grünewald Verlag, 1993.
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„ДВЕ	ЛЮБОВИ	СЪЗДАДОХА	ДВА	ГРАДА”.

ЗА	БОЖИЯ	ГРАД

Каква друга е крайната ни цел, 
ако не да достигнем до царството, 

което няма край.1 

В зората на новото хилядолетие нашите съвременници обичат да си задават 
въпроси за бъдещето, мъчейки се да предугадят неговата посока. Какво пред-
стои? От XVIII век насам философите не крият предпочитанията си към подобен 
род разсъждения, следвайки дълбокото си убеждение, че макар да не могат да 
бъдат напълно открити, линиите на бъдещето са поне отчасти предвидими. 
Известно е паметното начало на Weltalter на Шелинг: „Миналото е познато, нас-
тоящето е узнавано, предусещаното е пророкувано”. Именно така се раждат 

1 De civitate Dei 22, 30, 5.

На следващите страници ви представяме ново издание в 
поредицата „Християнска библиотека” на фондация „Кому-
нитас” – Свети Августин. Безмерната любов. Автор на 
книгата е Марсел Ньош (1935–2015), френски отец успе-
нец, дипломиран психолог, доктор по философия и по тео-
логия, професор в Парижкия католически институт, бивш 
сътрудник и редактор на вестник Ла Кроа, изтъкнат спе-
циалист по св. Августин, автор на много книги, целящи да 
представят достъпно и актуално учението на църковния 
отец. Между тях се нарежда и предлаганата книга, коя-
то открива дълбинното ядро на това учение в любовта 
и проследява нейните послания и питания по протежение 
на текстовете. Предприетото пътуване из тях започва 
с набелязване на главните моменти от жизнения път на 
църковния учител, черпейки най-вече от свидетелствата 
в Изповеди (гл. 1), после предлага важни тълкувателни 
ключове към това произведение (гл. 2), излага структу-
рата на Правилото (гл. 3), тълкува проникновено духовно-
историческото съдържание на За Божия град (гл. 4), обръща се към темата за молитвата 
в Псалмите (гл. 5) и в духовната практика на християнина (гл. 6), предлага тълкувателни 
размишления относно образа на Христос при Августин (гл. 7), представя Коментара към 
Първото послание на св. ап. Йоан, чиято тема е християнската любов (гл. 8), и завършва 
с изложение върху начина, по който св. Августин влиза в досег със Словото Божие (гл. 9). 
Книгата на Марсел Ньош свидетелства за отлично познаване на текстовете на св. Ав-
густин, свободно анализирайки податки от трийсет заглавия, между които освен вече 
споменатите фигурират Тълкувания на псалмите, Проповеди, Писма, Коментар върху 
Евангелието на Йоан и към които авторът се придържа точно, цитирайки ги изобилно 
с умението на вещ и оригинален тълкувател, способен да извлече обосновано от тях 
най-различни ползи за съвременния читател. Повечето от главите на книгата са прера-
ботка на по-рано издадени студии в списание Itinéraires augustiniens. Преводът от френс-
ки и латински е на Петър Рогалски.
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„философиите на историята”, обособяващи различни „световни епохи”, всяка 
с по-голяма или по-малка продължителност. В сравнение с миналото и насто-
ящето, предвещаваното бъдеще обикновено има по-ярък ореол. Но неминуемата 
констатация е, че то рядко съответства на пророчествата.

Искали са да тълкуват мисълта на Августин (354–430) в За Божия град в контек-
ста на тази проблематика и не са се колебаели да направят от него начинател 
на „теологията на историята”, на която философиите на историята били само 
секуларизирани форми. Подобно тълкуване преиначава неговия замисъл, който ни-
кога не е бил да иска нещо от бъдещето. Съдейки за историята от нравствено 
гледище, той никога не е мислел, че тя се развива по възходяща линия. Замисълът 
му в За Божия град е друг. Както подчерта Йозеф Ратцингер, Августин се стре-
ми да обоснове християнската религия пред лицето на езичеството: съчинени-
ето е апология на истинната религия срещу култа на полиса към езическите 
божества2 и в този смисъл то има същата цел като съчинението За истинната 
религия, написано двайсет и пет години по-рано, около 390 г. Следователно би 
било безсмислено от него да се извежда теология на историята, точно копие на 
философиите на историята.

Тук ще се ограничим само да уточним замисъла и проекта на Августин и после 
да представим плана на съчинението. Тогава ще можем да се спрем върху духов-
ното значение на това произведение и по-специално върху въпроса за световни-
те епохи, така както ги схваща Августин. По време на това съвсем ограничено 
изследване много теми ще привлекат вниманието ни, но най-вече динамиката на 
двете любови, които разделят двата града, както и принадлежащите към тях 
човеци. Дори и Авгус тин да насочва вниманието си най-напред към духовните 
елементи на двата града, все пак той далеч не е безразличен към конкретните 
условия на тяхното движение през времето и по-особено към неговата отговор-
ност за осигуряването на мира. За християнина огромното съчинение За Божия 
град е повече от инструмент за различаване на смисъла на приключението на 
човека. Това е книгата на християнската надежда.

Да се защити Градът от тези, които пред неговия 
Основател предпочитат собствените си богове

На 24 август 410 г. ордите на Аларик са завладели Рим. Августин пише в свои-
те Поправки: „Междувременно при нашествието на готите, предвождани от цар 
Аларик, и при внезапно нанесеното на Рим тежко поражение той беше разру-
шен”3. И наистина опустошението е такова, че поражда небивало негодувание 
по цялата империя както у езичниците, така и у християните. Езичниците, 
чиято религия вече е извън закона, първи надигнали глава, критикувайки изоста-
вянето на култа, който някога е бил отдаван на боговете покровители на града: 

2 Срв. J. Ratzinger, Herkunft und Sinn des Civitas-Lehre Augustins. Begegnung und Auseinadersetzung mit Wil-
helm Kamlah, in: Augustinus Magister, II, p. 972-973. Вж. също: Goulven Madec, « Le De civitate Dei comme De vera 
religione », in Petites études augustiniennes. Institut d’études augustiniennes, 1994, p. 189-213.
3 Retractationes 2, 43, 1.
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„В стремежа си да припишат падането на Рим на християнската религия те 
почнаха, както обикновено, твърде злъчно и злостно да хулят истинния Бог”4. 
Християните са не по-малко безпомощни. Те казвали: „Тялото на Петър лежи в 
Рим […]; тялото на Павел лежи в Рим […]; и Рим е нещастен, Рим е опустошен – 
съсипан, унищожен, опожарен. Толкова много трупове и смърт, посята от глад, 
чума и меч. Къде са гробовете на апостолите?”5.

Когато бежанците пристигат в Картаген, е трябвало да се даде подобаващ 
отговор. Августин прави това най-напред с проповедта си. Сетне именно за да 
даде отпор на тази суматоха, той предприема написването на своето съчине-
ние. „Пламвайки от ревност за дома Божи6, реших да напиша против техните 
богохулства и заблуди книгите За Божия град”7. Започнато през 412 г., съчине-
нието ще нарасне значително и затова е завършено едва през 425 г. Копнежът 
за щастие, тази вечна тема, е водещата нишка – един неосъществен копнеж в 
езическите религии, който само Христос е успял да удовлетвори. Заимствана от 
Цицерон, темата е вече позната на Августин.8 Отново я разглежда тук, но за да 
подчертае безизходицата, в която изпада човек, който иска да постигне своето 
щастие сам, без Христос. „За всеки, който поне малко е с ума си, няма съмнение, 
че всички искат да бъдат щастливи. Кои обаче са щастливи и поради какво ста-
ват щастливи – това докато търсят безсилните смъртни, са се родили мзного и 
големи спорове.”9 Цялата аргументация на Августин се състои в това да покаже, 
че единствено християнството може да удовлетвори очакванията на човека.

Темата за щастието присъства неизменно в съчинението и определя неговия 
план. Поверявайки ръкописа на За Божия град на Фирм10, своя „книжар и издател 
в Картаген”, Августин му препоръчва да се погрижи за разпространението сред 
християните, както и сред езичниците, и му дава указания относно подвързва-
нето, искайки съдържанието на двайсет и двете книги да бъде разделено в два 
кодекса:

–  Първият кодекс (книги I–X) представлява опровержение на езическите богове, 
които не са способни да осигурят щастието нито в този свят, нито в от-
въдното. Книги I–V се занимават с политеистичния култ, доколкото разчита 
на боговете за успеха на делата в този свят. Книги VI–X са насочени срещу 
платониците, които очакват да бъдат облагодетелствани от боговете не 
на този свят, а в отвъдното. И едните, и другите не са постигнали щасти-
ето, на което са се надявали.

4 Ib.
5 Sermones 296, 6, 9. Други размисли от тази епоха могат да се намерят в: Bibliothèque augustinienne 33, p. 
9-22. Вж. също: Itinéraires augustiniens no 16 (juillet 1996) : les « sermons pour temps d’épreuve ».
6 Срв. Пс. 68:10. Срв. също: 3 Царств. 19:10.
7 Retractationes 2, 43, 1.
8 Била е разисквана в Касициак през 386 г., вж. За щастливия живот (Аврелий Августин, Малки трактати, 
2001, с. 23-50). Срв. Изповеди: „Всички искаме да бъдем щастливи” (Confessiones 10, 21, 31. Св. Аврелий 
Августин, Изповеди, 2006, с. 245).
9 De civitate Dei 10, 1, 1.
10 Вж. Epistolae 1 A*.
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–  Вторият кодекс (книги XI–XXII) се стреми да обоснове положително христи-
янската вяра. В края на десета книга Августин си дава сметка, че прекалено 
дълго се е занимавал да опровергава „възраженията на нечестивците, които 
пред Създателя на светия Град […] предпочитат своите богове”11, и съоб-
щава продължението на плана: „да говори за произхода, развоя и дължимите 
крайни цели на двата града, които, както казахме, в този век са преплетени 
и смесени помежду си”12. Дванайсетте книги са разпределени по следния 
начин: „Първите четири съдържат произхода на двата града, единия – Божи, 
другия – светски; вторите четири съдържат техния развой или развитие; 
третите и последни четири съдържат дължимите крайни цели. Така, макар 
да са написани и за двата града, всичките двайсет и две книги са получили 
заглавието си от по-добрия град, откъдето и предпочетеното название За 
Божия град”13.

Световните епохи – от изгнание към вечна почивка

Добре е накратко да се набележат световните епохи. С появата на човека 
започва същинският времеви порядък (ordo temporis), редуването на дните и 
годините, и така със сътворението на човека става възможно наличието на 
различни епохи в историята. Ако делението на цялата история на шест епохи 
е вдъхновено от Евангелието на Матей14, то съответства и на различните 
възрасти на отделния човек: младенчество (infantia), детство (pueritia), юношес-
тво (adolescentia), младост (juventus), зрелост (gravitas), старост (senectus). Това 
деление няма абсолютна стойност и Августин никога не определя точен брой 
години за всяка епоха15. Ето и неговите думи:

Първата епоха, наподобяваща първия ден16, е от Адам до потопа; 
втората – от потопа до Авраам – е равна на предишната не по 
времетраене, а по брой на поколенията, тъй като става ясно, че 
всяка от тях наброява по десет. От Авраам до идването на Хрис-
тос, както определя евангелист Матей, следват една след друга 
три епохи, всяка от които се разгръща в четиринайсет поколения: 
едната от Авраам до Давид, втората от Давид до пленничест-
вото във Вавилон, третата от пленничеството до рождението 
на Христос по плът. Така всички изброени стават пет. Шестата 
се осъществява понастоящем, без да е нужно да се броят поколе-
нията, понеже е казано: Не се пада вам да знаете времената или 
годините, които Отец е положил в Своя власт17.18

11 De civitate Dei 10, 32, 4.
12 Ib.
13 Retractationes 2, 43, 2.
14 Срв. Мат. 1:17.
15 Срв. Bibliothèque augustinienne 37, note 62 : Les âges de l’homme. Августин установява съответствие между 
шестте възрасти на човека и шестте епохи на света.
16 Т.е. първият ден от сътворението на света. Б.пр.
17 Деян. 1:7.
18 De civitate Dei 22, 30, 5.



2019 / брой 9 (146)

87

–  Петте епохи, които предхождат идването на Христос, се разбират като 
време за подготовка, доколкото всяка епоха представлява етап от пътя към 
това първостепенно събитие в човешката история. Докато Божият град 
върви епоха след епоха през еврейския народ към Христос, „другият град” 
също следва своя ход, минавайки, по-специално, през двете последователни 
империи – вавилонската и римската.19 Този друг град не е бил лишен от про-
рочества за Христос, тъй като Бог го е подготвял за това събитие посред-
ством мъдреците20, също както е подготвял Израил посредством пророците. 
„Не е неподобаващо, пише Августин, да се мисли, че е имало и сред другите 
народи човеци, на които тази тайна е била открита и които са били подтик-
нати да предсказват тези неща.”21

–  С началото на шестата епоха започва „пълнотата на времената”22, наче-
ната с Христос, „Желания от всички народи23”.24 Тази епоха дава нова въз-
можност за спасение, засвидетелствана от Църквата, чието свидетелство 
обаче се оказва непрестанно злепоставяно не толкова от гоненията, кол-
кото от наличието в нея на лоши християни. „Днес обаче, когато църквите 
се изпълват и от онези, които като в харман са били отвяти при вършитба, 
не се явява тъй голямата слава на този дом, както ще се яви тогава, ко-
гато всеки, който е в него, ще пребъде в него навеки.”25 По време на тази 
междинна епоха26 двата града остават смесени помежду си и тази смес се 
намира вътре в Църквата, твърде оскъден образ на Божия град. Мечтата 
за една напълно омиротворена история никога не е минавала и през ум на 
Августин.

–  После идва окончателният съд и вечната почивка, която св. Августин нарича 
„събота”27: „Тази седма епоха обаче ще бъде нашата събота, чийто край няма 
да бъде вечерта, а – Господният ден28, своеобразен осми вечен ден, осветен 
от възкресението Христово и предобраз на вечната почивка не само на духа, 
но и на тялото. Там ще си отдъхваме и ще съзерцаваме, ще съзерцаваме и 
ще любим, ще любим и ще славим. Ето какво ще бъде в края без край. Понеже 
каква друга е крайната ни цел, ако не да достигнем до царството, което 
няма край?”29. В това вечно положение човекът най-сетне ще се наслажда-
ва на съвършен мир без никакво разединение, живеейки в състояние на пълна 
хармония.30

19 Вж. De civitate Dei 18, 1.
20 Става дума за езическите философи и учени. Б.пр.
21 De civitate Dei 18, 47.
22 De civitate Dei 18, 45, 3.
23 Аг. 2:7.
24 De civitate Dei 18, 48.
25 Ib.
26 Т.е. разположена между земния и вечния живот. Б.пр.
27 Т.е. седми ден. Б.пр.
28 В романските езици „ден Господен” е името на неделята. Б.пр.
29 De civitate Dei 22, 30, 5.
30 Вж. De civitate Dei 19, 27.
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Може да се забележи доколко гледището на Августин е различно от модерните 
ни възгледи за историята. За Августин историята достига своята връхна точ-
ка в едно централно събитие – Христос, по отношение на което миналото е бле-
до подобие, сянка на бъдещите блага, а не самият образ на нещата31, и което не 
оставя място за никакво друго бъдеще освен за бъдещето, което собственото 
Му възкресение дава да предвкусим, бъдеще, в което се скъсва нишката на вре-
мето поради нахлуването на вечността и възшествието на Горния град. Винаги 
изхождайки от централната фигура на Христос, св. Августин прави екзегеза на 
времето, простиращо се и назад преди Неговото идване, и напред след него. 
Важно е обаче да се отбележи, че той никога не говори за поглъщане на земния 
град от Божия град: последният никога не се вписва окончателно в простран-
ството и времето, дори и под формата на Църквата. Всеки от двата града има 
участ в този свят, която остава обвързана с тази на другия, щом дори мирът 
и войната тук долу засягат еднакво единия и другия. 

Две любови създадоха два града

Макар двата града да са смесени помежду си, те имат съвсем различна природа. 
За Августин те не обозначават емпирични реалности, които могат да се видят 
с просто око и да се разположат в географското пространство. Обозначени-
те две реалности са духовни, постоянни, почиващи върху два антагонистични 
принципа. В основата на градовете от този свят стои любовта към себе си, 
горделивостта, докато в основата на Божия град стои любовта към Бога, т.е. 
смирението. Двата града, макар и смесени в човешкото пространство, са изна-
чално несъвместими и вдъхновяващите ги принципи стават постоянен източник 
на конфликти, които бележат етапите на историята и същевременно проникват 
постоянно всеки индивидуален живот. По този повод трябва да припомним една 
от най-известните страници на За Божия град, където Августин представя в 
пълния му мащаб разнобоя между тях. 

И тъй, две любови създадоха два града – земната любов към себе си, стигаща до 
презиране на Бога, и небесната любов към Бога, стигаща до презиране на себе 
си. Тъй че онази любов се хвали в себе си, а тази – в Господа. Понеже онази търси 
похвала от човеците, а за тази Бог, свидетелят на съвестта, е най-голямата пох-
вала. Онази в своята слава навирва глава; тази казва на своя Бог: Но Ти, Господи, 
си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми32. Онази в своите владе-
тели или в народите, които покорява, е подвластна на жаждата за власт; в тази 
взаимното служение е вдъхновено от милосърдието и на началника, който полага 
грижи, и на подчинения, който проявява покорство. Онази обича могъщите си люде 
като своя сила; тази казва на своя Бог: Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!33. 34

Заради смесването на двата града е невъзможно да се отделят едни от други 
добрите и лошите. Двата принципа водят безмилостна война както вътре в 

31 Евр. 10:1. Срв. Кол. 2:17: Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.
32 Пс. 3:3.
33 Пс. 17:2.
34 De civitate Dei 14, 28.
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нас, така и в света. Тяхното взаимно преплитане не допуска никакво прежде-
временно разделяне. На Пармениан, който в желанието си да предвари Божия 
съд подбуждал към бунт срещу покварените, Августин отговаря: „Житото и 
плявата са събрани в едно дотогава, докато в края при отвяването на зърното 
не бъдат отделени и по тяло”35. Пряко следствие от това е обстоятелството, 
че християните не могат да се отделят от другите, живеейки в собствени 
селища, още повече че принципът на земния град все така действа в техния 
живот, а и те са още далеч от това да живеят под закона на Божия град. Тяхна 
е отговорността да допринесат за тържествуването на добрия принцип в себе 
си и около себе си, без фанатизъм, но единствено по примера и с необикновената 
сила на Евангелието.

И накрая, двата града обозначават два начина да се живее човешкият живот – 
единият гради върху тленни блага, другият залага на Бога. „Поделяме човешкия 
род надве – едните живеят по човешки, другите по Бога”36. Следователно двата 
града, единият символизиран от Йерусалим, другият – от Вавилон, обозначават 
не места, а – духовни поведения, алегорични реалности, чиито два полюса са, 
от една страна, приемането на Христос, а от друга – Неговото отричане. Това 
противоборство на двата града е често при Августин и се среща отрано в 
творчеството му, още около 400 г. в съчинението му За оглашението на необра-
зованите, където той пише: 

И тъй, два града, единият на нечестивците, другият на светии-
те, продължават от началото на човешкия род до края на този 
век – сега те са смесени с оглед на телата, но не и на волите, 
ала в Съдния ден ще се разделят и телесно. […] Както обаче, до-
бавя той, Йерусалим обозначава града и обществото на светиите, 
така Вавилон обозначава града и обществото на неправедните – 
щом, както казват, името на този град в превод значи „стълпо-
творение”. От началото на човешкия род до края на този век тези 
два града преминават смесени помежду си през различни времена 
и ще бъдат разделени от Последния съд […].37

Щом всички сме се впуснали в една и съща надпревара за щастие, изборът, кой-
то правим, е решаващ. Християнинът знае към какво да се придържа: единстве-
но Христос ни е дал познание за всеобщия път към спасението38. За Августин 
нещата са ясни: не може да има компромисно помирение между философите, 
люшкащи се насам-натам в своите мнения, и Христос, непотопяемата Скала. В 
сравнение с Христос те не съществуват: „Чуваш думите: „Това е казал Арис-
тотел”. Сложи го до Скалата и изчезва.39 […] Чуваш думите: „Това е казал Пи-
тагор”, „Това е казал Платон”. Сложи ги до Скалата, сравни техния авторитет 

35 Contra epistolam Parmeniani 3, 3, 19.
36 De civitate Dei 15, 1, където авторът заявява, че „мистически” нарича тези две човешки групи „два града”.
37 De catechizandis rudibus 19, 31; 21, 37.
38 „По друг път освен по този, от който […] човешкият род никога не е бил лишен, никой не се е спасил, никой 
не се спасява, никой няма да се спаси.” De civitate Dei 10, 32, 2.
39 Срв. Пс. 140:6 по Вулгатата.
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с авторитета на Евангелието, сравни тези надути люде с Разпнатия!”40 Пътят 
към щастието следователно е изцяло начертан. Трябва обаче да се тръгне по 
него. Августин е убеден, че древните философи, или поне най-добрите от тях, 
ако се върнат от отвъдното, не биха се поколебали в своя избор: „Та ако онези 
мъже получат възможността още веднъж да споделят с нас този живот, те не-
съмнено биха разбрали с помощта на чия власт и влияние на човеците се помага 
много повече и след малки промени в своите учения и възгледи те самите биха 
станали християни, както са постъпили в по-голямата си част последователите 
на Платон от най-ново време”41.

Небесният град използва земния мир в това свое 
странстване

Означава ли това, че устремен към Божия град, Августин не се интересува от 
земния град? Не, тъкмо обрат ното, той счита за необходимо да се труди за 
неговото подобряване в рамките на историческото съществуване. Той напри-
мер проявява загриженост за социалното положение на съгражданите си, про-
изнасяйки се в полза на някои реформи, като по-справедливото разпределение 
на данъците.42 Той прави политическата власт по-отзивчива за отредените  
задачи, а именно за установяването на справедливостта, първостепенна доб-
родетел на всяка социална организация. „Ако се премахне правосъдието, в какво 
се превръщат царствата, ако не в огромни разбойнически банди – щом самите 
банди не са друго освен малки царства?”43 Следователно Августин далеч не е 
безразличен към доброто функциониране на земния град, на мира, т.е. на „съв-
местния живот на човеците, обединявани от правното съгласие и от общата 
полза”44. Понеже „и Небесният град използва земния мир в това свое стран-
стване”45.

Повече от всичко останало обект на неговите грижи е мирът, едно благо, към 
което се стремят всички човеци, дори враждуващите, дори разбойниците.46 
„Всеки, който се вгледа поне малко в човешките неща и в общата ни природа, 
ще признае това заедно с мен, а именно, че както не съществува човек, който 
не иска да се радва, така не съществува човек, който не иска да има мир. Нали 
дори тези, които искат война, не искат нищо друго, освен да победят, тъй че 
чрез воюване те копнеят да постигнат славния мир.”47 Дори когато признава 
законността на войната, той поставя като цел на всяка политическа власт 
съхранението на мира, независимо че мирът на земните градове, колкото и да 

40 Enarrationes in Psalmos 140, 19.
41 De vera religione 4, 7. Аврелий Августин, Малки трактати, 2001, с. 76.
42 Вж. De civitate Dei 1, 17, 1.
43 De civitate Dei 4, 4.
44 De civitate Dei 19, 23, 5.
45 De civitate Dei 19, 17.
46 Зад това прозират куп въпроси, върху които би трябвало да разсъждава една „политическа философия”: 
управлението на полиса, смисълът на властта и на длъжностите, военното решаване на конфликти и др. Вж. 
Писма 91 и 138 относно родолюбието и гражданството.
47 De civitate Dei 19, 12, 1.
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е съвършен, не е по никакъв начин съизмерим с мира на Небесния град: „Мирът 
на града е съгласие на гражданите, подчинено на определен ред за упражняване 
и повинуване на властта; мирът на Небесния град е подчинена на съвършен ред 
и съвършено съгласие общност, в която гражданите се наслаждават на Бога и 
един на друг в Бога”48.

Августин критикува земния град не толкова за да го оспорва като такъв – 
наистина трябва да се живее заедно – колкото за да постави под въпрос 
съглашателството в него между религиозното и политическото: политико-
религиозното единство, пише Ратцингер, е изграждало същината на римския 
полис.49 Той не цели осъждането на полиса като политическо устройство, но 
насочва укорите си към съглашателството на полиса с езическите богове. 
Като се изключи критиката на това религиозно измерение на човешкия град, 
той не оспорва по никакъв начин последния. Днес даже би минал по-скоро за 
защитник на установения ред. В неговите очи дори лошите владетели имат 
право да изискват подчинение дори когато постановяват несправедливи и ом-
разни закони. В това християнинът намира удобен случай да се упражнява в 
търпение. „От слугите на Христос се иска […], ако е необходимо, да търпят 
и най-лошата и позорна държава и също и поради това свое търпение да се 
сподобяват с преярко място в онзи своеобразен светейши и августейши двор 
на ангелите, в онази небесна държава, където Божията воля е закон.”50 Авгус-
тин е за уважение към човешките институции и за участие на християните в 
тяхното добро функциониране.

Християнинът обаче не иска да се подчинява сляпо на земния град. Границата е 
законът Божи, понеже е по-добре да се подчиняваш на Бога, отколкото на чове-
ците. Именно затова мъчениците са предпочитали да умрат пред това да се 
откажат от вярата си, не и без да са опитали всичко, за да променят закона. 
„Когато им е била вменявана като престъпление християнската религия, за коя-
то те са знаели, че чрез нея ще се спасят и прославят навеки, те не са избира-
ли да я отрекат, за да избегнат временните мъчения, но вместо това, като са 
я изповядвали, прогласявали, проповядвали, като са търпели вярно и смело всичко 
заради нея и като са умирали с набожна увереност, те са покривали със срам 
законите, които са я забранявали, и са предизвиквали промяната им.”51 При все 
това властта на езическите владетели не е априорно осъдима, стига те да 
гледат да управляват добре града. Божият град може да се пригоди към най-раз-
лични човешки закони и институции. „Следователно и Небесният град използва 
земния мир в това свое странстване и относно нещата, засягащи смъртната 
природа на човеците, пази и желае помирението на човешките воли, доколкото 
го позволява съхранението на набожността и религията.”52

48 De civitate Dei 19, 13, 1.
49 Срв. Joseph Ratzinger, Herkunft und Sinn des Civitas-Lehre Augustinus, in: Augustinus Magister. Congrès inter-
national augustinien, Paris, 21-24 septembre 1954, Études augustiniennes, p. 965 s.
50 De civitate Dei 2, 19.
51 De civitate Dei 8, 19.
52 De civitate Dei 19, 17.
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Под двойния знак на божественото предзнание и на 
човешката свобода

Ако Августин се опитва да схване смисъла на историята, то е, защото истори-
ята е мястото, където човекът решава за своето спасение или погубване. Но 
дали наистина е в състояние да реши? Участта му не е ли фиксирана предвари-
телно? Изниква много сериозен метафизичен проблем. Става дума за отноше-
нието между човешката свобода и божественото предзнание. Ако историята, 
така както протича през дълъг период от време, е предварително известна на 
Бога (ако не е предварително определена от волята Му), тогава как може да се 
твърди, че тя е пространство, открито за действието на човешката свобода? 
Как да се примирят предзнание и свобода? Отговорът на Августин може да се 
раздели на два момента.

На първо място, в стремежа си да освободи Бога от отговорността за злото 
в историята, той подчертава волята на човека, проявяваща се в злото, което 
се умножава в историята. Източник на злото е „желанието за власт” (libido 
dominandi). Човекът е този, който е отговорен за войните. „Съществуват мно-
го най-различни желания, някои от които си имат названия, други – не. И наис-
тина, кой би могъл без затруднение да каже какво е названието на желанието 
за власт, а то, както свидетелстват и гражданските войни, е особено силно 
в душите на тираните.”53 Човекът е отговорен и за робството. Августин ко-
ментира Книга Битие така: „Да господарува, казва, над морските риби и над 
небесните птици […] и над всички гадини, които пълзят по земята54. Бог поиска 
разумното същество, създадено по Негов образ, да властва само над неразумни 
същества – не човек над човека, а човек над животното. Откъдето първите 
праведници са определени да бъдат пастири на животни, не управници на човеци, 
та и по този начин Бог да внуши какво изисква редът на творенията и какво – 
заслуженото от грешниците. Защото се има предвид, че робското положение с 
право е наложено на грешника. Затова никъде в Писанията не четем „роб”, преди 
праведният Ной да накаже греха на сина си, използвайки това название.55 Тъй че 
това име го е заслужила вината, не природата.”56 

53 De civitate Dei 14, 15, 2.
54 Бит. 1:26.
55 Вж. Бит. 9:25-26.
56 De civitate Dei 19, 15. Да бъде отдавано злото на свободата, съдържа сериозно затруднение: как свободата 
може да внесе злото в едно добро творение, в което първоначално злото не е имало никакво място? Августин 
се справя с това с помощта на понятието си за зло, разбирано като недействителност. „Нека, значи, никой 
не търси действащата причина на злата воля, понеже тази причина не е действаща, а недействаща, щом и 
самата зла воля не е действителност, а недействителност. После, да искаш да намериш причините на подобни 
недействителности, щом не са, както казах, действащи, а недействащи, е все едно някой да поиска да види 
мрака или да чуе тишината, които обаче и двете са ни познати, едното само с помощта на очите, другото само с 
помощта на ушите, ала не като форми, а като лишеност от форма” (De civitate Dei 12, 7). Злото не е в предмета, 
а във волята. „Човек изпада в грях заради злина не в предметите, а в своя начин на постъпване, т.е. не заради 
злина в природните неща, а защото против реда на природните неща изпада от онова, що е най-висше, до 
това, що е най-низше. И наистина, алчността не е порок на златото, а на човека, изпитващ покварена любов 
към златото, изоставяйки правдата, която е несравнимо повече за предпочитане от златото” (De civitate Dei 
12, 8). Поставяйки злото в човешката воля, Августин осъзнава, че единствено измества на заден план труд-
ността на въпроса. Вж. Confessiones 7, 3, 5. Свети Аврелий Августин, Изповеди, 2006, с. 140-141.
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На второ място, Августин се изправя пред друг, по-сериозен въпрос, засягащ 
илюзията за съществуване на свобода, която всъщност вече е програмирана в 
своите действия. И наистина, ако се приеме, че човекът е свободен, как да се 
съвмести неговата свобода с божественото предзнание? Привидно тъкмо на 
човешката воля се полага да определя протичането на историческите събития, 
но същевременно истината е, че нищо не става случайно, без Бога. Ако обаче 
събитията протичат съгласно божественото предзнание, човешката свобода 
не е ли чиста илюзия? За пореден път, както когато се противопоставя на ма-
нихейците, Августин трябва да се бори за съхранението на човешката свобода, 
но без да отнема нищо на божественото предзнание. Разглежда този въпрос в 
Книга 5, параграфи 1–11, в наситена дискусия с Цицерон, като приема неговата 
защитна реч в полза на свободата срещу астролозите, които си мислят, че 
съдбата на човека е записана в звездите57, но не се съгласява с него, доколкото 
Цицерон в името на човешката свобода отрича божественото предзнание.

Отхвърляйки тази дилема, Августин добавя: „Религиозната душа обаче избира 
и двете”58. Срещу Цицерон предлага три поредици от наблюдения. Първо ра-
зобличава смесването на съдбата (fatum) с волята на Бога, Който в Своето 
предзнание „няма как да не е знаел нашите воли”59, но без да ги определя: „Нито 
отричаме реда на причините, в който Божията воля е особено могъща, нито го 
наричаме с името „съдба”60. Второ, той различава воля (voluntas) и способност 
(potestas): в Бога воля и способност са в съвършено съгласие, докато в човека 
способността е дадена му от Бога помощ, която може да не съответства на 
волята му: „Също както е Творец на всички природни неща, така е дарител на 
всички способности, но не и на всички воли”61. И трето, той променя понятието 
за необходимост, която не бива да се разбира като „сила”, налагана ни против 
волята, а като „условие” за достигането до определена цел.62 Бог предлага 
условието за избора, без да го налага. Така че заключението на Августин е 
непререкаемо: „Затова в никакъв случай в стремежа си да имаме свободна воля 
ние не отричаме предзнанието на Този, с помощта на Когото сме и ще бъдем 
свободни”63.

Тогава как да се разбира божественото предзнание? От човешка гледна точка 
е налице асиметрия между минало и бъдеще, щом миналото е затворено, докато 
бъдещето е отворено.64 Доколкото обаче бъдещето е отворено, човек няма въз-
можност да го познава като бъдеще. Но ако е непредвидимо за човека, то не е 

57 Вж. De civitate Dei 5, 1-7.
58 De civitate Dei 5, 9, 2. Препращаме към: Siegbert Peetz, « Augustin über menschliche Freiheit (Buch V) », in: 
Augustinus. De civitate Dei, herausgegeben von Christoph Horn. Akademie Verlag, Berlin, 1997, p. 63-86.
59 De civitate Dei 5, 9, 3.
60 Ib.
61 De civitate Dei 5, 9, 4.
62 Вж. De civitate Dei 5, 10, 1.
63 De civitate Dei 5, 10, 2. Дори и грехът е част от Божието знание, без обаче божественото предзнание да може да 
се използва като извинение (ib.).
64 Би трябвало да се прави разлика между свобода и свободна воля, доколкото първата характеризира отно-
шението с Бога, а втората означава способността за избор. Това разграничение ще бъде прояснено в спора с 
пелагианите.
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такова за Бога, понеже при Бога минало, настояще и бъдеще съществуват пред 
очите Му в едно вечно настояще. За вечното настояще миналото и бъдещето 
са напълно симетрични. Августин пише: „И наистина, не като нас Той вижда на-
пред бъдещето, вижда пряко настоящето и вижда назад миналото, но по някакъв 
друг начин, много и далеч по-различен от характера на нашите мисли. Понеже 
Той вижда напълно неподвижно, без да движи мисълта си от едно към друго, така 
че онези неща, които стават във времето – били те още несъществуващи в 
бъдещето, или вече съществуващи в настоящето, или вече несъществуващи в 
миналото – всички тях Той обхваща в едно устойчиво и непреходно настояще”65. 
Бог познава бъдещето по начин, сходен с този, по който ние познаваме минало-
то, т.е. като вече осъществено.

Тогава „не си разполагал с истинната религия,  
за да я избереш. Събуди се, време е!”

Дори когато защитава идеята за божествено предзнание, Августин не иска да 
отрече човешката свобода. Човекът се намира пред избор. Далеч от мисълта да 
доведе до отчаяние Рим след поражението, Августин го приканва да разбере, че 
истинското му величие не е онова, с което се хвали, а се намира в отварянето му 
към християнската вяра. Дошло е време за обръщане. Не става дума да възстано-
ви връзката с езическите божества, които са безсилни, но да се уповава на Онзи, 
Който има думи на вечен живот – Христос. Ето как подканва града на Ромул:

Ако по природа се отличаваш с нещо достойно за похвала, то 
се очиства и усъвършенства само с истинско благочестие, а с 
нечестивост бива съсипвано и наказвано. Сега вече трябва да 
избереш какво да следваш, та не в себе си, а в истинния Бог да 
бъдеш хвален без никаква заблуда. Понеже тогава си разполагал с 
похвалата на народа, но поради скришното отсъждане на Божието 
провидение не си разполагал с истинната религия, за да я избереш. 
Събуди се, време е!66

За да се достигне до небесната родина, не съществува друг път освен Хрис-
тос. „За тази родина те призоваваме и насърчаваме, за да се присъединиш към 
числото на нейните граждани”67. Само такъв избор ще въведе римляните в един-
ствената история, която има смисъл – тази, която води към Божия град, град, 
вече тръгнал на път в света от самото начало и призван да надживее всички 
премеждия на историята. За разлика от човешките градове, които имат начало 
и край, Божият град е без край68, защото се отъждествява със Самия Бог. Ко-
гато завърши неговото изграждане, ще настане пълен мир, който готите не ще 
могат да нарушат. Времето на неговото странстване из човешките градове 
е време за привикване към милостите, приготвени от Бога в другия живот за 
онези, които са живели още на този свят според принципите на Божия град:

65 De civitate Dei 11, 21.
66 De civitate Dei 2, 29, 1.
67 Ib.
68 Вж. De civitate Dei 19, 17.
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Що се отнася до Божия народ, доброто формиране както на от-
делния човек, така и на целия човешки род напредва, минавайки 
през определени периоди от време, подобни на различните човешки 
възрасти, тъй че да може да се възлезе от временните неща към 
приемане на вечните и от видимите към невидимите. […] Затова 
е много добре, че все още немощната поради земните си желания 
човешка душа, която във времето възжелава земните най-долни 
блага, необходими за този преходен живот и достойни за презре-
ние заради непреходните благодеяния на онзи живот, привиква да 
очак ва тези блага само от единия Бог, за да не изостави Него-
вото почитание заради желанието за тях и да достигне до Него, 
като ги презре и се отвърне от тях.69 

Докато някои са виждали в За Божия град теология на историята, други го раз-
глеждат по-скоро като „антиистория” в смисъл, че за разлика от историците, 
Августин не оценява събитията според обичайните критерии: величие, победи, 
блясък и т.н. Цицерон пише съчинението си За държавата с цел да покаже, че 
римската история се характеризира с постоянен напредък към правдата. Авгус-
тин вижда в нея само едно мащабно плячкосване.70 Той преценява историята на 
Рим не по славата му, а по напредъка му в порядъка на правдата и на любовта. 
„Това е новият, вътрешен и небесен човек и той също притежава своите ду-
ховни възрасти, но те се измерват не по годините, а по степента на духовния 
напредък.”71 От тази гледна точка човешкият град може да напредва в същото 
време, когато пропада. Августин не се решава да прави прогнози за бъдещето 
на историята. Той е сигурен в едно: когато политическият Рим е заплашен от 
упадък, Божият град напредва с всеки изминал ден до „съботата, чийто край 
няма да бъде вечерта”72.

Заключение

Когато днес се питаме за смисъла на историята, обикновено се стремим да 
определим, от една страна, действащата причина, която предизвиква нейния 
развой: „Кой прави историята?”, а от друга страна – целта (τέλος), към която е 
насочена: „Накъде отива историята?”. Съществуват много обяснителни схеми. 
Богословската схема поставя цялата история под влияние на Божието прови-
дение („невидимата ръка”, „хитроумието на Разума” на светски език), на което 
човеците са само несъзнателни оръдия; за тази схема историята има тран-
сцендентна цел: Самия Бог. Хуманистичната схема придава първостепенна роля 
на „великите хора” и приписва на историята целеположеност на човешко ниво: 
прогрес, щастие, свобода, нравственост, абсурдност и т.н. И накрая матери-
алистката схема поставя двигателя на историята в икономическите сили и в 
най-добрия случай говори за социална целеположеност: безкласовото общество.

69 De civitate Dei 10, 14.
70 Вж. De civitate Dei 2, 21.
71 Лат.: non annis sed provectibus. De vera religione 26, 49. Аврелий Августин, Малки трактати, 2001, с. 101.
72 De civitate Dei 22, 30, 5.
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Съчинението За Божия град има друга цел: то е усилие не да се мисли исто-
рическото ставане на човечеството, а да се обоснове християнската вяра в 
един свят, където тя се сблъсква със своето оспорване. Ако Августин въпреки 
всичко търси смисъл в историята, то е, за да разкрие в нея постепенната педа-
гогика на Бога в сърцето на човечеството, където Той подготвя народа, който 
е отделил за Себе Си, но също и цялото човечество да приеме Христос, кога-
то се изпълнят времената. Направената от Августин екзегеза на миналото и 
бъдещето зависи от едно познато или вярвано събитие – мъртвия и възкръснал 
Христос, обявен от пророците и мъдреците – което слага началото на единс-
твеното бъдеще, отговарящо на очакването за щастие. Той не разсъждава за 
бъдещето, понеже то принадлежи на Христос, връхна точка на индивидуалното 
съществуване и на световната история.

Тълкувателният ключ, който му позволява да препрочете историята, не е нито 
провиденчески, нито хуманистичен, нито материалистки, а духовен – законът 
на двете любови, който е в основата на двата града: за единия върховно благо 
са земните блага, за другия – Бог. Докато Каин основава град в този мимоле-
тен свят, един „град на човеците” (civitas hominum), Авел не основава нищо, 
което значи, че за него този свят е само място на странстване.73 Раждането 
и смъртта на големите империи показват невъзможността да се основе нещо 
трайно далеч от Предвечния. Но както видяхме, Августин знае, че историята 
е непълна и че остава да бъде завършена. И земният град, и Божият град са 
поверени на свободата на човека, без човекът да може да „пророкува” за тях-
ното бъдеще, щом един Бог има поглед върху още несъществуващото.

73 Вж. De civitate Dei 15, 1, 2.
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КАК	НАЦИСТИТЕ	

ПРЕОСМИСЛИХА	КОЛЕДА

В една мюнхенска бирария през 1921 г. новият лидер на нацистката партия 
Адолф Хитлер изнася коледна реч пред развълнуваната тълпа. Според сведени-
ята на полицията Хитлер е аплодиран от 4000 привърженици, докато осъжда 
„страхливите евреи за разпването на кръста на Спасителя на света” и се за-
рича „да не намери покой, докато евреите… не бъдат стъпкани”. Събрана около 
коледното дърво, след това тълпата запява коледни песни и националистически 
химни. Присъстващите представители на работническата класа получават бла-
готворителни подаръци.

През 20-те и 30-те години за германците това съчетание между познатото 
честване на празника с националистическата пропаганда и антисемитизма 
едва ли е нещо необичайно. В годините, през които нацистката партия увели-
чава своята популярност и численост, за да вземе накрая властта през 1933 г., 
ревностните пропагандисти на партията полагат усилия за „нацифицирането” 
на Коледа. Преосмисляйки традициите и създавайки нови символи и ритуали, те 
се опитват да впишат в популярния празник основните идеи на националсоци-
ализма. А сетне с помощта на държавния контрол върху публичния живот не е 
изненадващо, че успяват да популяризират и разпространят своята версия за 
Коледа чрез радиопредаванията и вестникарските статии. 

За всеки тоталитарен режим е характерно голямо несъответствие между публич-
ния и частния живот, между ритуалите на градския площад и тези у дома. В моето 



98

Християнство и история

изследване се интересувах предимно от това как нацистките символи и ритуали 
проникват в личните, семейни празници, далеч от погледа на партийните лидери.

Макар някои германци да се съпротивляват на твърде политизираната употреба 
на любимия в Германия празник, мнозина все пак възприемат нацифицирания праз-
ник, който възхвалява мястото на семейството в „расовата държава”, свободна 
от евреи и други външни натрапници. 

Преосмисляне на Коледа

Една от най-забележителните черти на семейното честване на празника през на-
цисткия период е преосмислянето на Коледа като неоезически, нордически празник. 
Вместо да акцентира върху религиозния аспект на празника, неговата нацистка 
версия възхвалява предполагаемото му арийско минало, термин, с който нацисти-
те отбелязват „расово приемливите” членове на германската расова държава.

Според нацистките интелектуалци популярните празнични традиции се основа-
ват на ритуали, свързани със зимното слънцестоене, практикувани от герман-

ските племена преди християнизацията. Свещите на коледната елха например 
напомнят за желанието на езичниците за „завръщането на светлината” след 
най-краткия ден в годината.

Редица изследователи са обръщали внимание на манипулативната функция на 
тези и други измислени традиции. Ала това не означава, че те не са популярни. 
Твърдението, че германските празници се основават на предхристиянски езиче-
ски ритуали и популярни народни суеверия, е защитавано от германски историци, 
богослови и популярни автори още от 60-те години на XIX век. 

И тъй като тези идеи и традиции имат дълга история, нацистките пропагандис-
ти успяват лесно да наложат представата за Коледа като празник на езическия 
немски национализъм. Огромен държавен апарат (концентриран в нацисткото 
Министерство на пропагандата и просвещението) полага усилия нацифицирани-
ят празник да доминира общественото пространство на Третия райх.

Но има два аспекта на нацистката версия на Коледа, които са сравнително 
нови. 

Пощенска марка за Коледа, която 
акцентира върху светлината
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Първо, тъй като нацистките идеолози разглеждат организираната религия като 
съперник на тоталитарната държава, пропагандистите се опитват да отсла-
бят или напълно да заличат християнските аспекти на празника. Официалните 
чествания може да споменават върховното божество, но в тях се акцентира 
върху слънцестоенето и „светлината” като доказателство за езическия произ-
ход на празника.

Второ, както подсказва и речта на Хитлер от 1921 г., нацисткото честване 
акцентира върху расовата чистота и антисемитизма. Преди идването им на 
власт през 1933 г. грозните и открити атаки срещу евреите вече заемат цен-
трално място в пропагандата около празника. 

Грубият антисемитизъм повече или по-малко е смекчен след 1933 г., когато ре-
жимът се опитва да стабилизира контрола си над изтощеното от политически 
разпри население, но нацистките тържества продължават да изключват онези, 
които са приемани за „негодни” от режима. Многобройните медийни изображе-
ния на винаги руси и синеоки немски семейства, събрани около коледното дърво, 
спомагат за нормализирането на идеологията за расовата чистота. 

Откритият антисемитизъм избуява в дните около Рождество Христово. Мно-
зина бойкотират универсалните магазини, собственост на евреи. На корицата 
на коледния каталог на един магазин от 1935 г. е изобразена светлокоса майка, 
която опакова коледни подаръци, а под снимката има надпис, който уверява кли-
ентите, че „магазинът вече е собственост на ариец!”.

Това е дребен, почти банален пример. Но той казва много. В нацистка Германия 
дори купуването на коледните подаръци може да се превърне в антисемитски 
жест и да спомогне за „социалната смърт” на евреите в Третия райх.

Посланието е ясно: в тържеството могат да участват единствено „арийци”.

Коледа „без Христос” 

Според националсоциалистическите теоретици жените и особено майките 
имат ключово значение за укрепването на връзките между частния живот и 
„новия дух” в германската расова държава.

Обичайните действия в дните около празника – опаковането на подаръците, 
украсата на дома, приготвянето на „немски” празнични храни и организирането 
на семейни тържества, са обвързани с култа към сантименталния „нордически” 
национализъм.

Пропагандистите обявяват, че като „жрица” и „покровителка на дома и огни-
щето”, германската майка трябва да се възползва от Коледа, за да „възроди 
духа на германския дом”. Празничните издания на женските списания, нацифици-
раните коледни книги и нацистките коледни песни обвързват съществуващите 
семейни обичаи с идеологията на режима.



100

Християнство и история

Тази манипулация навлиза във всекидневието. Майките и децата са поощрявани 
да създават украса за дома, оформена като „Слънчевото колело на Один”, и да пе-
кат празнични бисквитки във формата на клуп (символ на плодородието). Според 
пропагандистите ритуалът по запалване на свещите на коледното дърво създава 
атмосфера, подходяща за „магията на езическия демон”, и така чувството за 
„германскост” надделява над Витлеемската звезда и раждането на Иисус.

Пример за пропускливите граници между частните и официалните форми на 
празнуване са семейните коледни песни. 

Пропагандистите неуморно налагат множество нацифицирани коледни песни, в 
които християнските теми са заменени с теми, свързани с расовата идеология 
на режима. „Възвишената нощ на ясните звезди”, най-известната нацистка ко-
ледна песен, е препечатвана в нацистки песнопойки, излъчвана е по радиопрогра-
мите, изпълнявана е на безброй публични чествания, а също и в домовете. 

Тази песен става толкова популярна, че продължава да бъде изпълнявана и през 
50-те години, като част от обичайния семеен празник (дори и днес тя е част 
от някои публични представления!). Мелодията на песента имитира традицион-
на коледна песен, но нейният текст отрича   християнския произход на празника. 
Стиховете за звездите, светлина и вечната майка предполагат, че светът е 
изкупен от вярата в националсоциализма, а не в Иисус.

Съпротива или съгласие сред германската 
общественост?

Никога няма да разберем колко германски семейства са пели у дома „Възвишена 
нощ” или колко са пекли коледни бисквитки, оформени като германско слънчево 
колело. Но има документи, които показват какво е било отношението на хората 
към нацифицирания празник, написани основно от официални източници. 

Например „отчетите за дейността” на Лигата на националсоциалистическите 
жени показват, че преосмислянето на Коледа предизвиква известни разногласия 
сред нейните членове. Документите на Лигата споменават за напрежение, ко-

Популярната коледна песен  
„Възвишената нощ  
на ясните звезди”
Снимките са на автора  
на статията
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гато пропагандистите оказват твърде голям натиск за отхвърляне на религи-
озните традиции, тъй като това пораждало „големи съмнения и недоволство”.

Религиозните традиции често се сблъскват с идеологическите цели: допусти-
мо ли е „убеден националсоциалист” да празнува Коледа с християнски коледни 
песни и рождественски пиеси? Как убедените нацисти да спазват нацифици-
рания празник, когато в магазините се продават предимно обикновени коледни 
стоки и много по-рядко – коледни книжки с нацистки песни?

В същото време германски духовници открито се противопоставят на опитите 
за заличаване на Христос от честването на Коледа. В Дюселдорф преди Коледа 
духовници насърчават жените да се присъединят към техните женски клубове. 
Католическият клир заплашва да отлъчи жените, които се присъединяват към 
Лигата на националистическите жени. На други места вярващи жени бойкоти-
рат коледни тържества и благотворителни кампании на Лигата. 

И все пак тези форми на съпротива никога не успяват да се превърнат в същин-
ско предизвикателство пред нацисткия празник.

Докладите за общественото мнение, съставяни от нацистката тайна полиция, 
често се спират на популярността на нацистките коледни празници. Дори към 
края на Втората световна война, когато приближаващото поражение все повече 
дискредитира нацисткия празник, тайната полиция съобщава, че ропотът срещу 
официалната политика накрая се разтваря в общото „коледно настроение”.

Въпреки споровете около християнството много германци възприемат нацифи-
цираната версия на Коледа. Завръщането към шарените и приятни езически 
„германски” традиции крие в себе си обещание за оживяване на семейното тър-
жество. Не на последно място, спазването на нацифицирания празник символи-
зира расовата чистота и национална принадлежност. Само „арийците”, но не и 
евреите могат да празнуват немската Коледа. 

Нацифицирането на семейните тържества е част от изпълнения с парадокси и 
спорове терен на личния живот в Третия райх. Баналното, всекидневно на пръв 
поглед решение да бъде изпята една коледна песен или да бъде изпечена опре-
делена коледна бисквитка се превръща в акт на политическо несъгласие или в 
израз на подкрепа за националсоциализма.

Превод от английски: Момчил Методиев
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БОРИС	ДЕНЕВ	И	ИЗКУСТВОТО	

МУ,	ПОСВЕТЕНО	НА	ВЯРАТА	И	

РЕЛИГИЯТА

Борис Денев (1883–1969) се вписва лесно в категориите „пейзажист”, „военен 
художник”, „баталист”, но досега работата му в жанра, дефиниран като „религи-
озно изкуство” (sacred art), остава встрани от интереса на изследователите. За 
него тази територия е част от цялостните му занимания с рисунка и живопис. В 
архивите на семейството, щедро завещани на СБХ от дъщеря му Славка Денева 
през 1983 г., намираме много творби, в които религията и вярата в по-общ смисъл 
присъстват равноправно в самостоятелни творби заедно с останалото му твор-
чество. В спомените му, а и в публикуваните есета се срещат препратки към биб-
лейски и евангелски текстове, като Денев прави това с ясна ангажираност към 
проблемите на съвременността и с желанието да ги поясни понятно и картинно.

Любопитството на Борис Денев да проникне в тайните на природата, на гледа-
нето и виждането (написва три тома, посветени на перспективата), на лете-
нето (прелита няколко метра с построени от него криле като същински Икар), 
на музиката (конструира музикалните инструменти на „Бръмбазъците” и свири 
на всеки един от тях) е наистина ренесансово.

По време на Балканскaтa, Междусъюзническата, Първата световна война, а и 
в участието си в мирното освобождаване на Добруджа през 1940 г. военният 
художник Борис Денев рисува отблизо придвижването на армиите и реални-
те военни действия, преживява заедно с войниците очакването и мислите за 
смъртта преди битка. В записките във военните му тетрадки и в рисунките, 
трескаво следващи възторга на българската армия, славните битки, преходите 
в калта с убитите тела на хора и коне, на войници в очакване на боя се раз-
читат емоциите на художника в полето на преходността, краткостта на зем-
ното битие, мимолетното. В ескиза „Молитва пред боя” (1919 г., ХГ – Плевен) 
войниците са слeти в обща маса, без лица, само жестът на благославящия ги 
отец събира символиката на саможертвата и вярата в победата. Една от пос-
ледните големи композиции на Борис Денев е пак „Война” (Резервата настъпва в 
походна колона), получила контрактация от СБХ през 1961 г., но за негово огорче-
ние отказана по-късно, защото комисията не одобрява крайния резултат. В тази 
картина няма победен патос, покрити с плащове войници газят в калта сякаш 
без цел. От емоцията на тази картина можем да разберем и защо през 1925 г. 
Борис Денев напуска престижната длъжност „щатен военен художник” – защо-
то го принуждават да рисува официални парадни картини, а на него са близки до 
сърцето сюжетите, в които герои са обикновените войници.
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Една от темите, които Денев 
разработва с микеланджелов-
ски патос, е „Адамити”. Веро-
ятно има значение и това, че 
адамитството е свързано с ис-
торията на родното му Велико 
Търново. А допълнителна причина 
за поемане на такова творчес-
ко предизвикателство виждаме 
в многото ескизи за тази недо-
вършена, сложна и като движе-
ние, и като енергия композиция. 
Там множеството голи тела в 
екстаз са освободени от дрехи-
те, сякаш освободени и от ве-
ригите на греха. Докато следва 
в академията в Мюнхен, Денев е 
възпитал усет към детайла, но и 
към експресивността на човеш-
ките тела. Преплетените тела 
в „Адамити” са като един орга-
низъм с общо съзнание. 

Като дете Борис Денев се въз-
хищава на цветовете като на-
града свише. В патриархалния 
дом до брега на Янтра висят до-
машни икони, които той съхранява цял живот въпреки превратностите по време 
на атеистичния комунизъм, когато семейството е лишено от по-голямата част 
от дома си на улица „Шипка” 18 в София. От непубликувани редове в автобиогра-
фията му можем да надникнем в неговото детство: „Безкрайно бе щастието ми, 
когато попадна на мое разположение един „Закон Божи”, стар учебник, останал 
навярно от братята или сестрите ми. Картинките в тоя „Закон Божи” бяха го-
леми, изразителни и ме изпълваха с благоговение. Върху тия картинки задоволих 
за първи път жаждата си към багрите. Как да оцветявам картинките, научих 
от брат си. Бай Алеко бояджията ни даваше малки парченца от някакво дръвче 
или коренче, което издаваше една особена миризма и което наричахме „жълти-
чав”. Като търкахме жълтичав по книгата, той оставяше наситена жълта боя. 
Така, изпълнен от блаженство, боядисвах ореолите на светците в Закона Божи. 
Ореолите почваха да греят като слънце... Миризмата от жълтичава, дъхът от 
печатната книга и светостта на изображенията ме привеждаха в някакъв худо-
жествен екстаз, какъвто никога по-късно не съм изпитвал”1. 

Още като млад учител, само на 23 години, Денев пише в своя реферат за обуче-
ние по рисуване за деца, че целта на рисуването, както и на всяко изкуство, е 

1  Архив на  Фондация „Поддържане на изкуството в България” (ПИБ) в СБХ.
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да облагороди сърцето на човека. Той поставя задачи за децата – да упражняват 
уменията си и техническите сръчности, но преди всичко подчертава идеите си 
за формиране на детето, което трябва да изпитва и възпитава в душата си 
чувство на чистота, ред, любов към красивото, хармоничното, естественото и 
възвишеното... и любов към природата. 

Природата е част от мирозданието според Борис Денев и в него хармонично съ-
ществуват Адам и Ева. Няколко са вариантите на Денев за тази вечна тема, в 
повечето от тях Ева е обърната и с поглед, и с жест към Адам, който музицира 
на кавал. Художникът наименува картините от тази серия или „Адам и Ева”, или 
„Пасторал”, като ни препраща към библейските текстове, но и към „Буколики” 
на Вергилий. В ескиз, запазен в архива на Денев, Ева е отправила поглед, с който 
ни води навътре в природата към дълбочината на условното светещо простран-
ство на пейзажа. Тя е насочила поглед към планините, небето над тях, символи 
на сътворението. 

Любовта на Денев към книгите започва още от ранното му детство. В архива 
му намираме философска, поетична, техническа литература на няколко евро-
пейски езика с бележки на немски, италиански, английски. Ето пък какво си спом-
ня за детския възторг пред една от най-важните книги в детството си: „Илюс-
трованата Библия беше най-вълшебната книга. Никога не можах да се наситя 
на нейните картини. Често ги разглеждахме с моята по-малка сестра, като се 
изпитвахме дали сме видели всичко в дадена картина – някое дребно нарисувано 
човече или малък предмет.

Как хубаво и страшно беше, когато разглеждах Авраaм, замахнал с остър нож, 
а пред него коленичило детето Исаак. Погледите на Авраaм, Исаaк и на ангела, 
който хваща ръката на Аврaама, са някак кротки, унесени, защото изпълняват 
нещо, което тъй трябва да бъде...

Египетските колесници със стрелци, опънали лъкове, чудното облекло на фара-
она, чудно хубаво изписано гърбенце на Венеамина, коленичещ и плачещ пред 
Йосифа, и сребърната чаша в чувала жито до него, разкошните дрехи с много 
дипли на фарисеите и на богатите, мускулите по голите крака и гърбове, изоб-
ражението на „разслабления”, на болните, на фарисеите и на Иисус... Всичко 
това е тъй хубаво, като че е истински живот в друг, приказен свят, та и лоши-
те хора изглеждат хубави и безгрешни, защото вършат нещо, което трябва да 
стане, както е писано...”.

В архива на СБХ са запазени три ескиза с композиции за „Посичането на Ев-
тимий”, които се различават драматургично. Художникът, който е неоспорим 
майстор на перспективата, приближава или издига нагоре гледната точка, про-
меня мащаба на фигурите, които от основни персонажи се превръщат в малка 
частица от драматичния пейзаж, в чийто център е скалата с емоционално 
сгъстената сцена, в която палачът с меч над главата на светеца се вкаменява. 
Разпознаваме скалните масиви над Търново под надвисналото буреносно небе. 
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В „Похвално слово за Евтимий” на Григорий Цамблак, книга, която се намира и в 
библиотеката на Деневи, четем: „После, грабнат от войниците, той благодръз-
новено застана пред мъчителя, без страх в душата си, без да се измени от бо-
язън и със спокойствието на лицето си проявяваше благодатта на Духа, Който 
живееше в него. А когато съблякоха одеждите му и го отведоха на градската 
стена, за да бъде позорна неговата смърт, и приготвиха всичко необходимо за 
посичането му, нима промени лице, нима се разтрепера, нима показа с нещо обич 
към живота? Съвсем не: защото беше ученик на Павел и като него бързаше да 
се отдели от тялото и да заживее с Христа. И това пролича от думите, които 
каза на варварина: О, несправедливецо, защо така безумно и долно унизи величие-
то на моето достойнство? Подобаваше по-напред свещеникът да се пожертву-
ва, а след това да го последват жертвите, трябваше пастирът да върви пред 
овцете и бащата – пред децата. Те всички бяха първо на мене поверени, затова 
и на мене първо приличаше да изпия чашата на заколението: защото работни-
кът, който се труди, трябваше пръв да вкуси от сладкия плод!

Това говореше великомъдрият и призоваваше палача и главата скланяше, като 
протягаше с готовност шия. И оня дойде и беше вече готов да нанесе смър-
тоносния удар. Но Този, Който някога порази и направи неподвижна ръката на 
оня беззаконен цар, простряла се да улови пророка, и тази убийствена десница 
по същия начин превърна в неподвижна и неспособна за действие, сякаш беше 
някаква ръка на мъртвец, прилепена към живо и движещо се тяло. И се потвърди 
онова, за което се молеше Давид: Отплати им според делата на ръцете им. Това 
хвърли в ужас оня горделивец и цялото измаилтянско сборище и ги накара повече 
да не стоят и да избягат от самото място, а на блажения, като наметнаха 
одеждите, му казаха да върви свободно, където иска”.

Епизодът с опита да бъде посечен св. Евтимий и вдървената ръка на палача 
има съответствие в библейския текст в Третата книга Царства, където при 
подобни обстоятелства остава неподвижна ръката на цар Йеровоам.2

След като Борис Денев е арестуван и тикнат в затвор и концлагер за почти 
година, следва и изключване от СБХ. Години наред няма разрешение да рисува на 
открито, няма поръчки и откупки. Смиляват се над него духовниците. В „Споме-
ни не за издаване” на Вера Мутафчиева намираме пасаж за този период: „После 
съжалиха художника духовниците, тях властта все още не бе прочистила откъм 
благотворителност. Те му набавиха бои, платно и му поръчаха две монументални 
платна с исторически сюжети: „Патриарх Евтимий се прощава с търновци” и 
„Пренасянето на мощите на света Петка в Търново”. Само чрез въображение 
Денев се завърна в Търново, иначе нямаше пари за влака дотам”3.

Една от големите композиции на Борис Денев – „Голгота” – е завършена през 
1924 г. Внушителната маслена картина се намира в ХГ – Пловдив. Декорът 
на сцената е събирателен образ от родното Велико Търново и представата 

2  Вж. http://www.pravoslavieto.com/life/01.20_sv_patr_Evtimij_Camblak.htm
3  Мутафчиева, Вера. Вместо предговор. В: Борис Денев. Фейлетони 1937–1941. Рисунки от затвора и конц-
лагера 1944–1945. Фонд ПИБ, СБХ. София, 1996, 1-5.
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за Йерусалим. Основното събитие – изминаването на последните метри преди 
поставянето на кръста на хълма, е изобразено сякаш като вторично в сред-
ния план, тълпата е обобщена, а фигурата на Христос, носещ кръста, е едва 
забележима. Примери за такива уж изместващи основната тема композиции 
не липсват в европейската ренесансова живопис, а Денев е имал възможност 
да разучава такива картини по време на пътуванията си в големите музеи на 
Европа. В ескиза, съхранен в архива на художника, сюжетът е съвсем нечетлив, 
единствената фигура, на която е отделено внимание, е тази на Петър. На фона 
на бурното небе и надникналата сред облаците светлина той бяга панически 
от себе си, от учениците и от самия Иисус, от Когото се е отрекъл трижди 
ден преди това . 

Борис Денев рисува и няколко изображения на светци – свети Иван Рилски (на-
чалото на 20-е години), свети Георги, свети Климент Охридски. Интересът на 
художника към конете – той е истински майстор в този труден жанр – в покой 
и движение, намира различна интерпретация в изображението на кон в канона на 
иконата на свети Георги. Съзираме по-скоро романтичен жест в трактовката 
на цялата сцена, в която е намерено цветово и композиционно решение на по-
знатия сюжет в натюрела на Денев с уважение към иконната традиция.

Борис Денев разработва през дългия си живот и сюжети от светите писания: 
„Адам и Ева”, „Праведният Йов”, „Българска Коледа”, сюжети от българската 
история, свързани с християнството: „Отец Паисий в Света гора”, „Посичане-
то на Патриарх Евтимий”, „Монаси в лодка около Света гора”, „Посрещането 
на Антим I” (30-те години). „Отец Паисий в Хилендарския манастир” (1936 г.), 
„Ученик на св. Климент проповядва пред народа” (1957 г.) и много други, рисува 
илюстрации за пресата и събития, свързани с празнувания на герои и светци. 
Пейзажите му с манастири и църкви са многобройни и съставят видима част 
от пейзажното му наследство. С цялото си творчество, житейско поведение, 
слово и позиция Борис Денев се утвърждава като един от важните български 
хуманисти на XX век.

Благодаря на Мариела Янакиева, Светослав Попов и Красимир Бехтерев за спо-
деленото време, за разговорите и редакциите по текста. 

Използвани източници: 
Архив на Борис и Славка Деневи в СБХ

Денев, Борис. Фейлетони 1937–1941. Рисунки от затвора и концлагера 1944–1945. 
Фонд ПИБ СБХ. София, 1996

Христова-Радоева, Весела. Щрихи от биографията на художника. В: Борис Денев 
(1883–1969). Фондация ПИБ. София, 2013

Михалчева, Ирина. Борис Денев. Български художник. София, 1964 


