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Дякон Андрей Кураев

ГЕНЕЗИСЪТ	НА	ЗЛОТО:	ЧОВЕКЪТ	

И	НЕ	САМО

Православната мисъл познава четири източника на злото.

Първият от тях е Бог, Творецът. Онова, което човек може да оценява като 
зло, може да има своята причина във волята на Твореца. Църковнославянският 
текст на пророческите книги казва: Нет зла во граде, еже Господь не сотвори 
(Амос 3:6; на бълг.: Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?). 
Аз Бог, творяй мир и зиждяй злая (Ис. 45:7; на бълг.: Аз създавам светлината и 
творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствие). Св. Иоан Златоуст казва, 
че той също „възклицава” заедно с пророците, и уточнява, че зло Исаия нарича 
бедствието.

Тази богословска неочакваност е следствие от това, че Бог, Чиято мяра е 
„по-дълга от земята”1 (Иов. 11:9), казва за себе си: „Моите мисли не са ваши 
мисли” (Ис. 55:8).

1  Св. Иоанн Златоуст. Беседы о дьяволе I. // Творения. Т. 2. Кн. 1. СПб., 1896, с. 278-279. 

Дякон Андрей Кураев е руски богослов, мисионер и църковен публицист. Ро-
ден през 1963 г. в атеистично семейство, през 1982 г. приема кръщение, а 
през 1988 г. завършва Московската духовна семинария, откогато датират и 
първите му богословски публикации. В периода 1988 – 1990 г. изучава право-
славно богословие в Букурещкия университет в Румъния, където през 1990 г. 
е ръкоположен за дякон от румънския патриарх Теоктист. След завръщането 
си в Москва, в периода 1990–1993 г., е референт в канцеларията на Москов-
ския патриарх Алексий II, от 1996 г. е професор в православния богословския 
институт „Св. Тихон”, а от 2004 до 2013 г. е преподавател в Московската 
духовна академия и семинария. Участва в редакционните колегии на няколко 
издания на Московската патриаршия, а от 2004 г. е член и на Синодалната 
богословска комисия. На 30 декември 2013 г. е изключен от преподавателския 
състав на Московската духовна академия, официално заради провокационна 
дейност, а всъщност заради острите му критики към порядките в обхваната-
та от скандал Казанска духовна семинария. На следващата година се изказва 
критично и срещу анексирането на Крим от Русия. Известен с полемичните 
си изказвания, дякон Адрей Кураев е автор на множество статии и книги, но 
най-голяма известност му носят текстовете, които публикува в своя блог:  
https://diak-kuraev.livejournal.com/
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В този случай онова, което човек смята за зло и несполука, може да идва към 
него от бъдещето му. За да избави този човек или тези, чиито съдби са свърза-
ни с него, от онова зло, към което те волно или неволно се движат, Бог може да 
спре това движение и подобно спиране понякога бива твърде болезнено. Но тази 
болка се причинява от хирурга.

Вторият източник на злото е самият свят в неговото увредено състояние. 
Както след взрив на ядрено устройство източник на радиация става дори онова, 
което преди е било радиационно безопасно, така е и в космоса, който е прежи-
вял катастрофата на грехопадението. Като говори за края на света, Христос 
предсказва скръб, каквато не е била от „от край свят досега” (Мат. 24:21). В 
гръцкия оригинал откриваме думата καταβολή (в църковнославянския превод – 
сложение). Ориген2 намира за нужно да подчертае: „На латински този израз 
бива невярно превеждан като constitutio (устрояването) на света. В гръцкия 
език καταβολή означава по-скоро низвержение, т.е. сваляне долу. И така, думата 
καταβολή, изглежда, посочва изпадането на всички въобще същества от висше-
то състояние в по-нисше”.

Светът, отпаднал от Бога, се пронизва от токовете на ентропията, разпада, 
тлението. Затова, ако човекът живее само „в този свят”, то в него той няма 
да може да намери енергия, която да го постави над тази тленна изменчивост. 
Инерцията на обезбожеността, а значи на духовната слепота, корупцията и 
смъртността – го смазва. По думите на Марк Подвижник, „ние наследихме не 
Адамовото престъпление, а смъртта, произлязла от него”3.

Изворът, отровен в самите си начала, носи примесената в него отрова надолу 
по цялото си течение (което съвсем не е учудващо, доколкото изворът на чо-
вешката история с всяко следващо поколение по-скоро помътнява, отколкото да 
се избистря). „Наследствеността на греха съвсем няма характер на наказание 
по отношение на потомството. Тя представлява логически необходимото про-
дължение и развитие на греховния живот или, както беше казано по-горе, полу-
живот. Ако не вмествам в себе си божествения, безусловен живот, аз не мога и 
да го предам по наследство на децата си. Мога да им дам само онзи относите-
лен живот, който се характеризира като непрекъснато умиране и непрекъснато 
оживяване на умиращия”, пише княз Евгений Трубецкой.4

Източнохристиянската традиция се различава в разбирането си на думите на 
апостола: „… както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смърт-
та, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в 
когото всички съгрешиха” (Рим. 5:12) от западната августинска традиция. Тук 
перспективата е различна от западното августинство, което разглежда пад-
налата природа в категориите на колективната виновност, наследена от Адам 
по рождение. На Изток смятат, че за падналото човечество е необходимо да 

2  De principiis III 54. Цит. по: Ориген. О началах. Самара, 1993, с. 232-233. Редакторите на сборника отбеляз-
ват, че това са думи на Руфин Аквилейски, преводача на Оригеновия За началата на латински.
3  Преп. Марк Подвижник. Нравственно-подвижнические слова. Сергиев Посад, 1911, с. 109.
4  Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. Берлин, 1922, с. 194.
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се освободи от Узурпатора, чието царство използва смъртта като оръдие за 
своето владичество. От страх пред смъртта тварта през целия си живот 
се подлага на робство (Евр. 2:15). Гръцките Отци са описвали смъртта, про-
излязла от Адам, като причина за личните човешки грехове в падналия свят. 
„Като станали смъртни – пише бл. Теодорит Кирски, – (Адам и Ева) са заченали 
смъртни деца, а всички смъртни стават жертва на страстите и страховете, 
на плътските наслаждения и страданията, на гнева и ненавистта”5… Скован 
от страха от неминуемата смърт, падналият човек се намира в постоянна 
борба за оцеляване (срв. с Дарвин), но в самия себе си няма никаква гаранция 
за безсмъртие. Ако намери за себе си начин да оцелее за някакво време, това 
обичайно става за сметка на ближния. А това събужда противоречиви потреб-
ности и става причина за постоянен конфликт заради контрола над материал-
ните ресурси на тварния свят… Падналото човечество пребивава като роб на 
болезнения детерминизъм: смъртността обуславя физическите потребности и 
прави неизбежни страстите.”6

И така, натискът на падналия космос върху човека може да се разглежда като 
един от източниците на злото. Човекът идва в света, както се влиза в зона, 
пострадала от чернобилска катастрофа.

Частен случай на натиск от страна на увредения космос върху свободната чо-
вешка воля представлява социалният натиск. „Не се лъжете: лоши беседи разва-
лят добрите нрави” (1 Кор. 15:33). 

Третият източник на злото – това е светът на нечовешкия разум. Демониче-
ският свят. Ние не знаем как е възникнало злото в него. Можем да си припомним 
хипотезата на митрополит Антоний Сурожки, според която всяка свободно-лич-
ностна воля (а личността предполага определена осъзната центрираност на 
своя живот, своего рода аперцепция) в някакъв момент е изправена пред избора: 
да обича Бога повече от себе си или да обича себе си повече от Бога.

Това е избор и значи – свобода. Обяснената свобода вече престава да бъде 
такава. Ако бъдат намерени и указани логически необходимите пътища, довели 
именно към такъв свободен акт, значи този акт не е бил свободен, а провокиран 
от своите причини. 

И така произходът на злото е необясним не само защото това би означавало 
разложимост на тайната на свободата до философски реактиви. Работата е 
там, че е не само философски невъзможно, но и нравствено недопустимо да се 
описва произходът на злото.

В руската философия е настъпил същински бунт, състоящ се в това, че стане ли 
едва дума за проблема за произхода на злото, философите и богословите просто 

5  Comm. in Rom. // PG. 80, 1245A.
6  Протопресвитер Борис Бобринский. Наследие Адама с точки зрения о. Иоанна Мейендорфа // Богослов-
ский вестник. Вып. 3. М., 1999, с. 18-19.
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са отказвали да го решават.7 С. Л. Франк пояснява относно това, че по силата 
на нашата погрешна (а затова навярно и разпространена) мисловна привичка, 
да „обясняваме” значи „да разбираме”, а „да разберем” – означава „да простим”. 
Само че, казва той, аз нямам намерение да „прощавам” на злото и затова въоб-
ще няма да намислям откъде, как и „по силата на какви причини” то се е случило. 
Злото няма причини, няма основания – него не бива да го има и няма смисъл да се 
строят схеми на мирозданието, които рационално и аргументирано да показват 
необходимостта от злото и да му предоставят уютно място. „Тук човешката 
мисъл претърпява силна съблазън да докаже необходимостта от греха, него-
вата неизбежност във вселенското равновесие и с това „да оправдае Бога”. 
Тези изкушения трябва да бъдат преодолявани с усилена трезвост на духа”, 
потвърждава тази позиция и о. Георгий Флоровски.8 Още по-рано същото преду-
преждение чуваме от Климент Александрийски: „Нека не говорят необмислено, че 
причината за злото е в недостатъците на материята, а също и в лекомислието, 
произхождащо от невежеството, пък и въобще, че злото е необходимост”9.

Християнската теодицея има естетически характер. Очевидната порочност на 
света се преодолява чрез волевата преориентация на възгледа върху друг пред-
мет на съзерцание. В библейската книга Иов Бог не дава отговор. Той отхвърля 
твърде повърхностните теодицеи на приятелите на Иов. Но Своя отговор не 
помества в слово. Само показва Себе Си на Иов. Истинният отговор се дава 
на сърцето на Иов: „Слушал бях за Тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми 
Те виждат” (Иов. 42:5). Не бива непрестанно да питаме само за Бога. Поне от 
време на време следва да попитаме Самия Бог. Трябва да се обърнем към Онзи, 
Който по същество е изразим и познаваем единствено в звателен падеж: „Боже 
мой!”.

Изглежда нещо подобно е разбрал и Екзюпери. Припомняйки, че битието е пре-
пълнено с човешки думи, той пише в последната си книга: 

„Ах – Господи! – нека един ден, подслонявайки своето творение, да отвориш го-
лямата порта пред бъбривата човешка раса и да ги подредиш във вечния обор 
след свършека на времената и както се отнема треска, да отнемеш смисъла на 
нашите въпроси.

Тъй като ми беше дадено да разбера, че целият напредък на човека е в това да 
открие, че един след друг всички негови въпроси нямат смисъл, защото аз се 
съветвах с моите учени и те не само не са намерили някакви отговори на ми-
налогодишните въпроси – Господи! – но ето че и днес се усмихват сами на себе 
си, защото истината им се яви като заличаване на въпрос.

Аз, който добре зная, Господи, че мъдростта не е отговор, а изцеряване на из-
менчивостта на езика, зная го даже за тези, които се обичат и сядат с прове-

7  Франк С.Л. Реальность и человек. Париж, 1957, с. 302-303.
8  Флоровский Г. Метафизические предпосылки утопизма // Путь. 1926. No 4, с. 48.
9  Stromata 7.3.
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сени крака на ниския зид пред портокаловата плантация рамо до рамо, знаещи 
добре, че не са получили отговор на зададените си вчера въпроси. Ала аз позна-
вам любовта и това, че никакъв въпрос вече няма да бъде зададен.

И едно по едно, от противоречие към противоречие, аз напредвам към мълчание-
то на въпросите и по такъв начин – към блаженството.

О, бъбривци! Хората са тъй похабени от питане.

Безумец е, който се надява на отговор от Бога. Ако Той те приеме, ако те из-
цери, то е като заличи твоите въпроси с десницата Си, както треската. Така 
е...”10 Отглас от мъдростта на Иов се дочува и при К. С. Луис, чиято героиня 
казва: „Сега знам, Господи, защо не отговаряш. Пред Твоето лице умират въпро-
сите”11.

Иов е видял, че Божият свят е по-голям от човешката болка. Човекът не може 
да му придаде смисъл. Но именно там е работата, че човек не е сам в света. 
Светът има смисъл и в края на краищата този смисъл ще се окаже не чужд на 
човека, защото в света има Бог. Честъртън се опита да предаде интонацията 
на книга Иов така: „Иов нищо не узна, но усети страшния дух на онова, което 
е твърде прекрасно, за да се поддава на разказ… Божиите загадки утешават 
по-добре от човешките отговори”12.

Утешение Иов намира точно в противоположната страна на утешението на 
Моисей. Както помним, утешението на Моисей се състои в това, че светът е 
антропоцентричен, че Бог се грижи за човека и го води по пътищата на истори-
ята, че човекът не е случаен в света. Иов намира утешение в това, че светът 
не е съразмерен на човека. Моисей води своя народ в обетованата земя, за да 
придобие Бога на земята. При Иов земята се изтръгва изпод краката му, за да 
може той – в оголилата се пустота – да види лика на Бога.

И в Евангелието Христос не обяснява генезиса на злото. „Кой е съгрешил, тоя 
или родителите му, за да се роди сляп?” – питат Христос, като Му показват 
слепородения. Отговорът е странен: „нито тоя е съгрешил, нито родителите 
му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му” (Иоан. 9:3). Божията 
слава, теофанията – е това, което може именно да се съзерцава, да се зре. В 
книга Иов Божията слава се явява чрез унижението на Иов. В Евангелието тя 
явява себе си чрез унижението на самия Бог. Пред разпятието Христос казва: 

10  Сент-Екзюпери, Антоан дьо, Цитадела, прев. Росица Василева (София: Христо Ботев, 1995), ч. 1, ХХХІХ, с. 183-4,
11  ‘I know now, Lord, why you utter no answer. Before your face questions die away.’ Авторът цитира по руския 
превод на Kallistos of Diokleia, ‘C.S.Lewis: An ”Anonymous Orthodox”?’, Sobornost, 17.2 (1995), p. 17, където пък 
Калистос Уеър цитира Lewis, C. S. (Clive Staples), Till We Have Faces; a Myth Retold (New York, Harcourt, Brace, 
1957), p. 308 <http://archive.org/details/tillwehavefacesm00lewi> [accessed 30 March 2020]. Б.пр.
12  Преводът е по А. Кураев (Честертон Г. К. Книга Иова // Мир Библии. М., 1993. No 1, с. 33-35.), а ориги-
налът на Честъртън е следният: He has been told nothing, but he feels the terrible and tingling atmosphere of 
something which is too good to be told. The refusal of God to explain His design is itself a burning hint of His design. 
The riddles of God are more satisfying than the solutions of man. The Book of Job, with an Introduction by G.K. 
Chesterton & Illustrated in Colour by C. Mary Tongue (London C. Palmer & Hayward, 1916) <http://archive.org/
details/bookofjobwithint00londuoft> [accessed 30 March 2020], p. xxii. Б.пр.
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„Дошъл е часът да се прослави Син Човеческий” (Иоан. 12:23). Да се прослави не 
в смисъла на това да стане известен, а в смисъл да яви истинната сила Божия. 
И така, Син Божий дойде в света, за да победи злото, не за да го обясни. Кръс-
тът означава още и това, че Бог се стреми към разрешаването на тази задача, 
която по никакъв начин не може да реши човешката етика: как да се унищожи 
злото, без да се унищожава носителят на злото.

Подвижникът на ХХ век, архим. Софроний (Сахаров), възмутен от видените 
страдания, се обръща с въпрос за тях: „Защо Той допуска това?”. И в отговор 
чул в сърцето си словата: „А ти нима се разпъна за тях?”13.

Така съзерцанието на Бога и във величието на теофанията и в унижението на 
кръста позволява болката и недоумението да се преобразят в славословие. Мо-
литвата на православния обряд на опелото говори за тази метаморфоза: „Над-
гробное рыдание творяще в песнь „Аллилуия”.

И разбира се, генератор на злото може да бъде самият човек. Библейският раз-
каз за грехопадението не позволява на човека да отмахне от себе си отговор-
ността. Различаването на човешката вина се оказва едновременно и теодицея, 
и космодицея. Християнският отговор на въпроса за причината на злото не 
трябва при това да разрушава, да демонизира самия човек. 

Четири ценности трябва да се съхранят при осмислянето на причините на 
злото: възможността с добър и надяващ се поглед да се гледа по посока на 
Бога; възможността да се оправдае присъствието и действието на човека в 
„този свят”; възможността да се приема човека като предмет на блага грижа; 
възможността за морална оценка на човешките действия, която само вярата в 
свободата на човека дава.

А как така един добър деятел в добрия свят, ръководен от добрия Бог, успява да 
стане източник на злото?

Китайският мъдрец Сюн Цзъ в III в. пр. Хр. полемизирал със своя колега Мен Цзъ, 
който твърдял, че природата на човека е добра: „Аз утвърждавам, че това е не-
правилно. От древност до наши дни доброто е съответствие на постъпките и 
изказванията на истинното дао. Ако предположим, че природата на човека наис-
тина изначално е съответствала на истинното дао, че човекът винаги е след-
вал установените правила, то защо са съществували също и съвършеномъдрите 
властители и какво значение са имали те? Какво значение биха могли да имат, 
ако природата на човека независимо от тях е съответствала на истинното дао 
и следователно на установените правила?”14.

В този откъс е забележително неразбирането на това, че човекът може да 
действа не просто като екземпляр на рода: действията на човека тук едноз-

13  Архим. Софроний (Сахаров). О молитве. СПб., 2003, с. 60.
14  Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969, с. 231.
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начно се определят от неговата природа и даже пред лицето на самия себе си 
човекът не е свободен.

Най-простото нещо е човекът да бъде обявен за онтологически инвалид, а не-
говата инвалидност да бъде представена като резултат от действието на 
нечие увреждане. Ако търсим както в миналото свободата в самия човек, то 
ще се наложи да създаваме още по-сложни антропологически модели, от онези, в 
рамките на които са спорели Сюн Цзъ и Мен Цзъ.

В православието човекът е преди всичко сложно същество („система”). Тази 
система е отворена за външни въздействия и сама е длъжна, преодолявайки 
собствените си рамки, да застане на пътя на самотрансцендирането. Ето в 
тази именно динамична сложност се таи възможността за грешка.

На човека е присъща двойна сложност. Първата сложност е в неговата микрокос-
мичност. Човекът живее с много животи: физиологичен, биологичен, плътски (плът 
на езика на православната аскетика означава онези слоеве на нашата психика, кои-
то са свързани с телесността ни, в това число и със сексуалността), собствено 
човешки (културен, разумен, такъв, който проявява себе си в системата на меж-
дуличностните човешки комуникации) и свръхчовешки (собствено духовния).

Между тях трябва да бъдат установени йерархични отношения: най-високото 
трябва да контролира по-ниското. Едно нещо е кучето, вързано на верига в двора, 
а друго – същото това куче, намъкнало се с четирите си лапи на обедната маса 
и поглъщащо обяда ми вместо мен. Ето тук трябва да се каже: „Стой на място!”.

При това по-нискостоящите животи се дават на човека при раждането и му се 
натрапват с неговия първичен опит за социализация и възпитание. А пък ето, 
по-високите жизнени нива трябва навлизат чрез свободата на човека и затова 
те невинаги са реализируеми. Още повече че след като веднъж се достигне 
„ъпгрейда”, той не е гарантиран за по-сетне: може да бъде изгубен и тогава ще 
се наложи да се възхожда отново към него.

Втората сложност на човешкия феномен е свързана с това, че цялата комплекс-
на и подвижна природа на човека все пак се отличава от неговата личност.

Това, което в човека отговаря на въпроса „какво?”, съставлява неговата същност. 
Субектът обаче, който владее тези качества и енергии, е личността. Личността 
в патристиката се разбира като конкретно битие. Преминавайки през Василий Ве-
лики, Григорий Богослов, Григорий Нисийски, Теодор Студит, Боеций, Августин, Ри-
шар от Сен-Виктор, Джон Дънс Скот, мисълта е достигнала до заключителната 
за средновековната антропология формула: личността е „индивидуално същество, 
което се отличава по своеобразието, което се отнася до достойнството”15.

15  А. Кураев цитира по: Лобковиц Н. ‘Что такое ”личность”? ’ Вопр. философии. 1998. No 4, с. 58. На Петър Ломбард 
се приписва определението „ипостас, отличаваща се по своеобразието, отнасящо се до достойнството” (hypostasis 
distincta proprietate ad dignitatem pertinente), приведено от Александър от Хейлс (Alexander of Hales, Bibliotheca 
Franciscana scholastica medii aevi (Ex typographia Collegii S. Bonaventurae, 1952), xii, (Glossa, 1, 23, 9b)). Б.пр.
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В руското богословие от края на ХIХ и началото на ХХ век личността се отъж-
дествява със самосъзнанието.16 От средата на ХХ столетие Владимир Лоски 
и С. Верховской призовават да се отнасяме предпазливо към всяко качествено 
определение на личността. Ако апофатическото богословие е загрижено преди 
всичко за различаването на Бога от света, то апофатическата антропология се 
старае да поясни несводимостта на личността до природните характеристики, 
нередуцируемостта на категорията „кой” до каквато и да било „каквост”. В 
патристиката подобен ход на мисълта се прокарва в контекста на монотелит-
ските спорове, когато православната страна настоява, че не бива „личност” и 
„воля” да бъдат отъждествявани.

Някои пластове на сложната човешка природа са дадени на разпореждане на лич-
ността от раждането („образа Божий”), а други, по-висши, тя трябва да актуа-
лизира в себе си чрез своето свободно усилие („подобието на Бога”).

Има такова добро, което, ако не премине през свободното човешко съгласие, а 
бъде натрапено, се превръща в своя антипод.

Заслужава да си припомним разсъждението на Б. Вышеславцев на тема взаи-
моотношението на човека със света на ценностите. Вышеславцев вижда ан-
тиномията на свободата в това ,че „Пълното подчинение на полагащото се 
е неполагащо се, а неподчинението на полагащото се е нещо неполагащо се. 
Ценностите изискват безусловно господство в живота на носителя на ценнос-
тите и заедно с това изискват господството им да не е безусловно. Ценности-
те претендират за пълна детерминация на същата тази личност, която има 
ценността единствено като недетерминирана напълно от нея. В религиозната 
формулировка това противоречие може да се изрази така: Бог иска човекът да 
бъде Негов раб – Бог не иска човекът да бъде Негов раб. Тук се сблъскват две 
суверенни инстанции: суверенитетът на ценностите (суверенитетът на прин-
ципа) – от една страна, и суверенитетът на аза (суверенитет на свободната 
личност), от друга”17.

В края на краищата антиномията се снема от това, че положителната свобода 
съдържа в себе си две начала: автономия на лицето и автономия на принципа, 
между които има отношение на взаимно допълване. „И това е, понеже ценнос-
тите не могат нищо сами по себе си да определят – те само изразяват иде-
алния принцип; и е необходима реална воля, която да поиска да се захване с 
осъществяването им. От друга страна, реалната воля, свободата на избора, 
произволът – не може да обуслови и определи нищо идеално; не може да напра-
ви злото добро и обратно. Свободната воля – за да може да избира, решава, да 
се ориентира – трябва да има пред себе си порядъка на ценностите, който  е 
даден и в който тя нищо не може да промени.”18

16  Вж. Например митроп. Сергий (Страгородски) и др. Указ Московской Патриархии преосв. Митрополиту Ли-
товскому и Виленскому Елевферию от 27.12.1935. Б.р.
17  Вышеславцев, Б. П. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955, с. 76.
18  Пак там.
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Волята на човека само открива, а не изобретява ценностите, които вече ги има 
в света. Човекът може да избере пътя, но сам той не създава пътя. Без съзерца-
ние на идеалните реалии волята ще бъде сляпа и безсмислена и следователно – 
несвободна. Безсмислен е и идеалът, ако няма кой да го реализира.

Личността се бои от нравствения закон, защото не вижда и не вярва, че в 
„царството на целите” тя ще се съхрани като самоцел – на нея  се струва, че 
ще бъде превърната в средство. Това опасение е естествено, в случай че светът 
на ценностите е имперсонален. „Но ако Смисълът е Човеколюбец, ако висшата 
ценност по своята природа е персонална и даже в Самата Себе Си намира място 
за Три – то това означава, че човекът е забелязан от Вечността, различим от 
нейната висота („В дома на Отца Ми има много жилища” (Иоан. 14:2, б.пр.).”19

Човекът трябва да бъде защитен от света на идеалните ценности. Той не бива 
да бъде само място за проявата на висшите „реалии”, място за прилагане на 
извънчовешките стихии: езика, архетипите, нравствените идеали, платонистки-
те идеи и др. Значи човекът е нетъждествен дори на висшето, което е в него 
и в битието.

По този начин пред нас се оказва догматът за пластичността на човешкото 
битие. Именно защото човекът не е тъждествен на своята природа, личността 
всеки път наново установява отношенията си със своята природа, всеки път 
наново чрез своята свобода влиза в едни или други отношения с нея.

Пълнотата на тези отношения и поредността на тяхното установяване създа-
ват една динамика, в която са възможни неуспехи.

В човека има някаква автономност от собствената му душевно-телесна приро-
да. Тя е необходима за това, да може в края на своя космически път човекът да 
стане причастник на Божествената природа, а не на човешката, но при това 
все пак да не престане да бъде човек.

Именно в това неравенството на човека спрямо самия себе си, спрямо своята 
наличност, своята актуалност – може да се породи неуспехът. Именно в проло-
ма между личността и природата става възможен разпадът.

Човешката природа сама по себе си е сложна и йерархична: в нея има плът (със 
своите специфични потребности, похоти и действия), има душа (с огромното 
многообразие на различните потребности и влечения) и има дух, който жадува 
Висшата Радост и Истината. Над целия този „оркестър” се намира „дириген-
тът” – личността с присъщите  „личностни произволения”.20 Животът на чове-
ка напомня на заседание в парламента. Има множество фракции, всяка от които 

19  Пак там, с. 81.
20  Св. Теофан Затворник вижда в човека пет нива на живот: телесен живот, душевно-телесен, душевен, ду-
ховно-душевен и духовен. „Пет равнища, но лицето на човека е едно – едно и също лице живее ту единия, ту 
другия, ту третия живот” (Епископ Феофан Говоров. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 
1914, с. 42.
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предлага да се реализира именно нейният проект. Често в един и същ момент 
в президиума постъпват няколко запитвания: фракцията на главата предлага 
нещо да се почете, фракцията на сърцето плахо намеква, че „ти тъй или иначе 
си четеш, а да се молиш съвсем си забравил”… Фракцията на стомаха напомня, 
че май е време да се похапне. Какво предлага фракцията на „радикално-либе-
ралните демократи”, по-добре въобще да не се споменава на книга… Всеки от 
тези импулси е сам по себе си законен (всяка фракция в парламента присъства 
на законни основания). По принцип и проектът на всеки от тях въобще не лош 
(в природата на човека няма зло). От личностното произволение зависи на коя 
от тези енергии да се даде път, в каква мяра и по какъв начин, кога и при какви 
условия.

Грехът – това е реализация на природно-благото желание, възникнало не на-
време и не на място, не както трябва. Това е грешка на личното произволение, 
което неправилно е усетило някакво добро там, където в дадения момент него 
го е нямало. Желанието да се яде не е срамно и е благо. Но ако се сдобия със 
сандвич точно по време на Херувимската песен и започна да го дъвча пред Цар-
ските двери – това все пак ще бъде грях (в диапазона между невъзпитанието и 
кощунството в зависимост от намерението и степента на осведоменост на 
дъвчещия). Пък и самото това физиологично желание може да се удовлетвори по 
много начини: да се изкара хлябът с работа, да се поиска хляб от ближните; да 
се отмъкне от съседа. Не стомахът подсказва начина на удовлетворяване на 
своите потребности, а личността намира начин да реализира дадена природна 
енергия в съответствие с това, което тя е сметнала за подходящо. Ако лич-
ността се ориентира неправилно в координатите на доброто и злото, тя ще 
намери лоши способи за реализирането на добрите енергии. Но за това, че чове-
кът краде хляб от ближния, е виновен не неговият стомах, а личната му воля…

Личността не може да създаде ново желание, но може да усили и да разчисти 
пътя за едва дочуващото се гласче на онази фракция, която иска обновяване 
на живота. Личността може да установи йерархия на влеченията и да каже, 
че проектите на фракцията, която жадува развлечения, ще се финансират на 
„остатъчен принцип”, след като нуждите на дълга и съвестта бъдат изпълнени 
поне в основни линии. По сравнението на А. И. Введенски от Спора за свободата 
на волята пред съда на критическата философия – личностната „воля трябва да 
постъпва така, както постъпва изкусният управник, който има силно ограничена 
власт, можеща да осъществи върху управляваните от него хора само най-незна-
чителен натиск; но по този начин той така комбинира собствените им лични 
стремежи, че поданиците, стремейки се към постигане на своите си интереси 
(които не зависят от неговата воля), със самото това да осъществяват и на-
белязаните от него цели”21.

Доколкото самата личност е безкачествена и надприродна, то в своята полити-
ка, установяваща ценностната йерархизация на запитванията на „поданиците” 
и „фракциите”, тя в голяма степен следва апарата на съветниците (например 

21  Введенский А.И. Статьи по философии. СПб., 1996, с. 45.
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подсказаното от фракциите на „разума” и „съвестта”). А пък техните съвети 
могат да се окажат и недостатъчно благонадеждни. Те подсказват на личност-
та къде в дадената ситуация е доброто и къде злото (или – по-малкото добро). 
Ако човекът успее правилно да разпознае нравствения смисъл, който му пред-
лага ситуацията, за него може да се каже, че той е познал провиденциалния  
смисъл, т.е. познал е волята на Твореца. Замислите на Твореца за тварите и в 
тварите се наричат в патристиката „семенни логоси”.

Но ако човекът не е разпознал напълно този смисъл, ако той е придал на нещо, 
на някого или на някакви събития смисъл, какъвто Творецът не е придавал, то 
в такъв случай човекът е подменил „семенния логос” с „измислен логос”. Тази 
подмяна може да се случи както в резултат на недостатъчно дълбоко проник-
ване на човека „в онова съкровено горнило, където първообразите кипят” (А. К. 
Толстой в поемата за преп. Иоан Дамаскин), така и в резултат на съзнателно 
изкушение от страна на духовете на злото. Фантазният, примислен логос иг-
рае тогава по отношение на произволението същата роля, която и брадвата, 
подложена от Негоро под компаса в романа на Жул Верн Петнадесетгодишният 
капитан. Той отклонява стремежа към добро с няколко деления и корабът доп-
лава съвсем не там, където се е стремила природната воля на човека. Затова 
„цялата борба на монаха се състои в това да отделя страстите от мислите. 
Иначе би му било невъзможно безстрастно да гледа на нещата”, пояснява преп. 
Максим Изповедник.22

Доколкото личността се възвисява над всички природни стремежи, тя може да 
се отъждествява с един или друг от тях. Ако личността залага на по-низкото, 
тя започва да владее не цялостната природа, а вече една индивидуирана, ущърб-
на природа. В този случай в човека се разминават двете воли: собствено при-
родната („човешката душа е християнка по природа”23) започва да се изкривява 
от ипостасното, личностно-свободно „произволение”. Самото „произволение” е 
резултат от налагането на решението (γνώμη) на конкретната ипостас върху 
общата енергия (воля) на природата.

Посредством произволението човекът може да отъждестви себе си с един от 
низшите стремежи на многосъставната човешка природа, да въипостазира в 
себе си тягата към такова добро, което не дава на човека Бога.

Тъй като произволението систематично изражда природната воля на човека, то 
греховната личност един вид създава за себе си нова човешка природа. Следвай-
ки желанието на своето сърце, човекът твори сам себе си. И тогава произво-
лението, привикнало да върви по пътя на греха, става притежател не на тази 
човешка природа, която е създал Бог, а на изродената самоделка. Насочвайки 
чрез произволението волята и действията на природата към тленните неща, 
личността прави човешката природа тленна. 

22  Преп. Максим Исповедник. О любви // Творения. М., 1993, с. 126.
23  Тертуллиан. О душе // Творения. Ч. 1. Киев, 1910, с. 130.
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В такава раздробена и преустроена човешка природа се появяват свои привички, 
свои изкристализирали стремежи, реакции и пожелания. И щом личността, коя-
то ги е породила със свободното си произволение, разбере, че сама е станала 
просто инструмент за себереализацията на тези греховни импулси, човекът се 
оказва в състояние на страстна лудост. Индивидуалното му esse вече натрапва 
на личността способа operari. Сама дала някога греховния импулс на природата – 
сега личността вече се увлича от греха по всички коловози на разрастването 
на страстта.

И така, в православния християнин има палитра от възможни отговори на въпро-
са за причината на онази болка, която изисква неговото осмисляне и реакция в 
една или друга ситуация. Ако става дума за болката в моя живот, то най-добре 
е да се мисли, че аз сам съм я привлякъл към себе си. Но този отговор невина-
ги е уместен пред лицето на болката на другия човек. Морализмът в стил „ти 
боледуваш, защото се разплащаш за своите грехове” може да стане отрова, а 
не лекарство. В този случай по-добре е да се каже за болката като за форма на 
теофания: Бог се опитва да влезе в твоя живот и затова изрязва катаракта ти.

Удивително е съвпадението между следните два разказа. В „Древния Патерик” 
(20, 17), чиято латинска версия е известна от VI в., се разказва за ангел, който 
съпровождал монаха, който молел да му се открият Божиите съдби. Първата 
среща става у един свят и човеколюбив старец. Но ангелът изхвърля от дома му 
блюдото. На втория ден те пренощуват у също такъв човек и ангелът задушава 
сина му. На третия ден ангелът помага да се поправи стената в дома на твърде 
лош човек. След това той пояснява: единственият грях на първия домакин беше 
в неправедното придобиване на онова блюдо. При втория – синът му щеше да 
израсне и да стане мерзавец и щеше да разруши спасителното дело не само 
за себе си, но и за баща си. В стената на третия пък имаше съкровище и ако 
той беше намерил тези средства, щеше още повече да притеснява бедните. 
Аналогичен разказ има и в Корана (сура Пещера 64-84). Но тук вече навлизаме в 
друга, историческа тематика: въпросът за това дали кораничните текстове са 
се оказали отворени за влияния от православните монашески предания, или пък 
християнските монашески наставници са се оказали способни да се отварят за 
влияния от страна на исляма.

Отново ще кажа, че многообразието на християнските версии на генезиса на 
злото дава на човека възможност във всеки проблемен случай да прибягва към 
която и да било то тях, за да съхрани възможността за вярата в Бога и в чо-
века.

Превод от руски: Слава Янакиева
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Архим. Василий (Гондикакис) е роден през 1936 г. Бил е игумен на светогорските 
манастири Ставроникита (1968–1990) и Ивирон (1990–2005). Автор е на книги и 
статии в областта на литургиката и духовния живот.

Архим. Василий (Гондикакис)

ОТ	ВЕТХИЯ	КЪМ	НОВИЯ	АДАМ

Адът на разделението

Адам не е възприел евхаристийно (с благодарност) цялото творение, любовта и 
Божията заповед. Не е послушал Бога. Движил се е индивидуалистично. Дейст-
вал е насилено, а впоследствие – с фалшива храброст. Уплашил се от Бога, кога-
то Го чул да върви из рая. Хвърлил вината на другиго, на Ева, на змията. Осъдил 
Другия. Осъдил Бога. Спечелил си ада.

Не е разбрал каква е природата и каква е мисията на човека. Разделил се е 
с другия. Разделил се е с Бога. Разделил се е с общуването, с божественото 
Причастие, със съборното общение, което е божествено. Навлязъл е в ада на 
разделението, на не-общението, в налудния стремеж да спаси своя „аз” в ущърб 
на другия.

Тогава, както казва свети Симеон Нови Богослов, цялата природа е въстана-
ла против първозданните човеци. Животните озверели. Станали зверове и се 
спуснали да разкъсат човеците. Те се отбранявали. И започнала познатата ис-
тория – не на перихорезата в любовта, а на индивидуалната отбрана, на разде-
лението. Всеки се усамотява в своето самолюбие – телесно и духовно. Оттам 
хвърля морални и материални шрапнели по тялото на другия.

Толкова сме били озверели, че никоя намеса не можела да ни спаси, освен единс-
твено въплъщението и жертвата на Божия Син. „Имахме нужда от въплътен и 
умъртвен Бог, за да живеем” (св. Григорий Богослов).

Господ „приобщава с второ общение, по-висше от първото”. Идва Новият Адам. 
Послушен е до смърт, смърт кръстна. Не отбранява себе си. Има мисия „да из-
пълни волята на Отца, Който Го е пратил, и да завърши делото Му”. Това дело 
е унищожаването на смъртта, новата твар. Общението и животът с Бога. Да 
стане човек Бог по благодат. Всеки един да възглави тайнството на всички. 
Да дойдат чрез благодатта на Светия Дух Отец и Син, за да направят жилище 
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у всеки верен. И всички верни, Църквата, а чрез нея цялата твар и историята, 
да имаме един център, една квас, едно огнище. Една благодат, която обвързва, 
удържа, благославя, освещава и преумножава всичко.

„Аз пък съм червей, а не човек”

При въплъщението на Словото Божие „всичко се разтресе, тъй като се готвеше 
унищожаването на смъртта” (св. Игнатий).

Сякаш лукавият чувствал, че нещо страшно се готви („Погива властта ми”). За-
това се опитал по всякакъв начин – или самият той, или използвайки като свои 
инструменти нас, човеците, – да отклони Господа от изпълнението на Неговото 
дело. Лукавият искал то да бъде избегнато. Да се случи нещо друго – каквото и 
да е друго – освен това, което трябвало да стане. Но Господ настъпил твърдо, 
„за да изпълни волята на Отца, Който Го е пратил”. Вървял спокойно към стра-
данието. „Той се обърна към пътя за Иерусалим” (Лук. 9:51). А друг път говорил 
строго на онези, които го подбуждали към нещо друго: „Махни се от Мене, са-
тана” (Марк. 8:33). Друг път изобщо не отговарял на предложенията, които Му 
правели – било за да Го подиграят („Проречи ни, кой Те удари”, Мат. 26:68), било 
за да Го спасят („Не знаеш ли, че имам власт... да Те пусна”, Иоан. 19:10).

А учениците Му никога не улучвали в целта: всеки път, когато отваряли устата 
си, за да кажат нещо, когато Господ им говорел, разкривайки им тайнството на 
Своя път към страданието и към Отца, допускали грешка. Не отговаряли вярно. 
Не разбирали Господа.

„Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките 
Му” (1 Петр. 2:21). Пострадал, смирил се, пресвятата Му душа изпитала болка: 
„Душата Ми е прескръбна до смърт” (Мат. 26:38) и тялото Му изпитало болка: 
„Всяка част от светата Му плът беше обезчестена заради нас” (стихира на 
хвалитните на Велики петък).

„Ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му – 
повече, отколкото на синовете човешки.” Ликът Му – обезчестен и изоставен. 
Надминал всичката болка човешка. Понесъл върху Себе Си цялата мъка и грехове 
на човеците. „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи.”

Смирил се дотолкова, колкото само един Бог можело да се смири. Смирението 
Му – крайно, слизането Му в ада на това изпитание надхвърля човешките въз-
можности. Той не е само човек, Той е Богочовек. И това става явно не само в 
славата Му, но и в безславието Му, което изпитал заради нашето спасение. „Ли-
кът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек” (Ис. 52:14). Надхвър-
лил границите на човека и в безславието, смирението, слизането. „А „възкачи 
се” що означава, ако не това, че Той е и слязъл” (Еф. 4:9).

И когато Месията заключава с трагичната фраза за Себе Си: „Аз пък съм червей, 
а не човек” (Пс. 21:7), то е същото като да казва: „Аз съм Бог, а не само човек”.
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Той ни разкрива истинското измерение на славата в безславието, в кеносиса 
заради любовта. Безчестието на кръста се превръща в слава, защото заради 
възлюбените Господ волно се е пожертвал.

Когато бива безславен, когато бива смиряван и се разпъва гол „заради нас, чове-
ците, и заради нашето спасение”, тогава Църквата гледа на Него като на Цар 
на славата. „Но заради това Го наричам Цар, защото Го гледам разпънат” (св. 
Йоан Златоуст).

Господ на славата, „чрез Когото и в Когото е всичко”, приема крайно смирение, 
държи се със съвършено смирение: „Аз се не възпротивих, не отстъпих назад. 
Гърба Си подложих на биещите, и страните Си – на удрящите; лицето Си не 
скривах от поругание и заплюване” (Ис. 50:5-6).

Ние не можем да се смирим. Не можем и не знаем да се вслушваме. Затова Го 
оставяме Сам.

„Кой може да (Го) слуша?” (Иоан. 6:60). Кой може да Го последва в такова стра-
дание? Кой може да остане буден заедно с Него в Гетсимания? Изоставяме Го, 
оставяме Го сам, въпреки всичките си обещания. Но не е сам. Винаги е със Своя 
Отец. Такава е силата и съдържанието на Неговата мисия, че винаги Отец е 
в Него и Той е в Отца. И горе на небето, когато се възцарил мрак от шестия 
час до деветия час, Господ казал: „Боже Мой! Може Мой! Защо си Ме оставил?”. 
Отец е заедно със Сина, изоставяйки Сина. Неописуем и необясним знак на лю-
бов и човеколюбие.

Никой не Го разбира, не разбира страданието Му. Никой не може да Го последва 
в битката със смъртта, в крайното смирение. И върви сам: „Христос слязъл в 
битка с ада сам, а се върнал от ада с голяма плячка” (стих на синаксара на 
Пасха).

„Унищожението на смъртта”

Влязъл до такава степен вътре в нас с любовта, с кеносиса, със смирението си. 
Влезли сме толкова много в Него, дошли сме толкова близо до Него с нашата 
злина, дребнавост и нечестие.

Похулили Го, оплюли Го, поругали Го, присмели Му се, бичували Го, разпнали Го, напои-
ли жлъчка и оцет. Кои? Първосвещениците, войниците, разбойниците, придружи-
телите, цялата тълпа. Близки и далечни „събраха срещу Него” цялата история. 
„И както агне пред стигачите си е безгласно, така и Той не отваряше уста Си” 
(Ис. 53:7).

Провежда се една битка между нас и Иисус. Едно неоценимо беззаконие: с мъст 
Го осъдихме на смърт: „Разпни Го, разпни Го”. Той с любов ни въздава вечния жи-
вот: „Изправи ме, и аз ще им въздам” (Пс. 40:11).
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Не можехме да отидем по-долу, отколкото бяхме отишли. Не беше възможно да 
въздигне човешката природа по-високо, отколкото я въздигнал.

Не можем вече да се разделим с Него, каквото и да правим. Ние съгрешихме, кол-
кото ни бе възможно, а Той ни облагодетелства толкова, повече отколкото не 
би било възможно. „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за 
своите приятели” (Иоан. 15:13).

Обвързахме се взаимно. Станахме братя на Сина Божи, без значение дали вяр-
ваме в Него, или не. Без значение дали го чувстваме, или не. Без значение дали 
това се намира в нашето подсъзнание, или в съзнателната част на нашето 
същество.

Той стигна много по-дълбоко у нас самите, отколкото ние можем да отидем или 
да съзрем. Влезе в неведомите наши дълбини. И всички тях изпълни със свет-
лина, прошка, утешение. Слезе само с любов и уважение към нашата скрита и 
боговидна природа, която озлочестихме чрез нашия метеж.

Не дойде, за да прави нещо външно или частично. Но само едно – съборно и не-
разделно.

Не принася нещо малко от Себе Си (труд, учение) или нещо чуждо на Себе Си 
(кръв на телец или козел). А целия Себе Си. Понася доброволна смърт.

Не е слязъл от кръста жив, както искали евреите, за да видят и да повярват 
тези, които били отпред. Не е дошъл, за да върши подобни чудодеяния, нито за 
да ни впечатли със свръхестествени събития и явления. Слязъл е от кръста 
мъртъв. И със смъртта е победил смъртта. Тук се намира уникалното величие 
на благодатта и на силата Му.

Не се е жертвал вътре в храма, а вън от покров и храм, върху високата основа 
на кръста, за да освети въздуха и цялата твар. Всяко място се превърнало в 
жертвеник. Не се е жертвал в един град за един народ. Но е пострадал вън от 
стените и града, за да покаже, че жертвата е съборна, за цялата вселена, за 
човечеството (св. Йоан Златоуст).

Това е утешителното за човека. Единственото ново под слънцето, което обно-
вява човека и творението. Възкръсналият съ-възкресява вселената. И цялата 
твар и човечество ликуват. Нямаме Победител и победени. Имаме само Победи-
тел. Имаме само светлина, само радост. Всичко се изпълва със светлина.

Единствената песен, която се чувала тогава била: „Смъртта беше умъртвена!”.

„Обещал си нелъжовно с нас да бъдеш”

След Възкресението учениците си спомнили тези думи. Само отдалече тайн-
ството на спасението се вижда ясно. Само пророците, преди да се случат съ-
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битията, ги виждали. А Църквата след Възкресението и Петдесетница живее с 
Господа и Го познава истински като пълнота на вечния живот.

Сега разбираме, че е трябвало да дойде Господ, да се въплъти. И това Негово 
посещение е било Богоявление. „Посетил ни е свише нашият Спасител” (екса-
постиларий на Рождество Христово). Трябвало да пострада, да бъде разпънат, 
за да победи смъртта. „Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в 
славата Си?” (Лук. 24:26).

Трябвало да си тръгне, за да го познаем. Ако не беше тръгнал, нямаше да дойде 
Духът. Ако не беше дошъл Пресветият Дух, щеше да остане непознат за нас 
Господ. Щяхме да Го загубим.

Трябвало да се възнесе, да тръгне към Отца, за да се яви действително в Духа. 
„Иисус се явява в по-голяма слава, когато е в Отца” (св. Игнатий).

Когато е дошъл, Той ни е възрадвал, просветил ни е. Когато си тръгна, разбрах-
ме, че тогава е дошъл, открил се е. Живее с нас. Намира ни. Взима ни със Себе 
Си. Обтяга ни и ни разширява, та да достигнем до Неговата мяра: „... защото 
Си обещал да бъдеш с нас, Христе, до края на вековете...” (тропар на 9 песен 
на канона на Възкресение).

Въплъщението Му беше Богоявление и разкриване на любовта Му. Но същото 
беше и отшествието Му, възнесението Му. Да стане невидим е всъщност Бо-
гоявление, а за нас очакване. „Никаква причина – място, време, количество или 
качество – не ограничаваше Иисуса след Възкресението.”

Той, като непостижим и невидим Бог, явявайки се, неизбежно остава скрит и 
скривайки се, се явява. Всяко едно Негово откриване в нашата мяра е кеносис 
и един вид скриване. Не можем да проумеем или да изразим тайнството на бо-
жественото явяване. Затова божественият Дионисий изповядва: „Скрит остава 
и след явяването Си или, за да го кажа по-божествено, скрит остава и в явява-
нето Си; и затова Иисус е скрит и никое слово, и никой ум не може да проумее 
тайнството, но и т.нар. неизречено остава, а същността е непозната” (PG, 3, 
1069).

Когато Го познали по пътя към Емаус Той станал невидим за тях. Станал неви-
дим, за да остане завинаги с тях. Ако беше останал, след като Го бяха познали, 
те щяха да Го загубят, защото щяха да Го ограничат време-пространствено, 
щяха да кажат: „Той сега е там”. Станал е невидим, след като Го познали – това 
означава, че се е явил действително и остава с тях навсякъде и винаги. Съзи-
ран бива незримо и познаван бива незнайно – Съществуващият, Който надмогва 
всяко познание.

Той е толкова голям, че не само трябва да се отдалечи, за да стане явен дейст-
вителният Му ръст, но трябва да стане съвършено невидим, за да се разкрие 
Този, който Е.
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Вече разкрил се Този, Който Е, Той ни възкресява в живота. Прави така, че да 
намерим себе си. И човек намира душата си, като я погубва заради Господа и 
Евангелието Му.

Така човек възкръсва. Възнася се на небето. Получава други измерения. Получава 
същия ръст и първоначалната красота. Встъпва „в съчетание неслитно” с веч-
ния живот.

Сега разбираме защо е казал на Тома: „Ти повярва, защото Ме видя” (и това е 
добро, едно начало е). Наистина блажени са обаче ония, които не са видели, а са 
повярвали. Те ще Ме виждат безпрепятствено винаги (и когато Ме губят, и ко-
гато Ме намират). Ще Ме виждат в Духа. В такъв случай нито тогава, когато 
не Ме виждат, им липсвам, нито когато Ме виждат, влизат в съприкосновение с 
Мене, тъй като действат тварните и ефимерни техни чувства. Цялото им съ-
щество е едно чувство, едно око, и виждат само Мене, безначалната светлина. 
Живеят целите в Мене и Аз в тях.

Човекът се превръща в Христос по благодат. Не вижда своя Господ и Бог 
само един миг с плътските си очи, а след това да Го губи. Не докосва с един 
член на съществото си (пръст или ръка) една част от Господа (ръцете или 
реброто). Но цялото същество на верния, душа и тяло, е съединено с целия 
Богочовек, с божествеността и човешкостта Му. Човек цял се храни и расте 
с едно тайнствено, действително и неразкъсваемо единение с Иисуса. „Цял 
Си ме възприел в съчетание неслитно” (тропар на 9 песен на възкресния ка-
нон, 4 гл.).

Един миг виждаш, а никога не губиш лика Му (авва Исаак). Един път Го докосваш 
истински, и завинаги черпиш от Богочовека, от новия живот, който победи и 
унищожи смъртта. Апостолите се докоснали до Господа, докоснали се до Него-
вото тяло и дух, и се намерили над смъртта (св. Игнатий).

Господ дойде, за да ни направи причастници на вечния живот. Дойде, за да ни 
посвети в непознатото познание, в незнайното знание, в незримото зрение и в 
слушането на безмълвието Му. За да спечелим живот чрез смъртта; да наме-
рим душата си чрез загубата ; да превърне онова, което се смята за добро 
(здраве, радост, временен живот) – в същностно добро, преобразено, приемащо 
освещение и нетление; да преобърне злощастията (болести, страдание, смърт) 
в концентрирано благословение, сияние и вечен живот. 

Така истински вярващите, светиите, не дирят живота, нито отбягват смърт-
та, когато дойде часът . Дирят Богочовека, Който дава смисъл на живота и на 
смъртта, на небесното и на земното.

Той слиза в ада. И заворките на ада строши. Върви към небето, възнася се сво-
бодно и се отварят портите небесни. „Подигнете, порти, горнището си.” Дава 
Му се всяка власт на небето и на земята. Владее над небесните и над земните. 
Отваря се нов и жив път чрез завесата, т.е. чрез плътта Му. Небето става 
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достъпно за човека, а земята става рай. Обожението се проявява като очовеча-
ване. „Там ще стана (след мъченичеството-свидетелство и смъртта) истински 
човек”, изповядва св. Игнатий (Към римляните, 6). И занятието с временни и 
материални неща се разкрива в живота в Духа: „У вас обаче е духовно и това, 
което вършите по плът, тъй като вие всичко вършите в Иисуса Христа” (св. 
Игнатий, Към ефесците, 8).

Ще достигна цялост, ще достигна до отреденото от Бога, когато се погубя. 
Докато се намирам тук, по пътя, макар и да страдам (доколкото не съм умрял, 
не съм се затрил, не съм се погубил напълно), не съм завършен. Не съм се родил 
още. Не съществувам истински. „Имам предвид ползата” (св. Игнатий, Към рим-
ляните, 6), която е смъртта ми.

Не само, че има място за живот на човека там, където преди Възкресението 
нямаше никаква надежда, но само онзи, който е завършен, достига до пълнотата. 
Завършва се. Достига до „отреденото от Бога”. „О, наистина свръхприродно 
чудо! О, дела, пълни с удивление! Отвратителната и ненавистна някога смърт, 
сега бива прославяна и облажавана. Някогашните скръб и печал... сега се оказ-
ват причина за радост и пълно тържество” (св. Йоан Дамаскин).

И смъртта не се смята за свобода, нито пък краткият и временен живот за 
затвор. Живот и свобода е Христос като Бог и като човек, на земята и на не-
бето, за живите и за починалите.

Нито пък земята пречи на човека да живее на небето още отсега. Нито пък 
небето го лишава от телесната радост, където се намира Господ със Своето 
богоуподобено нетленно тяло – начатък на крайното телесно Възкресение на 
всинца ни.

Възнеслият се Господ остава незимерим (изпълва всичко) и зове към ония, които 
Го обичат: „Не се отделям Аз. Аз съм с вас и никой не може да бъде против вас” 
(икос на Възнесение).

Кой наистина може да бъде против нас, когато Той е с нас?

Коя глъчка може да заглуши Словото, когато то се изразява с мълчание?

Коя завеса може да скрие Неговия лик, Който се разкрива, ставайки невидим?

Кой ще ни отдели от Оногова, Който остава с нас в Своето възнесение и от-
шествие?

Кой ще ограничи или затвори Оногова, Който се намира навсякъде и никъде?

Кое изпитание ще заплаши живота на оногова, който спасява душата си, погуб-
вайки я заради Господа?
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Дойде и донесе нов живот. Сега „нашата в древност отпаднала природа – от-
въд всяко разбиране – беше поставена на божествен престол”.

Не материализъм, не идеализъм, а Богочовечество

Лукавият по всякакъв начин се опитвал след въплъщението на Словото Божие да 
попречи на Господнето дело.

След Възкресението и Петдесетница със същата упоритост се опитва да под-
мени и да скрие чрез страстите и ересите едната спасяваща – в Духа познава-
на – истина, която е Богочовекът Господ.

Затова Църквата, която е Тяло Христово и е Самият Богочовек, разпрострян 
в историята, чрез божественото търпение и неизменна устойчивост живее и 
изповядва истината на Богочовека, догмата на Халкидон.

Онези, които доближават Господа човешки, те Го пренебрегват. И или Го осъж-
дат на безчестното кръстно дърво, или Го подменят чрез ересите, като се 
опитват да Го познаят по плът.

„Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа 
по плът, сега вече не познаваме” (2 Кор. 5:16). Сега обаче познаваме другояче, по 
Дух. Всичко живеем във възкръсналия Христос. Сега имаме Църквата – новата 
твар. Една нова действителност – Богочовечеството.

Не материализъм. Не идеализъм. А Богочовечество. Нова почит към материята 
и идеята, към тварното и нетварното. Всичко се смеси. Горните празнуват съв-
местно с долните. И долните беседват с горните.

Целият подвиг – буен и мирен – е, за да се спаси православието, богочовеш-
кото равновесие. Да не паднем нито в едната, нито в другата бездна. Нито 
да съединим безчовечно творението с Твореца, изгаряйки неговата природа. 
Нито да разтворим Божеството, губейки го в идолопоклонството на много-
божието.

„Вкусете и ще видите, колко благ е Господ” 

Нямаме нищо друго да правим, освен да живеем в Църквата, която е Самият Бо-
гочовек. Вътре в Църквата е Светият Дух, където цялата природа се обновява 
и обоготворява, шествайки към Него. 

Така живеем страданието на пророците, които виждали боговдъхновено бъдещо-
то свидетелство на Господа, а и нашата непризнателност, и се питали: „Родът 
Му кой ще обясни?” (Ис. 53:8).

Приемаме и се наслаждаваме на благодатта и на победата на светиите, които 
живеят в Господа, познават пророците и ни разказват за рода и за блажения 
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живот на Богочовека. Как Златоуст живее заедно с Авраам и Сара. Тържествува 
заедно с трите отроци в горящата, огнената пещ, освежава се и богословства! 
Как Григорий Богослов живее събитията на спасението ни. Философства богов-
дъхновено, а се изразява поетично и лаконично!

Така светите отци – богове по благодат, Църквата на първозданните – са на-
шият живот, мостът, който ни води към новата твар, към новото разбиране на 
всемира, към възобновения свят.

Водят ни живо в миналото и нелъжовно в бъдещето. Откриват ни тайнството 
на тук и сега съединяващия ни Христос, Който е „Алфа” и „Омега”, минало и 
бъдеще.

Една река от жива вода тече в Църквата. Започва от миналото, минава през 
вековете и достига до нас: пророци, апостоли, отци, мъченици, праведни и пре-
подобни.

Живеейки в Православната църква – Тяло Христово, като прилагаме повеления-
та, като оставаме верни във външното (уставното), достигаме до отворени 
врата – отвъд външното (уставното) и очакваното: „и никой не може да ги 
затвори”.

Биваме водени до извор от преливаща пречиста вода. Кръщаваме се и освежени 
се събуждаме за безкраен път.

Достигаме до вече наченало тържество. Намираме подредена трапеза (тра-
пезата е богата). Вино силно (омайно вино). Колкото пиеш – освежаваш се и 
жадуваш. Колкото жадуваш – пиеш отново и се опиваш. И колкото се опиваш – 
толкова повече бодърстваш и трезвееш.

Трезвение и опиянение, вярност и вървеж, умора и почивка, загуба и намиране, 
печален плач и победен вик – стават едно.

Песен, химн, хор. „Всички народи плеснете с ръце, играйте във веселие.” „Играй, 
творение. Подскачай, човечество, защото Пресветата Богородица – покоите на 
жениха, в които Словото се сгодява с плътта – ни покани.”

Всеки богородичен и господски празник в Православната църква е свещено тър-
жество и бдение, които ни довежда до същия невечерен ден. Води ни към Богоро-
дица, която „неизразимо зачена Безвременния във времето”. Открива ни цялото 
тайнство на богословието и на божественото домостроителство, завършващо 
в божествената Литургия. 

Съединяват се противоположностите, човеци и ангели, земя и небе. Тварно и 
нетварно. Благодатта на Отца и на Сина и на Светия Дух се изпраща. Намира 
всеки и всички.
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Бог е един и три. И всеки един от нас е всички. И искаме да спасим и да ожи-
вим уникалността и съборността на лицето и на общността. Това се случва в 
Църквата.

„Средостението на градежа беше разрушено. Пламенното оръжие предава своя 
тил” (самогласен на вечернята на Рождество Христово). Всичко заедно играе. 
Всичко стана едно, без смешение или разделение.

Преодоляваме думите и изразите: „С недоумение възпяваме знаменитите думи 
на Твоето непостижимо Трисветло Божество, Човеколюбче Господи, и прославя-
ме Твоята сила” (троичен канон, гл. 7). 

В бдението се разрушава преградата на труда и желанието за дрямка. Израст-
ва друга опора, дарувана свише. И оставаш вечер там, уморен и изправен, като 
изправено и неподвижно дърво по пладне.

Преливаш от живот. Не говориш, движиш се. Не се движиш, пребиваваш. Не пре-
биваваш, движен биваш от друга сила, която възкреси и възприе Христос, Който 
от нищо сътвори всичко. Който действа отвън и чудно – вътре и вън, във всички 
нас, малките и отхвърлените. „Защото нито богатият е блажен, нито бедният 
е жалък, а тоя, който се удостои с онази плячка, която е в облаците, е блажен 
и трижди блажен, макар да е най-беден от всички” (св. Йоан Златоуст, Беседа 
на Възнесение).

Не те интересуват животът или смъртта, сънят или будуването, дейността 
или безделието.

Вътре в сърцето на човека – и по-дълбоко от него – е дадено нещо от Него, изна-
чално. Пламък, който не гасне. Извор, който не пресъхва. Тежест, която побеж-
дава и покрива всяко злощастие. Подемна сила, която те вдига до лазурносиньо 
небе, когато на кое и да е място изневиделица се появят бури.

Не се променя с промените. Не се бои от заплахи. Разлиства се с времето. Съ-
ществува отвъд успехи и неуспехи, биване и небиване.

Какво е то – не знаеш. Знаеш само, че е. И това е твоето битие, което е на 
Другиго и ти е дадено доброволно, и само защото Той го е пожелал – от майчина 
утроба избралият те, от майчини гърди изкупилият те. Въпреки че не го заслу-
жаваш, защото Го пропъждаш със своето поведение. Само гдето ти, бедният, 
дълбоко Го искаш. Той е твоето съществуване и квас, единственото от съще-
ствата в целия свят.

Достигна недостижимото. Откри се тайнственото. Свършиха недоуменията. И 
започнаха новите боготворни вървежи и кипежи.

Всичко достигна. Събра се миналото. Възкръсна мъртвото. И всичко достигнало 
непрекъснато приижда.
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Неповторимият вкус е добър. „Вкусете и ще видите, колко благ е Господ.” Тук 
има само признателни, само благодарни. И ти оставаш.

Оставайки в божествената Евхаристия, ти се намираш в центъра. И всеки ста-
ва център. И всеки става лице, става всичко, тъй като зачерква себе си. И пона-
сяш всичко, и се радваш на всичко. Всичко достига до теб. Изгонват от твоето 
битие дребното. Съществуването ти става по благодат, от друга сила, става 
място на Невместимия.

И всичко започва, тръгва, извира от теб в един акт на признателно славословие, 
смирено приношение, безкрайно благодарение (за всички, които са и които не 
са), което носи нова пълнота и нетленна слава.

На Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение.

Хвалим Те, благославяме Те, благодарим Ти.

„Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся.”

Центърът, краят, окончанието, около което се съчетават. И началото, от кое-
то всички изхождат.

И се надмогва всичко за всичко. И съществуваш с това, че не съществуваш. С 
напускането си от съществуване. Чувстваш се недостоен за него. „Твоя чертог 
виждам, Спасителю мой, украсен, а нямам одежда, за да вляза в него.”

Тогава се изпраща божествената благодат и дарът на Светия Дух. И отплуваш 
в истинското съществуване („и Ти не си престанал да вършиш всичко, докато 
не ни възведе на небето”), където Друг ръководи и управлява.

И Този Друг е точно твоето „само себе си”, нашият живот и покой като Друг. 
Той е принасящият се и принасяният, и приеманият и предаваният в Литургията 
на целия свят.

Всичко стана общение. Всичко стана хармония и божествена Литургия. Всичко 
се съедини, примири и освети.

Сега Църквата, като живее в Духа, разбира делото Господне, делото, за което 
Отец изпрати Духа да го изпълни. И това дело става дело на народа. Общо дело, 
литургия на живота. Живот на Църквата. „Ние и Христос, едно сме” (св. Йоан 
Златоуст).

Господ живее у всеки верен и в цялата Църква. И всеки верен и цялата Църква 
живеят в целия Христос. „Нека бъдем внимателни един към други, за да се на-
сърчаваме към любов” (Евр. 10:24).

Този кипеж на гроздовия сок, който кипи в котела на творението – пристъп на 
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любов – е исихия, покой, почивка.

Не живееш за себе си. Живееш за Другия и безмълвстваш. Простираш се мирно и 
безшумно от друга Сила, която достига освещаваща безспирно до нови дълбини 
на съществото ти.

Длъжни сме „живите да живеем не вече за себе си, а за Оногова, Който умря за 
нас и възкръсна” (2 Кор. 5:15), Комуто са славата и властта вовеки. Амин.

Превод от гръцки: Александър Смочевски
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Кристиан Станков е докторант по история на философията към Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски”.

Кристиан Станков 

ЗА	ЕДИН	ИНТЕРЕСЕН	ОБРАТ	В	

СЪВРЕМЕННАТА	АНАЛИТИЧНА	

ФИЛОСОФИЯ

В следващите страници ще разгледаме един изненадващ за мнозина феномен в 
съвременната аналитична философия, за който в България сме все още слабо 
осведомени. Става въпрос за реабилитацията на някои традиционни философски 
въпроси, методи и понятия, към които в аналитичната философия се подхожда 
по правило с недоверие още от самото възникване на въпросната философска 
парадигма чак до края на ХХ век. Но именно в края на ХХ век настъпва криза в 
някои изследователски полета на аналитичната философия, криза, която някои 
изследователи опитват да преодолеят, постулирайки съществуването на душа, 
Бог, свободна воля. Предстои да разберем защо това би могло да изглежда твър-
де учудващо.

Някои особености на аналитичната философия

В историята на философията обикновено се говори за три големи етапа, през 
които минава развитието на западната философия. Първият етап се нарича он-
тологическа парадигма и обхваща, в най-общи линии, философските изследвания 
от възникването им в Древна Гърция до XVII век. В онези времена философите 
разрешават своите изследователски проблеми, изхождайки от същността на не-
щата такива, каквито те са, независимо от човешката познавателна дейност. 
С делото на Рене Декарт се свързва началото на втория етап – епистемологи-
ческата парадигма. Характерно за представителите на тази парадигма, най-бе-
лежити сред които са Декарт, Лок, Хюм и Кант, е, че разрешаването на фунда-
менталните философски проблеми се предхожда от или изцяло се осъществява 
чрез анализ на човешките познавателни способности и ограничения. Интересът 
на големите философски умове на епохата се измества от същността и струк-
турата на действителността сама по себе си, за да се насочи към начините, по 
които тази действителност е дадена, репрезентирана в човешкото съзнание.
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Сетне, в края на XIX и в началото на ХХ век постепенно настъпва обрат към 
т.нар. лингвистическа парадигма, в развитието на която се забелязва все по-го-
лям интерес към езика като ключ към разрешаване на наследените философски 
проблеми. Именно с утвърждаването на лингвистическата парадигма е свързано 
и възникването на аналитичната философия. Безспорно философите, които по-
лагат основите на аналитичната традиция са Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, 
Джордж Мур и Лудвиг Витгенщайн. Ранната аналитична философия поставя на 
дневен ред следната изследователска програма: да се пристъпи към задълбочен 
анализ на начините, по които функционира езикът, и на механизмите, чрез кои-
то езиковите термини от всевъзможно естество осъществяват контакт с 
извънезиковата действителност; да се изследват връзките между термините 
на езика и обектите на мисълта; да се изследват и експлицират условията, при 
които са възможни успешната езикова комуникация и недвусмисленото припис-
ване на истинност или неистинност на твърдения. Поставяйки тези амбициозни 
цели, ранната аналитична философия напълно закономерно е враждебна спрямо 
традиционни метафизически конструкти като битие, същност и т.н., доколко-
то не може да се посочи ясно и недвусмислено какво е значението на подобни 
термини, по какъв начин например ще разпознаем, че нещо е същност или битие. 
Това иконоборческо настроение е особено характерно за Ръсел, Витгенщайн 
и представителите на Виенския кръг на логическия анализ. Именно с послед-
ните се свързва и произходът на една радикална, но закономерна тенденция в 
аналитичната философия – да се разглеждат естествените науки като най-си-
гурен, методологически и логически най-последователен източник на познание. 
Към средата на ХХ век природните науки вече са издигнати на пиедестал в 
англо-американската аналитична философия и това никак не е случайно, защото 
емпиричният материал, с който въпросните науки си служат, позволява точно-
то и ясно формулиране на научните термини, интерсубективната проверка на 
формулираните хипотези. Налице е и строгата и безупречна логическа форма на 
научния дискурс, задоволяваща и възможно най-прецизната машина за обработка 
на информация. Налице са и безспорните практически ползи от науката за едно 
„прогресиращо” човечество.

Физикализмът

Безапелационното доверие във възможностите на науката не би представлявало 
проблем, ако не водеше след себе си фанатичното отричане на всички останали 
източници на познание. Но през средата на ХХ век в англоезичния (и не само) 
свят доминиращата философска рефлексия, въоръжена с методите и резулта-
тите на естествените науки, се показва все по-критична към всички обявени 
за „ненаучни” остатъци от традиционния философски и религиозен мироглед. 
Така например въпросите за съществуването и същността на Бог вече не се 
поставят, доколкото всички интуиции на религиозното съзнание са обявени за 
измамни. Загърбват се всички фундаментални метафизически въпроси относно 
това как и защо е възникнал светът и има ли изобщо някакъв смисъл в неговото 
съществуване. Набира скорост онтологическият възглед, наречен физикализъм, 
съгласно който единствено теоретичната физика може да отговори как, откога 
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и какво собствено съществува. Уилард ван Орман Куайн1, един от водещите ана-
литични философи в посочения период, обявява, че за фундаментална трябва да 
се приеме тази картина на света, която е изградена от най-успешната в пред-
виждането на бъдещия опит теория – тоест физиката. Следователно приема се, 
че всичко в света е изградено от елементарни частици и безотказно валидни 
закони на природата. Всеки феномен в света, колкото и да е сложен, от човешко-
то съзнание до която и да е културна институция, може да бъде редуциран чрез 
сложен анализ до елементарните частици, постулирани от физиката. В духа 
на този естественонаучен редукционизъм провеждат своите изследвания още 
Карнап2, Дейвидсън3, Люис4, Армстронг5, Пол и Патриша Чърчланд6 и много други.

По същество физикализмът се родее много с марксистко-ленинския материа-
лизъм в отхвърлянето на каквото и да е нематериално начало в същността и 
битието на човека. Подобно на Бог, за илюзия е обявена и душата, а психологи-
ческите състояния и процеси у човека се обясняват чрез позоваване на мозъчни 
състояния и процеси. Оказва се, че човекът не е нищо повече от тяло, контро-
лирано от сложно организирана нервна система.

Все в този дух философът Гилбърт Райл7 обявява, че преодоляната вече инте-
лектуална традиция е изобретила мита за „духа в машината”, тоест душата, 
която е обявена за привидение, чрез което, разбира се, погрешно, в донаучната 
епоха неудачно и наивно са обяснявали психологическите състояния на човека. 
Райл препоръчва говоренето за подобни свръхестествени предмети да се загър-
би в полза на една бихевиористична концепция за човека. Въпросната концепция 
гласи, че нашите всекидневни термини с психологическа конотация обозначават 
единствено и само сложни схеми на поведение на човешкото тяло. Така към 
редукционисткия образ на човека се прибавя и още един щрих – човекът е не 
само тяло със сложно организирана нервна система, той може да се гордее и 
със сложното си поведение.

Пропукването на физикализма

От гледна точка на теоретическата елегантност и емпиричното потвърж-
дение, физикализмът и подобните му редукционистки подходи изглеждат много 
привлекателно за голямо множество от учени и философи. Така например едно 
от предимствата е метафизическата пестеливост – допуска се съществуване-
то на обекти от само един вид – физическите обекти, положени във времето и 
пространството. Следователно не се налага на физикалистите да се впускат в 
деликатни и трудни обяснения на предполагаемото взаимодействие между тези 

1  Куайн, Уилард ван Орман. Две догми на емпиризма. В: Философия на логиката II. Антология. София: Из-
ток-Запад, 2008.
2  Carnap, Rudolf. Philosophical Foundations of Physics. New York: Basic Books, 1966.
3  Davidson, Donald. Mental Events. In: Davidson, Donald. Essays on Actions and Events. Oxford University Press, 
2001.
4  Lewis, David K. On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell, 1986.
5  Armstrong, D.M. A World of States of Affairs. Cambridge University Press, 1997.
6  Churchland, Paul. Neurophilosophy at Work. Cambridge: MIT Press, 2007.
7  Ryle, Gilbert. The Concept of Mind. New York: Routledge, 2009.
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физически обекти и онези, за които се предполага, че не са положени в прос-
транството, не са материални. Физикалистите са наясно, че ако допуснем, че 
човекът е единство на тяло и нематериална душа, то сетне много трудно може 
да се експлицира как именно функционира това единство, как е възможно нема-
териалната, невидимата за физиката душа да задвижва и да управлява тялото 
и да се ползва от информацията за околната среда, която тялото предоставя. 
Този проблем се оказва много труден дори за знаменития Декарт, който призна-
ва, че споменатото взаимодействие ще остане завинаги една мистерия.

Ето затова мнозина предпочитат, изправени пред мистерията, просто да я 
отрекат в името на своята стройна материалистическа картина на света. 
Но това, че редукционистите отхвърлят съществуването на душата или на 
какъвто и да е духовен център у човека, далеч не ги спасява от теоретични 
проблеми. Сега ще разгледаме два такива проблема, които довеждат до обрат 
в англоезичните философски среди.

Първата трудност пред редукционистите представлява обяснението на фено-
меналното съдържание на съзнанието – т.нар. „квалии”. Квалиите са непосред-
ствените усещания, чрез които ни е даден светът и които са достъпни само 
и единствено от първо лице. Какво точно представляват квалиите и как точно 
изглеждат – това не можем да обясним на никого. И все пак всяко съзнателно 
същество, за разлика от изкуствения интелект, е безапелационно убедено в 
съществуването на квалиите. Нека дадем един пример. Когато наблюдавам един 
жълт предмет, имам непосредствено усещане за жълто, което никога не бих 
могъл да обясня на един човек, който никога не е виждал жълтия цвят. В най-доб-
рия случай мога да посоча какво представлява на физиологично ниво процесът, 
наречен „възприятие на жълто”, и какви именно лъчи предизвикват въпросното 
възприятие. Онзи остатък, който не съумявам да пресъздам пред другия, но чрез 
който узнавам как точно изглежда жълтото, се нарича на технически философ-
ски език квалия.

Още по-убедително поставя въпроса за квалиите Томас Найджъл в своята ста-
тия „Какво е да си прилеп”8. Там той ни приканва да признаем, че никога не ще 
узнаем какво усеща един прилеп, когато използва своето допълнително сетиво, 
улавяйки ултразвукови вълни. Колкото и задълбочено да изследваме мозъка на 
прилепа, никога няма да открием в лабораторията какво е да си прилеп.

Съществуването на квалиите представлява голям проблем за физикализма, за-
щото те са неуловими за интерсубективно наблюдение и естествените нау-
ки са слепи за тях. Елементите на феноменалното съдържание на съзнанието 
сами по себе си са нематериални обекти. Физическите обекти са материални, 
подлежат на наблюдение от гледната точка на страничен зрител, положени са 
в нашето общо, споделено пространство. Но нашите усещания не са, на свой 
ред, материални обекти. Те са достъпни единствено за съзнанието, което ги 
преживява. Ето защо някои от най-крайните представители на физикализма, 

8  Nagel, Thomas. What is it like to be a bat? In: Philosophical Review. LXXXIII (4) 435-450, 1974.
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елиминативистите Пол и Патриша Чърчланд и Даниел Денет9, отричат същест-
вуването на квалиите. Според тях, оказва се, моето усещане за жълто изобщо 
не съществува, защото не мога да го покажа на никого. Учените не могат да го 
регистрират и да го измерят, не могат да го опишат. А това, което е невидимо 
за учените, убеждават ни елиминативистите, изобщо го няма. Следователно 
всички ние, които не сме изкуствени интелекти, сме любезно призовани да се 
откажем от вярата си в квалиите и да не създаваме повече проблеми за научния 
светоглед.

Но повечето от нас, включително и растящ брой аналитични философи, не се 
решават да предприемат такъв абсурден интелектуален ход. Ето защо същест-
вуването на квалиите се превръща в основен аргумент в полза на отхвърлянето 
на физикализма и припознаването на една област на действителността – тази 
на съзнателните феномени – която все още не е сведена и може би никога няма 
да бъде сведена до мозъчни процеси. Логически е невъзможно да се установи 
идентичността на нещо такова като усещането за жълто с мозъчния процес, 
който съпътства въпросното усещане. В този дух съвременният аналитичен 
философ и противник на естественонаучния редукционизъм Макгин възкликва, че 
мозъкът, разгледан в лабораторни условия, е винаги сив, сред неговите състав-
ни елементи никога няма да срещнем тази пъстра палитра от цветове, които 
всички ние познаваме от нашето ненаучно всекидневие.10 Ето защо Макгин пов-
таря поучителния жест на Декарт и открива във взаимодействието между духа 
и тялото една от най-големите мистерии, пред които е изправено човечество-
то, наричайки своя възглед мистерианизъм.

Друг основен проблем пред противниците на самостоятелната съзнателна 
действителност е как може да се обясни единството на съзнанието, изхождайки 
от постановките на физикализма. Но какво означава единство на съзнанието? 
Когато съзерцавам даден предмет, например една жълта топка, забелязвам, че 
усещането за жълто е напълно единено с възприятието на сферичността на 
топката. Това, което е оцветено в жълто, същото то, се явява и под формата 
на сфера. Но това на пръв поглед банално наблюдение е в остро противоречие с 
постулатите на физикализма. Защото, когато се наблюдава дейността на мозъка 
в експериментални условия, следва да се установи, че дадени процеси в определен 
мозъчен център отговарят за възприятието на жълто и съвсем други, в друг 
мозъчен център – за възприятието на сферичната форма. Но от гледната точка 
на съзнателната интроспекция виждаме пределно ясно, че двете възприятия се 
явяват в един общ хоризонт – хоризонта на съзнателните феномени. Проблемът 
е, че този общ хоризонт, в който съзнателните феномени се единяват и съпро-
никват, никога няма да бъде открит и при най-прецизните изследвания на мозъка. 
Ето още един пример. Когато чувам един-единствен музикален тон, в мозъка, 
съгласно неврофизиолозите, протича много сложен процес по обработката на 
звукова информация. В този процес участват огромен брой нервни клетки. И все 
пак аз съм пределно сигурен, че чувам един цялостен, завършен, неделим на части 

9  Dennett, Daniel C. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown and Co., 1991.
10  McGinn, Colin. The Mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World. New York: Basic Books, 1999.
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тон. Кога в мозъка ще открием тази точка на единение, която трябва да е напъл-
но несъставна и неделима, за която прозвучава единият цялостен тон? Никога.

Ето защо в англоезичната философия редукционистката програма за обяснение 
на съзнанието се подлага все повече на критика през последните няколко десе-
тилетия. Множество изследователи аргументират по различни начини в полза на 
онтологическата несводимост на съзнанието до материята. Отново се проявя-
ва интерес към дуализма по отношение на духа и тялото. Съгласно дуалистите 
в аналитичната традиция, най-известни сред които са Джонатан Лоу11, Ричард 
Суинбърн12, Томас Найджъл и Чарлс Талиаферо13, психическата дейност на съзна-
телната личност е зависима от функционирането на нервната система, но не е 
онтологически идентична с нея. Мозъкът се разглежда едва като средство, като 
материален носител на въплътеното, но все пак автономно съзнание. Чрез този 
ход естествената наука бива лишена от претендирания монопол върху истината. 
Научната картина се оказва непълна, тъй като по своята същност не разполага с 
нужните средства за изследването на положената извън материята съзнателна 
действителност. Ето защо не е случайно, че някои от дуалистите демонстрират 
своето благоразположение към религията и към онези области на хуманитарис-
тиката, които са принципно несъвместими с естественонаучния редукционизъм. 

Освен дуализма на сцената на философията се завръща и идеализмът. Иде-
алистите в съвременната англоезична философия, подобно на своите пред-
шественици, и най-вече Бъркли, намират дуализма за проблематичен, доколкото 
не представя убедително обяснение на това как се осъществява взаимодействи-
ето между съзнанието, което по своята същност не притежава физически из-
мерения, и физическата действителност. Ето защо съвременните аналитични 
идеалисти, например Джон Фостър14 и Тимъти Сприге15, настояват, че светът 
се състои изцяло от съзнателни феномени, от впечатления и идеи на съзнание-
то, зад които не стои никаква извънментална материална реалност. Въпросна-
та реалност според идеалистите е ментална конструкция, постулира се само и 
единствено като хипотеза, която на ежедневно и дометафизическо ниво служи 
за обяснение на закономерността и интерсубективността на опита.

Но след като закономерността на опита и интерсубективността на нашия свят 
не се дължат на някаква обективна физическа реалност, която личностите въз-
приемат от различни гледни точки, на какво тогава се основават? Как според 
споменатите идеалисти е възможно общуването между хората в един споделен 
свят, ако цялата наша действителност е изградена от безплътни и изолирани об-
рази на съзнанието и нематериални души, които възприемат тези образи и посту-
лират един само илюзорен материален свят? На тези деликатни въпроси много от 
съвременните англоезични идеалисти отговарят, утвърждавайки съществуването 
на Бог. Само така, аргументира Фостър, можем да си обясним чудото на този 

11  Lowe, E. J. Subjects of Experience. Cambridge University Press, 1996.
12  Swinburne, Richard. The Evolution of the Soul. Oxford: Clarendon Press, 1986.
13  Taliaferro, Charles. Consciousness and The Mind of God. Cambridge University Press, 1994.
14  Foster, John. A World for Us. The Case for Phenomenalistic Idealism. Oxford University Press, 2008.
15  Sprigge, T.L.S. The Vindication of Absolute Idealism. Edinburgh University Press, 1983.
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подреден и хармоничен свят, достъпен за всички, без да се позоваваме на изпълне-
ните с противоречия и неясноти материалистически и дуалистически хипотези.

Утвърждаването на Бог в съвременната аналитична 
философия

Сега предстои да разгледаме в основни линии философските затруднения и ар-
гументите, които водят до теоретичното философско утвърждаване на Бог от 
страна на някои представители на съвременната аналитична философия.

Първата трудност, която вече споменахме, е да се експлицират условията за 
възможността на взаимодействието между душите, или още отделните центрове 
на съзнанието, и между тях и предполагаемата външна действителност. Разреша-
ването на този проблем е необходим момент във всяка философска теория, която 
постулира онтологическата независимост на съзнателната действителност от 
физическия свят. Видяхме вече какво е становището на някои от съвременните 
идеалисти. По подобен начин това теоретично предизвикателство се посреща и 
от множество дуалисти като Суинбърн и Талиаферо. Те също разрешават знаме-
нитата Декартова главоблъсканица, съпровождаща всяка дуалистична визия, с по-
мощта на Бог. Взаимодействието между съзнателните души и тялото с неговата 
физическа околна среда е нещо, чиято възможност е зададена от Бог. Единствено 
той е способен на това, защото представлява тази онтологическа инстанция, 
която предхожда и превъзхожда двата порядъка на действителността, менталния 
и физическия, които, ако нямат общ произход и метафизическа основа, не биха мог-
ли да се срещнат поради фундаменталните си различия.

Вторият аргумент в полза на съществуването на Бог, който все по-често се 
среща в съвременната англоезична философска литература, гласи, че единст-
вено Бог би могъл да бъде метафизическа основа на съществуващото въобще, 
а също и първа причина на нашия свят, в чието съществуване вероятно не се 
съмняваме. Въпросният аргумент е разработен например от Хю Маккан.16 Това 
далеч не означава, че осъзнаването на Бог като първа причина е откритие на 
аналитичната философия. Този философски ход е добре познат от философска-
та традиция, но самото му усвояване в аналитичните среди е интересно от 
историкофилософска гледна точка, доколкото е индикатор за настъпването на 
интересни тенденции в съвременната философия.

Сега нека представим накратко самия аргумент. Ако се запитаме как се е появило 
съществуващото изобщо, как е възникнал светът, как се е стигнало до нашето 
собствено съществуване, бихме могли, подобно на физикалистите и на материа-
листите от миналия век, да заявим, че това са въпроси, на които може да отговори 
само теоретичната физика. Но способни ли са наистина физиците да отговорят 
на този въпрос? Проблемът е там, че не са способни, и то не само поради някакви 
моментни теоретически и методологически ограничения. Този въпрос по принцип 

16  McCann, Hugh J. Creation and the Sovereignty of God. Indiana University Press, 2012.
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не подлежи на естественонаучно разрешаване. Това е така, защото естествените 
науки обясняват дадено положение на нещата, демонстрирайки как то е причинено 
от друго положение на нещата или се основава на някакъв природен, физически 
закон. Но предхождащото положение на нещата и физическият закон също се нуж-
даят, на свой ред, от обяснение, защото, ако ги приемем за фундаментални и непод-
лежащи на по-нататъшно обяснение факти, то не сме постигнали нищо с разреша-
ването на загадката на съществуващото. Така се изпада в един аргументативен 
порок, наречен безкраен регрес. При един подобен безкраен регрес обяснението на 
поставения въпрос просто се отлага, както се случва чрез безкрайното посочване 
на все нови физически обекти и константи като основания и причини на вече уста-
новените. Проблемът се корени в това, че физическите обекти и закони по своята 
същност на контингентни и обусловени наличности, които не са способни да бъдат 
основания сами на себе си, не могат да изпълняват ролята на първи причини на 
съществуващия свят. Такава първа причина може да бъде нещо, което само е при-
чина на себе си и блокира безкрайния регрес, което притежава неограничена мощ и 
свобода да твори без никакви предхождащи основания, и това е Бог. 

Друг аргумент в полза на съществуването на Бог, който е широко застъпен в 
съвременната аналитична философия, е така нареченият аргумент от дизайн, 
който е разработен обширно от Джон Лесли17 и много други. Въпросният ар-
гумент има хилядолетно присъствие във философската култура. При него съ-
ществуването на Бог се извежда от подредбата, хармонията, разнообразието 
и красотата в света. Но съвременната философия е въоръжена и с нови данни, 
които още повече засилват убедителността на аргумента. Лесли разглежда 
множество научни факти и математически модели в теоретичната физика, съ-
гласно които възникването на живота и най-вече на интелигентния, съзнате-
лен живот, позволяващ задаването на фундаментални философски въпроси, е 
възможно само при изключително ограничена конфигурация от фундаментални 
физически константи. Това означава, че ако основните физически параметри и 
закони, които управляват поведението на елементарните частици, бяха съвсем 
малко по-различни, нямаше да бъде възможно възникването на интелигентен 
живот. Това довежда множество философи до убеждението, че светът, в своя-
та фундаментална физическа структура, най-вероятно е създаден с определени 
телеологически основания, подчинен е на определена цел, а не е просто случайно 
стечение на обстоятелства от физическо естество. И този, който може да 
вложи смисъл и цел в света със самия акт на неговото сътворяване, е само Бог.

Този аргумент в своите най-съвременни разновидности е интересен с това, 
че привлича и естествената наука като източник на аргументи в полза на съ-
ществуването на Бог, което демонстрира, че може би науките ни водят поняко-
га по същия този път, очертан от философията и религията, и не са непременно 
в противоречие с традиционната европейска духовна култура. Нали все пак и 
науката, и религията, и философията търсят познание за този същия, нашия 
свят, който, бидейки един, продължава да ни очарова със своето разнообразие, 
многостранност и пъстрота, метафизическа пъстрота!

17  Leslie, John. Universes. London: Routledge, 2002.
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Пояснение към парадигмата с оглед на удвоената 
християнска категория на приемането

Като първа стъпка в тази двойна оптика е детството или безсъзнателната 
древност на културата и човека. В нея отсъства всякакво съзнание за приема-
нето. Първите актове на това съзнание е появата на праезиците или езика у 
малкото дете. Появата на езика артикулира за първи път някакво непосредстве-
но съзнание като знание за това, че си приет едновременно в световния дом 
на растенията и животните, изобщо на всякаква предметност, едновременно в 
родния дом на майката и бащата, които тук се схващат все още като богове. 

Юношеството или девичеството на човека и културата е отказът от това 
изначално приемане, казването „Не” спрямо родния дом, родния свят, родните 
богове и т.н. и началото на голямото пътуване. Това е неприемането на пър-
воначалното съзнателно приемане. Юношеството и девичеството са все още 
преход към съзнанието за самия себе си като неприет и търсещ ново приемане. 
Тук във възрастите на човека и културата се преминава първо през способност-
та да удържаш или да не удържаш самия себе си в съзнанието за самия себе си, 
при което се луташ между това да подреждаш като всесилен господар някакъв 
въображаем дом на културата или собствения си дом, или да слугуваш на ня-
какъв въображаем дом на културата или на собствения си дом. Парадоксът на 
господарството и слугинството (вж. Лутер, За свободата на християнина и Хе-
гел – „Господарство и слугинство” във Феноменологията…) е скок в свободата 
на съзнанието за самия себе си. От тук нататък човекът и културата най-нап-
ред устояват на поривите на времето и на привичките на родния дом – родната 
страна (това е стоицизмът). Неговата антитеза е скептицизмът, съмнението 
в устоите на родния дом, родната култура, родното семейство, традицията 
и авторитетите. Това съмнение е съпроводено с разбирането за крайност на 
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майката като физическа майка, а не като майка кърмилница, на бащата – като 
краен баща, на родния дом – като краен дом в безкрая на вселената, на род-
ната култура – като крайна култура, на родния град – като провинция. Тази 
негативна страна на скептицизма, това отричане на всичко познато води до 
някакъв неистов изблик на желание да намериш външно решение на вътрешния 
си дискомфорт. От тук нататък започва интересът към новото, непознатото, 
пътуването, рецептите за щастие, търсенето. Всичко това е, без съмнение, 
акт на свобода, но това в същото време е и непрекъснато отсъствие от самия 
себе си. Както пише Хегел за нещастното съзнание във Феноменология на духа 
и Киркегор в есето „Най-нещастният”, това е свободата да бъдеш нещастен, 
или казано на езика на Киркегор, най-нещастният е този, който винаги отсъст-
ва от самия себе си. 

Преходът към зрелостта, или към духовността, или към намирането на самия 
себе си се осъществява посредством разума, посредством разбирането. Тук 
индивидуалността, която е действителна за самата себе си, вече е законо-
дателстваща и съдеща. Първият белег на зрелостта на човека и културата 
е нравствеността. Тогава за пръв път подрастващият познава нравствения 
свят, човешкия и Божествения закон, познава себе си като мъж или жена. Това 
познание е съпроводено със съзнанието за вина и съзнанието за съдба. Като 
част от тази нравственост е съзнанието за юридическите правомощия на вече 
зрялата личност. Тук личността се сблъсква лице в лице с феномена на култура-
та, образованието и възпитанието като царство на действителността. Тук е 
мястото на Просвещенията спрямо тази култура (вж. личностните и културни 
емблеми на категорията Просвещенско спрямо категорията Митологично при 
Ницше). 

Следващата възраст в динамиката на културата и човека е мъдростта. Там е 
осцилиращото равновесие между казването „Не” и казването „Да”, самостоя-
телната способност за избор, решение, поемане на отговорност и носене на 
собствения кръст. 

… Приемане на това, че си Приет…

ЗРЕЛОСТТА

Преходът на подрастващия индивид към зрелостта се характеризира с едно 
фундаментално Преображение на неговото съзнание за самия себе си като чо-
вешко същество. Най-първо това е свързано с личностния и културен феномен 
на Просвещението. Но сега няма да визирам етимологическите вариации на 
самия термин, а Просвещението като възраст на личността и културата. По 
този въпрос ще се позова на Имануел Кант и по-точно на уводните думи от 
неговата блестяща статия „Що е Просвещение”. Надявам се да добиете усе-
щането за потресаващата символика на тези уводни думи, те гласят следно-
то: „Просвещението е Изходът на Човека от Непълнолетието, което сам си е 
причинил. Непълнолетие наричам неспособността да си служиш със собствения 
си Разсъдък без ръководството на някой друг…”. Внимателният читател може 
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би ще си зададе въпроса защо в първото изречение Кант употребява немската 
дума Ausgang (изход), а не немската дума за край Ende. Няма случайни думи в 
творчеството на Кант и изборът му на думата Ausgang се потвърждава от 
следващите страници на статията му, в които той говори, че за някои опре-
делени групи хора непълнолетието е безкрайно. Тъй като аз си позволявам да 
интерпретирам Кант като юдео-протестантски синтез, тук големият синхрон 
с Книга Изход на Ветхия Завет просто лежи на повърхността. Изходът от 
непълнолетието е в големия синхрон на символиката на Изхода от пленничест-
вото на юдейския народ. Защото какво, ако не тотално пленничество и тотал-
на заплененост, са юношеството и девичеството – тотално пленничество на 
авторитети и традиции и тотална заплененост от търсенето на тяхното 
отрицание? Юношеството и девичеството са тотални интерпретации на све-
та – изцяло заинтересовани от външното и съвсем безразлични към себе си. Те 
са едновременно тотално срамежливи и тотално безсрамни в този си безграни-
чен интерес. Кант, разбира се, не прехвърля Вината за това пленничество върху 
Другите, когато твърди, че човекът сам си причинява непълнолетие – това може 
би се дължи на безграничното му чувство за такт. Но юношеството и деви-
чеството изцяло прехвърлят Вината за своята съдбина върху Другите – така 
наречената невинност на юношеството и девичеството предпоставя като своя 
тъмна и неясна противоположност тъкмо Голямата Вина на Другите. 

Ето една миниатюра на Ницше по този въпрос: „Младият човек цени метафизич-
ните обяснения, защото те му разкриват нещо много значимо в нещата, които 
е намирал за неприятни или е презирал: и ако е недоволен от себе си, той облек-
чава това си чувство, като припознава най-съкровената загадка на света или 
нищетата на света в това, което така много не харесва у себе си. Да се усеща 
по-безотговорен и да намира ведно с това нещата за по-интересни – това за 
него е двойно блаженство, за което следва да благодари на метафизиката”1.

Но тук може би следва да си зададем въпроса какво означава немската дума 
непълнолетие – Unmündigkeit. На първо място, безсловесност, тъй като немско-
то Mund означава „уста”. Тук акцентът при Кант е върху невъзможността да 
постановиш разумно слово в света. В този аспект трябва да се разбира па-
радоксалното единство между безкрайната „логорея” на юношеството и деви-
чеството и също толкова безкрайната им неспособност за Разговор насаме със 
себе си. И не на последно място, юношеството и девичеството са възрастите 
на ясната демаркационна линия между сън и действителност – те са безкрайно 
нещастни от сънищата, които сънуват, и безкрайно щастливи от действител-
ността, която бленуват. 

Напротив, зрелостта е вече способността да сънуваш собствените си сънища 
в синхрон със сънищата на културата, като тук и двата рода сън притежават 
статус на действителност, а не са диахронни; зрелостта е способността да 
постановяваш разумно слово в света, но не словото на Диктатурата на юно-
шеството и девичеството, а смиреното съ-беседване със Словото на култура-

1  KGW IV 2. S. 34.
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та и Словото Божие. Може би зрелостта настъпва чрез отказа от безпреце-
дентното „диктаторство” и „диктуване” по адрес на целия свят. И сега да се 
обърнем към финала на откъса от Кант, който цитирах: „… да си служиш със 
собствения си Разсъдък без ръководството на някой друг…”. Не да си служиш с 
чужд разсъдък и да следваш чужди правила в марионетната сцена на световния 
театър, а да се опиташ просто да бъдеш наясно със себе си. 

Тази възраст се ознаменува чрез удвоената символика на претенция и призна-
ние. Що се отнася до претенцията, тук най-важното е да се обърне тя от безо-
гледна претенция за световна справедливост и съвършенство спрямо външния 
свят на Другите и културата към повече или по-малко скромна претенция към 
самия себе си. Тук е краят на реторическия модел на „състезанието” и неговото 
изместване в екзистенциално-психологическата сфера на личността. Казано на 
езика на апостол Павел от Посланието до Коринтяни, тук става дума за голямо-
то Преображение от състезание за „тленна цел” (безогледно консуматорство, 
всеядност на Модерността, алчност, утопия) към състезанието за „нетленна 
цел” – осъзнаването на собствената си крайност, скверност, нищожност и на-
деждата за бъдещо изкупление. Юношеството и девичеството са състезание 
за „тленна цел”, зрелостта е състезание за „нетленна цел”. 

Краят на реторическата парадигма на състезанието ознаменува и преоб-
ражението на чудовищната категория на европейската култура Признание 
(Anerkennung). (По този повод читателят може да види употребата на кате-
горията Признание в главата за господарството и слугинството във Феноме-
нологията на Хегел.) Тоталната борба за външно признание, с която се харак-
теризират юношеството и девичеството, тук се преобразява в съкровеното 
признание на собствената ограниченост, тленност, времевост, което е първа-
та крачка в опита да разбираш самия себе си. Тогава възниква въпросът – ако се 
откажем от безогледното състезание за външно признание, ще бъдем ли изобщо 
признати? Отговорът се налага от само себе си. „Самопризнанието” води до 
това да бъдеш признат тъкмо като Уникален, Единствен, Неповторим и т.н., 
а не да бъдеш „разтворен” в студените клишета, с които оперира Публиката. 
Мисля, че е съвсем достатъчно като Отделен да бъдеш признат от някой друг 
Отделен или може би в най-добрия случай от неколцина Отделни.

МЪДРОСТТА

Безкрайно трудно ми е да кажа нещо смислено за мъдростта, както казваше 
Кант, „Мъдростта е твърде нависоко за човека”. Но все пак ще си позволя ня-
кои перспективи на интерпретацията, без риск да засегна някого другиго, но с 
огромния риск да засегна себе си. 

Зрелостта е „разсъдлива”, мъдростта е „разумна” – това е основният смисъл 
на Кантовото разграничение между разсъдък и разум. Зрелостта е възраст-
та на преценката и преоценката на ценностите, приемането на себе си като 
уникален, неповторим, ценен сам по себе си. Напротив, мъдростта е доброволно 
себепринизяване до нищожност в името на едно служение на висшите ценности. 
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Зрелостта е премерено „глаголеща”, тя преценява границите на своите социал-
ни роли, ритуали, тотеми, табута и т.н. Мъдростта е скромно уединена, упраж-
няваща аскеза спрямо Признанието на Другите за преображенията  с оглед на 
социалните роли, тотемите, табутата и т.н. 

От гледна точка на категорията Интерес зрелостта е inter-esse (междинно 
битие), което непрекъснато осцилира между екстремумите на Бога и Света, 
между Божиите повели и изискванията на суетата на света. Тя е непрестанен 
и непресъхващ интерес към себе си и към света – това е големият синхрон 
на зрелостта, ако мога да се изразя със секуларизираната парадигма на про-
тестантския Бог, която Кант представи, зрелостта е едновременно законода-
телстваща и съдеща.

От своя страна мъдростта довежда зрелостта до универсални измерения, тя 
е безкрайно заинтересована едновременно от света, от себе си и от Бог. 
Като безкрайна уединеност тя е безкрайно всеобща – както казва Хегел в 
един знаменит фрагмент: „Най-уединеното е най-всеобщо”. В това си качество 
мъдростта вече не се интересува от екстремумите на господарството и слу-
гинството спрямо Бог и света, за които говорих по-рано, а се смирява до едно 
всеотдайно Богослужение. Неслучайно късният Шелинг определя философията 
като Gottesdienst – Богослужение. Няма да проследявам подробно културната 
символика на понятието „аскеза”. Там звучи познатият рефрен от Посланието 
на свети Апостол Павел до Коринтяни: „Всеки, който се подвизава, се въздържа”. 
Световната култура „позна” безкрайната символика на аскезата – аскезата на 
будизма и хиндуизма, аскезата на ислямските суфити, аскезата на православ-
ните манастири и католическите ордени… но сякаш единствено протестан-
тизмът се опита да познае вътресветовата аскеза (innerweltliche Askese). Въз-
можна ли е тази невъзможна задача – не да бягаш от света в някакви културни 
острови на самота и уединеност, каквито са островите на аскезата в другите 
световни религии и в другите деноминации на християнството, а да останеш 
Лице в Лице със суетата на света и суетата на другите? Можеш ли да прими-
риш личностното и общностното, човешкото в себе си и гражданското в себе 
си и кое на кое трябва да задава границите? Великата семантика на немската 
дума Kriegen обхваща всички аспекти на стремежа за преодоляване и извоюване 
на някакво собствено пространство – получавам, придобивам, печеля, храня се и 
т.н., та чак до последното значение воювам като на война. „Безкрайно студе-
ният” Томас Хобс формулира много точно същината на социума – bellum omnium 
contra omnes – война на всички срещу всички. Това беше вековното ехо от рето-
рическата парадигма на войната, идваща от римската сентенция Homo homini 
lupus est – човек за човека е вълк. Възможен ли е Изход от злокобната прокоба 
на тази историческа парадигма? Кант постъпи хитро с този проблем в своя за-
бележителен трактат Към вечния мир – щом войната е вечна, и мирът е вечен, 
но като какво – като граница, регулативна идея, надежда?

Без да пренебрегвам мита за амазонките, бих казал, че в Голямото време на кул-
турата войната е мъжко занимание, а раждането и приготовлението за смърт-
та е женско занимание. Неслучайно като граница на реторическото себелюбие 
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и ексхибиционизъм на мъжкото начало в историята на културата се появява 
архетипът на Мъдрата Жена. Достатъчно е да спомена само няколко приме-
ра – мъдрата Диотима в Диалозите на Платон, символиката на „мъдрите жени” 
в немската и скандинавската митология, изследвана детайлно от Якоб Грим в 
неговото изследване Немската митология, брилянтната пиеса на Молиер Учени 
жени, та чак до елегантното есе „Ангелът пазител” на Андре Мороа, включен 
в неговия сборник Една кариера. Примерите за този архетип в европейската 
култура могат да бъдат увеличавани до безкрайност, едва ли е нужно да споме-
навам за прословутата формула на Ницше Vita Femina.

И не на последно място, великият символ на Богочовека Иисус Христос, велики-
ят символ на Младенеца, който се ражда в тихата и свята – и бихме добави-
ли – и мъдра нощ, има женска генеалогия – непорочното зачатие на неговата 
майка Дева Мария и потресаващия символ на неговата баба света Ана. Тази 
генеалогия на християнския свят е пълната противоположност и същевременно 
ограничение на мъжката генеалогия на юдейското родословие във Ветхия завет 
(вж. Евангелие от Матея, Колената на еврейския род, започващи от цар Давид).

И последно – архетипът на мъдростта в културната история е свързан с иде-
ята за новото рождение. Можеш ли да се върнеш отново в утробата на майка 
си и повторно да се родиш? Чисто телесно това е невъзможно, но повелята на 
мъдростта е към едно духовно Себепреображение и Примирение. Ако позволи-
те с две думи да резюмирам чудовищната категория Примирение на немската 
култура, това е краят на Войната. Това е Битие При-Мира-на-Сина. Разбирай-
те тук думата „мир” едновременно и като руската дума за свят. Може би тя 
най-точно се илюстрира, ако позволите, с прословутата Руска Тройка: внимать, 
понимать, принимать.

Великият войник Димчо Дебелянов с един жест изплете поетическата тъкан на 
войната: 

Черна	песен

Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.

Призова ли дни светло-смирени,
гръмват бури над тъмно море,
а подиря ли буря – край мене
всеки вопъл и ропот замре.

За зора огнеструйна копнея,
а слепи ме с очите си тя,
в пролетта като в есен аз крея,
в есента като в пролет цъфтя.
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На безстрастното време в неспира
гасне мълком живот неживян,
и плачът ми за пристан умира
низ велика пустиня развян.

Ето ви и контрапункта: 

Да	се	завърнеш	в	бащината	къща

Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне
и тихи пазви тиха нощ разгръща
да приласкае скръбни и нещастни.
Кат бреме хвърлил черната умора,
що безутешни дни ти завещаха –
ти с плахи стъпки да събудиш в двора
пред гостенин очакван радост плаха.

Да те присрещне старата на прага
и сложил чело на безсилно рамо,
да чезнеш в нейната усмивка блага
и дълго да повтаряш: мамо, мамо...
Смирено влязъл в стаята позната,
последна твоя пристан и заслона,
да шъпнеш тихи думи в тишината,
впил морен поглед в старата икона:
аз дойдох да дочакам мирен заник,
че мойто слънце своя път измина...

О, скрити вопли на печален странник,
напразно спомнил майка и родина!

Може ли Великият Войник да намери мира – в удвоената тишина на Нощта, в 
преображението на новото завръщане към майчината утроба, в смирената Мо-
литва пред иконата… 

Кант твърдеше, че мирът на мъдростта е непосилен за човеците, Дебелянов се 
присъедини и все пак нищожността на отреденото ни време може би ще прово-
кира смиреното поемане на Кръста – усилието да удържаш суетата на света и 
собствената си суета (вж. Еклесиаст) в скромния делник на жизненото поприще 
в средата…
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СВ.	ВЕЛИКОМЪЧЕНИК	ПОТИТ	

СЕРДИКИЙСКИ	–	ПЪРВИЯТ	

РАННОХРИСТИЯНСКИ	МЪЧЕНИК	

НА	СОФИЯ

В края на месец февруари 2020 г. Българската църква получи в дар от Вати-
кана частици от св. мощи на двама древни светци – св. Климент Римски и св. 
Потит, свързани с ранната история на Сердика. И ако за първия светител на 
Църквата е писано много, то второто име е почти неизвестно на българските 
християни. В настоящата статия ще се опитаме да прелистим страниците на 
историята от II век до нашето време, за да съберем частиците памет за този 
свидетел на Христа, широко почитан в италийските земи, но напълно забравен в 
земите на своя подвиг и мъченичество. И както всяко изследване в областта на 
агиологията, и настоящото има за цел не просто реконструкция на случилото 
се в миналото, но е призив към възстановяване на молитвената връзка с този 
Христов мъченик. Дълбоко съм убеден, че църковната памет е жива само когато 
подбужда към молитва, само когато се превърне в молитвена памет. 

Молитвата е връзката на човека с Бога, неговият разговор с Него. Тя е дихание-
то на вярващото сърце, израз на божественото в човека, начин за преодолява-
нето ограниченията на този свят и този живот и реализиране на истинската 
потенция на това, което сам Бог е вложил във всеки един от нас. Молитвата е 
средството, чрез което се издигаме от чисто биологичното, присъщо на всички 
твари, към духовното, към което само и единствено човек е призван (срв. 1 Кор. 
15:39-50). Свидетели за тази сила на молитвата са носителите на светостта, 
истинските примери от хилядолетния живот на Църквата, които чрез молитва-
та още тук, приживе, са открехвали вратите на Царството небесно. Бидейки 
плът и кръв, те са се издигнали над физическите ограничения на материята, 
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земните закони, които движат света, станали са синове на Бога. Това синов-
ство не е нещо имагинерно, а истинско, стъпало над спасението. Синовството 
е истинското призвание за човеците – обожението, теосиса, в изпълнение на 
думите на Господа: „Аз рекох: вие сте богове, вие сте всички синове на Всевиш-
ния” (Пс. 81:6). За нас, които днес се спасяваме, е жизненоважна молитвената 
връзка с тези хора, вече небесни жители. Затова епископите са полагали и днес 
също трябва да полагат усилия да култивират у вярващите потребността 
от молитвена връзка с мъчениците и другите свидетели на живота в Христа. 
Прочутите кападокийски епископи навремето са издигали мартириуми, организи-
рали са чествания, призовавали са християните да имат молитвена връзка със 
своите съвременници, пострадали мъченически за Христа. Те са правили това, 
защото от опит знаели, че двигател на молитвата са живите примери и молит-
вената памет. Не мъчениците, но ние имаме нужда да съединим своята молитва 
с тяхната, която е „дала кръв и е получила дух” и която и сега се издига пред 
Божия престол.

И друг път в изследванията си сме отбелязвали, че църковната история на на-
шите земи крие неподозирани богатства, които чакат да бъдат изчистени от 
праха на забравата. Превратностите на историята ни са заличили от паметта 
на тукашните християни имената на апостоли и апостолски мъже, мъченици и 
преподобни, полагали основите на Църквата ни. Напразни остават усилията на 
църковните историци, ако разказаното от тях остане единствено в книгите. 
Истинският плод на тяхното дело е да допринесат нашата молитва да се съ-
едини с молитвата на тези, които предстоят пред Господа, имат дръзновение 
пред Него, и тази обща молитва да бъде действена, спасителна и раждаща Но-
вия Адам във всеки от нас.

Детето мъченик Потит е едно от тези забравени имена в християнската ис-
тория на нашата столица. Св. мъченик Потит е най-ранният известен с името 
си мъченик за Христовата вяра от Сердика. Дълги години, включително и днес, 
животът, делото и най-вече мястото, където той е роден и където вероятно 
загива мъченически, са предавани превратно. Със съжаление трябва да отбеле-
жим, че в редица авторитетни издания, каквито са Мартиролозите, както и в 
житията, които са в обръщение в Православната църква и преди всичко в сла-
вяноезичните поместни Църкви, родният град на светеца – Сердика, на много 
места е заменен със Сардиния.1 Една съзнателна подмяна или поправка на града, 
в който светецът е роден и се подвизава, възникнала в периода XVI–XVII в., е 
безкритично възприета и вкарана в обращение и вече няколко века се тиражира 
от мнозина. С още по-голямо съжаление трябва да отбележим, че в календара на 
родната ни Църква името на светеца изобщо не фигурира и не ни е известно да 
съществува български превод на житието. 

1  В изданията на Римския мартиролог след XVII в. името на Сердика е заменено със Сардиния. Вж. напри-
мер: Martirologio Romano. Publicato per ordine della fel. Mem. Di papa Gregorii XIII. Revisto, e corretto d’ordine 
di papa Clemente Decimo.Venezia, 1702, p. 8; Martirologio Romano. Martyrologii Romani Gregorii XIII jussu editi, 
Urbani VIII et Clementis X, Romae, 1749, p. 9; Martirologio Romano, Publicado por orden del papa Gregorio XIII. 
Madrid, 1791, p. 12; The Roman Martyrology (ed. J. Gibbon). Baltimore, 1916, p. 13.
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Първи опит за възкресяване паметта на св. Потит 
Сердикийски

Името на първия мъченик на Сердика св. Потит беше споменато за първи път във 
връзка с кандидатстването на София за европейска столица на културата. Тогава 
бяха организирани различни мероприятия, които да привлекат вниманието върху 
древността на града. По този повод на електронния сайт http://www.sofiamuseum.
bg/, който за съжаление вече не се поддържа, бяха публикувани освен другите ма-
териали за древната история на София и две статии, в които името на св. Потит 
беше извадено от забравата и се постави въпросът за изгубената църковна и 
обществена памет. В тях авторката прави опит да обясни как се е стигнало 
до тази забрава, как е била заменена с почит към св. Пантелеймон, св. Козма и 
Дамян и др. и как паметта към светеца живее и до днес, но далеч от България, в 
друга държава, в друга църква, в Южна Италия.2 Към статиите има фотографии 
от различни места и кадри от храмове в Италия, където паметта на светеца 
продължава да е жива. Това хубаво начало обаче остана половинчато, недовършено, 
защото в публикациите липсват сведения за живота на светеца, няма дори опит 
за превод на някое от съществуващите жития или съставяне на компилирано жи-
тие от запазените сведения. Липсват дори малки податки за живота, чудесата 
и подвига му. Вероятно и поради това тези публикации не можаха да развълнуват 
вярващите, да предизвикат техния интерес. Друг проблем е възпроизвеждането на 
натрупаните грешки, например името на бащата на светеца е погрешно разчете-
но и от Хилас (Hylas)3, както е упоменат още в най-ранните жития, в българската 
интерпретация се превръща в Илия4. Подобни трансформации и интерпретации 
има много, а някои от тях безкритично са официализирани през Уикипедия5. Казва-
ме това, защото сме убедени, че името дори и на най-светлия образ в историята 
на Църквата не би имало никакво въздействие върху хората, ако не е изпълнено 
със съдържанието на живота, който стои зад този образ. Именно животът на 
един светец ражда молитвената памет и молитвената връзка с него. Името без 
житийното свидетелство не може да развълнува, да привлече, да създаде почит. 
Затова образът на всеки един светец трябва да бъде покрит от негово житие. А 
това житие трябва максимално според възможностите да отразява неговия жи-
вот, защото в противен случай то не може да затрогне съзнанието на вярващия 
човек, а без житийно свидетелство името на светеца не може да развълнува, да 
привлече и роди молитвената почит.

2  Вачкова, В. Свети мъченик Потит Сердикийски в паметта на родния си град, Софийски музей, 2014, http://
www.sofiamuseum.bg/ достъп 12.02.2015. Вачкова, В. В деня на християнска Сердика да почетем първия  
мъченик – св. Потит, Софийски музей, 2014, http://www.sofiamuseum.bg/ достъп 12.02.2015.
3  В митологията Хилас е син на цар Тиодамус и на нимфата Менодике. Херкулес убива цар Тиодамус, а Хилас 
става спътник, а по-късно и любовник на Херкулес. Хилас е причината Херкулес да се присъедини към арго-
навтите в търсене на Златното руно. Когато корабът на аргонавтите достига малоазийска Мизия, Хилас тръгва 
да търси прясна вода. Той намира извор, но изворните нимфи се влюбват в него и го похищават във водите. 
От Хилас остава само стомната, която да посочи къде е бил. Херкулес тръгва да търси Хилас и е изоставен от 
аргонавтите. Търсенето на Хилас се превръща в ежегоден религиозен ритуал в Мизия. Вж.: Encyclopedia of 
Greco-Roman mythology (ed. M. Dixon-Kennedy). Santa Barbara, California, 1998, p. 167.
4  Вачкова, В. За забравената древна слава на Християнството в българските земи. https://www.lentata.com/
page_9664.html достъп 24.03.2020.
5  Свети Потит Сердикийски https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0
%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%
B9%D1%81%D0%BA%D0%B8 достъп 24.03.2020.
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Кой е св. Потит

Св. мъченик Потит е реална личност, живяла при управлението на римския им-
ператор Антонин Пий (138–161 г.). Свидетелство за това са запазените мощи 
на светеца, както и многобройните чудеса, които извършва приживе, както и 
след мъченическата си смърт и до днес. Според най-ранното житие, което с 
основание, като предшестващо всички останали, можем да приемем за най-дос-
товерно, св. Потит е роден в Сердика, днешна София.6 Годината на неговото 
раждане не е посочена, но можем да предположим, че това е 145, 146 или 147 г. 
AD, предвид факта, че когато мъченически умира за Христа, той е все още 
дете, едва на 13 години.7 Раждането и смъртта му стават по време на управ-
лението на император Антонин Пий, както изрично е посочено в мартиролози-
те и в житията на светеца, а за година на неговата смърт се приема 160 г.8 
Роден е в семейството на заможни родители. Името му идва от латинското 
Potitus – „овладян” , „могъщ” (мин. страд. прич. от гл. potior – „завладявам”). В 
ранно детство приема християнството, като за него важат думите на псал-
мопевеца „Ти си моя надежда, Господи Боже, мое упование от младините ми” (Пс 
70:5)9. Баща му, който е споменат с името си, се нарича Хилас (Hylas). Той се 
опитва всячески да отвърне сина си от Христос и дори го затваря в тъмница, 
но св. Потит е непреклонен. Нещо повече, по молитвите, твърдата вяра и сви-
детелството на сина си, самият Хилас повярва в Господа. Св. Потит по чудесен 
начин е взет на облак и пренесен в Епир. Там той продължава да проповядва 
за Христос и изцелява от проказа Кириаки (Неделя), съпругата на римски сена-
тор. Тя заедно с мъжа си и цялото им домакинство приемат свето Кръщение. 
След известно време св. Потит се озовава в планината Гарган (Garganus) в 
Южна Италия, където се подвизава в безмълвие. Славата му на чудотворец се 
разнася из цялата империя. Там е посетен от слугите на император Антонин, 
чиято дъщеря страда тежко, обладана от демон. Чрез устата на девойката 
демонът казва, че само св. Потит може да го изгони от нея. Слугите довеждат 
светеца в двореца при императора. С молитвата си св. Потит прогонва беса 
от момичето. Светецът изцерява и самия император, който междувременно се 
е разболял. Императорът, разбира се, е щастлив от собственото си изцеление 
и това на дъщеря си, но вместо с благодарност отвръща на св. Потит с го-
ляма жестокост. Заради отказа си да принесе жертва на езическите богове, 
на които императорът вменява собственото си изцеление, на св. Потит е 
изтръгнат езикът и са избодени очите. Въпреки това св. Потит продължава 

6  Würzburg, Universitätsbibliothek, MS M.p.th.q.28a, Passio Potiti foglio 63r – 70r: Isidorus Hispalensis, Passio 
Eugeniae et Potiti, Missa pro defunctis. http://vb.uniwuerzburg.de/ub/mpthq28a/pages/mpthq28a/125.html 
достъп 30.03.2020;  BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae et mediae aetatis K-Z, (ediderunt Socii 
Bollandiani). T. 2, Bruxellis, p.1006 (6908). 
7  Такава възраст посочва св. Беда Достопочтени в своя Мартиролог. Beda Venerabilis Opp. Pars IV – Historica. 
Sect.II – Martyrologia. PL, 94, col. 801. Вж. също: The complete works of Venerable Bede, in the original Latin, 
collated with the manuscripts, and various printed editions. (Ed. rev. J. Giles). Vol. IV. Historical tracts. Martyrologium. 
London, 1843, p.17; BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae et mediae aetatis K-Z..., p. 1006 (6908).
8  Champagny, F. Les Antonins: Ans de J.-C. 69-180. Suite de Césars et de Rome et la Judée. Vol. 3, Paris, 1875, p. 107.
9  Житието на светеца недвусмислено говори за ранното проникване на християнството в Сердика и ин-
директно свидетелства, че пръв епископ на столицата ни е бил св. Климент папа Римски, преди да отпътува 
за Рим, където да заеме епископската катедра. За св. Климент Римски вж. по-подробно: Каравълчев, В. Св. 
Климент, папа Римски – първи епископ на София – Християнство и култура, бр. 10  (67), 2011, с. 128-134.
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да изобличава императора и да слави Христос. Несломимостта на вярата му 
предизвиква нови продължителни и тежки мъчения, които св. Потит понася с 
упование в Господа. Той е хвърлен на лъвовете, но те само покорно скланят 
глава в нозете му. Императорът нарежда да бъде хвърлен във врящо масло, но 
и оттам светецът излиза невредим. В безсилието да наложи волята си над св. 
Потит, императорът нарежда той да бъде посечен с меч и обезглавен. Вместо 
кръв, пише в житието му, от тялото на светеца дете потича мляко. Това се 
случва около 160 г. сл. Хр. по време на управлението на император Антонин Пий, 
когато управител на областта е Геласий.10 Както казахме, по време на своите 
мъчения и смърт св. Потит е бил все още дете, едва на 13-годишна възраст. 
Като дата на смъртта му и съответно за почитане на паметта му е посочен 
13 (днес вече 14) януари.11 

Най-ранните сведения за св. Потит

Най-ранните сведения за св. Потит, достигнали до нас, са съвсем оскъдни.12 
Най-древното известие, в което се споменава името на светеца, е от края на 
IV, началото на V век. Тогава епископът на Неапол св. Север (†409) построява 
четири базилики и два манастира. Единият манастир е посветен на св. Мартин, 
а другият на св. Потит.13 Трябва да отбележим, че относно сведението за ма-
настира на името св. Потит е изказано съмнение, че е по-късна интерполация 
в текста.14 Името на светеца и кратко сведение, че е пострадал по време на 
управлението на император Антонин, намираме в Мартиролога на Беда Досто-
почтени, на св. Йероним и др.15 В Неаполитанския стенен календар от храма „Св. 
Йоан Предтеча” в Неапол, който съдържа имената на светци, просияли в пе-
риода VI–IX в., под датата 13 януари също присъства св. Потит.16 Изключителна 
ценност представлява и наскоро откритото най-ранно изображение на светеца 
в криптата на храм близо до гр. Гроталие, Южна Италия (Riggio fuori Grottaglie).17 
Изображението е датирано от X в.18 Два пергамента от гр. Пулия (Апулия), 
Южна Италия, съответно от 1118 и 1129 г. свидетелстват, че св. Потит е по-

10  AASS Ian. I,( Acta Sanctorum: Quotquot toto orbe coluntur, vel à Catholicis Scriptoribus celebrantur. Januarius) ; 
T. I, Vol. I, (ed. Societas Bollandiensis), Antwerpen 1643, p. 754.
11  Martirologio Romano..., 1702, p. 8 Martirologio Romano..., 1749, p. 9; The Roman Martyrology, p. 13. Датата на 
мъченическата смърт на светеца е 13 януари. Поради изправянето на календара във връзка с натрупваните 
през годините грешки (всяка година календарната година изостава с няколко секунди от астрономическата) 
днес вече на Запад датата на честването на паметта му е 14 януари.
12  BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae et mediae aetatis K-Z..., p. 1006.
13  O’Reilly, A. The martyrs of the Coliseum. Historical records of the great amphitheatre of ancient Rome. Toronto, 
1874, p. 181; Bischoff, B., M. Lapidge, Biblical commentaries from the Canterbury school of Theodore and Hadrian. 
Cambrodge, 1994, 114, f.n. 145; Encyclopedia of Ancient Christianity. Institutum Patristicum Augustinianum (Ed. A. 
Lermardo). Downers Growe, Illinois, 2013, Vol.3, p. 569.
14  Ibid.
15  AASS Ian. I..., p. 754; Beda Venerabilis Opp. Pars IV – Historica. Sect.II – Martyrologia. PL, 94, col. 801; 
Sanctilogium. Codex bibl. Privatae Caesaris austriaci 9397 a. – In: Analecta Bollandiana, t. XIV, Bruxelles, 1895, 
p.36; Martirologio Romano. Vaticano, 1750, p. 9-10.
16  Vakareliyska, C. The Neapolitan wall calendar from a Medieval Slavic perspective. – Scripta, 14 – 15, 2015, p. 
136.
17  Castelfranchi, M. Pittura monumentale bizantina in Puglia, Milano 1991, p. 101-106; Safran, L. Scoperte 
salentine. – Estratto dalla revista Arte Medievale, 2, 2008, p. 69-94.
18  Safran, L. Scoperte salentine…, p. 83; Safran, L. The Medieval Salento. Art and Identity in Southern Italy. 
Philadelphia, Pennsylvania, 2014, p. 278.
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кровител на града и там има издигнат храм, посветен на него.19 

Тези най-ранни сведения за св. Потит са от изключителна важност, защото сви-
детелстват за разпространението на култа към светеца в Сардиния и въобще в 
Южна Италия. Както ще видим в нашето изследване, но без да навлизаме в детайли 
поради ограничения обем на статията, внимателният прочит на тези най-ранни 
сведения за светеца в Южна Италия показват, че много рано там се смесва както 
почитта, така и поклонението на мощите на няколко светци и мъченици с името 
Потит, които във времето се асоциират с един светец, носещ името Потит, 
който от своя страна се отъждествява със св. Потит Сердикийски. Това само по 
себе си показва колко силен и устойчив е образът на сердикийския светец в Италия, 
така че във времето да се наложи като основен сред другите едноименни светци. 

Житието на светеца

За разлика от по-ранните Мартиролози, в които се появяват първите крат-
ки сведения за светеца, най-ранното съхранило се и достигнало до нас житие 
(passio) на св. Потит е от VIII век.20 В случая имаме особената привилегия на 
директен достъп до оригинала на ръкописа, което по отношение житието на 
св. Потит е от изключителна важност за нас, защото в по-късните векове са 
правени малки, но съществени промени с цел да се намери „логическо” решение 
на многото и сериозни проблеми, пред които са изправени изследователите на 
живота на светеца. 

Един от тези проблеми е свързан с родното място на св. Потит. Въпросът, 
който си задават изследователите, е, как при положение че светецът е роден в 
Сердика (според ранното житие), светите мощи на това 13-годишно дете мъче-
ник се оказват в Сардиния? Именно за да се избегнат тези трудни за интерпре-
тиране места, родното място на светеца от Сердика в по-късните жития се 
променя на Сардиния.21 В случая с житието на св. Потит можем да видим, че в 
оригинала на най-ранния ръкопис Сердика, тоест София, изписана в случая като 
Sardicia, недвусмислено стои като родно място на светеца.22 До нас са достиг-
нали още няколко варианта или преписа на това житие от периода на IX в.23 В 
тях с много малки промени се преповтаря съдържащото се в първоначалното 
житие, като името на родния му град в тях също е Сердика, изписван във вари-

19  Palese, S., D. Palma Storia delle Chiese di Puglia. Bari, 2008, p. 149.
20  Würzburg, Universitätsbibliothek, MS M.p.th.q.28a: Isidorus Hispalensis, Passio Eugeniae et Potiti, Missa pro 
defunctis. Благодарение на новите технологии, използвани от големите библиотеки, този изключително це-
нен за нас ръкопис върху пергамент е достъпен в оригинал: http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mpthq28a/pages/
mpthq28a/125.html, достъп 30.03.2020. 
21  За този проблем вж. например: Lifshitz, E. Religious Women in Early Carolingian Francia: A Study of Manuscript 
Transmission and Monastic culture. New York, 2014. Chapter III, f.n 225. 
22  Würzburg, Universitätsbibliothek, MS: M.p.th.q.28a, foglio 63r : Isidorus Hispalensis, Passio Eugeniae et Potiti, 
Missa pro defunctis. http://vb.uni-wuerzburg.de/ub/mpthq28a/pages/mpthq28a/125.html, достъп 30.03.2020.
23  Codex Munich BSB Clm 3514; BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae et mediae aetatis K-Z..., p. 1006 
(6908).; Почти всички вариации на житията на светеца са събрани от боландистите в: Acta Sanctorum: (AASS) 
Ian. I, Antwerpen 1643, p. 753 -766, както и в по-късното им издание Acta Sanctorum, Januarii, Tomus Secundus, 
Parisiis, р.35 – 48. Виж също: Catalogus Codicum Hagiographicorump Latinorum. Bruxellis, 1909, p. 137, 169; 
Catalogus Codicum Hagiographicorump Latinorum. T. III, Bruxellis, 1893, p. 153.
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антите: Serdica, Sardica или Serditia.24 Името на Сердика неизменно присъства и 
през следващите векове в достигнали до нас ръкописи, съдържащи името и све-
дения за св. Потит.25 В Cod. Vat. A.2, от X – XI в. съхраняван във Ватикана, четем:  
„... in civitate Serdica", „в град Сердика”.26 В кодекса от XI в. от Неаполската библи-
отека: Cod. VIII.B., също четем: Сердика „Sub Antonino imperatore et Gelasio praesidi 
factum est in diebus illiis sanctus Potitus dum esset in infantia constitutus in Serdica...”.27 
В английския ръкопис от XI в. Cotton MS Nero E I/1, който съдържа ранното житие 
на светеца също е изписано родното място на светеца „Serdica”.28 В Cod. 91 на 
библиотеката Алесандрина в Рим, който е копие на ломбардски ръкопис на ма-
настира Casa Nova, от кардинал Боромини името на родния град на светеца е 
даден като „Sardica” – Сардика.29 В Cod. 94 на същата библиотека Александрина 
в Рим, който е датиран XVI–XVII в., името на родния град отново е даден като 
„Sardica” – Сардика.30 В Cod.H.3, съхраняван в библиотека „Валицелиана” в Рим и 
датиран XVI–VII в., родното място на св. Потит също е „Sardica” – Сардика.31 В 
Acta Sanctorum от средата на XVII в., където са събрани част от житията на 
светеца и са описани някои разночетения в различни ръкописи от различни ве-
кове, срещаме както Sаrdica, така и Serdica, Sardorum, Sardinia, Sardum, Serditia.32 
И там обаче в първите, най-ранни редакции на житието отново имаме само и 
единствено Sardica.33 От казаното дотук се вижда, че в ранните актове и жи-
тия на светеца единствено Сердика, в различните вариации по изписването на 
името, присъства като родно място и начало на неговия мъченически подвиг. 
Това неминуемо повдига въпроса кога и защо преписвачите и изследователите 
променят името на родното място на св. Потит? 

Сердика или Сардиния

Както вече посочихме, най-ранните достигнали до нас сведения за мъченика от 
V в. нататък недвусмислено говорят за Сердика като родно място на св. Потит. 
Житията на светеца, най-ранното от които е от VIII в., също сочат древното 

24  Единствено във Ватиканския кодекс от IX в.: Cod. Vat. „Regina Sueciae 482" f.17r , вместо Сердика името 
на града е изписано като Сердития „... in civitate Serditia". Кодексът е публикуван от А. Мотола: Mottola, A. San 
Potito Martire di Ascoli Satriano: storia e culto. Foggia, 1992, p. 107-141. За това, че освен като Serdica името на 
нашата столица София някога се е изписвало и като: Serditia, Serdice, Sirdice, Syrdica, Serdcie, Sardicia и др., вж. 
например: Constantini Magni. Conslantini decrela et constitutions. PL VIII col. 259, f.n.P, col. 329, f.n. V, col. 342, 
f.n.P; Codicis Theodosiani Liber V. Tit. VIII – In: Codex Theodosianus (ed. G. Haenel ). 1842, Leipzig, p. 469, f.n. t &v. 
и др. Вж. също: Dictionary of Greek and Roman Geography (ed. W. Smith). Vol. II, Boston, 1857, pp. 966-967.
25  BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae et mediae aetatis K-Z..., p. 1006 (6908-6912).
26  За съжаление нямаме достъп до този, както и до някои от следващите ръкописи, които ще цитираме по 
прекрасното изследване на Антонио Мотола: Mottola, А. San Potito martire ascolano, Foggia, 1989, p. 24. Из-
следването няма официално издание, но имаме достъп до подготвения за публикуване текст: https://www.
anspiascolisatriano.it/files/files/1569/san_potito_di_antonio_mottola1.pdf достъп 25.03.2020 
27 Napoli, Biblioteca Nazionale „Vittorio Emanuele III”, VIII.B.6, Passio sancti Potiti martyris, ff. 196r-199v.
28  British library MS: Cotton MS Nero E I/1 „Cotton-Corpus legendary’” vol. 1, part 1, Passio sancti Potiti, ff. 
121v–124v: Манускриптът е открит в библиотеката на катедралата в Устър (Worcester). Ръкописът е достъпен он-
лайн на адрес: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_nero_e_i!1_fs001r достъп 25.03.2020
29  Mottola, А. San Potito martire ascolano..., p. 25.
30  Ibid.
31  Ibid.
32  AASS Ian. I…, p. 753-766.
33  Ibid., p. 754.
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име на нашата столица София. Според един от най-авторитетните изследова-
тели на почитта към св. Потит Антонио Мотола промяната на родното място 
на мъченика от Сердика на Сардиния започва в по-ново време, от 1580 г., като в 
основата е един местен, роден и израсъл в Сардиния патриот Джовани (Ioannis) 
Франческо Фара.34 В своето изследване De rebus Sardois Д. Фара променя род-
ното място на светеца от Сердика в Сардиния, като основният му аргумент е 
съхранената почит към светеца в Каляри, главния град на о. Сардиния, докато 
в Сердика почит към мъченика липсва.35 Вероятно фактът, че по това време 
почитта към св. Потит в Сардиния е била особено голяма, а в гр. Пулия, който 
също е в Сардиния, са се съхранявали част от неговите мощи, е дал повод на 
Фара да преведе Серди(к)та като Сардиния и да пренесе както раждането, така 
също и мъченическата смърт на светеца на острова.36

Почти веднага след Д. Фара друг известен италиански изследовател, Цезар Ба-
роний, също решава да промени родното място на св. Потит и заменя Сердика 
със Сардиния, като вероятно аргументите му са подобни.37 В действителност 
култът към св. Потит в Южна Италия е засвидетелстван още от периода на 
Ранното средновековие, докато в Сердика той вероятно от V в. нататък, след 
нахлуванията и разрушенията първо от готите, а след това от хуните, напълно 
изчезва.38 За разлика от София, където дори името на светеца е заличено от 
паметта, много градове в Южна Италия са свързани с почитта към св. Потит. 
С особено специално отношение се славят градовете Трикарико, Пула и Асколи 
Сатриано.39 В Южна Италия дори съществуват две села, които носят името 
на светеца – Сан Потито Санитико и Сан Потито Ултра. В подкрепа на това 
твърдение е и най-ранният документ от Южна Италия, в който е засвиде-
телствано първо името на замък „Св. Полит” (castrum S.Politi), който впоследс-
твие става селище Св. Потит – villa S. Potiti. Документът е от 767 г. и се пази 
в архива „Estense” в Модена.40 Тези свидетелства, включително и посоченият 
документ за замъка „Св. Полит”, показват, че култът към светеца, макар и ши-
роко разпространен в Италия, все пак се появява доста по-късно, няколко века 
след неговата мъченическа смърт. Не е изключено да е съществувало и по-ранно 
свидетелство, което да не е достигнало до нас, но на базата на запазеното до 
днес е трудно да се свърже Южна Италия с времето на мъченическата смърт 
св. Потит. По-късната поява на почитта към светеца в Южна Италия ни дава 
основание да допуснем, че може би неговите мощи са пренесени тук и заедно с 
чудесата се разпространява и славата му. На този етап обаче не разполагаме 
със сигурни аргументи, с които да подкрепим тази теза. 

34  Mottola, А. San Potito..., p. 24.
35  Fara, I. De rebus Sardois. Liber primus. Calari, 1580, p.72 и сл.
36  Farae, I. De rebus Sardois…, p. 72-73.
37  AASS Ian. I…, p. 753, n.6
38  Вж. например: Примов, Б. Хуните и Сердика. – Сердика, 3-4, 1942, с. 75-79.
39  За откритието на раннохристиянска базилика в Асколи Сатриано, която се предполага, че е свързана с по-
читта към св. Потит, виж: Encyclopedia of Ancient Christianity… Vol. 2, p. 308
40  Rossini, G. Un'antica controversia per il possesso di Lugo e di S. Potito. – Studi Romagnoli, IV, 1953 pp. 103-118. 



52

Хриситянство и история

Житието на Алберти, една неуспешна компилация

В началото на 30-те години на XV в. видният италиански архитект, художник, 
поет, лингвист, философ и музикант Леон Батиста Алберти (1404–1472), един от 
най-големите теоретици на ренесансовото изкуство, е натоварен от секрета-
ря на папа Евгений IV, Биаджо Молин, да състави житие или по-скоро биография 
на св. Потит. На базата на наличните дотогава сведения за мъченика Алберти 
се опитва съвестно да изпълни задачата, като прилага метода, използван от 
историците хуманисти. Ако анализираме написаното от него и от един от поз-
навачите на творчеството му, проф. Антъни Графтън, то Алберти в опита си 
да извлече рационалното от житията на св. Потит, по-скоро се опитва чрез 
тяхното сравнение да компилира и имплицира в един текст сведенията за ня-
колко светци, които са били известни по това време с името Потит.41 Освен 
житието на св. вмчк. Потит Сердикийски той сравнява и търси общи елементи 
в него с житието на св. Ефес и неговия другар св. Потит от Каляри.42 В списъ-
ка с имената на мъчениците от Лион43, пострадали по времето на император 
Марк Аврелий, той намира името на св. Понтикус и приема, че вероятно това е 
същият св. Потит Сердикийски, чието име е транскрибирано грешно поради нев-
нимание (librariorum negligentia).44 В житието на друг много популярен в Италия 
светец, св. Грегентий, архиепископ на Тафар, се споменава за неговата среща и 
дружба с детето Потит от Тракия в Картаген.45 Можем да предположим, че на 
Алберти е било известно също, че и дядото на св. Патрик се е наричал Потит.46 
Изправен пред този труден до невъзможност за решаване ребус, сам Алберти 
признава в писма до приятели, че това, което накрая е съставил, не е истори-
ческа биография, нито житие, защото не може да гарантира историчността на 
написаното, а сведенията за другите светци от периода около времето, когато 
живее и умира св. Потит Сердикийски, не се покриват с написаното за Серди-
кийския мъченик и не могат да бъдат използвани в неговия труд.47 Но въпреки 
това Алберти е изкушен да промени някои неща в съществуващите жития на 
светеца. В Cod. 767 на библиотека „Рикардиана” във Флоренция се пази ориги-
налният латински текст на Vita S.Potiti от непубликуваните ръкописи на Леон Ба-
тиста Алберти. Самият окончателен текст на житието е написан между края 
на 1432 г. и първите месеци на 1434 г. В него Алберти събира многобройните 
чудеса на светеца, които внимателно е изучил и на които е придал една по-еле-
гантна литературна форма.48 Промени обаче, както казахме, има: Сердика оста-
ва родното място на светеца, но името на императора, от когото св. Потит 

41  Grafton, A. Worlds made by words: scholarship and community in the modern West. Cambridge, Massachusetts 
and London, 2009, p. 44;
42  Jameson, A. Christian art and symbolism. Containing legends of the patron saints and virgin patronesses, the 
Greek and Latin martyrs, the early bishops, the hermits, and the warrior saints of Christendom. London, 1848, p. 
276-277.
43  Quentin, H. La liste des martyrs de Lyon de l'an 177. – Analecta Bollandiana, 39, 1921, p. 113-138.
44  Frazier, A. Possible Lives: Authors and Saints in Renaissance Italy. New York, 2005, p. 68-70.
45  Berger, A. Life And Works of Saint Gregentios, Archbishop of Taphar. Berlin, 2006, p. 32.
46  Freeman, P. St. Patrick of Ireland. A. Biography. New York, 2004, p. 2.
47  Frazier, A. Possible Lives..., p. 69 – 70; Grafton, A. Worlds made…, p. 44 и сл.
48  Alberti,L. Opuscoli morali di Leon Batista Alberti gentil'huomo firentino: Ne' quali si contengono molti 
ammaestramenti, necessarij al viuer de' l'Huomo, così posto in dignità, come priuato (ed. it. a cura di C.Bartoli). 
Venezia 1568, p. 180-198.
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пострадва мъченически и който във всички жития и мартиролози от V до XV в. 
е ясно посочен – Антонин Пий, при Алберти става Марк Аврелий (161–180).49 Това 
е вероятно под влиянието на Евсевий Кесарийски и неговата Църковна история, 
където са описани големите гоненията на християните в Лион по времето на 
Марк Аврелий.50 За да се напаснат събитията по отношение на хронологията с 
управлението на император Антонин Пий и неговия наследник Марк Аврелий, в 
житието на Алберти е променена и възрастта на св. Потит и той от 13 става 
15-годишен.51 

Всички тези промени в житието на светеца обаче не могат да обяснят как и 
защо в православните календари паметта на светия мъченик се появява на 1 юли, 
в деня, в който честваме паметта на св. безсребърници Козма и Дамян, преп. 
Петър Константинополски и др.52 Прави впечатление, че датата 1 юли като ден, 
в който се чества паметта на светеца, се появява още през 1764 г. в книгата 
на св. Димитрий Ростовски Жития на светците.53 Едно частично обяснение 
може да бъде фактът, че много отрано почитта към св. Потит Сердикийски на 
Запад, в Италия, се смесва с почитта към един от другите негови едноименни 
светци и мъченици на Църквата – св. Потит от Каляри, другар на св. Ефес.54 
Св. Ефес бил военачалник при император Диоклетиан. Императорът изпраща св. 
Ефес да унищожи християнството в Сардиния, но св. Ефес има видение, в което 
Бог чрез св. архангел Михаил му забранява да преследва християните. Така свети 
Ефес, пристигайки на о. Сардиния, вместо да преследва християните, обръща 
армията срещу езичниците. За тази си постъпка Ефес заедно със своя приятел 
св. Потит, който е родом от Каляри55, са наказани с мъченическа смърт. Когато 
жителите на Пиза през XI в. превземат Сардиния, те взимат мощите на два-
мата мъченици и ги пренасят тържествено в своя град.56 В Пиза са съхранени 
някои ранни изображения на св. Ефес, както и на св. Потит, но силно повредени. 
В храма в Пиза е издигнат олтар, посветен на светците, който обаче в случая 
е осветен не в деня, в който се чества мъченическата им смърт, 13 юни, но 
деня, в който са пренесени мощите им в Пиза – 13 ноември.57 Възможно е тези и 
подобен вид други сведения за едноименни светци безкритично да са интерпо-
лирани към житието на св. Потит Сердикийски и това да е променило датата, 
в която е честван в Православната църква. На този етап датата 1 юли като 

49  Вж: Kircher, T. Dead Souls: Leon Battista Alberti’s Anatomy of Humanism. – MLN (Italian Issue), Vol. 127, Num. 
1, January 2012, p. 109; Вж. също: Grafton, A. Worlds made …, p. 44;
50  Eusebii Cesariensis. Historiae Ecclesiasticae Lib.V:I. PG 20 col. 408-432. 
51  Alberti,L. Opuscoli morali…, p. 197.
52  Жития всех святых (съст. Йоан Бухарев). Москва, 2001, с. 363-365; Мясецослов (март – август). Настольная 
книга священослужителя. Т. 3, Москва, 1979, с. 494-498.
53  Димитрий Ростовский. Жития святых. Т. 4, Киев, 1764, с. 446 – 455.
54  Jameson, A. Christian art and symbolism...p. 276-277.
55  Ibid., p. 277.
56  AASS Ian. I…, p. 753-754, n.7. Според цитирания тук Акта Санкторум пренасянето на мощите е станало през 
1088 г., но тази година е под въпрос. Вж.: Lemut, M. Santi nei Mediterranco dalla Sardegna a Pisa. – Bolletino 
Storico Pisano 74, 2005, p. 207.
57  Вж.: Brand, B. Holy Treasure and Sacred Song: Relic Cults and Their Liturgies in Medieval Tuscany. Oxford, 2014, 
p. 103, f.n. 107 и документите, посочени там.
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ден за църковна почит остава необяснима в православен контекст.58 Независимо 
какво е довело до преместването на паметта на свети Потит на друга дата, 
изворите са категорични, че датата на мъченическата му смърт е 13 януари, 
и е редно днес, когато възстановяваме паметта на светеца в родината му, 
под тази дата да бъде поставен и в календара. Трудният до невъзможност за 
събиране пъзел на всички ранни сведения и трансформации, свързани с живота 
и мъченическата смърт на св. Потит, късната поява на житието, различните 
интерполации в него, многото неясноти, смесването с жития и сведения на 
други, включително и едноименни светци, както и големият ареал на дейността 
на светеца и предвид детската му възраст, стават причина днес Римокатоли-
ческата църква да обяви житията на светеца за недостатъчно достоверни и 
да ги извади от официално обращение. Изваждането на житията от обращение 
доведе дотам, че и името на св. Потит вече не присъства в някои от новите 
издания, справочници и енциклопедии, включително и в последните издания на 
най-авторитетната The New Catholic Encyclopedia.59

Настоящото кратко изследване няма претенциите да изчерпва въпросите, кои-
то поставя пред изследователя житието на първия засвидетелстван с името 
си мъченик на Сердика. Надяваме се обаче това да бъде едно добро начало за 
възстановяването паметта и молитвената почит към светеца в нашата род-
на Църква. В изследването си се опитахме да посочим и част от проблемите, 
които житието поставя пред изследователите, да приведем голяма част от 
изворовата литература и да насочим към някои от разработките по темата, с 
което искрено се надяваме да поставим началото на бъдещи изследвания, за да 
бъде възстановена почитта към това голямо име в историята на Църквата и в 
неговия роден град София.

58  Още веднъж искаме да подчертаем, че подобно на много други светци от земите на България, в календара 
на БПЦ липсва и името на св. Потит. Надяваме се в най-скоро време този пропуск да бъде поправен, още по-
вече след като Софийската епархийска църква получи в дар частица от мощите на светеца.
59  The New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 1-15, Washington – London – Munich. 2003.



2020 / брой 3 (150) Пролет

55

ЖИТИЕ	НА	СВ.	ПОТИТ	

СЕРДИКИЙСКИ

(Passio Sancti Potiti)

Превод и публикация: Венцислав Каравълчев

Много бихме искали паметта на раннохристиянския мъченик св. Потит, частица 
от чиито св. мощи неотдавна бе дарена на Софийска епархия, да бъде възста-
новена в родния му град и въобще в Българската църква. Предлагаме на чита-
телите най-ранния вариант на неговото житие, достигнало до нас в няколко 
ръкописа, които са почти напълно идентични и се появяват в периода VIII–IX в. 
Ръкописите са само на латински език, като в случая липсва гръцки или славянски 
аналог или препис. 

Преводът е направен по описанието в:
Potitus, Martyr (S.) BHL Number: 6908 = BHL (Bibliotheca hagiographica Latina) antiquae 
et mediae aetatis K-Z, (ediderunt Socii Bollandiani). T. 2, 
Bruxellis, p.1006 (6908).

За превод избрахме текста в ръкопис: MS: Lat. Cod. Vat. „Regina Sueciae 482”, IX 
век, листове 16v – 26r. Ръкописът е публикуван в: Antonio Mottola. San Potito Martire 
di Ascoli Satriano: storia e culto. Foggia, 1992

Текстът от Ватиканския кодекс е сравнен с: Würzburg, Universitätsbibliothek, MS: 
M.p.th.q. 28a, VIII век, листове 63r – 70v

Пагинацията на текста е дадена според: MS Lat. Cod. Vat. „Regina Sueciae 482”,

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

MS Lat. Cod. Vat. „Regina Sueciae 482” 16v – 26r 

[f. 16v.] В името на нашия Господ Иисус Христос започват страданията на св. 
Потит, които той претърпя при императора Антонин (Пий) и при управителя 
(на провинцията) Геласий. Свети Потит пострада в дните преди 1 февруари.  
(В други ранни версии е поставена дата 13 януари – б.пр.)

[f. 17r.] Случи се в онези дни едно дете – св. Потит, който се роди и прекара 
детството си в град Сердика, да се изпълни с Дух Свети. Баща му, който се каз-
ваше Хилас, се опита да го принуди да принесе жертва на идолите и на лъжливи-
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те богове, на които всички принасяха жертви. Но св. Потит отказа и твърдо му 
отговори: „Напразно си хабиш думите, татко, като ме каниш да принеса жертва 
на демоните”. Тогава баща му нареди да бъде поставен под стража и да не му 
се дава нито храна, нито вода, като каза:

[f. 17v.] „Да видим дали Богът, когото почиташ, ще ти даде хляб.” А св. Потит 
на колене се молеше на Господа и Го умоляваше: „Застъпи се, Господи, в тъжбата 
с ония, които ме съдят, и обори борещите се с мене (Пс. 34:1). Яви ми лика си! 
Желая да срещна Теб, Господи Иисусе Христе, сладко благоухание, Който се въ-
плъти, за да спасиш нас грешните. Защити ме с Твоята десница, Господи, както 
Си защитил Даниил в ямата с лъвовете, за което свидетелства пророкът, а и 
ме удостой с казаното в думите на Светото Евангелие: „Блажени гладните и 
жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени изгонените заради прав-
да, защото тяхно е царството небесно”. И св. Потит беше осенен от Светия 
Дух. Тогава Хилас ядосано, но с родителска загриженост му каза: „Значи не се 
страхуваш от никакво наказание? А какво ще направиш, когато се изправиш пред 
императора Антонин и какво ще стане с теб, когато той започне да те съди? 
Как ще се спасиш, когато те подложат на най-тежки наказания?”. Св. Потит с 
усмивка му отговори: „Татко, нелепи думи говориш: Нашият Господ Иисус Христос, 
Който е изкупител на душите ни, той Сам ще даде необходимите сили на Своя 
слуга. Не знаеш ли, че в името Господне Давид се изправи срещу Голиат 

[f. 18r.] с камък, а със собствения му меч отсече главата му? Затова, татко, 
повярвай в Господа Иисус Христа и ще се спасиш. Защото вашите богове са 
нищо и никой от тях никога не е спасявал, нито е побеждавал. Твоите богове ще 
горят във вечния огън и той няма да отстъпи от тях. Защото (напразно) някой 
обича статуи от бронз и мрамор, които, като паднат на земята, не могат да се 
изправят, но се разпадат като прах; нито говорят, защото са неми като змии. 
Който страда в името Господне, лъв и змей ще тъпче (Пс. 90:13)”. 

Баща му Хилас с възхита гледаше сина си и като падна по лице на земята, въз-
кликна: „Наистина, Бог е с моя син Потит! И тежко на мене, грешния! Нека да 
кажат, че синът ми е по-мъдър от мен”. 

Веднага след това св. Потит беше взет на облак в небето и оставен на място, 
наречо Епир. Тогава св. Потит, като падна на колене, започна да се моли: „Боже 
на ангелите и архангелите, Боже мой, чуй ме, чуй грешния Твой слуга, защото 
съм недостоен да Те призовавам, 

[f. 18v.] понеже греховете ми се преумножиха. Дай на моя баща разум, за да 
разбере, че Ти единствен си Господ, че не трябва да отдава слава на дявола, но 
изпрати над него Своя Дух Свети, за да признае Тебе и никога да не се разделя с 
мен, защото той е мой родител”. И веднага на св. Потит се яви ангел Господен 
и му каза: „Твоята молитва беше чута: Бог е с теб и когато и да Го призовеш, 
Господ е готов да помогне. Но знай, че дяволът, който е съблазнител на душите, 
е готов да се сражава с теб и да те убеди с много измамни думи, като твърди, 
че е самият Христос. Затова не му се покланяй, а кажи: „Ако наистина си Хрис-
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тос, коленичи с мен и се моли”. И ще видиш, че петите му не могат да докоснат 
земята”. Като каза това, ангелът го напусна. Тогава св. Потит, като се молеше, 
каза: „Помилуй ме, Боже, и се смили, защото душата ми се уповава на Тебе”. И 
ето, дяволът застана пред него и му каза: „Ето ме, дойдох Потите, защо мъчиш 
душата си? Отиди в бащиния си дом и пирувай”. Свети Потит му отвърна: 
„Няма да съблазниш раба Христов”. А дяволът каза: „Не виждаш ли, че аз съм 
Христос, смилих се над сълзите ти и дойдох при тебе?”. Св. Потит отвърна:

[f. 19r.] „Ако си Христос, нека се помолим”. Но като погледна петите му, видя, че 
не докосват земята. Тогава св. Потит се смири в молитвата си и каза: „Господи 
Иисусе Христе, премахни това беззаконие от мене, да не би да възтържествува 
и да се подиграе с Твоя раб”. Тогава дяволът, като разбра, че не може да съ-
блазни светеца, се озлоби още повече. Св. Потит, като видя, че дяволът губи 
увереност, му каза: „Отстъпи, враже, защото няма да убедиш раба Христов. Но 
както Господ ти заповяда: отстъпи и се поклони на Господа, Твоя Бог, защото 
ти бе наредено да служиш само на Него”. И веднага дяволът промени лика си и 
прие формата на разярен бик, дишащ огън, и изкрещя и удари срещу Христовия 
воин. Тогава св. Потит се осени с кръстния знак, който дяволът не можеше да 
понесе. Дяволът се разяри още повече, като викаше: „О, св. Потите, пусни ме; 
защо ме върза? Изгарям”. Св. Потит му отвърна: „Закълни се в кръста, който те 
свърза, че никога няма да притесняваш християните, и аз ще те пусна”. Дяволът 
просъска: „Кълна ти се в този кръст, с който съм свързан, че вече няма да се 
сражавам с теб”. И освободен, посрамен си отиде, като каза: „Ох, едно дете ме 
победи! Колко срамно! 

[f. 19v.] Към кого да насоча сега стрелите си? Със сигурност не към някой 
старец, който може да ме порази още по-силно, не и към животно, защото жи-
вотните не говорят. Най-добре е да вляза в тялото на дъщерята на император 
Антонин, единствената дъщеря, която има, и тогава ще покажа силата си”.1 И 
дяволът отново доби смелост, извиси своя глас и добави: „О, Потите, до края на 
живота ти няма да те оставя и ще се възползвам и от моите събратя, които 
са влезли в сърцата на император Антонин и на управителя Геласий и ще те 
накарам да умреш в големи мъки.

Св. Потит му отговори: „О, лукави враже, ще се изправя пред всякакви мъки и из-
питания; не аз, но моят Господ Иисус Христос”. Дяволът веднага се отдръпна и 
отиде сред богохулниците, като се оплакваше: „Ох, от какво дете бях унижен!”. 
След това св. Потит тръгна към град Валериана; като влезе в града, той седна 
в центъра на площада. Междувременно една знатна жена на име Кириака, съпру-

1  Това е важен момент от житието, на който изследователите не са обърнали внимание, защото ясно показ-
ва, че животът, както и мъченическата смърт на св. Потит, се случват по времето на император Антонин Пий, 
тоест преди 161 г. Император Антонин Пий има две дъщери: Aurelia Fadilla, която умира още през 135 г., тоест 
много преди св. Потит да е роден, и Annia Galeria Faustina, която живее до 175 г. Император Марк Аврелий има 
според изворите 13 деца, от тях поне 4 дъщери, като три от дъщерите му са живи и по време на св. Потит, както 
и след мъченическата му смърт. За да се говори за единствена дъщеря в житието, то със сигурност такава е 
само дъщерята на Антонин Пий. Още едно сериозно доказателство, че ранното житие е правдоподобно и отго-
варя на историческата действителност. Този епизод от житието също показва, че нямат основания по-късните 
добавки, наложили днес мнението, че св. Потит е пострадал при Марк Антоний.
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га на сенатора Агатон, най-видния в Сената2, беше болна от проказа и никой не 
успяваше да я изцели. Тогава св. Потит се престори на просяк и отиде и седна 
пред дома . Там срещна един евнух на име Якинт 

[f. 20 r.] и го помоли за вода. Евнухът го попита: „Дошъл си тук да искаш вода?”. 
Св. Потит му отговори: „Искам да пия от този дом, но не толкова от водата, 
колкото от вярата му, за да може благодатта на моя Господ Иисус Христос да 
влезе в него”. Евнухът, изумен от тези думи, излизащи от устата на дете, 
без да крие учудването си, го попита: „Откъде си, момче, и как се казваш?”. 
Св. Потит му отговори: „Аз съм раб Божий и Негово творение и се подчинявам 
на моя Господ Иисус Христос, Който е изкупител на най-верните души, Който 
лекува прокажените и парализираните, Той възвръща зрението на слепите, въз-
кресява мъртвите”. Тогава евнухът каза: „Ако сте негов раб, то със сигурност 
можете да очиствате и прокажените”. Св. Потит му отвърна: „Спасява ги и 
ги изцелява Сам моят Господ, Иисус Христос, и аз чрез Него, според казаното в 
Светото Евангелие: „ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая 
планина: премести се от тука там, и тя ще се премести” (Мат. 17:20). „Можеш 
ли тогава – продължи евнухът – да излекуваш господарката ми от проказата?” 
„Ако повярвате – отговори св. Потит, – ще я спася.”

[f. 20v.] Тогава евнухът му отговори: „Да бъде, ако спасиш господарката ми, 
нямаш представа колко богато ще бъдеш възнаграден”. Св. Потит му каза: „Не 
желая дори един сребърник и не ме блазни богатството, това, което искам само, 
е да присъединя нейната душа към моя Христос”. Евнухът Якинт, като чу всичко 
това, побърза да го сподели с господарката си. Тя нареди да  доведат светеца. 
Като влезе в стаята, и св. Потит каза: „Мирът на моя Господ Иисус Христос 
да бъде върху този дом”. Кириака, съпругата на сенатора, го попита: „Кажи ми, 
момче, наистина ли можеш да направиш всичко това, което чух?”. Св. Потит и 
отговори: „Ако вярвате, ще се спасите и ще видите нещо прекрасно с цялото 
си семейство”. Кириака попита: „Как мога да повярвам?”. Св. Потит отговори: 
„Кръстете се в името на Иисуса Христа и ще бъдете спасени”. Кириака му от-
върна: „Вярвам, че няма друг Бог освен Този, Който почитате. Направете това, 
което трябва да направите”. Тогава св. Потит смирено, със сълзи се помоли: 
„Господи Иисусе Христе, Царю на ангелите, Изкупителю на душите, Ти, Който си 
казал на учениците Си: „болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви въз-
кресявайте, бесове изгонвайте, чрез твоя раб, Господи, насочи Твоята истинна 
благодат към тази жена, 

[f. 21r.] така че всички да познаят, че ти си Бог и че освен Теб друг няма”. И 
веднага жената се изцели и плътта  засия като слънчев лъч. И повярваха с Ки-
риака целия  дом и половината град. И благословиха Господа на небесата и ка-
заха: „Ние наистина видяхме голяма светлина и (Божието) благоволение в това 
дете, която ни спасява от всеки грях”. Тогава св. Потит им рече: „Ето, видяхте 
чудесата на Бога, пазете заповедите Му, за да бъдете спасени сега и завинаги 
во веки веков”. И като каза това, веднага напусна дома. В това време дяволът 

2  В текста буквално: „който имаше първия стол”.
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чрез устата на дъщерята на император Антонин се разкрещя: „О, Антонине, ако 
не дойде от планината св. Потит и не ми заповяда, аз няма да изляза от дъщеря 
ти”. След това дъщеря му остана да виси окачена на косите си във въздуха и 
настъпи голяма скръб в двореца на император Антонин, който междувременно 
отправяше горещи молитви към своите богове, към Аполон, към Арпан и към 
Юпитер: „Ако спасите дъщеря ми, ще ви принеса бик със златни рога”. Дяволът 
обаче повтори: „Ако св. Потит не дойде, няма да изляза оттук”. Тогава импе-
раторът изпрати своя главен управител Геласий с четиридесет войници, за да 
заловят раба Христов. И те се качиха в планината

[f. 21v.] и го намериха заобиколен от много диви зверове. Като го видя, Геласий 
го обзе голям страх, защото зверовете се обърнаха срещу него, но св. Потит 
им заповяда: „Върнете се на вашето място, не наранявайте никого”. Тогава 
войниците го наобиколиха да го арестуват. А св. Потит попита: „Защо си до-
шъл при мен с толкова много войници?”. В отговор Геласий му каза: „Ти ли си 
Потит?”. „Аз съм и винаги ще бъда раб на моя Господ Иисус Христос”, твърдо 
заяви светецът. Геласий му каза: „Императорът ни изпраща да те заведем при 
него”. Св. Потит го погледна: „Какво общо може да има императорът с мен, кой-
то съм християнин?”. Тогава Геласий заповядва на войниците да го арестуват 
и да го поведат с вързани ръце към Рим. Когато стигна до двореца, Геласий се 
яви при императора, който го попита: „Къде е този, за когото сте изпратени?”. 
Геласий му отговори: „Много чудни неща видяхме у това момче и почти умряхме 
от страх”. Императорът отново попита: „И какво видяхте в него?”. Геласий му 
каза: „Всички горски зверове се бяха събрали около него и когато ни видяха, се 
хвърлиха срещу нас. Но когато той им нареди, те веднага се оттеглиха”. „До-
ведете го при мен!”, заповяда императорът. И доведоха светеца и когато влезе 
при императора, 

[f. 22 r.] той му каза: „Откъде си ти?”. „Аз съм Християнин”, отговори светецът. 
„Не знаеш ли разпоредбите на властите, че който отказва да принесе жертва 
на боговете, се наказва със смърт?” – попита императорът. „Точно това искам 
аз” – отговори светецът. „Един глас каза – продължи императорът, – че ти 
можеш да спасиш дъщеря ми, и ако я спасиш, ще те почета с голяма награда.” 
Светецът се обърна към него: „По каква причина, о, императоре, боговете ти 
не са я спасили?”. „Защо ми говориш така надменно?”, попита императорът. Но 
св. Потит продължи: „Ако я спася, ще повярвате ли в Господа, в когото вярвам?”. 
„Вярвам” – отговори императорът. Но св. Потит му каза: „Виждам, че сърцето 
ти е окаменено. Но в името на Иисуса Христа ще извърша това чудо заради 
народа, за да ги накара да видят и да повярват”. След тези думи дъщерята на 
императора била доведена и застана пред св. Потит. Дяволът, като видя св. 
Потит, му каза: „Е, Потите, не ти ли казах, че ще те накарам да дойдеш против 
волята си?”. Св. Потит отвърна: „О, дяволе, това ти казвам в отговор: махни 
се от това момиче, създадено от моя Господ. Самият Той ти заповядва да се 
отстраниш от нея”. Дяволът просъска: „Дори оттук ме прогонваш, но знай, че 
няма да те оставя”. Тогава св. Потит 

[f. 22 v. ] удари с плесница лицето на момичето и дяволът излезе от нея и се 
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превърна на змия. И като видяха това, всички присъстващи паднаха по лице на 
земята, възкликвайки: „Наистина велик е Богът на това момче!”. Императорът 
обаче каза: „Той направи всичко с помощта на магическо изкуство”. Св. Потит му 
отвърна: „О, безумни императоре, който видя чудото и не повярва!”. Това каза св. 
Потит, защото император Антонин, като видя дъщеря си изцелена, каза: „Благо-
даря на моите богове, защото те я спасиха”. И св. Потит продължи: „Грешиш, им-
ператоре; детето ти само Господ Иисус Христос може да спаси”. Императорът 
му отговори: „Престани с това дърдорене и принеси жертва на моите богове и 
аз ще те направя велик в моя дворец и ще ти дам злато и сребро”. Св. Потит му 
отвърна: „Не разбра ли досега, императоре! Моето злато, среброто и скъпоценни-
те камъни са на небето, защото ми бяха обещани от моя Господ Иисус Христос”. 
Разгневен императорът извика: „Ще продължаваш ли да говориш така дръзко?”. 
Но св. Потит, изпълнен с вяра, му отговори: „Не се страхувам от твоите за-
плахи. Моят Господ Иисус Христос ще ме избави от ръцете ти”. Тогава импера-
торът рече: „Или принеси жертва на боговете, или ще заповядам да умреш след 
страшни мъки”. Светецът му отвърна: „Ще загинеш и ти, и царството ти, ако 
го направиш”. „Продължаваш да се държиш обидно и дръзко”, каза императорът, 

[f. 23r.] но знай, че съм все още търпелив, защото ми е жал за детството ти, че 
ще го съсипеш”. Светецът му отговори: „Себе си трябва да съжаляваш, импе-
раторе, защото за вас е приготвен вечният огън, в който ти и дяволът, твоят 
баща, който е вкаменил сърцето ти, ще горите”. Тогава, разгневен и разочаро-
ван от непреклонността на светеца, императорът заповяда да бъде съблечен 
и бит с пръчки. В отговор св. Потит издигна очи към небето и каза: „Благодаря 
Ти, Господи мой Иисусе Христе!”. След това св. Потит беше съблечен и бит до 
смърт. А докато го удряха, той възхваляваше Господа, казвайки: „Благославям 
те, Господи, защото претърпявам всичко това за Твоя слава”. Макар и пребит 
и облян целият в кръв, светецът не чувстваше болка. Императорът, като го 
гледаше, каза: „Защо искаш да умреш? Принеси жертва на боговете”. Светецът 
отново попита: „Какви са тези богове?”. Императорът отговори: „Не знаеш ли 
кои богове са Юпитер и Арпан и Ариана Минерва?”. Св. Потит се засмя и каза: 
„Да видим първо какви са твоите богове и ще направя това, което ти заповя-
даш”. Императорът щастлив заповяда да го отведат (в храма), където го след-
ваше голяма тълпа народ. Император влезе пръв и каза: „Благодаря ви, богове, 
защото с големи трудности и усилия успях да доведа това момче при вас”. А в 
храма имаше повече от десет хиляди души. А св. Потит, като влезе в храма,

[f. 23v.] се помоли и статуите на боговете паднаха в краката му, разбивайки се 
на парчета. Като видя това, императорът се озлоби и просъска: „О, това дете 
ме победи!”. Св. Потит се обърна към него и каза: „Къде са твоите богове, на 
които ми заповяда да принеса жертва?”. Императорът отговори: „Със своята 
зла магия победи моите богове”. Св. Потит се усмихна и каза: „Ако те наистина 
са били богове, защо не се защитиха? Но ето, императоре, че така виждаш още 
по-добре колко силен е моят Господ Иисус Христос, на Когото служа”. Разгневен, 
императорът нямаше какво да отговори и нареди светеца да бъде хвърлен в 
тъмница, а около врата му да се постави верига, тежка сто и двадесет килогра-
ма. Св. Потит му каза: „Заповядай да добавят още сто и двадесет килограма”. 
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И беше направено така, както императорът заповяда, и св. Потит беше хвърлен 
в тъмница и окован с верига, и бе сложен (на вратата на килията) печатът на 
императора, така че никой да не може да влезе при него. А в килията св. Потит 
молеше така: „Господи Иисусе Христе, ела ми бързо на помощ! Не ме изоставяй, 
когато силите ми започнат да ме напускат! Освободи ме от тази страдание, 
както освободи своя раб Йосиф от беззаконието, което искаше да извърши с 
него жената (на египтянина Потифар)”. И ето, ангел Господен се яви пред него 
и тъмницата започна да свети, сякаш беше осветена от дванадесет запалени 
светилника. 

[f. 24r.] А лицето му беше бяло като сняг, падащ от небето, и сияеше като 
слънчев лъч, и веднага оковите се стопиха като восък. Тогава св. Потит рече: 
„Благодаря Ти, Господи Иисусе Христе, че побърза да посетиш раба Си и да го 
утешиш в страданията му, за да се прослави Твоето име по цялата земя, а вра-
гът да не се похвали с тържество над него”. Цялата тъмница се изпълни с бла-
гоухание, а останалите затворници бяха изумени, като виждаха как св. Потит 
стои сред ангели в килията си.

През тези дни императорът заповяда на глашатаите да обявят, че под страх 
от смъртно наказание всички трябва да отидат в театъра. Близо тридесет 
хиляди зрители изпълниха градския амфитеатър. След това заповяда да бъде 
доведен от затвора. А светецът веднага щом влезе в театъра, се осени със 
знака на кръста, след което застана пред съда. Тогава императорът го попита: 
„Знаеш ли къде си?”. Св. Потит му отговори: „Знам, че съм в земята на моя 
Господ”. Императорът се засмя: „Ето, днес ще бъдеш убит и кой ще те отърве 
от ръцете ми?”. „Веднъж вече се посрами, императоре”, отговори св. Потит. 
„Всъщност аз се срамувам от твоята глупост, защото дори едно псе е по-добро 
от теб и има по-здрав разум”, каза раздразнено императорът.

[f. 24v.] Разгневен, Антонин заповяда да повесят светеца на един трипод и да 
запалят факли под него, но светецът, уповавайки се на Господа, беше ободрен 
от Него. Императорът заповяда да му изтръгнат ноктите, а светецът попита: 
„Къде са ти заплахите, императоре?”. Като чу това, тълпата издигна глас, каз-
вайки: „О, как едно дете е способно да понесе толкова много страдания и болка! 
Без съмнение, защото Богът на Петър и Павел е с него”. След като го свалиха 
от трипода, императорът заповяда да го хвърлят на лъвовете и тигрите, но те, 
вместо да го разкъсат, кротко легнаха в нозете му. Тогава светецът отново му 
каза: „ Е, императоре! Ето, Господ Иисус Христос те победи. Да знаеш само, че 
мога много повече да претърпя за моя Господ, мъченията ти не ми причиняват 
болка, но радост”. Тогава императорът нареди да му бъдат отрязани крайници-
те и да се хвърлят на кучетата. Но и на заповедта за тези мъчения св. Потит 
отговори с усмивка: „Ти ми приготвяш короната, която Господ обеща на онези, 
които го обичат. Вече ти казах, че имаш власт над тялото, но не можеш да до-
коснеш душата ми”. Тогава палачите се заеха да направят онова, което импера-
торът им беше заповядал, но не можаха да докоснат светеца и само нараняваха 
себе си. Св. Потит каза: „Срамуваш се, о, императоре,
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[f. 25 r.] защото си победен във всичко!”. Тогава народът започна силно да вика: 
„Велик е Богът на християните!”. И две хиляди души повярваха в Него в името на 
Иисуса Христа. И отново императорът заповяда да бъде хвърлен светецът в котел 
с врящо масло и да се пържи в него. И докато светецът беше в котела, императо-
рът заповяда да се разтопи олово и да се излее върху него. А свети Потит помоли 
да се излее още олово, като каза: „Дадохте на тялото ми чудесно освежаване”. На-
края императорът, като видя, че е победен във всички изпитания, на които подложи 
светеца, заповяда с едно желязо, тънко и остро като пирон и нажежено до червено, 
да се пробие главата и тялото на св. Потит и със задоволство каза: „Да видим 
кой Бог ще те освободи от това желязо”. А св. Потит му отвърна: „Богът мой и 
моят Господ, Самият Той ще ме освободи от това, както освободи Петър от вери-
гите на оковите”. И докато палачите забиваха желязото в тялото му, св. Потит 
повтори всичко с висок глас, за да бъде чут от народа. Тогава императорът пак му 
каза: „Да видим дали твоят Бог ще дойде да те освободи от това желязо”. А св. 
Потит, като издигна поглед към небето, рече: „О, Всевишни Отче, Създателю на 
небето и земята, с единородния Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, заповядай 
този пирон да бъде премахнат от мен и да се забие в главата на Антонин”. И ето, 
ангел Господен се яви и махна желязото от главата на св. Потит

[f. 25v.] и го заби в главата на императора. И пиронът, като проби плътта на 
императора Антонин, той изпищя от болка и каза: „Смили се над мен, рабе Бо-
жий! Освободи ме от това страдание, защото душата ми много се измъчва”. Св. 
Потит му отвърна: „Защо твоите богове не те освободят, както моят Господ 
Иисус Христос ме освободи?”. Тогава народът, изпълнен с възторжена възхита, 
извика: „Каква голяма вяра в това момче, което победи идолите! Грешат всички, 
които вярват в тях”. А императорът, като продължаваше да стене, каза: „Съ-
жали ме, момче, защото чувствам, че умирам!”. Св. Потит му отвърна: „Няма да 
умреш от това желязо. Но ако дъщеря ти не дойде, няма да те освободя”. След 
тези думи на светеца настъпи голям смут и объркване сред сенаторите. И ето, 
дъщеря на императора, която се казваше Агнес, като дойде и падна в краката на 
светеца, му каза: „Кръсти ме в името на Иисуса Христа, когото ти почиташ”. 
И тя беше кръстена пред Бога и неговите ангели. Тогава св. Потит се помоли и 
пиронът беше изваден от главата на императора. А император Антонин, като 
се отърси от уплахата си, повиши глас и

[f. 26r.] каза: „Благодаря на бог Аполон, и на боговете Арпан и Ариана Минерва, 
защо ме освободихте от този пирон”, и разгневен от случилото, се заповяда да 
отрежат езика и да избодат очите на св. Потит. Но въпреки отрязания си език 
св. Потит продължи да благославя Господа и да казва: „Ще благославям Господа 
във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми. Вярно е написаното: 
Боже, дай на царя напътствията си, Твоя облик на царския син. С каква цел, 
императоре, отряза езика ми? Наистина ли си мислел, че така няма да мога да 
говоря с теб и да те изобличавам? Но ето, моят Господ те победи. Какво още 
се готвиш да направиш срещу мен?”. Унижен и ужасен, императорът съзнавал 
собственото си безсилие пред светеца. Св. Потит се обърнал към него: „Нечес-
тиви императоре, няма друг начин да ме принудиш да преклоня главата си пред 
теб, освен като я отрежеш с меча”. Тогава императорът се изпълни с радост 
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и заповяда светецът да бъде обезглавен. Когато го водиха за да го обезглавят, 
светецът се обърна към императора и каза: „Императоре, изпълни ми желанието 
и заповядай да ме обезглавят на мястото, което аз ще посоча”. И го заведоха 
до място, наречено Апулия, в района, разположен между Сентианум (Sentianum)

[f. 26v.] и Юнианум (Iunianum). И там при (заблатената част) реката Калабиус 
(Calabius) беше отведен св. Потит (и убит), а духът му беше видян (възходящ към 
небето) като гълъб. И като отдадоха почит на светеца три дни, погребаха тялото 
му. А св. Потит беше измъчван на 15 (13) януари3. Той беше на дванадесет години, 
когато загина мъченически.4 Да дойде Царството на нашия Господ Иисус Христос, 
Комуто подобава всяка слава, чест и поклонение во веки веком. Амин. Той беше мъ-
ченически убит, като с вяра понесе всички страдания. Слава на Бога. Амин.

Откриването на мощите на светеца

Днес мощите на св. Потит се пазят в Трикарико, в катедралата „Санта Ма-
рия Асунта”. Според преданието те били открити отново на 14 януари 1506 г. 
Откриването им станало в църквата „Света Троица”, принадлежаща на Ордена 
на малтийските рицари и пренесени в катедралата „Св. Мария”. Това станало 
по времето на епископството на Агостино де Гуарино. В съседния град Асколи 
Сатриано също има храм, посветен на св. Потит, в него също се пазят част 
от мощите на светеца – неговата лакътна кост. Тя е поставена в реликварий, 
който представлява бюст на светеца. Тук паметта на мъченика се чества през 
август, за да имат възможност всички, които желаят, да участват в търже-
ствата. Прави се специална лития с мощите из целия град.

Според местно предание, което се е съхранило на о. Сардиния в района на градчето 
Трикарико, един местен керванджия водил своя керван мулета от Трикарико към Ас-
коли Сатриано по тясната пътека Палмо-Палацо д'Асколи-Фоджа и потока Карапел 
(Carapelle). В кервана имало и едно магаре, което паднало в калта под тежестта на 
товара си и не било възможно да бъде извадено. Керванджията прехвърлил товара 
от магарето на другите животни, а магарето оставил в калта. Преди това убил 
магарето, за да не се мъчи, и му одрал кожата, която след това можел да продаде. 
Преди да продължи пътя си, той се помолил горещо на св. Потит, който според пре-
данието бил мъченически умъртвен в тази местност. След това продължил своя 
път. По едно време той чул жалостивия рев на своето магаре и решил да се върне. 
Изненадата му била голяма, когато видял живо своето магаре да върви насреща 
му. Магарето повело обратно керванджията към калта. Озовавайки се на същото 
място, керванджията разбрал, че св. Потит иска нещо от него. Започнал да копае 
в калта и намерил нетленно тялото на детето мъченик. Впоследствие самото 
място, където били открити мощите, станало място за поклонение.

3  В това житие конкретно е посочена датата 15 януари като ден на мъченическата смърт на светеца, в оста-
налите ранни жития датата е 13 януари. 
4  Повечето ранни жития посочват 13-годишна възраст на св. Потит в деня на неговата мъченическа смърт. В 
това конкретно е посочена 12-годишна възраст.
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Доцент д-р Атанас Славов

РЕЛИГИОЗНАТА	СВОБОДА	В	

УСЛОВИЯТА	НА	ИЗВЪНРЕДНО	

ПОЛОЖЕНИЕ

Свободата на религията е основно право на личността, гарантирано както в 
конституциите на демократичните държави, така и в ключови международни 
актове. Признаването и гарантирането на свободата на избор, изповядване и 
практикуване на определена религия е в основата на политическата модерност, 
която намира израз в изграждането на политически системи, които уважават 
достойнството и свободата на личността (правата на човека и гражданина) 
и налагат ограничения в дейността на публичните институции (върховенство 
на правото, конституционно управление, разделение на властите). Безспорно е, 
че признаването и зачитането на свободата на религията има своите идейни 
корени в християнската представа за човешката личност и отношенията  с 
Троичния Бог, които са израз на свободна воля, задвижвана от любов, а не на 
принуда (Той хлопа на вратите на човешкото сърце, но само ние можем да от-
ворим ключалката отвътре – Откр. 3:19). С основание може да се твърди, че 
свободата на религията е базисна християнска ценност, която след епохата на 
Просвещението бива универсализирана (всеки човек има свобода на религията) 
и секуларизирана (разширена отвъд религията) – свобода на мисълта, която 
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обхваща различни идеи, идейни системи, разбирания.1 Свободата на религията и 
свободата на мисълта са в основата на запазването на духовния интегритет 
и идентичност на личността, поради което рамката за тяхното упражняване в 
едно демократично общество е максимално широка, а допустимите ограничения 
са ясно регламентирани.2 Зачитането на свободата на религията и толерант-
ността са основни ценности и на Православната църква, както е утвърдено в 
официалните документи на състоялия се през 2016 г. в Крит Свят и велик събор 
на Църквата.3 

Правна рамка на свободата на религията: допустимите 
ограничения

В Българската конституция свободата на религията е защитена в съответствие 
с основни международни актове: Свободата на съвестта, свободата на мисълта и 
изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакър-
ними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вяр-
ващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи (чл. 
37, ал. 1 КРБ). Наред с това, като гаранция срещу злоупотреба с права, но и като 
защита срещу неоснователно ограничение от страна на държавата, Конституция-
та предвижда, че Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде 
насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и 
морала или срещу правата и свободите на други граждани (чл. 37, ал. 2 КРБ).

Нека да сравним българската уредба с тази по Европейската конвенция за пра-
вата на човека (ЕКПЧ). Според чл. 9 от Конвенцията: 

1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право 
включва свободата на всеки да променя своята религия или убеждения и свобо-
дата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, 
публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване и 
спазване на ритуали. 

2. Свободата да се изповядват религията или убежденията подлежи само на 
такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно де-
мократично общество в интерес на обществената сигурност, за защитата на 
обществения ред, здравето и морала или за защитата на правата и свободите 
на другите.

Сравнението между двете разпоредби показва по-голяма прецизност и конкрет-
ност във формулирането на свободата на религията в ЕКПЧ, като, примерно, 

1  David Little, Christianity and Religious Freedom in the Modern Period (1751 – 2011): https://berkleycenter.
georgetown.edu/essays/christianity-and-religious-freedom-in-the-modern-period-1751-2011
2  Kokkinakis v. Greece, Application No. 14307/88, judgment of 25 May 1993, Series A, No, 260-A, para. 31.
3  The Mission of the Orthodox Church in Today’s World, Holy and Great Council 2016: https://www.holycouncil.
org/-/mission-orthodox-church-todays-world; Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church” (June 
2016): https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council
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се посочват различните форми и начини на изповядване на религията – индиви-
дуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослужение, препода-
ване, практикуване и спазване на ритуали. В юриспруденцията на Европейския 
съд по правата на човека тези конкретни форми се определят като вътрешно 
присъщи (самото право да приемаш и изповядваш една религия – forum internum) 
и външни проявления на изповядването на вярата (участие в ритуали, практики, 
богослужение – forum externum).4 Тази конкретика е важна, когато се преценява 
степента на допустимите ограничения в религиозните права на гражданите. 
По отношение на допустимите ограничения при упражняването на правото тек-
стът на Конвенцията е също по-ясен и прецизен. Въвежданите ограничения5, за 
да съответстват на стандартите на ЕКПЧ, трябва да са: 

• „предвидени от закона”, а не в акт на изпълнителната власт – подзако-
нов нормативен акт (наредба, правилник, инструкция), индивидуален или общ 
административен акт (решение, заповед). Смисълът на това императивно 
изискване е да не се допусне произволно засягане на правото, обосновано 
единствено с някаква временна целесъобразност, конюнктура, променливи 
политически баланси и др. Приемането със закон на допустимите ограни-
чения означава търсенето на широк консенсус в обществото, инклузивен 
дебат в парламента, възможност представители на различни заинтересо-
вани страни (църкви и други религиозни общности, граждански организации) 
да участват с предложения и становища в дебата, да са предварително 
информирани за предложените или възприетите стандарти и граници на 
ограниченията. Законодателният процес, когато е адекватно структуриран 
и достатъчно публичен и отворен, дава възможност на различните малцин-
ства (етнорелигиозни и езикови) да се включат в дискусиите, така че в 
края на процеса приетият закон да отразява не просто гледната точка на 
парламентарното мнозинство, а широкия обществен интерес при зачита-
не на основните права. Именно тогава приетите в закона ограничения са 
не само формално легални, но и легитимни за съответната политическа и 
гражданска общност. 

• „необходими в едно демократично общество” – това изискване на Конвенци-
ята предполага съществуването на обективни стандарти за преценка, спо-
ред които не във всяка кризисна ситуация е допустимо ограничаването на 
религиозните свободи. Също така изискването предполага съществуването 
на „презумпция за свобода” на изповядването на определена религия, незави-
симо дали се отнася за вероизповедание, към което принадлежи мнозинство-
то от гражданите, или малцинствено вероизповедание. В демократичното 
общество религиозният и светогледният плурализъм се приема за обектив-
на даденост6, с която трябва да се съобразяват политиките и законите, а 
не да се установява определено религиозно учение като единствено правил-

4  Malcolm Evans, „The Freedom of Religion or Belief in the ECHR since Kokkinakis. Or ”Quoting Kokkinakis”, 
Religion and Human Rights 12 (2017), 83-98.
5  За цялостен анализ вж. Д. Харис, М. О‘Бойл, E. Бейтс, К. Уорбрик, К. Бъкли, Право на Европейската конвен-
ция за правата на човека, С., Сиела, 2015, с. 725-733.
6  Дж. Ролс, Политическият либерализъм, С., Обсидиан, 1999, с. 221-227.
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но, позволено и санкционирано от държавата. Дори в държавите, в които 
традиционни християнски църкви ползват привилегирован квазипубличен ста-
тус (Православната църква в Гърция, Лутеранската църква в скандинавските 
държави, Англиканската църква в Англия, Католическата църква в Ирландия, 
Евангелската и Католическата църква в Германия), религиозният плурализъм 
и свободата на религията са защитени като основно конституционно право 
и ограничения и дискриминация на религиозна основа не се допускат. Необхо-
димостта от ограничения трябва да е реална, да произтича от конкретни 
рискове и заплахи за общопризнати блага, принципи и ценности. Ограничени-
ята трябва и да са пропорционални на целта, която се преследва, да не се 
ограничава свободата повече от необходимото за постигането на съответ-
ната цел – защитата на конкретни ценности и блага.

• „в интерес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, 
здравето и морала или за защитата на правата и свободите на другите” – 
Конвенцията (както и Българската конституция) изрично посочва легитим-
ните цели и допустимите основания на ограничаването на религиозната 
свобода. Това са такива блага и ценности, които са общопризнати и уста-
новени в обществото, които са от значение за всички граждани, независимо 
от тяхната религиозна принадлежност, етнически произход или културна 
идентификация, дали принадлежат към мнозинството, или към различни мал-
цинства. Тези основания са общовалидни в едно общество, поради това са 
приети като легитимни и допустими при ограничаването на религиозната 
свобода. Част от тях (обществената сигурност, защитата на обществе-
ния ред, здравето) имат значение за съществуването и поддържането на 
самата гражданска общност с нейния социален ред, установени йерархии, 
етос, приети конвенции и процедури за действие. Другата част (морал, 
защитата на правата и свободите на другите) са от решаващо значение 
за поддържането на общността като демократична, правова, зачитаща дос-
тойнството и свободата на всяка една личност.

Каквито и ограничения да се налагат на свободата на религията в едно демокра-
тично общество, те трябва да са съобразени и с изискванията за пропорционал-
ност (съразмерност), разумност, обоснованост, предвидимост, яснота. Това са 
изисквания, които произтичат от принципа на върховенството на правото (rule 
of law), който е основополагащ в една демократична конституционна държава, 
от необходимостта да се зачита „вътрешният морал на правото” (изискването 
законите да зачитат достойнството на човешката личност, да бъдат честни, 
справедливи и предсказуеми, правните правила да са достатъчно общи, публич-
но промулгирани, проспективни, ясни и разумни, без противоречия, относително 
постоянни и стабилни, възможни да бъдат спазвани и приложени на практика).7 
Така например, ако се появи радикална секта, заплашваща живота на своите 
членове или призоваваща своите последователи да извършват терористични и 
диверсионни актове, разумно, необходимо и пропорционално ограничение е тя да 

7  Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven, CT: Yale University Press, 1969), 33-38. John Finnis, Natural Law 
and Natural Rights (Oxford: Oxford University Press, 2011), 270-271.
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бъде забранена, а нейните лидери да бъдат подведени под наказателна отговор-
ност. Нейните членове не трябва да бъдат подвеждани под отговорност, ако не 
са извършили или подкрепили извършването на противозаконни актове и дейст-
вия. Aко сектата се е самоопределила като принадлежаща към някое установено 
и признато вероизповедание, това не означава да се преследват останалите 
религиозни общности, свързани с това вероизповедание, но непроповядващи ре-
лигиозен екстремизъм и неизвършващи противозаконни действия.

Свободата на религията при въвеждане на извънредно 
положение 

Въвеждането на извънредно положение в една демократична и конституционна 
държава е по дефиниция предизвикателство към установения правен ред, защо-
то нарушава редовния начин на функциониране на институциите и крие същест-
вени рискове за защитата на правата и свободите на гражданите. Това е така, 
независимо дали се възприема, че цялостният правен ред е суспендиран (Карл 
Шмит)8 или че се запазват основни конституционни принципи като върховен-
ството на правото, разделението на властите и народния суверенитет.9 

В конституционната и политическата теория извънредното положение в услови-
ята на демокрация често се определя като конституционна диктатура, водеща 
до централизация и концентрация на власт в името на запазването на висшите 
ценности – живота и здравето на гражданите, оцеляването на самата демокра-
тична държава, запазването на гражданския мир.10 

Основното при конституционната диктатура е опитът за съхранение на демо-
кратичния ред и ценностен порядък чрез преминаването в състояние на пълна 
институционална и обществена мобилизация до преодоляването на конкрет-
ната заплаха за този ред. Приема се за легитимно ограничаването на права и 
демократични процедури в името на оцеляването на гражданите и обществото. 
Връщането към нормалния конституционен ред е основна задача на извънредно-
то положение след преодоляването на съществуващата заплаха.

В конституционната диктатура изпълнителната власт има по-широка свобода 
на преценка (дискреция) в условията на извънредно положение, тя става по-ин-
тензивна и концентрирана. За да се запази демократичният и правов характер 
на държавата, правителството трябва да продължи да носи политическа от-
говорност (пред парламента) и юридическа отговорност (пред независимите 
съдилища). Това е ключово условие да не се допусне управленски произвол и да се 

8  Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters оn the Concept оf Sovereignty (The University of Chicago Press, 
2005), 12-13.
9  David Dyzenhaus, ”Schmitt v. Dicey: Are States of Emergency Inside or Outside the Legal Order?” (2006) Cardozo 
Law Review, Vol. 27:5, 2006-2040.
10  За извънредното положение като конституционна диктатура вж. Clinton Rossiter, Constitutional Dictatorship: 
Crisis Government in the Modern Democracies (Princeton: Princeton University Press, 1948); Jack M. Balkin and 
Sanford Levinson, ”Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design”(2010) Minnesota Law Review, 94: 1790-
1866.
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защитят основните ценности и принципи на Конституцията – върховенството 
на правото (правовата държава), разделението на властите, защитата на ос-
новните права, независимостта на съдебната власт, народният суверенитет, 
политическият плурализъм.11

Въвеждането на извънредно положение, за да е конституционно оправдано и ле-
гитимно, трябва да е извършено в определената за това конституционна форма. 
Изпълнението на конституционните изисквания и основания е условие извън-
редното положение да не нарушава принципите на върховенството на правото, 
както и да не засяга правата и свободите на гражданите в по-голяма степен 
от стриктно необходимото и изрично допустимото.

Пандемията на новия коронавирус от началото на 2020 г., предизвикващ COVID-19, 
води до непосредствена заплаха за живота и здравето на големи групи хора и 
е актуалното основание в много държави да се обяви бедствено или извънред-
но положение. Това се отнася и за държави, членки на Европейския съюз, които 
въвеждат безпрецедентни (за мирно време) ограничения в основни конститу-
ционни права и свободи – свободата на движение, свободата на събранията, 
религиозната свобода, защитата на личната неприкосновеност и жилището.

На 13 март 2020 г. по предложение на Министерския съвет българският парла-
мент също въведе извънредно положение, първоначално за срок от един месец, 
а впоследствие беше удължено. По този начин беше спазена конституционната 
форма – решението беше взето на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията 
с извънредно голямо (суперконституционно) мнозинство (201 гласа от всички 
парламентарни групи). Самото решение не съдържа конкретни ограничения на 
конституционни права и свободи, но такива бяха въведени още с първите запо-
веди на министъра на здравеопазването, без да имат ясно законово основание.12 
Тази начална ситуация повдигна редица въпроси от конституционно естество. 
В една правова държава именно конституцията е върховен закон, а не заповеди-
те на който и да е министър. Зачитането на върховенството на правото и на 
закона е основен принцип, който не може да се нарушава дори в условията на 
извънредно положение. Управлението чрез ясни, трайни, публично обявени закони 
е част от дефиницията за правова държава, докато управлението чрез временни 
и конюнктурни заповеди е елемент на авторитарната диктатура. В конститу-
ционната диктатура заповедите трябва да се основават на конституцията и 
законите (вкл. извънредното законодателство), а не да ги нарушават или сус-
пендират. 

За да се спазят конституционните изисквания и стандарти обаче, беше необхо-
димо правителството да има готов законопроект за конкретните ограничител-

11  А. Славов, „Конституционна или авторитарна диктатура”, Медиапул, 20.03.2020: https://www.mediapool.
bg/konstitutsionna-ili-avtoritarna-diktatura-news304919.html
12  Заповед № РД-1-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването: https://www.mh.government.
bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf; Заповед № РД-1-
131/17.03.2020г. на министъра на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_
public/2020/03/17/rd-01-131_doplva_zapoved__rd-01-124.pdf
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ни мерки по отношение на правата, който да бъде гласуван непосредствено след 
взетото решение. По този начин ограничаването на основни конституционни 
права на гражданите щеше да съответства на императивното изискване на чл. 
57, ал. 3 от Конституцията – само със закон могат да се ограничават опреде-
лени права в условията на извънредно положение. Такъв закон беше приет едва 
седмица по-късно на 20 март 2020 г. – Закон за мерките и действия по време на 
извънредното положение. 

Ограничения на определени права освен въведени със закон, трябва да са необхо-
дими и пропорционални на конкретната заплаха, да преследват изрично посочени 
в Конституцията или ЕКПЧ легитимни цели. Трябва да бъдат въведени по начин, 
че същността на правото да не бъде накърнена. Ограничаването не трябва да 
води до пълна отмяна на тези права. Бланкетното ограничаване на конститу-
ционни права е недопустимо. Ограничаването на правата трябва да е съобра-
зено със стандартите на ЕКПЧ – ситуацията да е такава, че да „застрашава 
съществуването на нацията”, изисква се уведомяване на Генералния секретар 
на Съвета на Европа за суспендирането на определени права, като се посочва 
срокът, в който действат ограниченията, както и се следи за стриктната не-
обходимост за въвеждане на определени ограничения (чл. 15 ЕКПЧ).13

Каква е ситуацията в България? Както беше отбелязано, със заповеди на ми-
нистъра на здравеопазването се налагат ограничителни мерки, които засягат 
и конкретни конституционни права – най-вече свободата на придвижване (чл. 
35 КРБ), свободата на събранията (чл. 43 КРБ), религиозните свободи (чл. 37). 
Трябва да се отбележи, че според чл. 57, ал. 3 от Конституцията дори в услови-
ята на извънредно положение не е допустимо ограничаването на свободата на 
вероизповедание. Това конституционно положение обаче трябва да се тълкува в 
смисъл, че не може да се ограничава самата възможност едно лице да поддър-
жа и изповядва определени религиозни възгледи (т.нар. forum internum), докато 
външните проявления на изповядването на вярата (участие в ритуали, практики, 
богослужение – forum externum) могат да бъдат ограничени при условията, кои-
то бяха посочени в първия раздел. Такъв е смисълът както на чл. 37, ал. 2 от 
Конституцията (възпроизведено в чл. 7, ал. 1 и развито в чл. 8 от Закона за 
вероизповеданията), както и на чл. 9, ал. 2 ЕКПЧ. 

Най-сериозно ограничение за упражняването на свободата на вероизповедание 
се съдържа в Заповед № РД-1-131/17.03.2020г. на министъра на здравеопазване-
то14, в която е формулирана следната обща забрана: Не се допуска посещението 
и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити об-
ществени места. Буквалното тълкуване на тази забрана би означавало, че се 
ограничава не само конституционната свобода на събранията, но и съществена 
част от религиозните права, доколкото литургичното богослужение в Право-
славната църква се провежда задължително с участието на „Божия народ”. Ре-
алността обаче е различна – не само различни търговски обекти и индустрии 

13  Д. Харис, М. О‘Бойл, E. Бейтс, К. Уорбрик, К. Бъкли, Право на Европейската конвенция за правата на човека, 
с. 986-1018.
14  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/17/rd-01-131_doplva_zapoved__rd-01-124.pdf
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продължават да работят, също и градският транспорт, но в православните хра-
мове продължават да се извършват публични богослужения. Не само в официални 
изявления на премиера и Националния оперативен щаб, но и в публична позиция на 
Св. синод на БПЦ – Българска патриаршия се посочва, че чинът на празничните 
богослужения остава непроменен.15 Ето някои от разпорежданията на Св. синод: 

• В съответствие с изискванията на държавните институции, призовава вярва-
щите християни да останат по домовете си;

• Всички храмове в диоцеза на БПЦ – БП остават отворени и в тях ще се из-
вършват определените за св. Четиридесетница богослужения и молитвени по-
следования;

• Чинът на преподаване на св. Причастие остава непроменен. Свещенослужи-
телите се задължават с особено внимание да преподават св. Причастие само 
на тези православни християни, които са се изповядали при тях и ги познават 
лично;

• Църковнослужителите да използват лични предпазни средства (маски, ръкави-
ци и дезинфектанти), миряните, посещаващи храма, да ползват предпазни маски, 
както и да спазват регламентираното разстояние.

Ето как Църквата, която по Конституция е отделена от държавата, интер-
претира общи за всички забрани за събиране, като всъщност ги превръща в 
специални разрешителни инструкции за клира и миряните. В същото време 
все повече православни църкви възприемат примера на своите католичес-
ки16 и протестантски събратя за свеждане до минимум на присъствието на 
богослужения – само извършващите службите – като самото богослужение 
се предава дистанционно електронно или по националната телевизия (за пра-
вославните). 

Двата големи православни центъра – Вселенската патриаршия и Московската 
патриаршия, също призоваха миряните като форма на превенция да се въздър-
жат от физическо участие в служби, без да прекъсват молитвеното си правило, 
както и да участват дистанционно. В публично изявление Вселенският патриарх 
Вартоломей дори се разпорежда църковните служби да бъдат временно прекра-
тени до края на март 2020 г., а църквите да останат отворени само за частни 
молитви като превенция на разпространението на вируса, като в същото време 
се подкрепят усилията на учените и на гражданските власти да се справят с 
пандемията.17 Събранието на каноничните православни епископи на САЩ също 

15  Окръжно писмо на Св. синод, одобрено на извънредното заседание на 30.03.2020 г., прот. № 2:  https://
www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=318198
16  „Covid-19: Churches around the world fight to prevent the spread of the coronavirus”: 17 March 2020, https://
www.vaticannews.va/en/church/news/2020-03/covid-19-coronavirus-churches-around-the-world-take-measures.
html
17  Ecumenical Patriarchate orders churches to halt services until end-March, Reuters, 19.03.2020: https://www.
reuters.com/article/us-health-coronavirus-patriarchate/ecumenical-patriarchate-orders-churches-to-halt-services-
until-end-march-idUSKBN21617C
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приема свое послание, в което дава съвсем конкретни инструкции за извършва-
нето на празничните богослужения, свързани с Пасхалния празничен цикъл.18

Службите, извършвани от максимално пет души – свещеник, дякон, четец(-ци), 
и/ или олтарен служител(-и) – да продължат в църквите и да бъдат излъчвани 
онлайн, за да могат вярващите да се молят от техните домове;

Да не бъдат предлагани традиционните дарове, в т.ч. палмови и върбови клонки, 
цветя, свещи, яйца и др.; 

Духовно ръководство може да бъде провеждано по телефона, но прилагането на 
тайнството изповед и на отпустителната молитва остават в преценката на 
поместните епископи.

Дава се възможност различните църковни юрисдикции да въведат и по-строги 
мерки, но е недопустимо облекчаването на дадените рестриктивни препоръки, 
тъй като може да изложат вярващите и клира на риск от разпространение на 
болестта. Заслужава отбелязване фактът, че стриктните мерки са приети 
след консултации с представителите на здравните власти, правоохранителните 
органи, богослови и специалисти по пастирска грижа, а не са просто функция на 
упражнен църковен авторитет. Извършена е информирана и реалистична оценка 
на ситуацията, като църковните правила и канони са съобразени с реалните 
рискове за здравето на хората. 

През март 2020 г. Св. синод на Московската патриаршия също приема решение, 
с което дава конкретни инструкции как вярващите да приемат свето Причас-
тие, как да бъдат благославяни, как да се раздава нафората (антидорона): лъ-
жичката, с която се преподава Причастието, да се дезинфекцира след всеки вяр-
ващ, вярващите да не целуват св. Чаша, да се дава индивидуална запивка след 
Причастието, нафората да се раздава със санитарни ръкавици, вярващите да се 
благославят с полагане на св. Кръст на главата, да не се целуват за благослове-
ние ръцете на духовниците, да се дезинфекцират редовно иконите, църковната 
утвар, църковните сгради и т.н.19 Московският патриарх в свое обръщение до 
цялата Църква изрично подчертава необходимостта вярващите да останат по 
домовете си, а светата Литургия да се извършва без участието на миряните.20 

В тази светлина решението на Св. синод на БПЦ за продължаване на обичайния 
ритъм и практика на богослуженията, при положение че е издадена обща огра-
ничителна заповед и има реални рискове за здравето при събирането на много 
хора, включително на открити пространства, по-скоро се разминава с общия 
тон и реакция на сестрински православни църкви. Последните приемат много 

18  Statement of the ACOB-USA Executive Committee Concerning Holy Week and Pascha (Easter): https://www.
goarch.org/-/acob-usa-pascha-2020
19  Instructions to rectors of parishes and monasteries’ town churches, abbots and abbesses of the monasteries 
of the Russian Orthodox Church over the threat of spreading coronavirus infection, аpproved by the Holy Synod 
decision of 17 March 2020 (Minutes No. 30): https://mospat.ru/en/2020/03/17/news184139/ 
20  Patriarchal message to the archpastors, clergymen, monastics and laypeople of the dioceses in the territory of 
Russia, 03.04.2020: https://mospat.ru/en/2020/04/03/news184283/



2020 / брой 3 (150) Пролет

73

по-рестриктивни мерки, които са наложени от държавните власти. Така напри-
мер въпреки първоначалното забавяне и опит за смекчаване на забраните Гръц-
ката църква (Атинската архиепископия) се съобразява с наложената официална 
карантина от държавните власти и празничните служби за Пасха се извършват 
при затворени врати, а миряните са помолени да останат по домовете си и мо-
литвено да участват чрез излъчването онлайн или по телевизията.21

В умереното си пастирско послание Св. синод на БПЦ, макар да демонстрира 
загриженост за вярващите и подкрепа за държавните власти и всички професии, 
които реално работят за преодоляване на кризата, оставя възможност за дву-
смислено тълкуване и избирателно прилагане на ограниченията. Още повече че 
при публично извършване на празничните богослужения е изключително трудно 
да се осигури задължителната социална дистанция, а и общественият пример, 
който се дава, е за селективно прилагане на ограниченията, което може да 
насърчи тяхното масово неспазване. Това се случва в период, който е особено 
рисков за разпространението на болестта в страната. Позицията на Св. синод 
предизвика и критики в обществото, част от които бяха оправдани, но друга 
част почиваха на неразбиране на дълбоката светотайнска природа на Църквата, 
която не може просто да затвори дверите и да спре всякакви богослужения.22 

Създадената ситуация е изпитание не толкова за вярата, колкото за нормал-
ните и обичайните начини на нейното практикуване. При ограничен достъп до 
църковните служби хилядолетният пример на християнския аскетизъм, грижа 
и солидарност ни дават възможност за литургично служение на нашия ближен 
отвъд непосредственото физическо участие в богослужението – „литургия след 
литургията”, така че всички да продължим да бъдем живи членове на Тялото 
Христово. 

Разумният подход в този конкретен случай е да продължат богослуженията в 
силно ограничен кръг (свещеник, четец, олтарник), като се създаде възможност 
за тяхното излъчване в реално време по интернет или по телевизионни канали. 
Публични богослужения с масово участие на вярващи да не се допускат. Жела-
ещите да приемат свето Причастие да бъдат приобщавани в техните домове 
или при спазване на строги правила за превенция и социална дистанция (докол-
кото това е възможно).

* * *

Справедливият баланс между ограничаването на основните права и защитата 
на публичния интерес в условията на извънредно положение е особено труден, 
проблемен и несигурен. От една страна, държавните институции не трябва 

21  „Greek Orthodox Church agrees to suspend daily services, sacraments over coronavirus”, Ekatimerini.com, 
16.03.2020: http://www.ekathimerini.com/250716/article/ekathimerini/news/greek-orthodox-church-agrees-to-
suspend-daily-services-sacraments-over-coronavirus https://greekcitytimes.com/2020/04/02/easter-services-to-
go-ahead-in-greece/
22  Кр. Щрак, „Коронавирусът и църквите: на някои места загърбиха разума”, „Дойче Веле – България”, 
15.03.2020: https://www.dw.com/bg 
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да концентрират повече власт от стриктно необходимото за преодоляване на 
непосредствените заплахи. Както беше посочено, въведените извънредни мерки 
трябва да са ограничени със срок (докато трае извънредното положение), като 
периодично се прави преглед на тяхната необходимост и пропорционалност. 
В същото време, колкото и нежелателни да са ограниченията на свободата и 
практикуването на религията, в условията на сериозна непосредствена заплаха 
за здравето на гражданите те са допустими и оправдани в строго дефинирани 
граници. В такава ситуация църквите и другите религиозни институции тряб-
ва да съдействат на гражданските власти, а не да се опитват да използват 
привилегирования си статус и достъп до най-високите управленски нива в дър-
жавата, за да заобикалят стриктните ограничения. Богослужебната традиция 
на Православната църква позволява получаването на благословение без рискове 
за здравето в условия на глобална пандемия. 
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КОРОНАЦИИ

Бележки от карантината

I. Едиповата болест

Чумата порази града. 

Природата на всяка болест е такава, че разкрива онова, което се таи скрито 
под човешкото тяло. Защото чрез симптомите си болестта изявява онова, кое-
то остава невидимо, скрито вътре в тялото – или ако бъдем по-точни – скрито 
от тялото. Именно болното тяло ни позволява да познаваме телата си обек-
тивно, т.е. като тела, които могат да бъдат изследвани и лекувани. Подобно 
обективно познание за тялото – знанието за моето собствено тяло като обект 
за мен – се разкрива от телесната патология, тъй като, докато тялото функ-
ционира правилно, не се налага и навярно не е възможно да видя тялото си, сиреч 
мен самия (тялото, дадено в темпоралността, flesh), като обект за мен самия 
(опространственото тяло, Körper). То става такова обаче, когато телесните 
функции дефектират – когато тялото се разболее. В този смисъл познанието, 
предизвикано от телесната патология, е собствено точно толкова патологич-
но, колкото е и разкриващо телесната обективност. И по-точно: това е пато-
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логично знание, защото изявява моето тяло като едно обективирано (objectified) 
и отхвърлено (objected) тяло.

Разбира се, чумата не е просто някаква си болест: тя е заразна болест – бо-
лест, която се проявява не върху тялото на индивида, не върху едно индивиду-
ално тяло, а върху общностното тяло, така да се каже, върху тялото на общ-
ността, каквито са градът и нацията, или в случай на глобална пандемия като 
настоящата – върху телесното като такова. За Софокъл, както и по-късно за 
Камю, чумата не се отразява толкова на индивида като индивид, колкото на 
взаимоотношенията между индивидите – доколкото всеки принадлежи на някаква 
общност и принадлежи именно заради тази общност.

Най-лошото от всичко при тая болест бе… заразата, която се пре-
даваше по време на взаимните грижи и сееше смърт сякаш в стадо 
добитък: това именно причиняваше най-голямата смъртност.1

Чумата е болест на общността, на града, на полиса. Чумата е политическа 
болест.

Дали бидейки политическа болест, чумата не е също така и болест на полити-
ческото? Чумата от една страна, изглежда, е епидемична – сиреч непреднаме-
рена, идвайки извън моето тяло от другото – но също и ендемична, поразявайки 
и инфектирайки вътрешността на метафоричното тяло на полиса, политическо-
то тяло. Както полисът „смила” своите граждани, като присвоява индивидите в 
едно колективно, общо политическо „тяло”, така има и времена, когато гражда-
ните превръщат града в резервоар на материални и нематериални блага, налич-
ни единствено за задоволяването на техните (индивидуални) нужди и желания. В 
такива времена идентичността на полиса, неговото единство и общност ста-
ват за гражданите едновременно болни и болестотворни. В своето описание 
на чумата Тукидит открива точно парадокса на индивидуализирания гражданин.2

Сега всеки се осмеляваше с по-голяма леснина да върши такива неща, 
на които той преди това се отдаваше скришно. Сега хората виждаха 
бързите обрати в положението на състоятелните хора, които умираха 
неочаквано, и как онези, които преди това не бяха притежавали нищо, 
наследяваха веднага техните богатства. Затова и хората смятаха, че 
трябва да се отдават на бързи удоволствия и наслади, защото както 
техните собствени личности, така и техните богатства им се стру-
ваха ефимерни. И никой вече нямаше желание да се измъчва предвари-
телно заради нещо, което му се виждаше красиво и възвишено, защото 
смяташе, че не е сигурно дали няма да загине, преди да го постигне. 
Непосредствената наслада и всичко онова, което беше резултат от 
нея, ето всички тези неща заеха мястото на красивото и полезното. 
Боязънта от боговете или пък човешките закони, нищо вече не беше в 

1  Тукидид, История На Пелопонеската война, прев. Милко Мирчев (София: Наука и изкуство, 1979), ІІ. 51, с. 
133.
2  Показателно е, струва ми се, че изразът „има индивид в града” е начинът, по който на китайски се казва 
„парадокс” или „противоречие”. Благодарен съм на моя студент ЗиКонг Ли за това, че насочи вниманието ми 
към този пример.
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състояние да ги възпре. От една страна, хората смятаха, че е все едно 
дали ще бъдат благочестиви или не, понеже виждаха, че всички загиваха 
еднакво, а в случай на престъпни деяния, никой не очакваше, че ще живее 
достатъчно продължително, за да може съдебният процес да се състои, 
та да може извършителят на постъпката да претърпи своето наказа-
ние. И всеки смяташе, че е много по-тежка заплахата от онова наказа-
ние, на което той беше осъден, и преди то да се стовари над главата 
му, всеки мислеше, че е напълно нормално да вкуси нещо от живота.3

Драматичният тон може да бъде подвеждащ. Защото в очакването да прочетем 
разказ за болест, която „думите не могат да опишат” и която „беше твърде 
тежко изпитание за човешката природа”, както Тукидид, забравяйки характер-
ната си трезвост, се изразява, ние започваме да осъзнаваме, че поведението, 
което има за цел да опише бедствието на чумата, никак не е ново. Напротив, 
то е една много позната картина на това как хората винаги са се държали или 
поне – как винаги са искали да се държат. Чумата само е разкрила тази картина 
и я е изнесла там на показ.

Чумата идва да припомни на индивидуалните граждани онова, което те по си-
лата на своята индивидуалност така успешно са забравили, а именно, че макар 
градът да разпределя печалбите си индивидуално и неравно, при злощастията, 
които също така се стоварват върху политическата общност, той действа 
другояче. Те се разпределят поравно на всички. Единствено при крайна спешност 
полисът става демокрация. Защото, когато на индивидуалното забавление, на 
пътуването и работата на неговите граждани е наложена някаква рестрикция, 
всичко, което им остава, е неудобната реалност на споделянето на полисното 
пространство с другите и със съдбите им – дори до смърт.

… мислеха, че за тях всичко е възможно, което пък означаваше, че 
бедствията са невъзможни. Продължаваха да сключват сделки, под-
готвяха пътешествия, защитаваха убежденията си. Как би им дошло 
наум за чумата, която с един замах унищожава бъдещето, прекратява 
всякакви спорове и пътувания? Те се смятаха свободни, но никой нико-
га не ще бъде свободен, докато съществуват бедствия.4

Сега е подходящото време да си припомним някои Фройдови находки от негова-
та Цивилизацията и разочарованието от нея. Когато взаимноизгодното взаимо-
отношение между гражданина и цивилизацията работи както трябва – теори-
ята на Фройд за екзистенциалното безпокойство, което индивидът изпитва в 
обществото (репресия, фрустрация) може да се стори твърде далеч отиваща. 
Напрежението между обществото и мен самия е прикрито, така да се каже, 
именно от плавното опериране на обществения апарат. Когато обаче това 
опериране не върви така гладко, както например в сегашната пандемия, тогава 
напрежението между обществото и неговите членове започва да се проявява. 
Това, на което всички ние ставаме свидетели в момента, е откриването или 

3  Тукидид, цит. съч., ІІ. 53, с. 134.
4  Камю, Албер, ‘Чумата’, в Чужденецът. Митът за Сизиф. Чумата. Падането, прев. Надежда Станева (София: 
Народна култура, 1982), с. 221.
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реализирането, ако предпочитате, на две неща:

1. Цивилизацията не може да удържи основоположното си обещание да гаранти-
ра моето оцеляване. В навечерието на коронавирусната пандемия държавите 
из целия свят взеха редица мерки (без съмнение необходими), съгласно кои-
то внезапно бяха суспендирани човешки и индивидуални права – дори правото 
на погребение (за което вж. друга една трагедия на Софокъл – „Антигона”). 
Коренът на проблема не е вирусът като такъв, а фактът, че ние не сме под-
готвени да откликнем на последствията от пандемията. Именно основните 
продукти най-първо ще станат дефицитни, а не парите, с които се купуват.5 
Именно здравната система първа ще бъде поразена и неспособна да предоста-
ви нужната грижа, а не непременно смъртоносността на инфекцията. По тази 
причина цивилизацията не може повече да гарантира моето базисно биологично 
оцеляване.

2. В резултат на това сега е по-лесно (и наистина неизбежно) да разбера, 
че цивилизацията е позволила моето собствено „преследване на щастието” 
само дотолкова, доколкото то не застрашава обществените интереси. Чу-
мата идва, за да ми напомни, че запазването на политическия колектив стои 
над моето лично благосъстояние. Тъй че аз трябва да бъда ограничен у дома 
си; моите свободи на движение и социални взаимоотношения са орязани; а 
в последна сметка и правото ми на живот може да бъде решено от прави-
телствените регулации, насочващи здравните служби за решението им дали 
трябва да получа нужната медицинска грижа и значи да живея, или да бъда 
оставен да умра.

Трудностите на нашата нова реалност – рестрикциите за пътуване и мобил-
ност, рестрикциите в наличността на различни стоки, ограниченията, наложени 
на работа и удоволствие – са точно трудностите, които очакват индивидуали-
зирания гражданин, когато чумата го принуди да обгрижва другите, докато пре-
възпитава себе си в пространството на политическото.6 Човек може да живее 
с другите само дотолкова, доколкото може да живее и за другите. Ако не живея 
за другите, тогава животът с другите е ад (Сартровата драма „При закрити 
врати” е подходящ пример).

Фаталната среща на Едип с неговия баща на кръстопътя извън Тива знамену-
ва, че всяко убийство е потенциално отцеубийство, защото всеки друг е ви-

5  Защо хората във време на бедствие чувстват нужда да използват парите си, за да купят нещо (тоалетна 
хартия), което е абсолютно безполезно по отношение на опасността от епидемия? Фройд вече е предложил от-
говор. Парите произхождат от изпражненията – тяхното удържане дава на детето същото удоволствие, каквото 
получават възрастните при натрупване на състояние. Римският храм на Юнона Монета, от която произлиза 
и названието „монета” (и английската дума money – пари) има името си от гръцкото μονήρης: онзи, който е 
сам или държан настрани – „карантиниран” можем да кажем днес. В този смисъл изглежда съвсем логично 
в критичния момент парите да възстановят първичното си значение и функция и книжните налични да бъдат 
заменени за тоалетна хартия.
6  Именно по тази причина, както понастоящем видяхме, авторитарните режими по-лесно сдържат и контро-
лират политическата зараза. Следователно епидемиите са ендемични за демокрациите. Само че способността 
да се споделя свободата с другите е автентична единствено когато се упражнява свободно. Искам да благодаря 
на Жан-Франсоа Гарно, който ме насочи към това заключение. 
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наги родителският друг – другият, който ме ражда, доколкото аз не мога сам 
да си бъда начало. По подобен начин всяко връщане към себе си (cor curvum in 
se7) съставлява форма на инцест. За Едип Йокаста е друг, лишен от другост; 
друг, върху който съм проектирал собствения си интимен образ, сиреч моите 
надежди, чувства, себе си. Подобен проектиран „друг” не е нищо друго освен ог-
ледало, което връща моето собствено отражение и следователно връзката ми 
с подобен „друг” е дълбоко инцестна. Узнаването на това двойно престъпление 
ще разруши въображаемия аз и ще „роди” една нова идентичност („Рождение и 
смърт ти носи — този ден”, с. 4388).

И все пак: мога ли да живея за другите, когато живея в града? Къде ще се случи 
срещата с другостта в хомогенизираното пространство на полиса? Не казах-
ме ли току-що, че полисът се основава на изключването на (неговото) друго? 
Другият, който е – подобно на Сфинкса, държан на разстояние отвъд границите 
на града, отвъд удоволствието и неговия принцип – различен от живота? Ако 
подходящото място за философия е градът, както настоява Сократ в Апология, 
това е, защото философията е изследване на смъртта и умирането, както съ-
щият този Сократ твърди във Федон. Нима не е точно в ролята на философия-
та като разкриваща политическото скриване lēthe и lathos9 причината диалогът 
за политическото да свършва по необходимост в Хадес, както е в последната 
книга на Държавата?

Ако въобще можем да научим от разказите за Хадес нещо за значението на 
думите „да бъдеш в ада”, то е, че: времето в ада не тече, а остава статично – 
едно монотонно nunc stans.10 Историите на Сизиф, Тантал, Иксион и Данаидите 
(можем да добавим към този списък и Прометей) предлагат единодушно свиде-
телство за това наблюдение. Макар наказанията им в Хадес да се различават 
формално, коренът на терзанието им остава един и същ: безсмисленото усилие, 
безуспешният опит отново и отново да се удовлетвори едно желание.

– Още не сте я разбрали – рече Рамбер, като вдигна рамене.
– Кое?

7  Лат.: „Сърцето вгънато/обърнато навътре към себе си”. Богословското определение на състоянието на огре-
шеност като incurvatus in se (човекът, обърнат към и вътре в себе си) има дълга история, начеваща от бл. 
Августин, който в релационното си изложение на греха го свързва с гордостта и егоизма, а Лутер го „радика-
лизира, като го прилага към homo religiosus и критикува всички форми на себе-любов, което слага под въпрос 
Августиновата доктрина за ordo amoris, говореща за същинската себе-любов. Барт откъсва incurvatus in se 
от твърде категоричната му свързаност с гордостта…” (Jenson, Matt, The Gravity of Sin: Augustine, Luther and 
Barth on ‘Homo Incurvatus in Se’, 1 edition (London ; New York: Bloomsbury T&T Clark, 2007), p. 186.). Осмисля-
нето на incurvatus in se продължава развитието си през Карл Барт към Бонхьофер (вж. Gruchy, John W. de, The 
Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer (Cambridge University Press, 1999), p. 64. Д. Бонхьофер говори за 
„затворничество в собственото его” – cor curvum in se – и че „вярата означава да бъдеш изтръгнат от затворни-
чеството на собственото си его, освободен от Иисус Христос” (вж. Dietrich Bonhoeffer, Ethics, DBWE 6:147−148, 
цит. по Fletcher, Michael, ‘Is the Church Dead? Bonhoeffer’s Theology-of-the-Cross and the Future of Ecumenical 
Ecclesiology’, Theologica Wratislaviensia, 11 (2016), p. 36). Б.пр.
8  Софокъл, Трагедии, прев. Александър Ничев (София: ИК „Захарий Стоянов”, 2013), с. 45. Б.пр.
9  Lēthe, гр., скритото, което истината a-lētheia разкрива (авторът вероятно реферира към размишленията на 
Хайдегер върху Платоновия Парменид (Heidegger, Martin, Martin Heidegger, Parmenides, ed. Manfred S. Frings, 
2nd ed. edition (Frankfurt am Main: Verlag Vittorio Klostermann, 1992)); lathos, съвр. гр. – грешка, невярност; гр. 
дор. за lēthe. Б.пр.
10  Лат. застинало сега. Б.пр.
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– Чумата.
– Хм! – обади се Рийо.
– Още не сте разбрали, че при нея започваш всичко отначало.11

В Хадес времето не се придвижва напред и всъщност въобще не се движи; то се 
връща назад към себе си по подобие на движение, което не е нищо друго освен едно 
безкрайно настояще. Премахнете този елемент и наказанието вече няма да го има.

Загадката на Сфинкса е отворила за полиса хоризонта на времето – всъщност 
тя е била именно покана да се мисли човешкото съществуване като простиращо 
се от миналото към бъдещето, да се мисли настоящето като настояще, предло-
жено от миналото заради бъдещето, и едното да бъде мислено от гледна точка 
на другото – сиреч да се гледа на миналото в светлината на бъдещето.12 След 
като разрешава загадката за времето, Едип затваря своето битие и онова на 
града в настоящето – и така те живеят, както Креон справедливо отбелязва, 
хванати в капана на изолираното сега. Попитан защо градът не е разследвал 
смъртта на Лай, Креон отговаря, че „трябваше да се погрижим за това, което 
е пред нозете ни”13 (τὸ πρὸς ποσὶν σκοπεῖν, ст. 130–131), т.е. за едно моментно 
настояще, което се разгръща в поредица от „сега”-та, без някога да се превръ-
ща в памет или да става нечие минало.

Най-сетне пък други, даже в момента на своето оздравяване, загубва-
ха напълно своята памет. Те не знаеха вече кои са и не разпознаваха 
повече и своите близки роднини.14

Гражданите на Оран също „се мъчеха изобщо… да не се обръщат към бъдещето 
и да стоят, така да се каже, с наведени очи...”15 И както Камю обяснява по-
сетне:

Без спомени и без надежди, те живееха с настоящето. Всичко се пре-
връщаше в настояще. Трябва да подчертаем, че чумата беше отнела 
у всички способността за любов и дори за приятелство. Защото лю-
бовта се нуждае от малко бъдеще, а ние имахме на наше разположение 

11  Камю, Албер, цит. съч., с. 310.
12  Загадката на Сфинкса е била:   
Кое същество   
ходи сутрин на четири крака,  
на обед –  на два,  
вечер –  на три?  
Едип е отговорил само с една дума: човекът. Дума, която, колкото и да е странно, е препращала към самия 
него, доколкото той е бил своят отговор. Можем да се изкушим да кажем, че отвръщайки на чудовищността 
на Сфинкса с човешкостта на човека, Едип е станал първият хуманист и че правейки това единствено с уве-
реност в разума си, той също така е станал прототип на рационалиста. Ако обаче Едип е успял в решаването 
на загадката на Сфинкса, то е, защото е мислел за една определена характеристика на човека и неговото 
съществуване: Едип е възприемал човека във времевото му проявление – човешкото същество като проек-
тирано в хоризонта на времето. Защото именно времето показват трите части на деня (сутрин, обед и вечер). 
Едип мисли човека като онова битие, което се удържа във времевостта – с други думи: мисли за битие и време.
13  В бълг. превод на Ал. Ничев: „… Ние гледахме / пред себе си, а скритото забравихме” (Софокъл, цит съч, с. 
32). Б.пр.
14  Тукидид, цит. съч., ІІ. 49, с. 132.
15  Камю, Албер, цит. съч. с. 244.
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само мигове.16

Именно непризнаваното минало или неочакваното бъдеще се връщат – под фор-
мата на болест – за да поразят настоящето. И наистина, те не просто се 
връщат под формата на чума, но се връщат също така със спешната нужда от 
отговорност, която изисква да бъде поета, защото чумата сега е превърнала 
частния гражданин в публичен и индивидуалното в политическо.

II. Недосегаемите

Човек може да се сети за доста други начини, по които настоящият апокалипсис 
можеше да се случи. В края на краищата, не липсват дистопийни варианти сред 
онова, което колективното ни въображение, наричано от нас Холивуд, генерира. 
Това можеше да бъде нашествие на извънземни, падане на метеорит, изригване 
на супервулкан или просто метеж на зомбитата. Във всеки един от тези сцена-
рии нашият ответ на заплахата от разрушение – независимо от формата, коя-
то тя приема – би ни сварил обединени от едно възродено чувство за общност, 
общност, затвърдена от съвместната ни борба за оцеляване. С чумата обаче 
не е точно така. Онзи, който се сблъсква с чумата, остава сам. Защото е болно 
именно обществото и именно чрез изолирането си от обществото индивидът 
може да има надежда за оцеляване. Оттук новият императив на социалното 
дистанциране и на доброволното налагане на карантина.

Елементът на заразата, който играе толкова голяма роля в една епидемия, 
резултира в това, че разделя хората един от друг. Най-безопасното нещо е 
да страниш от всеки, защото всеки може вече да носи заразата. Някои бягат 
от града и се пръсват по именията си; други се затварят в домовете си и не 
пускат никого там. Всеки страни от другия; последната надежда е да спази 
дистанция, да се отдалечи. Надеждата за живот и самият живот се изразяват 
от гледна точка на дистанцията от болните. Онези, които хващат инфекци-
ята, свършват, като образуват една мъртва маса; онези, които засега са я 
избегнали, се държат настрани от всеки, дори и от най-близките си роднини, 
от родителите си, от съпрузите и съпругите и от своите деца. Странно е да 
се наблюдава как надеждата за оцеляване ги изолира, като всеки се превръща в 
единичен индивид, противопоставящ се на тълпата на жертвите.17

Доколкото именно чрез общността се разпространява пандемията, 
човечеството загубва последната си и най-ефективна линия на от-
брана, а именно способността ни да се организираме в общности. 
Единствената общност, която чумата признава, е общността на ней-
ните жертви18, чийто брой незабавно се актуализира всеки ден.

За разлика от всички останали врагове, колкото и фантасмагорични и апока-
липтични да са те, вирусът е натрапник, интимен за мен като собствената 

16  Пак там, с. 324.
17  Elias Canetti, Crowds and Power. Translation by Carol Stewart. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1962), p. 
275. Емфазата е моя.
18  „Но само онези, които заразата е сграбчила, съставляват тълпа.” Ibid., p. 274.
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ми кожа. Преимуществото (virtue) на вируса (virus) е, че той е микроскопичен и 
поради това невидим. И понеже е невидим, вирусът не може да бъде видян ни-
къде и следователно присъствието му може да се предполага навсякъде: върху 
всичко, което докосвам и чрез което докосвам, вирусът докосва мен. Вирусът 
се вмъква в онова незабележимо пространство между мен и света, тъй че, за 
да бъде избегнат, е необходимо аз някак напълно да отделя себе си от света – 
задача, която, както ежедневно разбираме, е невъзможна, доколкото аз не съм в 
света, както рибата е в аквариума, а по-скоро аз съм точката на схождане на 
безкрайната мрежа от взаимоотношения между нещата от света и следова-
телно взимам света със себе си, където и да отида. Също така незабележимо е 
и действието му. Защото човек не може да знае кога и дори дали вирулентният 
противник е наченал атаката си, освен когато вече е твърде късно.

Вирусът (virus) не просто има подобни преимущества (virtues), но и сам е в ня-
какъв смисъл „добродетелен” (virtuous). Вижте само колко бързо успя всички ни – 
щати и правителства, заводи и корпорации, църкви и университети – да затвори 
по домовете ни като непослушни деца, които трябва да се научат да не правят 
повече така. Да не правят какво? Да не докосват, разбира се. Това е вечната 
родителска забрана: „не го пипай!”.

… рече Бог: не яжте от тях [плодовете на дървото на познанието на 
добро и зло] и не се докосвайте до тях, за да не умрете. (Бит. 3:3)

Дали тази забрана е била забрана да се докосва дървото на познанието, или пък 
забрана да се знае онова знание, което се добива с докосване? Дали не мога да 
докосвам дървото на познанието, за да не би да науча – да схвана, както каз-
ваме – знанието на докосването? Защото съществува познание на очите (на 
прозрението, на предвиждането), също както има и познание на докосването, на 
вкусването, на sapience (разсъдителността – от латинското sapere, да вкуся) 
и sagacity (съобразителността). Първото се добива от разстояние, второто се 
предизвиква единствено в близост. Мога да те видя, без да бъда видян, и да те 
познавам, без знаеш, че те познавам, или без да ме познаваш, и всъщност без 
да познавам себе си, но не мога да те докосна, без да бъда докоснат от теб, 
без и двамата да докосваме и да бъдем докосвани. Докосването не произвежда 
транцендиране отвъд действащия субект и пасивния обект, а го изисква.19 От 
друга страна, зрението, като познание от разстояние, не може да не обекти-
вира не само другия, но дори и мен самия, както например, когато при боледу-
ване моето тяло ми се явява като едно обективирано и неприятно (objected, 
отхвърлено) тяло. По-горе нарекох подобно познание патологично. И наистина, 
всяко епистемно познание (gnosis) е всъщност диагноза (diagnosis). Отчитайки 
дистинкцията между далечните сетива и сетивата на близостта, струва ми се 
твърде показателно, че симптомите, чрез които COVID-19 се проявява – освен 
онези, които са общи за всички респираторни инфекции, като кашляне и висока 
температура – са именно anosmia и ageusia, т.е. невъзможността на заразения 
да усеща мирис и вкус. Без подобни тактилни сетива, които оперират чрез 

19  В третата част от книгата ми God After Metaphysics (Indiana University Press, 2007) очертавам една фено-
менология на докосването. За по-скорошно и по-пълно разглеждане на въпроса вж. Richard Kearney, Touch: 
Recovering our most Vital Sense, (Columbia University Press, forthcoming 2020).
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де-дистансиране, от-далечаване (ако заемем Хейдегеровия израз), вирусът ком-
прометира здравето на човека, като го лишава от сетивото му за близост. 
Съществуват мнения, че характерната изправена поза на човешкото същество, 
както и това, че може да ходи на два крака, се е получила като еволюционен 
резултат от нуждата на човека да разчита повече на зрението си и по-малко 
на обонянието.20 С изправената поза, обонянието – преобладаващото сетиво 
за социално взаимодействие сред животните – е било изместено при човека 
от зрението. Това е ясно засвидетелствано, в крайна сметка, от миазматич-
ната чувствителност на нашата култура, която намира телесните миризми 
за отблъскващи и следователно един цивилизован човек трябва да прави всичко 
възможно да ги елиминира. Ако подобна хипотеза е вярна, тогава anosmia-та на 
пациентите с COVID-19 ги прави – по парадоксален начин – някак повече хора и 
по-малко животни. Но подобно наблюдение не бива да ни изненадва.

Човекът се различава от другите животни по привилегията си да боледува; има 
съществена връзка между това да бъдеш болен и да бъдеш цивилизован. Именно 
човекът има привилегията да въстава срещу природата и да се разболява.21

И така, още веднъж, претърпяваната пандемия повтаря древната забрана: „не 
се докосвайте до тях, за да не умрете”. Тактилното табу, разбира се, не може 
да бъде вменявано като вина само на мерките срещу избухването COVID-19. Това 
са само най-скорошните и може би по-емблематични примери измежду много 
други, които патологизират докосването. Напоследък например идеологическият 
дискурс на движението #Metoo ни снабди с друг такъв случай, който илюстрира 
криминализирането на междуличностния контакт. За да проследим генеалогията 
на подобни пуритански възгледи за докосването, би следвало да се върнем назад 
до Платон, който, верен на гръцкия си светоглед, отдава на theoria-та (сиреч на 
знанието на очите) важно място в метафизиката си. Докосването не просто 
не може да предложи нищо на философските наблюдения на разсъждаващата 
душа, ами дори ги препятства. Не можем да очакваме да чуем от устата на 
философията нещо различно от „не докосвайте!”. Само че в този случай табуто 
се въвежда с език, който ни звучи особено познато днес – езика на миазмата:

А додето сме живи, изглежда, ще бъдем толкова по-близо до знанието, 
колкото в по-слабо общение и съдружие сме с тялото (доколкото не го 
налага крайната необходимост), и ако не се изпълваме с неговата при-
рода и оставаме чисти от него, докато бог сам не ни освободи. Чисти 
и отделени по този начин от неразумността на тялото, вероятно ще 
се свържем с подобни на нас и чрез самите себе си ще достигнем до 
знание за всичко чисто. А това е може би истината. Защото се боя, 
че да се допира чистото с нечисто е непозволено.22

20  Carsten Niemitz, ”The evolution of the upright posture and gait—a review and a new synthesis,” in Die 
Naturwissenschaften, 2010 Mar. 97(3), pp. 241-263.
21  Norman O. Brown, Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History (Middletown: Wesleyan Univer-
sity Press, 1959), pp. 82-3. (Авторът привежда цитатите от Платон по Plato, Plato: Complete Works, ed. by John M. 
Cooper and D. S. Hutchinson, trans. by G.M.A. Grube (Indianapolis, Ind: Hackett Publishing Co., 1997). Б.пр.
22  Федон, 67, в: Платон, Диалози Т. 2, прев. Богдан Иванов Богданов (София: Наука и изкуство, 1982).
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Има само едно забележително изключение в дългата история на обезценяване-
то на докосването: християнството. Срещу Платоновата аксиома „Боговете 
нямат пряк контакт с човека”23 четвъртото Евангелие предлага една радикал-
на алтернатива: „И Словото стана плът, и живя между нас” (Иоан. 1:14). Няма 
по-добър начин да надникнем през интелектуалната бездна, която разделя Ан-
тичността от християнството, от съпоставянето на тези две твърдения. От 
тайното докосване на кръвоточивата жена до пръстите на ап. Тома, докосващи 
раните на разпятието – Христос не е бог, който гледа света от дистанция24, а 
Бог, който ни докосва и когото ние можем да докоснем.

В обезмаслената духовност, която през последните няколко години се шири 
из католическите кампуси и която стана известна като Agape Latte, скан-
далът на физическия Бог беше мобилизиран във войната срещу зависимост-
та на по-младото поколение от порнографията и културата на еднократни 
срещи за секс без емоционално въвличане (hook-up culture). Затова изглежда 
още по-парадоксално колко лесно и бързо двете институции – Църквата и ака-
демията – побързаха да прегърнат, да въведат и промотират в навечерието 
на настоящата пандемия тази същата теле-технологична медия и воайорски 
принципи, които преди това яростно критикуваха. Със самото това те за-
местиха досега изискваното физическо присъствие на верните в храма и на 
студентите в аудиторията с видеолекции и меси, предавани на живо, от които 
сега човек може да се ползва сред сигурността и удобството на собствена-
та спалня. Да-бъдеш-тук, човешкото-битие-тук (Dasein25) и да-бъдеш-наличен 
вече не са съществени нито за вярата, нито за познанието. Защото, несъм-
нено, човек не се отказва от същественото с такава готовност. Това стре-
мително преминаване от физическото към виртуалното пространство може 
да бъде единствено сигнал за триумфа на зрителната хегемония. Заповедта 
„не докосвай” се внедрява най-добре, когато вече не е останало нищо, което 
да може да се докосва.

И все пак до съвсем неотдавна клирът и енориите оплакваха смаляващия се брой 
на църковното присъствие. Мнозинството от отсъстващите сред верните не 
напусна Църквата окончателно; дори и без да участват редовно в богослужение-
то, тези люде все още продължават да смятат себе си за членове на своята 
църква; те просто не могат да разберат защо е нужно човекът да присъства 
физически на службите, след като може просто да се моли в дома си. Също така 
до съвсем неотдавна колежите и университетите, особено онези с потекло, 
презираха fast-food подхода към образованието, който институциите предлагаха 
онлайн на студентите, неможещи да си позволят архитектурата на техните 
кампуси. Пришествието на пандемията наложи промяна и в двете организации – и 
я наложи трайно. Понеже, след като веднъж вече са заменили себе си с по-евтино 

23  Пир, в: Платон, Диалози Т. 2, прев. Богдан Иванов Богданов (София: Наука и изкуство, 1982), с. 419-487.
24  Според една възможна етимология гръцката дума за бог, theos, произлиза от глагола „гледам”, theaomai.
25  „Отдалечаването означава изчезване на далечината, сиреч отдалеченост на нещо, приближаване. Човеш-
кото-битие-тук [Dasein] е по същността си от-далечаващо, като биващо, каквото е, то позволява всяко биващо 
да бъде засрещнато отблизо”, Хайдегер, Мартин, Битие и Време, прев. Цочо Бояджиев (София: Изток-Запад, 
2020), с. 108, под печат (Авторът е цитирал по: Martin Heidegger, Being and Time. Translated by Joan Stambaugh. 
(New York: SUNY Press, 1996), p. 97 (105). Б.пр.
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и по-изгодно виртуално копие на самите себе си – дали църква и академия биха 
могли впоследствие да претендират отново за автентичността на оригинала?

Без съмнение можем да възразим, че изключителната опасност за общото благо, 
която пандемията представлява, следва да извини и оправдае подобни извънредни 
мерки. Като следващо най-добро, като някакво „второ плуване” (Федон, 99d) към 
една разтелесена субективност, виртуалното обучение и богослужение могат да 
бъдат целесъобразната алтернатива за платониста, който, също както и Платон, 
се обръща към логосите (logoi) на нещата, когато самите неща стават недости-
жими. Но Платон е елин – един християнин обаче (или феноменолог, що се отнася 
до това) никога не може да замени въплътения Логос с безплътните логоси.26 Аз бих 
настоял, че временното преустановяване на лекциите и дори на богослужението е 
за предпочитане пред тяхната подмяна. Проблемът – все още нито отчетен, нито 
разпознат – е в това, че с предлагането на една виртуална алтернатива за себе 
си институциите на вярата и на познанието вече са признали, че личното и физи-
ческо участие не е съществено за съответните им практики на учене и богопочи-
тание. И ако сега някой ми казва, че домашната молитва е същото като ходенето 
на църква – тогава след чумата ще бъде невъзможно да настоява, че моето учас-
тие в тайнодействения живот на Църквата е от съществено значение за спасе-
нието ми. Ако лекциите в отдалеченото образование се предполага да предлагат 
сега същото качество обучение като онова в аудиторията, тогава след чумата не 
може да се настоява, че плащането на солени цени за стая и храна в някой красив 
кампус е по някакъв начин съществено за качеството на моето образование.

И накрая, ответът на християнските църкви из целия свят към новата реал-
ност на пандемията потвърждава онова, което Дерида е нарекъл – да се върнем 
към езика на вирусната патология – автоимунизацията на религията:

Независимо дали става въпрос за кенотаф, за гроб без тяло, или за 
празнотата на kenosis-а, това отсъствие или празнота, изчезването 
на тялото не противоречи непременно на призива за видимост или за 
образ. Самата телевизия по някакъв начин би могла да бъде фигура27 за 
това: апелът към медията е изчезването на тялото – дали защото вече 
няма тяло… или защото то се е превърнало във вино и хляб, хостия, 
спиритуализирани кръв и тяло, опризрачнени, виртуализирани, санкти-
фицирани и потребяеми. Несъмнено някои християнски богослови могат 
да осъдят телевизията като перверзия. Но подобно осъждане не върви 
задължително срещу тази логика. Богословието винаги е имало повече 
ресурси, отколкото ни се вярва. Телевизията е заклеймена не като спи-
ритуализиращо опризрачняване, а като изкушение за едно ново идолопок-
лонство – езически култ към образа. Злото според това богословие е 
плътското изкушение на идола, а не спиритуалността на иконата.28

26  Благодарен съм на моя колега проф. Карстен Щюбер за това, че ме тласна към премисляне на Платоновата 
аналогия тук. 
27  Figura в екзегетически смисъл: тип от типа. Б.пр.
28  Jacques Derrida, ”Above All, No Journalists!” in Religion and Media, eds. Hent de Vries and Samuel Weber 
(Stanford: Stanford University Press, 2001), p. 93.
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Медиацията, посредството на Евхаристията е според Дерида структурно пара-
лелна със, ако не и отговорна за „глобализираната медиизация на религията”. За 
Дерида съществува обща структура между живото предаване на телевизионна-
та програма („симулацията на „живото” предаване, което те кара да вярваш… че 
си пред „самото нещо”; ти си там”29) и „hoc est [meum corpus]” на Евхаристията:

По време на християнската меса, напротив, самото нещо, събитието, 
се случва пред камерата: причастието, идването на действителното 
присъствие, Евхаристията… нещото в действителност се случва „на 
живо” като религиозно събитие, като сакрално събитие.30

Признавам, че поне отчасти тогавашната критика на Дерида на телевизион-
но предаваната меса е правилна, и това важи още повече сега във времето 
на живо предаване на Евхаристията. Изглежда Църквата не само е забравила, 
че Евхаристията не е събитие, отворено за всички,31 но също и че това е par 
excellence акт на въплъщение. Поканата, изразена чрез словата „вземете яжте, 
това е Моето Тяло”, не може да бъде приемана по друг начин освен като призив 
за докосване – за докосване не само на това, което може да бъде докоснато, но 
дори и на неосезаемото.

III. Lentivirus32

Спазването на тазгодишния Велик пост намира света под безпрецедентна гло-
бална карантина. Това естествено е съвпадение, но съвпадение, което навярно 
може да бъде изпълнено със смисъл, както често биват съвпаденията, за онези, 
които ги наблюдават.

Ние мислим карантината като затваряне в пространството и като име за 
помещението или сградата, в която подобно затваряне се случва. И все пак 
карантина е име за продължителност, за брой дни. Думата произхожда от ита-
лианския израз quaranta giorni – т.е. период от четиридесет дни, през които 
всеки кораб, пътуващ до Венеция, е трябвало да остане пришвартован далеч от 
градското пристанище като предпазна мярка срещу чумата. Карантината сле-
дователно е първо и най-вече времева категория, знак за време и едва после за 
пространство. Всъщност quaranta giorni, прекарана във Венеция (и тук се сещам 
за една по-късна карантина във Венеция, разказана от Томас Ман), заимства 
името и значението си от четиридесетте дена на Великия пост (Quadragesima). 
На италиански и френски Великият пост се нарича именно така – по броя на 
четиридесетте дни (la Quaresima и le Carême респективно).

29  Ibid., p. 63.
30  Ibid., p. 58.
31  Не е отворена дори и за оглашените, които след определен момент в Литургията се очаква да напуснат 
църквата. Първите християни са извършвали богослужението тайно и тази скритост е била презирана от рим-
ското общество, което е започнало да фабрикува печално известните истории за канибализъм и кръвосмеше-
ние. В православните църкви иконостасът, който отделя олтарното пространство от останалата част на църква-
та, защитава олтара от любопитните погледи дори и на самите верни.
32  Lentivirus: в медицинската терминология – ретровирус, който се характеризира с бавен или дълъг период 
на инкубация (от латинското наречие lente, вж. Lent). Тук авторът играе с английската дума за Велик пост – 
Lent. Б.пр.
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Всеки пост е карантина. Понеже спазваните през Поста практики имат смисъла 
на това да се постави света и ежедневните ни взаимодействия със света и 
другите под запор. Този запор ние наричаме постене. Да постиш означава да се 
въздържаш преди всичко от храна – доколкото храненето е основната ни връзка 
със света и пример за начините, по които се отнасяме към света и другите – и 
впоследствие въздържание от всеки друг навик, който ни привързва към света. 
Като ни отделя от света – буквално или символично – постенето ни дава въз-
можност да погледнем света отстрани и да размислим за него. Защото докато 
сме скачени със света, ние оставаме привързани към него по два начина: колко-
то повече заемаме света и оставяме светските дела да ни завладеят, толкова 
по-трудно става за нас да разберем какво означава да живееш в света. Посте-
нето въвежда дистанция между нас и света – именно онази дистанция, която 
ни позволява да гледаме света отстрани и да размисляме за него и за нашето 
съществуване в него. 

Карантината заради коронавирусната пандемия наложи на всички ни тази дис-
танция. За първи път Постът е „спазен” от целия свят. Един пандемично спаз-
ван пост предлага доста по-различна и някак неортодоксална похвала на новата 
реалност, която се появи на глобуса.

Аз съвсем не предлагам да ликуваме насред все по-нарастващия брой заразени 
хора и жертви по силата на някаква смътна „духовна” полза. Напротив. По-скоро 
твърдя, че може би има повече от един начини да се контекстуализира и разбере 
страданието, което тази продължаваща криза породи. Да тълкуваме каранти-
ната в контекста на Поста – тълкувание, извикано от самия факт на съвпаде-
нието – означава да се възползваме от една по-богата словесност, която черпи 
от определени библейски наративи (напр. четиридесетгодишното скитане на 
Израил из пустинята; четиридесетдневното постене на Моисей и Илия) и така 
да свържем с миналото карантинирания си днешен живот, да го впишем в тра-
дицията или, накратко казано, да му дадем език.

За коронавируса, разбира се, се изговориха много неща, има изобилие от графики 
и статистики, както и ежедневна доза репортажи от засегнатите общности. 
И все пак засега това остава един опит на езика. Колкото и да са необходими 
биологическата и епидемиологичната терминологии, те се оказват неефектив-
ни в даването на смисъл на нашия опит за тази пандемия и това е защото ези-
кът на науката е абстрактен, но моят опит за разрушаването на света такъв, 
какъвто го познавам, си остава конкретен. Засега Омировите епически разкази 
и притчи са се доказали като далеч по-успешни в придаването и съобщаването 
на смисъл за нашата реалност, отколкото абстрактните дефиниции и формули.

Четиридесетте дена на Поста произлизат от четиридесетте дни, които често 
се споменават в Писанието като време за подготовка за среща с изцяло Другия: 

„И престоя там (Мойсей) при Господа четирийсет дни и четирийсет нощи, без 
да яде хляб и без да пие вода; и написа (Мойсей) върху плочите думите на заве-
та, десетте заповеди” (Изх. 34:28).
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„Той стана, хапна и пийна и, като се подкрепи с тая храна, вървя четирийсет дни 
и четирийсет нощи до Божията планина Хорив” (3 Царств. 19:8).

Докато Моисей и Илия постят, подготвяйки се за тези теофании, Христос 
прави това непосредствено след теофанията, която се случва при Неговото 
кръщение в Иордан и като подготовка за публичното Му служение.

„Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола, 
и, като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня” (Мат. 
4:1-2).

Спазвайки четиридесетдневния пост, Господ показва единството и приемстве-
ността между двата завета – Стария и Новия. Но като обръща реда и поставя 
Своите четиридесет дена пост след, вместо преди теофанията на Кръщението 
Си, Христос показва, че за разлика от Моисей и Илия, Той не е просто един от 
пророците, който се нуждае от подготовка и очистване за срещата с Бога. 
Така постенето Му идва след явлението на брега на Иордан, като подготовка, 
която ще Го отведе до планината (духовната география винаги бива очертавана 
от свещените планини), само че Неговото възшествие на Голгота има съвърше-
но друга цел: не да срещне Бога, а да бъде оставен от Бога. И все пак – подобно 
на Моисей и Илия, макар и по друг начин – Христовите страдания на Голгота са 
мигът на Неговата слава.

През тази кратка библейска ретроспекция ние можем да разберем Поста като 
символично и духовно възшествие на „Божията планина” (Синай, Хорив, Голгота), 
където се надяваме, подобно на Моисей и Илия, да срещнем Бога, като същев-
ременно помним, че подобно възшествие може да стане кръстобразно – т.е. 
може да приема формата на Кръстния път. В този смисъл целият живот на 
християнина може да бъде разбиран като Велик пост, през който настоящият 
Пост придобива смисъла на „удължаване” на нашите усилия, в резултат на кое-
то дните ни стават „дълги” (английската дума за Велик пост, Lent, произхожда 
от германския глагол „удължавам”).

И все пак дните на Поста са преброени. Изброяването им ни разкрива нов сми-
съл: ако можем да ги броим, това е, защото имаме обратно броене. „Четириде-
сетница” означава четиридесет-дена-до: елементът на очакване и предвкус-
ване вече е вписан в изброяването на дните. Те са четиридесет и не повече: 
тук трябва да чуем и усетим утешение, защото още от началото им виждаме 
техния край. Защото те имат край в двояк смисъл: имат край, сиреч същест-
вува точка, в която те ще са свършили, и имат край в смисъл, че служат като 
средство за изпълване на крайна цел. И в двата смисъла следователно краят на 
Поста е Великден.

Четиридесетте дена преди Великден (или, още по-добре, четиридесетте дни 
до Великден) са като четиридесетте дена след Великден: те принадлежат на 
Великден. Понеже за църковния календар Великден е наистина голям празник, тъй 
като не просто се празнува постоянно през цялата година всяка неделя, но и 
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същинското му честване става средоточие на един дълъг пред-празник и също 
така дълъг след-празник, които, взети заедно, се равняват на една трета от 
годината. Важността, която се полага на Великден (Easter), може да се обясни, 
освен другото, с функцията му на наш Изток (East). Великден е нашият изток в 
смисъл, че ни помага да се ориентираме във времето също както географският 
изток ни дава ориентация в пространството. Без подобен ориентир времето се 
оплоскостява. Ние не знаем съвсем ясно в какво точно време на годината преби-
ваваме. Време, което е станало неразличимо, става нетърпимо и невъзможно за 
живеене: не само защото е ужасно монотонно, но също и понеже без ориентация 
на времето му липсва посока, а без посока никакво действие не може да бъде 
извършено. Времевата дезориентация парализира човека.

И точно защото Великият пост е обратно броене към Великден, той е неизбеж-
но период на другост. Идването на Жениха наближава; затова не можем повече 
да прекарваме дните си в забвение сред света. Постенето – най-отчетливата 
характеристика на Поста – ни служи като практическо подсещане: подсеща-
не, което идва под вид на постоянно изселване от света. Ако чрез яденето 
интегрираме света в себе си, постенето ни избавя от света. То отваря едно 
пространство, една дистанция между нас и света, в която чакането на Жениха 
може да се случи.

Това временно запориране на света не е мотивирано от омраза към светското 
и секуларното, нито омаловажава света. Напротив: ако за периода на Великия 
пост суспендирам привързаността си към света, това не е, за да избегна ня-
какво морално замърсяване от него, а по-скоро, за да възвърна и се въз-радвам 
с първозданата радост, която светът е имал за мен, когато за първи път съм 
го открил.

Ако обещанието за Великден е предложено на всички, ако всички народи са пока-
нени да участват в победата на живота над смъртта, може би подобава всички 
заедно да потеглим по покайния път на тазгодишния Пост.

Превод от английски: Слава Янакиева
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КАКВО	КАЗВАТ	СВЕЩЕНИТЕ	

КАНОНИ	НА	ЦЪРКВАТА	ЗА	

ЗАРАЗНИТЕ	БОЛЕСТИ?

Най-лесният непосредствен отговор на този въпрос е, че свещените канони на 
Църквата не казват нищо, абсолютно нищо или почти нищо за заразните болес-
ти. На пръв поглед каноните нямат нищо общо с тази тема, която е предмет 
на медицината и на други науки. Както твърде често се оказва обаче, лесните 
отговори невинаги са верни отговори. 

Пристъпваме към поставения в заглавието въпрос с убеждението, че става дума 
за един първи опит за докосване до темата. Нямаме претенцията за изчерпа-
телност, нито пък за всеобхватност. Всяко докосване до даден предмет носи 
непосредствена увереност в съществуването му, маркира неговото присъствие, 
създава една представа за него. Актуалността на темата не изисква допъл-
нителна аргументация, доколкото всеки от нас – бидейки член на каноничното 
тяло на Църквата – изпитва върху себе си последствията от епидемията/панде-
мия от коронавирус (COVID-19), която преживява именно като член на Църквата. 
Тя затова е актуалност, защото я живеем, страдаме по/от нея и се опитваме 
да я разберем и надмогнем. А ние затова сме православни християни, защото се 
опитваме да я разберем и надмогнем по християнски, т.е. в духа на Преданието 
на Църквата.

Разразилите се през последните седмици богословски спорове породиха у нас 
различни въпроси: Какво е отношението на свещените канони към заразните 
болести? Има ли специално отношение? Как каноничното право на Църквата 
трябва да разглежда заразно болните? Има ли някакви специални предписания за 
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начина на причастяването им?1 Може ли затварянето на храмовете или прекра-
тяването на богослуженията в тях да бъде оправдано от каноничноправно гле-
дище?2 Има ли разлика между пространството вътре в храма и пространството 

1 Относно темата за причастяването във време на пандемия вж.: Йоил (митр.), Коронавирусът, вярата и осве-
щаващата благодат на Църквата, www.predanie.bg; Зизиулас Й. (митр.), Църквата без светата Евхаристия вече 
не е Църква, интервю от 26.03.2020 г., www.pravoslavie.bg; Лудовикос Н. (прот.), За причастяването във време 
на пандемия, www.pravoslavie.bg. Βλαχου ἹΒλαχου Ἱ. (μητρμητρ.), Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Θεία ΚοινωνίαἩ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, 
http://parembasis.gr/images/2020/284/MARTYRIA_GIA_THN_KOINWNIA.pdf. Тук трябва да отбележим, че какъв-
то и способ на причастяване да бъде възприет, единственият канонично компетентен орган, който има право-
то на това, е съборът на действащите епископи (с епархии), в нашия случай – Светият синод на Българската 
православна църква – Българска патриаршия (БПЦ – БП). Отделните членове на Църквата може да имат и да 
предлагат находчиви решения на нововъзникнали проблеми, но те си остават само и единствено в полето на 
богословското мнение, а опитът за тяхното реализиране на практика без решение на компетентния орган – 
остава в полето на неканоничното, което пък е предмет на епитимийното („наказателно”) право на Църквата. 
Затова и всеки епископ в Църквата, дори когато действа по лично убеждение, за да бъде действието му кано-
нично, то трябва да бъде съборно. Заслужава да се отбележи, че в решението на Светия синод на БПЦ – БП 
от 30 март 2020 г., публикувано като „Обръщение”, се казва: Чинът на преподаване на св. Причастие остава 
непроменен. Свещенослужителите се задължават с особено внимание да преподават св. Причастие само на 
тези православни християни, които са се изповядали при тях и ги познават лично (https://bg-patriarshia.bg/
news.php?id=318139). Според нас това решение е в духа на приемствеността и на традициите на поместната 
Църква в България. Възникнаха коментари, че въпросното решение е взето „по акривия”. Това не е съвсем 
точно, тъй като в каноничното Предание съществуват два вида икономия: а) снизхождаща икономия, ограни-
чаваща съдържанието на съответния канон(и), и б) възхождаща икономия, преувеличаваща („надмогваща”) 
съдържанието на дадения канон(и). В случая може би става дума за втория вид икономия, доколкото е поставе-
но задължението за задължителна изповед преди св. Причастие, както и за лична духовна връзка и познанство 
между пастиря и християнина (в съответствие с духа на к. 102 на Пето-шестия събор, както и с цялото канонично 
Предание на Църквата, което преди всичко е енорийско [ἐν ὅροιςἐν ὅροις] предание). И двете решения – за задължител-
ната изповед и за личното познанство – са надвишаващи канонично изискуемото и по този начин са израз на 
„възхождаща” икономия. Българската църква прие едно решение „по оптимална икономия”, при това с оглед 
на поместната традиция. В същото време чрез решението се дава възможност, но и се призовават вярващите 
християни да останат по домовете си – което пък е в синхрон с призивите на държавните институции. При това, 
разбира се, призивът за оставане по домовете не означаваше забрана за посещаване на Божия дом (храма).
2  В съседна нам Гърция, където държавата не само ограничи достъпа на вярващите до храмовете, но за 
определен времеви период забрани дори и извършването на богослужения в тях, тази тема предизвика бурен 
дебат. Според Ирини Христинаки (преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския 
университет) това решение е оправдано, доколкото е постановено съгласно с духа на к. 88 на Пето-шестия 
вселенски събор („... преди всичко да имат предимство спасението и безопасността на човека”): „Въз осно-
ва на този свещен канон [каноническата] закрила на всички блага на Църквата отстъпва, променя се и се 
адаптира, когато запазването на тази закрила според предвиденото от каноните заплашва човешкия живот 
и здраве.” Χριστινακη ΕἰΧριστινακη Εἰ., ἹεροἹεροὶ Κανόνες καὶ Ἱεράρχηση τοῦ Ἀγαθοῦ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ὑγείαςὶ Κανόνες καὶ Ἱεράρχηση τοῦ Ἀγαθοῦ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ὑγείας, https://www.romfea.
gr/katigories/10-apopseis/36027-ieroi-kanones-kai-ierarxisi-tou-agathou-tis-zois-kai-tis-ugeias. На противополож-
ното мнение е преподавателят по църковно право в Юридическия факултет на Солунския Аристотелев уни-
верситет Кириакос Кириазопулос, който в поредица от статии защитава тезата, че ограничаването на достъ-
па на вярващите до светите храмове е антиконституционно и антиканонично. Вж. напр.: Κυριαζοπουλου ΚΚυριαζοπουλου Κ., 
Ἐπίπλαστη «ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία» κυβερνητικῆς ἀπαίτησης καὶ ἀπόφασηςἘπίπλαστη «ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία» κυβερνητικῆς ἀπαίτησης καὶ ἀπόφασης, www.romfea.gr. Според Панайотис 
Бумис решението за „затварянето на храмовете” (богослужения „при затворени врата”) е своего рода епити-
мия, наложена несъзнателно от самата държава за грехове, които пак самата тя е извършила спрямо Бога 
(напр. узаконяването на еднополовите бракове в Гърция). Μπουμη Π., Τὸ ἐπιτίμιο τῆςΤὸ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίαςἀκοινωνησίας, https://
www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36530-to-epitimio-tis-akoinonisias.



92

Актуално

извън храма?3 Трябва ли Църквата да приема държавните разпоредби за хигиенна 
защита? Допустимо ли е предаването (на живо или на запис) по телевизията 
и интернет на изображение и звук от богослуженията и особено на светата 

3  Относно каноничния статут на православния храм вж. по-специално: к. 76, 88 и 97/V-VI ВС, к. 7/VII ВС, к. 
5/Гангърски събор, к. 6/Лаодикийски събор и др. Богословието на свещените канони разграничава храма от 
останалите места извън него. Съществува ясна демаркационна линия между „свещено място” и „обикновено 
място” (к. 97/ V-VI ВС). Според каноните дори оградата и дворът на храма са осветени (вж. к. 76/ V-VI ВС). Съще-
временно се прави разграничение между храм, молитвен дом и дом. Само в храма се извършва по акривия 
безкръвната жертва – светата Евхаристия. Извършването на светата Евхаристия извън храма, в обикновен 
частен „дом” („οἶκοςοἶκος”) е забранено от к. 58 на Лаодикийския събор (ок. 364 г.). По-късно к. 31 на Пето-шестия 
(Трулски) вселенски събор (691 г.), явно по икономия, допуска извършването на божествената Евхаристия и в 
т.нар. „молитвен дом” („εὐκτήριος οἶκοςεὐκτήριος οἶκος”) – нещо като днешните „частни параклиси”, но само с изричното раз-
решение на местния епископ. Μπουμη Π., Νομοκανονικὲς ἈΝομοκανονικὲς Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆςπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, τ. 
Γ΄, ἈθήναΓ΄, Ἀθήνα 2020, σ. 49-51. Още по времето на император Юстиниан, т.е. ок. 150 години преди Трулския събор, 
е възникнал сериозен проблем с т.нар. „молитвени домове”, които се строяли от някои клирици и били частна 
инициатива, поради което въпросните клирици се отделяли от съборната Църква. Опит да бъде възпрян този 
процес виждаме в Юстиниановата новела 57, гл. 2 (от 537 г.) и особено в новела 58 (от същата година). Ос-
новният аргумент в новела 58 е, че изграждането и служенето на Литургия („τὴν ἱερτὴν ἱερὰν ἐπιτελεῖν μυσταγωγίανὰν ἐπιτελεῖν μυσταγωγίαν”) 
в частни молитвени домове е акт, който отчуждава от „съборното (καθολικῆςκαθολικῆς) и апостолско предание”. Нака-
занието, което се предвижда при неспазване на законодателната наредба и несъобразяване с нея до три 
месеца след издаването , е отнемане на съответния частен дом в полза на държавата. На следващата, 538 г., 
Юстиниан издава нова новела (67, гл. 1), в която допуска изграждането на „молитвени домове” само с разре-
шението на местния епископ. Νικολαου-Πατραγα Κ.Νικολαου-Πατραγα Κ., Αἱ Νεαραὶ τοῦ ἸΑἱ Νεαραὶ τοῦ Ἰουστινιανοῦουστινιανοῦ, ἐν Ἀθήναιςἐν Ἀθήναις 2018, σ. 316-319, 
347. Самото понятие за Литургия напълно изключва съществуването на „частни литургии” или отделни литургии 
(срв. названието „частна служба”, което се използва от някои църковници до днес в България), различни от Ли-
тургията, която е за всички онези членове на Църквата, които нямат някаква каноническа пречка за участие 
в нея. Трябва да се отбележи, че това, което прави храмът – храм е именно извършването на Евхаристията в 
него, при това извършването на Евхаристията от каноничен епископ или от канонично ръкоположен презви-
тер, който действа от името на местния епископ. Без Жертвеника в него храмът не е храм. Всичко, което е в 
досег със светата Литургия, се освещава дотолкова, доколкото и както самото то според мярата си е способно 
да приеме освещение. Въпреки разрешението на Трулския събор свети Симеон Солунски (15. век) не допуска 
възможността за извършване на св. Литургия в частен „молитвен дом” (Αγιου Συμεων Αγιου Συμεων (ἀρχιεπἀρχιεπ.), Τὰ Ἄπαντα εἰς Τὰ Ἄπαντα εἰς 
ἕξ μέρη διαιρεθένταἕξ μέρη διαιρεθέντα..., ἐν Ἀθήναιςἐν Ἀθήναις 1862, σ. 111, 122.). Също така трябва да отбележим, че в каноничното Преда-
ние на Църквата се прави разлика между „свято” (ἅγιονἅγιον) и „свещено” (ἱερόνἱερόν). Антиохийският патриарх Теодор 
Валсамон (12. в.) смята, че „всичко свещено е свято, но не всичко свято е свещено”. Като взема повод от 
храмовете и съсъдите в тях, той казва, че „свещен предмет е обществено посветеното; защото частното, не е 
свещено”. Онези предмети, които са собственост на съборната Църква, те са свещени и святи. Онези пък, кои-
то се намират в молитвени домове „са свети, като притежаващи божествено освещение и не стават общи (οὐ οὐ 
κοινοποιοῦνταικοινοποιοῦνται); но свещени не са, тъй като се отнасят до частни лица” ΡΠΣ, τ. 4, σ. 450-451. В известен смисъл 
разликата между храма и всяка друга сграда, която не е храм, наподобява на разликата между кръстения и 
некръстения човек. Продължавайки сравнението, можем да кажем, че както кръстеният, така и некръстеният 
боледуват от различни болести, но първият ги преодолява с упование и вяра в Бога, в дейно съработничество 
с Него, докато вторият разчита единствено на собствените си сили и на превърнатата в идол наука. (Подобно 
сравнение между храма и кръстения човек, вж. във въпрос 6 към Родоския митрополит Нил, във великолеп-
ното критично издание: Алмазов А., Неизданные канонические ответы Константинопольскаго патриарха Луки 
Хризоверга и митрополита Родоскаго Нила, Одесса, 1903, с. 57.) Накрая нека да припомним, че според ви-
зантийското имперско законодателство правото на убежище в православен храм е едно от неотнимаемите 
граждански права на християните (в т.ч. не влизат езичниците и юдеите), от което често пъти са се ползвали 
и множество знатни и високопоставени особи, изпаднали в немислост. Според б. Атински архиепископ Йеро-
ним (Коцонис) християнските храмове започват да се смятат за убежища някъде от ок. 4. век насетне, като 
първо канонично свидетелство за това намираме в к. 7 на Сардикийския събор (343 г.). В дохристиянската 
епоха само някои храмове, за които римският император е признавал специален статут, са имали правото да 
бъдат използвани като убежище. След християнизирането на Римската империя, и особено след законодател-
ните промени на Теодосий Велики и Юстиниан, всички православни храмове придобиват статута на убежище. 
Според архиеп. Йероним: „Правото на убежище е произлязло най-вероятно от дълбокото уважение и страхо-
почитание, което вярващите чувствали пред светата Трапеза, върху която се извършва безкръвната Жертва и 
изобщо пред Божия дом.” Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία [Θ.Η.Ε.]Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία [Θ.Η.Ε.], τ. 3, ἈθῆναιἈθῆναι 1963, σ. 433.
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Литургия?4 Дискусията, разбира се, постепенно придоби още по-широк обхват, 
включвайки въпроси като например: Може ли човек да се зарази в храма? Възмож-
но ли е зараза да се предаде чрез светото Причастие? 

Настоящият текст няма претенцията нито да поставя, нито пък да отговаря 
на всички тези въпроси. Трябва да се има предвид също така, че някои от тях 
нямат право на отговор, т.е. като богословски некоректно зададени, ние имаме 
пълното право да ги игнорираме и да не им отговаряме. Освен това се оказва, 
че нерядко тези, които ги задават, не го правят поради желанието да достигнат 
до истината, а поради други, „свои си” съображения.

Богословие на свещените канони

Каноничното право, разбирано като Преданието на Църквата за свещените ка-
нони или като богословие на каноните, или като „канонична икономия”5, не може 
да стои безучастно пред предизвикателствата, които животът и светът пос-
тавят. То трябва да се стреми да им отговаря, като винаги и неизменно тези 
„отговори” се разполагат в перспективата на отговорността за спасението 
на човека като член на Църквата. Накратко: телеологията	на	каноничното	е	
сотириологична. Вечният критерий, който стои в основата на сътворяването 
и на постановяването на свещените канони на Църквата – това е мярата6, в 
която се спасяваме. Тази мяра са тесните врата на Царството: тесни са вра-
тата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират (Мат. 7: 
14). По великолепен и твърде красив начин тази мяра е изразена в правило 102 
на Пето-шестия (Трулски) вселенски събор (681 г.).7 Коментирайки това правило, 
свети Никодим Светогорец (1749–1809) – този чувствителен и тънък познавач 
на каноничното предание на Църквата – отбелязва, че всички усилия на духов-

4  По този въпрос големият литургист на Църквата проф. Йоанис Фундулис (1927–2007), като допуска навли-
зането на средствата за масова информация в живота на Църквата и го смята за неизбежно, същевремен-
но отбелязва: „Божествената служба и извършването на Евхаристията не се „проследява”. Не е зрелище или 
концерт, свещено театрално представление с актьори, с главни действащи лица и статисти, което се играе на 
сцената, на площада, а в ложите седят зрителите и слушателите, безмълвните лица, които слушат и гледат, и 
участват или не участват емоционално, а накрая ръкопляскат или тропат с нозе. Тя е божествено дело, „словес-
но” служение „в дух и истина”, „църква на преподобните”, в която цялата общност участва лично „заедно с же-
ните и с децата” освен „отсъстващите по основателна („благословена”) причина”. Но участват не като безлична 
маса, а лично и индивидуално, излезли от света и отделили се, събрани в името Христово – словесни и живи 
камъни на градежа на живия свят Божи храм и овце от стадото Му, тяло Христово и народ Божи свят и избран. 
В тайнството на събранието осъзнават, че „поотделно са членове” на Тялото Христово, в присъствието „посреди 
тях” на възкръсналия и жив вовеки Христос Бог, и срещат своите братя, членове на Тялото на Църквата Му. 
Сред осветеното от Духа свято пространство на храма – образ и икона на небето и на обновения в Христа, 
вече присъстващ, но и очакван нов свят на Божието царство – живеят, дишат, покланят се, славословят, пеят, 
четат, слушат, принасят, служат, служат всеки според неговия чин и харизма. Кръщават се, миропомазват се, 
освещават се и се причастяват с Тялото и Кръвта Христови, където в непосредствена близост участва и Той. В 
това тържество Божие никой не участва чрез кореспонденция, нито пък го проследява от скамейките на ста-
диона. Не е любител на спорта, а сам е състезател.” Φουντουλη ΙΦουντουλη Ι., Ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ Μέσα Ἡ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ Μέσα 
Μαζικῆς Μαζικῆς ἘνημέρωσηςἘνημέρωσης. – Φουντουλη ΙΦουντουλη Ι., Τελετουργικὰ ΘέματαΤελετουργικὰ Θέματα, τ. Α΄Α΄, ἈθῆναιἈθῆναι 20092, σ. 219-220. 
5  Терминът е взет от к. 1 на св. Григорий Нисийски. Вж.: Папатомас Гр. (архим.), Съвременни и бъдещи предиз-
викателства пред Православната църква (Исторически, еклисиологичен и каноничен подход), «Νομοκανονικὴ Νομοκανονικὴ 
ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη», № 37, Солун – Катерини 2019 [под печат], с. 21 (бел. под линия 5), 494-495. 
6  Срв. κανών – права дървена пръчка за измерване на разстояние. Liddell H. – Scott R. Μέγα Λεξικὸν τῆς Μέγα Λεξικὸν τῆς 
Ἑλληνικῆς ΓλώσσηςἙλληνικῆς Γλώσσης. ἐἐκδκδ. «Ἰωάννης ΣυδέρηςἸωάννης Συδέρης», ἈθῆναιἈθῆναι 1907, σ. 596-597. 
7  Ραλλη ΓΡαλλη Γ. – Ποτλη Μ. Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν ΚανόνωνΠοτλη Μ. Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων... [по-нататък: ΡΠΣΡΠΣ], т. 2, Θεσσαλονίκη 2002 (фо-
тотипно издание по първото издание: Атина, 1852 – 1859), σ. 549-550.
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ниците трябва да бъдат насочени към това с мъдрост да водят съгрешилия 
човек към „светлината свише на Светата Троица (която е Царството небесно 
според свети Григорий Богослов).8 Следователно критерий на всички критерии 
в каноничното право на Църквата е спасението на верните, т.е. Царството 
небесно. Канонично е онова, което води към спасение, което е за спасение, а 
неканонично е онова, което не води до спасение, което не е за спасение, т.е. е 
против	спасението. Но как и кога се разбира дали едно или друго решение е било 
канонично, или не? Дали е било спасително, или не? Това във всеки случай няма 
как да се разбере чрез просто сравнение. Богословието на свещените канони не 
е богословие на сравнението в оста „съществуване – дълженствуване”, факт – 
норма, „е” – „трябва да бъде”. Кантианското „трябване” (етиката на дълга) не 
е и не може да бъде основа на каноничното.9 

В настоящия текст изхождаме от убеждението, че свещените канони като 
конкретни съборни решения на сериозни и новопоявили се за времето си казуси, 
възникнали в конкретна историко-културна и геополитическа среда, макар да са 
постановени в едно минало, което от днешна гледна точка може да бъде опре-
деляно като „християнска древност” или „византийски период”, дават – поне в 
зачатък, „в-себе-си” – отговори на всички или почти всички казуси, които пос-
тавя съвременната културна и политическа действителност пред Църквата.10 
Това, което е необходимо на този етап, е не толкова кодифициране на свеще-
ните канони, колкото декодиране на скритото в тях богословско съдържание в 
една сотириологична и есхатологична перспектива. При това не бива да забра-
вяме, че догматите и каноните са родени от една и съща утроба (вселенските 
събори). Поради това съществува „тясна, непосредствена и същностна връзка 
между догмати и канони, която би могла да се характеризира като връзка по 
направлението ab intra ad extra”11.

Макар да дават множество ключове към различни врати на живота в Църква-
та, които често пъти са заключени за онези, които не ги познават и не са ги 
усвоили (= не са ги направили „за-себе-си”, не са ги приложили спрямо себе си12), 
свещените канони не са универсален компендиум или изчерпателен справочник с 
готови и детайлни рецепти „о всех и за вся”. Те са знаци по пътя, пътепоказа-
тели (архим. Гр. Папатомас), ориентири в полето на каноничното пространство, 

8  ΠηδάλιονΠηδάλιον, σσ. 313
9  За Църквата крайният (пределен) показател за каноничност е есхатологичен, доколкото цялата сотириоло-
гия в „последна сметка” е есхатология. 
10  Вж. Βαβουσκοσ А., Ἡ ἀναστολὴ ἱεροπραξιῶν καὶ λειτουργίας ἱερ Ἡ ἀναστολὴ ἱεροπραξιῶν καὶ λειτουργίας ἱερῶν ναῶν ἀπὸ κανονικῆς ἀπόψεως, ῶν ναῶν ἀπὸ κανονικῆς ἀπόψεως, 22.03.2020, 
https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-anastoli-ieropraxion-ke-litourgias-ieron-naon-apo-kanonikis-apopseos/. 
11  ΑρχοντωνηΑρχοντωνη Β. (Вселенски патриарх), Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν 
τῇ Ὀρθοδόξτῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳῳ Ἐκκλησίᾳ, ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 1970, σ. 18. 
12  Срв. св. Юстин Попович: За да спася свещените канони съм готов да пожертвам целия си живот; но за да 
спася един човек, съм готов да пожертвам всички свещени канони.
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което е пространството на Църквата.13 Човек е свободен, участвайки в Тялото 
на Църквата, да познава свещените канони и да се ориентира по тях в есхато-
логичния път към спасението, но е свободен и да ги подминава, отказвайки се 
(временно или завинаги) от такова участие, поемайки своята лична отговор-
ност, съотв. излизайки извън полето на каноничното.

Богословие и медицина

През последните десетилетия в православното богословие е сторено немалко 
за систематичното изложение на хилядолетния духовен опит на Църквата като 
лечебница. В това отношение заслужава да споменем станалите вече класичес-
ки съчинения: Православна психотерапия (1 изд.: 1986; 1 изд. на бълг. език: 2005) 
на Навпактския митрополит Йеротей Влахос, както и Терапия на духовните бо-
лести (1 изд.: 1991) на френския богослов Жан-Клод Ларше. 

Като херменевтичен ключ за навлизане в контекста на поставената тема смя-
таме за полезно да представим накратко едно позабравено, но според нас из-
ключително интересно и успешно изследване на възгледите на свети Василий 
Велики по проблема за отношението на богословието към медицината и към 
психосоматичните болести. В своя студия, озаглавена Медицината на тялото – 
образ на лечението на душите според учението на Василий Велики, големият 
гръцки богослов и канонолог Константинос Муратидис (1918–2001) прави първи 
по рода си опит за представяне на възгледите на свети Василий Велики за ме-
дицината и за телесните болести като лечение на цялостния човек. 

Свети Василий Велики разглежда човека като синтетично цяло от душа и тя-
ло.14 Под влияние на греха човекът „с различни и разнообразни болести се оз-
лочести”15. Озлочестяването на човека с болести е резултат от навлизане на 
злото в историята. Затова преди грехопадението медицина не е имало, тъй 
като не е имало потребност от лечение.16 Муратидис отбелязва, че болестта е 
начин на съществуване на падналия човек, „последствие на прародителския грях, 
чиято най-дълбока същност се състои в отричането на божествения ред в све-
та и на най-висшата власт на Бога, и следователно представлява накърняване 
на самата същност на съществуването и на установената от Бога йерархия 
на ценностите, резултатът от което е нарушаването на хармонията в света 

13  Тук няма да засягаме темата дали и доколко съществува тъждество между „пространството на Църквата” и 
„каноничното пространство” на Църквата. По въпроса за харизматичните и канонични граници на Църквата 
вж. повече във: Флоровский Г. (прот.), О границах Церкви, „Путь”, 1934 (№ 44). ΓιεβτιτσΓιεβτιτσ Α. (ἐπἐπ.), Ὁ π. Γεώργιος Ὁ π. Γεώργιος 
Φλωρόφσκυ περὶΦλωρόφσκυ περὶ τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας. – «ΘεολογίαΘεολογία», 2010, τχ. 4, σ. 137-158. Стоядинов М., Евхаристийните 
граници на Църквата (В паралела между про-статичното и про-динамичното разбиране на еклисиологията в 
ранната църковна традиция). – В: „Теологикон. Годишник на Центъра по систематическо богословие при Пра-
вославния богословски факултет на Великотърновския университет”, т. 3, Велико Търново 2014, с. 21-39. Ще 
си позволим само да приведем свидетелството на еп. Атанасий Йевтич, който пише следното: „Спомням си 
и о. Юстин Попович, който казваше, че по-правилна и богословски по-православна е тезата на митрополит 
Антоний [Храповицки] и на архиепископ Иларион [Троицки], т.е., че харизматичните и каноничните граници на 
Църквата съвпадат” (ΓιεβτιτσΓιεβτιτσ Α., с. 139). 
14  PG, 30, 140.
15  PG, 31, 344B.
16  PG, 31, 1044 CD.
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изобщо и особено в отношенията на човека с Бога”17. 

Ако болестта е лишеност от здраве, липса на здраве, що е тогава здравето? 
Според свети Василий телесното здраве на човека е „равновесие на природните 
енергии” в човешкия организъм. В своите беседи към Шестоднева той казва: 
„Всяко зло е болест за душата, докато добродетелта е, каквото е и здравето. 
Добре са определили някои, че здравето е равновесие на природните енергии. 
Това, ако бъде казано и за здравето на душата, няма да бъде грешка”18. Свети 
Василий проявява едно забележително уважение към лекарите на телата и към 
тяхното изкуство.19 Нещо повече: той го смята за прототип, първообразец, 
модел, по който трябва да става и „лечението на душите”. Фактът на лечи-
мостта на телесните болести потвърждава възможността да бъдат лекувани и 
болестите на душата.20 Свети Василий Велики пише: „... медицината е дарувана 
от Бога, Който урежда целия ни живот, за да ни покаже – бидейки прототип за 
терапията на душата – отстраняването на излишното и добавянето на недос-
тигащото”21.

Но каква е „същността” на болестта? Къде се крие тя? Какъв е начинът на 
съществуване на болестта? За да разберем какво трябва да бъде отношението 
на Църквата към болестта, трябва да разберем „природата на болестта”. А 
има ли своя природа болестта?

Както отбелязва Муратидис, според св. Василий Велики „не съществуват бо-
лести, а само болни. Всяка болест представлява едно-единично събитие, което, 
доколкото навлиза в личността и се повтаря, бива определяно от съществува-
нето, историята и предисторията на този конкретен човек”. Страдащият и 
неговата болест представляват нещо единно.22 Болестта няма свое собствено 
битие – като зло или последствие на злото, тя е лишеност от битие. Няма „неи-
постазирана” болест, няма „не-въплътена” болест, няма „болестна природа”, 

17  Μουρατιδου ΚΜουρατιδου Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, τῦπος τῆς κατἩ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, τῦπος τῆς κατὰ ψυχὴν θεραπείας κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Μ. ὰ ψυχὴν θεραπείας κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Μ. 
ΒασιλείουΒασιλείου. – В: «ΘεολογίαΘεολογία», 1-2, 1968, с. 37-38. Подобно изследване, което в значителна степен преповтаря 
казаното от К. Муратидис, прави Димитриос Николакакис с някои интересни допълнения относно светата Евха-
ристия и нейното значение за психотелесното здраве на човека. Срв.: Νικολακακη ΔΝικολακακη Δ., Ἰατρικὴ καὶἸατρικὴ καὶ Χριστιανικὴ  Χριστιανικὴ 
Θεολογία. Συγκριτικὴ θεώρηση καὶ κριτικὲς ἐπισημάνσειςΘεολογία. Συγκριτικὴ θεώρηση καὶ κριτικὲς ἐπισημάνσεις. – «ΘεολογίαΘεολογία», 3, 2016, σ. 147-172.
18  PG, 29, 196 C. 
19  Самият „Василий Велики, който съединява в свое лице първообраз на лекар и пастир, е показал отдаде-
ност, достигаща до саможертва към страдащия от разнообразни болести и особено към прокажените, на които 
приоритетно служи и лично той, обграждал с безгранична любов болните, която в случая този иначе толкова 
въздържан и строг пастир изразявал и чрез братски целувания. Лечението на телесната болест се придружа-
вала и от опит за възраждане в Христа и обновяване на целия боледуващ човек. По този начин Василиадата 
не просто се издигнала до превъзходен принос на обществото на благодатта и любовта, т.е. на Църквата, към 
болния човек, но и станала прототип и начало на един изключителен опит за църковна грижа за страдащите 
през целия период на Византийската империя.” Μουρατιδου ΚΜουρατιδου Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ ΣώματοςἩ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σσ. 36-37.
20  К. Муратидис подчертава, че „предпоставка за всеки лечебен опит (начинание) е убедеността в неговата 
възможност.” Цит. съч., с. 40. 
21  Μ. ΒασιλειουΒασιλειου, ἜργαἜργα, τ. 8 (Ε.Π.Ε.), ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 1973, σ. 396. 
22  ΜουρατιδουΜουρατιδου Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ ΣώματοςἩ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 41. 
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няма болест като такава.23 Опасността от признаване на самостоятелно би-
тие на болестта е реална. Но защо е опасност? Защото така бихме достигнали 
до деонтологизиране на онова, което наистина е. Признаването на „истинско” 
(онтологично) съществуване на болестта би било своего рода манихейство, 
доколкото болестта се разглежда в перспективата на злото. В този смисъл не 
съществува „терапия на болестта”, а терапия на болния като лице или в епиде-
мична/пандемична ситуация – терапия на общността на боледуващите лица или 
на боледуващата общност от лица.

Болестта на боледуващия човек няма свое собствено съществуване като бо-
лест отвъд или извън болния. Често пъти обаче именно като болест-на-болния 
тя е скрита, а симптомите , т.е. болестотворните последствия-признаци, по 
които се съди за нея, са неразпознаваеми. Това е още една от причините за 
съществуването на медици и медицина. Чрез откритото медиците разкриват 
скритото. Те са тези, които са научени, обучени и изпитани в това да откриват 
скритото, да съдят за скритото по симптоми, които са открити, но неразли-
чими за необучения и неизпитания.24 Свети Василий пише: „Както се случва с 
тялото, при което учените (οἱ ἐπιστήμονες) имат някои признаци за скритите му 
болести, които убягват на болния, така и с душата...”25. И още: „Това се случва и 
с телесните болести. Тъй като има много болести, за които болните не знаят, 
но по-скоро се доверяват на диагнозата на лекарите и не отдават внимание на 
това, че самите те не чувстват нищо”26.

Свети Василий Велики изрично отбелязва, че е необходимо доверие между бол-
ния и лечителя. Доверието пък се основава на любовта, доколкото „на лекаря 

23  В ситуацията с пандемията от последните седмици наблюдаваме една мощна, но и опасна тенденция 
за „свръхонтологизация” на болестта. Постепенно, под увеличителното стъкло на съвременните медии, преди 
да се е разпространил самият вирус реално, той вече беше заразил планетата виртуално. Една поредица от 
отделни събития е на път да се превърне в общо битие за цялото човечество. Вирусът придобива своя плът и 
кръв, свой лик, той става активна сила, управляваща и направляваща нашия личен живот и нашия ход в исто-
рията. Той е призрак, но не локален, а глобален. Той е жив. Уви, той е и жилав, издръжлив, зареден с особена 
„енергия”. Той е навсякъде (почти вездесъщ). За нас като смъртни той започна да изглежда, ако не безсмъртен, 
то поне труден за умъртвяване. Има свое начало (независимо от вариращите хипотези кое е това начало: от 
„грешка на природата” до биологично оръжие), но краят му е неизвестен. Той е силно плашещ със своята при-
видна нескончаемост. Разбира се, за тази негова „сила”, за пренатовареността му с битие, значителна роля 
изиграха и медиите – едно явление, за което богословието и в частност богословската антропология все още 
не е дало пълно и изчерпателно обяснение. Не че няма вирус. Има. Но не така, както Го има Бог и както ни има 
нас, човеците. Несъзнателно му придаваме съществуване, което изглежда да е по-автентично от съществува-
нето на Бога, светиите и на всичко онова, за което ние като християни сме призвани да имаме „жива предста-
ва” (Евр. 11:1). И казваме това не защото така бихме искали да превърнем желаното в действително (желани-
ето си за това „вируса” да го няма, да не бъде), а защото „вирусът” просто не може да бъде така, както сме ние, 
човеците, и никак не може да бъде така, както е Бог и както са Неговите енергии. За един първи по рода си 
опит за канонична антропология на медийното пространство вж.: Παπαθωμα ΓρΠαπαθωμα Γρ. (ἀρχιμἀρχιμ.), Κανονικὲς προεκτάσεις Κανονικὲς προεκτάσεις 
ἐκ τῆς χρήσεως τῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὶς Τοπικὲς ἐκ τῆς χρήσεως τῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὶς Τοπικὲς ἘκκλησίεςἘκκλησίες (Μία πρώτη 10ετία ἐλεύθερης ἐκκλησιαστικῆς ραδιοφωνίας, ἀλλὰ Μία πρώτη 10ετία ἐλεύθερης ἐκκλησιαστικῆς ραδιοφωνίας, ἀλλὰ 
καὶ «μὴ κανονικῆς ἐναρμόνισης»καὶ «μὴ κανονικῆς ἐναρμόνισης». – Παπαθωμα ΓρΠαπαθωμα Γρ. (ἀρχιμἀρχιμ.), Κανονικὰ ἔμμορφαΚανονικὰ ἔμμορφα (Δοκίμια Κανονικῆς Οἰκονομίας IIΔοκίμια Κανονικῆς Οἰκονομίας II), 
«Νομοκανονικὴ ΒιβλιοθήκηΝομοκανονικὴ Βιβλιοθήκη», ἀρἀρ. 29, Θεσσαλονίκη-ΚατερίνηΘεσσαλονίκη-Κατερίνη 2015, σ. 613-645. 
24  Μουρατιδου Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ ΣώματοςἩ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 42.
25  PG, 31, 1101 B (отговор 38).
26  PG, 31, 1296 AB (отговор 301).
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Църквата е гледала преди всичко като на представител на духа на любовта...”27. 
Същото уважение, почит и доверие към лекаря и към неговата наука-изкуство е 
засвидетелствано още в Стария завет: Почитай лекаря с чест според нуждата 
от него, защото Господ го е създал, и лекуването е от Вишния, и от царя получава 
дар. Знанието на лекаря ще възвиси главата му, и между велможите ще бъде на по-
чит. Господ е създал от земята лекарства, и благоразумен човек не ще ги пренеб-
регва. Нали чрез дърво водата стана сладка, за да бъде позната Неговата сила? 
Затова Той е дал на людете знание, за да Го прославят в Неговите чудни дела. 
(Сирах. 38:1-6). 

Лекарите на душите (пастирите) трябва да се учат от лекарите на телата 
(медиците) – освен св. Василий Велики същото ни напомня и неговият брат по 
плът, св. Григорий Нисийски. И го казва не къде да е, а в своето Послание до 
Мелитинския епископ Литой, което влиза в Corpus Canonum на Църквата като 
канон 1 на св. Григорий Нисийски. Там св. Григорий пише: „Защото както при те-
рапията на тялото една е целта на лечебното изкуство – болният да стане 
здрав, а видът лечение е разнообразен (защото съгласно с разнообразието на 
болестите се прилага към тях и различен терапевтичен метод), по същия начин, 
тъй като и при душевните болести е голямо множеството и разнообразието, 
е необходимо терапевтичната грижа да бъде многообразна, като се опитва да 
лекува в зависимост от болестта”28.

От друга страна, пастирят е нещо повече от лекар. Лекарят на телата цели 
възстановяване на здравето на болния. Лекарят на душите цели изцерението 
на болния, но и неговото преображение и обожение, достигането до нов начин 
на съществуване, обновяване на човека, съзиждане на новия човек. Не просто 
възстановяване на старото, а удостояване с благодатта, която е качествено 
различно измерение от предгреховното състояние.

Тялото на православния християнин е храм на Светия Дух (1 Кор. 6: 19). Следова-
телно потребна ни е грижа за два типа храмове – за храмовете, в които всички 
ние се събираме заедно, за да служим светата Литургия и така да се съгражда-
ме в едно Тяло Христово, но и за храмовете, които са нашите тела и които също 
съучастват в това съграждане на Църквата (доколкото именно тялото ни се 
храни и приема в себе си Тялото и Кръвта Христови).

27  ΜουρατιδουΜουρατιδου Κ., Ἡ Ἰατρικὴ τοῦ ΣώματοςἩ Ἰατρικὴ τοῦ Σώματος, σ. 35-36. Разбира се, в ситуацията, която преживяваме днес, трябва 
да се прави разлика между доверие в медицината като наука и към постиженията на нейните представители 
и доверие към политическата употреба на медицина, която се наблюдава повече от всякога в нашата епоха. 
„Политическата медицина” няма общо с изкуството-наука медицина, както то е разбирано от светите отци на 
Църквата и в частност от свети Василий Велики. 
28  ΡΠΣΡΠΣ, τ. 4, σ. 295-296. Думите „лекар” и „лечение” се срещат в редица свещени канони. Съответно „лекар” 
(ἰατρὸςἰατρὸς) се среща в к. 1 на Първия вселенски събор, к. 1 на св. Атанасий Велики и к. 1 на св. Григорий Нисий-
ски. Думата „лечение” (ἰάτρευσις и ἰατρείαἰάτρευσις и ἰατρεία) се среща в к. 2 и 11 на Пето-шестия вселенски събор, к. 3 и 8 на 
Първо-втория (Двукратен) събор, к. 3 на св. Василий Велики и к. 7 на св. Григорий Нисийски; прилагателното 
„лечебен” (ἰατρικὸςἰατρικὸς) срещаме в к. 102 на Пето-шестия вселенски събор и в к. 1 на св. Григорий Нисийски. Дума-
та ἴασιςἴασις в: к. 2 на Дионисий Александрийски, к. 1 и 8 на св. Гр. Нисийски. Глаголът θεραπεύωθεραπεύω и съществителното 
θεραπεία: к. 2, 41, 96 и 102 на Пето-шестия вселенски събор, к. 5 на Антиохийския събор, к. 9 на Лаодикийския 
събор, к. 2, 29 и 38 на св. Василий Велики, к. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 на св. Григорий Нисийски, к. 14 на Теофил Алек-
сандрийски. 
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Свещени канони и болести

Думите νόσος и νόσημα (,болест‘) се срещат в редица свещени правила на Църк-
вата: к. 1 на Първия вселенски събор (325), к. 11 и 102 на Пето-шестия (Трулски) 
вселенски събор (691), к. 6 на Анкирския събор (314), к. 47 на Лаодикийския събор 
(ок. 380), к. 5, 8 и 16 на Двукратния (Първо-втори) събор (861), к. 1, 6 и 8 на све-
ти Григорий Нисийски. В смисъл на духовен недъг думата νόσημα срещаме и при 
св. Василий Велики в к. 16 (τὸ νόσημα τῆς φιλοχρηματίας). Глаголът νοσῶ (,боледу-
вам‘, в различни форми) срещаме в к. 12 на Неокесарийския събор (ок. 319), както 
и в к. 3 и 8 на Двукратния събор и к. 1 на св. Григорий Нисийски.

Думата ἀσθένεια (,болест‘, но и ,немощ‘) се среща в апостолско правило 69, в 
к. 76 и 115 на Картагенския събор (419), к. 1 и 11 на Петър Александрийски, к. 18 
на св. Василий Велики, к. 2 на св. Григорий Нисийски, к. 8 и 10 на Тимотей Алек-
сандрийски. Съответно ἀσθενὴς (,болен‘, но и ,немощен‘) в к. 92 и 93 на Карта-
генския събор и в к. 4 на св. Григорий Нисийски. Глаголът ἀσθενῶ се среща в к. 4 
на Седмия вселенски събор, к. 45 на Картагенския събор и в к. 4 и 10 на Тимотей 
Александрийски.

Само някои от гореизброените канони се отнасят до телесните болести. По-
някога (както е например в к. 102 на Пето-шестия вселенски събор) става дума 
за духовни болести. В канон 1 на Първия вселенски събор (както и в к. 8 на 
Първо-втория (Двукратен) събор) се говори за онези, които са били здрави (т.е. 
никаква медицинска нужда не го е налагало), но съзнателно и самоволно са се 
самоскопили (христоматиен пример в църковната история е случаят с Ориген). 
Според каноните те са извършили престъпление спрямо живота си. Същевре-
менно се прави разлика между тях и онези, върху които – бидейки болни („ἐν 
νόσῳ”) – е извършена хирургическа операция от лекари, както и в случай на на-
силствено скопяване от варвари.29 Т.е. допуска се медицинска операция, при коя-
то са отстранени детеродните органи, и това не се счита за антиканонично, 
доколкото е насочено към съхраняване на здравето и живота на човека. Това 
още веднъж показва уважението и почитта, които светите отци на Църквата 
отдавали както към човешкото здраве като ценност30, така и към медицинско-
то изкуство-наука, постановявайки съответните канони. Лечението на болест-
та не е „злоумисъл срещу тварта, нито хула срещу творението”, нито пък – по 
думите на Зонара – представлява „оскърбление на Твореца”31.

Правило 11 на Пето-шестия вселенски събор (във връзка с апостолско правило 
70), като забранява на християните различни форми на общение с юдеи, изрично 
забранява на боледуващи („ἐν νόσοις”) християни, били те свещеници или миряни, 

29  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 114.
30  Гръцкият канонолог Анастасиос Вавускос се позовава на съдържанието на к. 1 на Първия вселенски събор 
в подкрепа на тезата си, че „Църквата възприема медицинската наука, методите  и нейните постижения, като 
 отдава приоритет, когато трябва да се преодолее една извънредна ситуация, която се отнася до здравето...”. 

ΒαβουσκοσΒαβουσκοσ А., Ἡ ἀναστολήἩ ἀναστολή...
31  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 677.
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„... да получават лечение” от юдеи.32 В коментара си Аристин пише лаконично: 
„Никакво общение на християни с юдеи”33. По този начин свещените канони це-
лят да предпазят верните, вкл. неукрепналите още във вярата, новопокръстени-
те и „неофитите”, от юдейския прозелитизъм. Преди окончателното християни-
зиране на Римската империя твърде често лекарската професия-изкуство била 
упражнявана от люде, които се занимавали с магия или врачуване. Поради това, 
както посочва акад. Федон Кукулес, по-късно единствено християни, при това 
клирици, имали правото да упражняват професията на лекаря, тъй като – по по-
добие на Самия Христос – те били лекари на душите и на телата.34 Факт, който 
още веднъж показва владеещото през онази епоха убеждение в синтетичния, 
цялостен, бихме казали „холистичен”, подход върху човека като психосоматично 
единство – именно като човек, а не като човешка душа или човешко тяло. 

В по-късно време, с превръщането на лекарското изкуство в професия, то е 
било забранено за клирици35, но забраната явно не е била спазвана. През 12. век 
Константинополският патриарх Лука Хрисоверг забранява на дяконите да носят 
светски одежди, да придружават лекарите при техните посещения, както и да 
работят като лекари.36 По същото време на въпроса на Александрийския пат-
риарх Марк „дали е безопасно свещеникът да стане лекар” канонологът Теодор 
Валсамон, след като разяснява каква е опасността от това клирикът да се 
захваща със светски занятия, му отговаря отрицателно: „изкуството на ле-
карите, въпреки че предписва от мъдри [хора] грижа за здравето” често пъти 
греши. За Валсамон „греховността” на медицинското изкуство се състои в 
това, че човешките изобретения са погрешни, а диагнозите често са неуспеш-
ни. Византийският канонолог се пита защо клирикът (свещеник или дякон) да 
загърбва своето безукорно и сигурно служение, за да се захваща с нещо, което е 
„грешно и съмнително”, а често пъти и опасно за него.37 Трябва да подчертаем, 
че макар да представляват авторитетни мнения на известни канонисти, цити-
раните изказвания не са част от свещените канони на Църквата, т.е. нямат 
нито общоцърковен, нито пък общозадължителен за членовете на църковното 

32  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 328-328. Срв. пр. 134 в Номоканона към Великия требник: Павлов А., Номоканон при Большом 
Требнике. Его история и тексты, греческий и славянский, с объяснительными и критическими примечаниями, 
Москва 18972, с. 277. Тук заслужава да се отбележи, че в киевското издание на Номоканона (17. век), освен от 
евреи на православните е забранено да приемат лекарска помощ от еретици и от „немци” (= всички чужденци 
през онази епоха, но главно инославните).
33  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 330.
34  ΚουκουλεΚουκουλε Φ., Βυζαντινῶν Βίος καὶ ΠολιτισμόςΒυζαντινῶν Βίος καὶ Πολιτισμός, τ. Β΄, Ι, ἐΒ΄, Ι, ἐν Ἀθήναιςν Ἀθήναις 1948, σ. 230. Множество са случаите на кли-
рици, които упражнявали и лекарското изкуство. Думите на св. ап. Павел в неговото послание до колосяните 
(Поздравява ви Лука, многообичният лекар, Кол. 4:14) се отнасят до св. ап. Лука, който явно и след апостолско-
то си ръкоположение продължил да упражнява лекарското изкуство. За Теодорит Кирски (5. век) разказват, че 
поканил лекари, един от които бил свещеник, наречен Петър, прочут лекар, който се славел не само с лекар-
ското звание, „но и със словесното лечение на телата.” Цит. според: ΡαλληΡαλλη Κ., Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ποινικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀνατολικῆς ἘἈνατολικῆς Ἐκκλησίαςκκλησίας, ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 19984, σ. 456. 
35  Както много други професии, вж. напр. к. 6 на Картагенския събор.
36  Според свидетелството на Валсамон в тълкуванието му към к. 4 и 16 на Картагенския събор, ΡΠΣ, τ. 3, σ. 344. 
Срв. Γεδεων ΜΓεδεων Μ., Πατριαρχικαὶ Πίνακες. ΕἰΠατριαρχικαὶ Πίνακες. Εἰδήσεις Ἱστορικαὶ Βιογραφικαὶ περὶ τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως δήσεις Ἱστορικαὶ Βιογραφικαὶ περὶ τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως 
ἀπὸ Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέχρις Ἰἀπὸ Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέχρις Ἰωακεὶμ Γ΄ τοῦ ἀπὸωακεὶμ Γ΄ τοῦ ἀπὸ ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης. 36-1884, ἈθῆναιἈθῆναι2 1996, σ. 260.
37  ΡΠΣ, τ. 4, σ. 469-470. Трябва да признаем, че на друго място в същите канонически отговори, за да докаже 
свое твърдение, Валсамон използва като аргумент изказване на древногръцкия философ и лекар Гален, като 
го нарича „най-учения сред лекарите” и като аргумент се позовава на Хипократовата клетва (τὰ Ἱτὰ Ἱπποκράτεια πποκράτεια 
δόγματαδόγματα). ΡΠΣ, τ. 4, σ. 457. 
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тяло характер. В случая ги привеждаме, за да илюстрираме как се е променяло 
отношението в Църквата (но не непременно на	Църквата) към медицинското 
изкуство-наука и неговите представители.

В каноничната традиция на Църквата тежките болести, които могат да дове-
дат до смъртта на човека, са достатъчно основание за извършване върху него 
на различни тайнства, та дори в конкретния момент той да не е достатъчно 
подготвен в духовно отношение да възприеме даруваната му благодат.38 Тежка-
та болест, която е постигнала човека, е достатъчно основание също за ограни-
чаване или намаляване на времето и начина на постене39. 

Свещени канони и заразни болести

Две са най-разпространените заразни болести в древността и през Среднове-
ковието: чумата40 и проказата41. Именно с тези две болести най-често е била 
принудена да се среща, да се бори, но и да се съобразява и Църквата Христова 

38  Πηδάλιον, σ. 428.
39  Вж. к. 69/Ап., както и к. 8 и 10 на Тимотей Александрийски. Срв. Ενισλειδου ΧΕνισλειδου Χ., Ὁ θεσμὸς τῆς νηστείαςὉ θεσμὸς τῆς νηστείας, 
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη 19722, σ. 64. 
40  Според някои изследователи едно от първите свидетелства за зараза с чума срещаме в Стария завет (1 
Цар. 4). Освен библейските свидетелства за нея говорят и много от древногръцките автори: Еврипид („Медея”), 
Софокъл („Едип цар”), Есхил („Перси”) и др. Даниэл М., Тайные тропы носителей смерти (пер. с чешского В. А. 
Егорова), Москва 1990, с. 102 сл. Във Византийската империя чумните епидемии били страшно явление, кое-
то предизвиквало реакцията на Църквата и се е отразило и в проповедта на светите отци, която винаги е била 
един горещ призив към покаяние. Вж. напр. Антонова Ц., Чумната пандемия от средата на XIV в. в омилиите на 
св. Григорий Палама, https://dveri.bg/698aq. 
41  Проказата (λέπρα, „болест на Хансен”) е известна още от Стария завет. Това е заразна болест, която при 
заразяване засяга коленете на човека, лактите или цялото тяло. Първата  проява са малки червени петна или 
многообразни екземи. Постепенно се появяват люспи с различен (обикновено бял) цвят. Според Свещеното 
писание на Стария завет проказата е лечима в някакъв времеви период (от няколко поколения) или поне се 
намалява нейното разпространение. Старозаветният закон смята прокажения за нечист и предвижда след-
ното: Ако някому излезе рана от проказа, нека го доведат при свещеника; свещеникът да го прегледа, и ако 
отокът по кожата е бял, и косъмът е станал бял, и на отока има живо месо – това е застаряла проказа по кожата 
на тялото му; и свещеникът да го обяви за нечист и да го затвори, понеже е нечист. Ако ли проказата се изрине 
по кожата, и проказата покрие цялата кожа на болния от главата до нозете, колкото могат да видят очите на 
свещеника, и свещеникът види, че проказата е покрила цялото му тяло, да обяви болния за чист, понеже е 
станало бяло; той е чист. Но щом се види, че по него има живо месо, той е нечист; свещеникът, като види живо 
месо, да го обяви за нечист; живото месо е нечисто: това е проказа. Ако ли живото месо се измени и стане 
бяло, нека той дойде при свещеника; свещеникът да го прегледа, и ако раната е станала бяла, свещеникът да 
обяви болния за чист: той е чист (Лев. 13:9-17). За юдеите проказата е наказание за техните прегрешения 
(Втор. 24:8), при това наказание, което е страшно и опасно за тях, вид проклятие (Числ. 12:10; 4 Цар. 5:27; 
2 Парал. 26:16-23). Проказата е страшно наказание, защото изисква отделяне на нейния носител от общес-
твото, социално изключване (временно или за дълъг период от време), което е форма на „разобщение”, на 
не-общение. Според старозаветния Закон тя е прекратяване или нарушаване на общението на две равнища: 
между човека, който е неин носител, и Бога – от една страна, и между човека носител и останалите членове 
на обществото. Κωνσταντινου ΓΚωνσταντινου Γ., ΛεξικΛεξικὸν τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἐν Ἀθήναιςὸν τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἐν Ἀθήναις 19732, σ. 561-562. Срв. „За различните 
видове проказа” („De diversis generibus leprarum”, PL, t. 30, 253-256. Buckley Fr., Christ and the Church according 
to Gregory of Elvira, Rome 1964, p. 120. Със своето 23-то правило Третият латерански събор (1179 г.) на Римока-
толическата църква урежда статута на прокажените и по същество постановява тяхното социално изключване, 
вкл. изключване от църковно общение („... leprosis qui cum sanis habitare non possunt vel ad ecclesias cum aliis 
convenire...”). Съборът също така определя, че те могат да изграждат свои църкви, където да се събират заедно, 
но отделно от здравите. Third Lateran Council (1179) http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM11.HTM. 
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още от началото на своето основаване на земята.42 

Конкретно за значимостта на болестта и за стигмата, която лежала върху бол-
ните от нея, свидетелства и евангелският разказ, в който Лекарят на душите 
и телата, нашият Господ Иисус Христос, изцерил десет души прокажени (Лук. 
17:12-19). Както свидетелства евангелистът, прокажените се спрели отдалеч 
(Лук. 17:12), т.е. те спазвали изискуемата от старозаветния закон дистанция. И 
въпреки че са изцерени по чуден начин според новозаветния закон на благодатта 
и любовта, те изпълнили точно и указанието на старозаветния закон, като се 
представили пред юдейските свещеници, които трябвало да засвидетелстват, 
че действително са се очистили, т.е., че са оздравели. И тук прави впечатление 
отъждествяването на „прокажен” с „нечист”.

Доколкото успяхме да установим, в свещените канони на Църквата думата 
λεπρὸς се среща само един-единствен път – в канон 17 на Анкирския помес-
тен събор. Разглеждайки съдържанието на въпросния канон, ще се опитаме да 
очертаем накратко от каноничноправно гледище отношението към проказата 
като заразна болест, а оттук да направим някои изводи и за отношението към 
заразните болести изобщо.

Канон 17 на Анкирския поместен събор (314 г.)43

През 314 г. е свикан Анкирски поместен събор.44 Главна цел на събора била въз-
становяването на отпадналите от Църквата при последното голямо гонение на 
император Максимин. Съборът е издал 25 канона, от които първите 9 регулират 

42  Множество са местата в съчиненията на византийски писатели и свети отци на Църквата, в които се го-
вори за проказата: свети Йоан Златоуст (PG, т. 47, 490; т. 62, 243), свети Софроний Йерусалимски (PG, т. 87, 
3468.), свети Теодор Студит (PG, т. 99, 777) и мн. др. Свети Григорий Богослов нарича прокажените „мъртъвци 
преди смъртта” (PG, т. 36, 580). Твърде разпространено название на проказата е „свещената болест” (вж. св. 
Григорий Нисийски, PG, т. 46, 140; св. Нил Подвижник, PG, т. 79, 877; св. Симеон Метафраст, PG, т. 114, 496; 
св. Йоан Синайски (Лествичник), PG, т. 88, 776). Като свой свещен и неотменен дълг християните разбирали и 
грижата за нещастните човеци, страдащи от тази трудно лечима, а понякога и нелечима за времето си болест. 
В тази грижа водеща била ролята на Църквата и на нейните членове. Именно Църквата и нейните клирици 
се грижели за прокажените, а към манастирите се основавали „лепрозории” – своеобразни санаториуми за 
прокажени. За лечението на прокажените били използвани различни способи, сред които минерални бани и 
кална терапия. Κουκουλε Φ., Βυζαντινῶν ΒίοςΒυζαντινῶν Βίος..., τ. 2, Ι, σ. 152.
43  Анкира е сред най-древните градове в Мала Азия. В древност се е числяла към страната Фригия, а в рим-
ско време е част от областта Галатия. Името  навярно се дължи на пазената през вековете „свещена котва” 
(ἄγκυραἄγκυρα) в храма на Зевс, който се е намирал в града. Анкирската църква е изградена в апостолско време, 
като е включвала по-голямата част от областта Галатия. По времето на св. ап. Павел, който посещава два 
пъти Галатия, Анкира е била столица на областта и най-значим център на всички движения на хора и стоки в 
региона. По-късно, по време на гоненията, Анкирската църква преживява тежки загуби, а освен мъчениците 
немалко християни отпаднали от Църквата и се завърнали към идолослужението. Това поставя на дневен ред 
пред Анкирската църква сериозния проблем за начина на приемане на отпадналите, които искали да се за-
върнат отново в Църквата, и води до свикването на няколко поместни събора: през 273 и 277 г., най-вече през 
314, както и през 358 и 371 г. Jones A., The Cities Of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971, p. 110-111, 113, 
117, 119. Θ.Η.Ε., τ. 1, σ. 281-284. Библиография за Анкирската църква вж.: Σταυριδου Β., Ἐπισκοπικὴ Ἱστορία τοῦ Ἐπισκοπικὴ Ἱστορία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ ΠατριαρχείουΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη 20102, σ. 335-336.
44  Точната дата на свикване на Анкирския събор не е известна със сигурност. Според свети Никодим Свето-
горец той се е провел през 315 г., но светият отец посочва като възможна и годината 314. Πηδάλιον, σ. 371. 
Според гръцкия канонолог Амилкас Аливизатос съборът се е състоял най-вероятно през 314 г. Αλιβιζατου Α. 
Οἱ Ἱεροὶ ΚανόνεςΟἱ Ἱεροὶ Κανόνες. ἈθῆναιἈθῆναι 19973, σ. 200. Митрополит Павел (Меневисоглу) също, след като привежда различни 
доводи, стига до извода, че съборът се е състоял през 314 г. Μενεβισογλου Π. (μητρ.), Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς 
κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίαςκανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Стокхолм: св. Митрополия на Швеция и цяла Скандинавия, 1990, σ. 324-325.
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въпроса с отпадналите, а останалите – различни проблеми на богослужебния и 
управленски живот на Църквата. В събора са участвали 12 или 13 епископи.45 По 
силата на к. 2 на Пето-шестия (Трулски) вселенски събор правилата на Анкир-
ския поместен събор придобиват общоправославен авторитет и валидност за 
цялата Православна църква.46

Канон 17 на Анкирския събор гласи: Τοὺς ἀλογευσαμένους καὶ λεπροὺς ὄντας, ἤτοι 
λεπρώσαντας, τούτους προσέταξεν ἡ ἁγία σύνοδος εἰς τοὺς χειμαζομένους εὔχεσθαι.47

В българския превод на прот. Иван Стефанов, направен въз основа на руската 
Книга правил (1 изд.: Москва, 1839), канонът е предаден по следния начин: Све-
тият събор заповядва скотоложци [= съвкупяващи се с животни] и прокажени 
или ония, които са заразили (самите животни) с проказа, да се молят заедно с 
обуреваемите.48

В славянската Кормчая откриваме следния превод: Проказв [= който е предиз-
викал проказа], ил сам прокажн, с влющимся [= обуреваеми49] да млится.50

Във въпросния канон има няколко неясноти: 1) какво се има предвид под 
ἀλογευσαμένους, 2) какво се има предвид под λεπρώσαντας, и най-сетне, 3) какво 
се има предвид под χειμαζομένους51?

Обръщайки се към авторитетните византийски тълкуватели на свещените ка-
нони, ще установим, че и те не са били напълно наясно с точното значение на 
въпросните изрази. Те са единодушни, че правилото следва да се разглежда във 
връзка с предходния к. 16 на същия събор, който определя епитимията за онези, 
които са имали полови контакти с животни (ἀλογευσάμενοι).52 Според Зонара 
ἀλογευσάμενος и λεπρός в случая са синоними. Какво означава обаче χειμαζομένους, 
византийският канонолог признава, че не е в състояние да отговори, но смята, 
че не става дума за „обладани от бяс” (δαιμονῶντες), тъй като бесноватите 

45  Според „Пидалион”-а са участвали 18 епископи. Πηδάλιον, σ. 371. Не е сигурно дали председател на събо-
ра е бил Антиохийският епископ Виталий, или местният Анкирски епископ Маркел. Μενεβισογλου Π., Ἱστορικὴ Ἱστορικὴ 
εἰσαγωγὴεἰσαγωγὴ..., σ. 325. 
46  ΡΠΣ, τ. 2, σ. 309.
47  ΡΠΣ, τ. 3, σ. 56. Същият текст и в критическото изание на П.-П. Йоанну: Joannou P.-P., Fonti IX. Discipline 
Générale Antique (IV-IX s.), t. I, 2, Roma 1962, p. 68-69.
48  В Книга правил, явно под влияние на византийските тълкуватели, е дадено следното уточнение: „Наимено-
ванието „обуреваеми” означава: или недопущаните в църква и вън молящите се дори и кога се случи вятър и 
дъжд, или бесноватите”. Правилата на св. Православна църква с тълкованията им, т. 2 (прев. и ред.: свещ. д-р Ст. 
Цанков, протодяк. Ив. Стефанов, П. Цанев), София 1913, с. 597. В новото руско издание на „Пидалион”-а к. 17/
Анк. е преведен по следния начин: „Совершившим скотоложство, как прокаженным или навлекшим проказу, 
святой Собор предписал молиться с обуреваемыми.” Пидалион духовного корабля Единой Святой Соборной и 
Апостольской Православной Церкви..., т. 3, Екатеринбург 2019, с. 72. 
49  Намиращи се в условията на буря. Срв. „Не влаемо пристанище” (безбурно пристанище), празничен ми-
ней, 12 век. 
50  Кормчая (Номоканон). Отпечатана с подлинника Патриарха Иосифа, Санкт-Петербург 20117, с. 228. В тъл-
куванието, което е дадено под това правило в Славянската кормчая, прокаженият е синоним на скотоложник 
(съвкупяващ се с безсловесни). 
51  Χειμαζόμενος – „застигнат от буря”, прен. в притеснение, в затруднение. Старогръцко-български речник 
(съст. М. Войнов и колектив), София 19432, с. 895.
52  ΡΠΣ, τ. 3, σ. 53.
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не са в състояние да се молят тогава, когато са обладани от беса.53 Според 
Валсамон настоящият канон просто нарича „скотоложниците” „прокажени” и 
постановява те да се молят заедно с „обуреваемите” (εἰς τοὺς χειμαζομένους). 
Той също смята, че обуреваем и бесноват не са идентични понятия. „Така че 
обуреваеми трябва да се наричат главно онези, които стоят в притвора („нар-
тика”) на храма и слушат божествените Писания, като се намират на мястото 
на обуреваемите и не им било позволено да влизат в църковното пристанище на 
спасението.”54 Аристин пък използва двете понятия в един израз, като говори 
за „прокажен скотоложник” (λεπρὸς ἀλογευσάμενος), а „обуреваемите” той смята 
за „бесновати”.55

Кои са тези прокажени, за които става дума? И дали тук „прокажен” означава 
само „култово нечист”, или означава действително заразен от болест, която е 
резултат от греха, който е извършил, бидейки „скотложник”? Епископ Никодим 
Милаш пише: „В това правило става дума за лицата, подобни на ония, за които 
споменава предишното 16 правило, но които, освен това, с гнусния си грях са 
заразили и други; на такива правилото не дава прошка и им предписва да се 
молят само с обуреваемите”. Еп. Никодим е съгласен с мнението на Валсамон, 
че обуреваемите не са бесновати, а са такива, които нямали правото да се мо-
лят заедно с останалите, а се молели извън храма. „Мястото пред църквата, на 
което, по думите на Валсамон, стояли тия грешници, било открито, но оградено 
от три страни, така че тука духал вятър и лицата, които били принудени там 
да стоят, търпели студ (χεῖμα).”56 Т.е. големият сръбски канонолог допуска, че 
става дума за заразно болни, за хора, които, извършвайки този страшен грях 
(„да се съешават с животни”), са преносители на зараза в буквалния смисъл на 
думата. 

Според големия познавач на византийския бит и култура акад. Федон Кукулес 
чрез въпросния канон се регулира църковният/социален статус на болните от 
проказа.57 Освен това той отбелязва, че с цел предотвратяване на разпрос-
транението на проказата отците на Църквата, следвайки юдейския обичай, 
съветвали страдащите от нея да отбягват сексуални контакти със своите 
жени, докато не се очистели напълно. Нещо повече: според именития византолог 
отците на Църквата (напр. св. Григорий Нисийски) знаели добре, че микробът 
на проказата се намира в кръвта на човека. Това разбиране се отразява и в 
имперското законодателство, което дава възможност за развод, в случай че 
единият от съпрузите се разболее от проказа. „Законът определя също така 
прокажените да живеят извън градовете, в пустинни местности, дори в плани-
ни и гробища, далеч от домове, пазари, празнични чествания, пирове, бани и от 
близки и приятели.58

53  ΡΠΣ, τ. 3, σ. 56-57 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 595-596).
54  ΡΠΣ, τ. 3, σ. 57 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 596).
55  ΡΠΣ, τ. 3, σ. 57-58 (= Правила с тълкованията им, т. 2, с. 596).
56  Правила с тълкованията им, т. 2, с. 597.
57  Κουκουλε Φ., Βυζαντινῶν ΒίοςΒυζαντινῶν Βίος, τ. 2, Ι, σ. 154.
58  Κουκουλε Φ., Βυζαντινῶν ΒίοςΒυζαντινῶν Βίος, τ. 2, Ι, σ. 152.
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Според нас к. 17 на Анкирския събор дава възможност за едно широко тъл-
куване. Според нас става дума за човеци, които били извършили тежкия грях на 
скотоложството и по този начин се били заразили, а продължавайки да вършат 
греха, те разпространявали заразата.

Забележителното в случая е, че тези „прокажени” не са се молели с останали-
те вярващи, а са били отделени от тях. Имали са свое място, което по всяка 
вероятност е било в притвора на храма, наред с един особен чин каещи се, на-
речен „обуреваеми”. Били са изложени на атмосферните условия. Църквата им е 
предоставяла възможността да се молят заедно по същото време, както всички 
останали, но едновременно с това са били отделени от всички останали. 

Освен това в к. 17 на Анкирския събор се говори и за онези, които сами зара-
зяват други човеци. Грехът на онзи, който, бидейки сам заразен, заразява съз-
нателно и в немарливостта си и други човеци, е изключително тежък. Свети 
Никодим Светогорец пише: „Отбележи, че като убиец се наказва и онзи човек, 
който във време на чума, узнавайки, че е заразен, ходи по домове и градове и 
заразява и другите, и става причина за много убийства”59.

Въпреки следите на влияние на старозаветни практики и схващания, които от-
криваме и в някои канони, принципната позиция на Църквата е, че нечистотата 
не е нечистота на човешкото тяло само по себе си, нито е нечистота на бо-
лестта сама по себе си, а е нечистота на греха. Обобщение на това убежде-
ние намираме в к. 1 на св. Атанасий Велики (Послание на св. Атанасий до Амун, 
монашествуващия), в което се казва: „Всички Божии творения са добри и чисти, 
защото Словото Божие не е сътворило нищо недобро или нечисто. Защото съ-
гласно с апостола: ние сме Христово благоухание пред Бога за онези, които се 
спасяват (2 Кор. 2:15)”. Светият отец пояснява подробно как човешкото тяло 
изхвърля от себе си разни нечистотии, но това не го прави нечисто. Единстве-
ното, което прави човека нечист, това е грехът: „При това, ако вярваме, че 
човек е дело на Божиите ръце, съгласно с божествените Писания, как може да 
бъде осквернено едно дело на чиста сила? И след като – съгласно с Деяния апос-
толски – сме Божи род, нямаме нищо нечисто в себе си. Защото само тогава се 
оскверняваме, когато вършим прескверния грях”60.

Изводи

От изложеното дотук можем да направим следните изводи:

1.  Болестта е следствие от греха. Не съществува постоянна и твърда граница 
между телесна и душевна болест. Човекът е единно цяло, а следователно и 
лечебният подход трябва да бъде насочен към лечение на човека в неговата 
цялост – цялостно лечение на целия човек.

59  Коментар към апостолски канон 66. Πηδάλιον, σ. 86.
60  ΡΠΣ, τ. 4, σ. 68. 
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Актуално

2.  Преданието на Църквата отдава заслужено уважение и почит към медиците 
и към медицинското изкуство-наука. Нещо повече, Църквата е използвала 
техния подход към болните като парадигма, като модел за изграждане на пас-
тирската грижа за спасението на верните.

3.  Необходимо е съществуването на базисно доверие между лекарите и лекува-
ните от тях болни, както и между пастирите и обгрижваните от тях вярва-
щи. Без такова доверие не е възможно да се постигне успешно лечение – нито 
на телата, нито на душите.

4.  Светите отци на Църквата са се съобразявали и са отчитали в своята пас-
тирска грижа и в конкретните пастирски решения, които са приемали, авто-
ритетното мнение на медицината, изводите на лекарите и техните предпи-
сания за телесното здраве на човеците. Каноничното Предание на Църквата 
отхвърля по най-категоричен начин всички опити за злоупотреба с меди-
цинското изкуство-наука.61 Медицината винаги е била разглеждана като бо-
годарувано изкуство, нейното идеологизиране или инструментализиране за 
частни цели и интереси, различни от оздравяването на човека, винаги е било 
отхвърляно като противоречащо на самото понятие за лечебно изкуство. Не 
съществува богословско оправдание за политизацията на медицината. 

5.  Пандемията, която светът преживява днес, поставя един сериозен въпрос. 
Докато в свещените канони се имат предвид отделни случаи на заболели или 
групи от заболели, но доказано болни, днес на глобално равнище се налага 
аксиомата: всеки е болен до доказване на противното. Следователно всеки 
трябва да бъде изолиран от всеки друг. Това поставя на изпитание възмож-
ността за пълноценно лично общение между човеците. За членовете на 
Църквата това изпитание засяга техния начин на съществуване като едно 
единно Тяло, което се съзижда, съчленява и преживява в светата Евхаристия.

6.  Център на живота на Църквата е светата Евхаристия. Тя се извършва в све-
тите храмове, които са особени места на Божието благодатно присъствие. 
Пространството на храма, осветено от безкръвната Жертва, която се из-
вършва в него, е различно от всяко друго пространство. Приравняването или 
отъждествяването на храма с пространството извън храма, противоречи на 
Преданието на Църквата и се отхвърля от свещените канони, като за това 
са предвидени и съответните епитимии. 

7.  Достъпът и пълноценното участие в св. Литургия е свободен за всички чле-
нове на Църквата, върху които не е наложено каноничното препятствие на 
епитимията. Този достъп не може да бъде забраняван (дори по икономия) за 
всички онези верни, които отговарят на съответните канонични изисквания. 
Същевременно по акривия Църквата изисква от верните всяка неделя да посе-
щават светия храм и да участват в Евхаристията. Пак по акривия участието 

61  Напр. онези, които предизвикват аборти или дават „лекарства”, предизвикващи аборти, се приравняват с 
убийците. Вж. к. 91 на Пето-шестия вселенски събор и к. 8 на св. Василий Велики.
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може да бъде отложено за не повече от две последователни недели.62 Този 
период на неучастие може да бъде удължаван по икономия – в случай на бо-
лест или друга причина, но може да бъде удължаван и по акривия – в случай на 
наложена епитимия. Неучастието „по благословена причина” не прави човека 
недостоен и не му придава различен каноничен или еклисиологичен статус – 
нито спрямо Тайнството, нито спрямо онези християни, които участват.

8.  В свещените канони на Църквата откриваме понятието за заразна болест. 
Общението на човек, който страда от заразна болест (напр. „проказа” или 
„чума”), може и трябва да бъде ограничено до пълното изцерение на болния, за-
щото той се превръща в опасност за здравето и живота на всички останали. 
В такъв случай той трябва „да се моли отделно от останалите”, докато не 
се излекува. От древност Църквата е намерила най-подходящите начини за 
причастяване на болни.63

9.  Оптималната граница на едно църковно решение „по икономия” е догматиче-
ска. Ако приложението на църковната икономия засяга или накърнява догма-
тическото учение на Църквата, такова едно решение е недопустимо и нека-
нонично (Сп. Троянос). Както вече споменахме, божествената Евхаристия е 
същност на живота на и в Църквата. Без Евхаристия Църквата е немислима и 
невъзможна (митр. Йоан Зизиулас). Не е възможно да бъде спряно, ограничено 
или забранено „по икономия” извършването на светата Евхаристия.64 Такова 
едно решение би било неканонично.

10.  Извършването на божествената Евхаристия без участието на народа Божи 
в нея (само от клирици) представлява подмяна на православната еклисио-
логия и няма основание в каноничното Предание. По изключение се допуска 
извършване на св. Литургия с участието само на свещеник, певец и олтарен 
помощник.65

Както споменахме в началото на настоящия текст, „каноничното право” на 
Църквата е преди всичко богословие на каноните и „канонична икономия”. При-
лагането или неприлагането в даден момент на съответния канон не накърнява 
неговата принципна валидност тогава, когато сериозни сотириологични пред-
поставки налагат конкретното решение, което е резултат на съборния разум 
на Църквата съобразно със съответните поместни условия, а не е просто инди-
видуална прищявка или лично убеждение. При това критерият винаги трябва да 
бъде спасението на човека.

62  К. 80 на Пето-шестия вселенски събор.
63  Вж. разказа на свети Дионисий Александрийски, описан в Църковната история на Евсевий Кесарийски. 
Πηδάλιον, σ. 141, бел. 2.
64  Нека да припомним, че забраната за извършването на богослужение в храмовете в цяла Гърция беше 
решение на гръцката държава, а не на Светия синод на Гръцката православна църква. 
65  Вж. отговор 3 на Константинополския патриарх Лука Хрисоверг. Алмазов А., Неизданные канонические 
ответы..., с. 22-23. Срв. въпрос 34 към св. Симеон Солунски: Αγιου ΣυμεωνΑγιου Συμεων (ἀρχιεπἀρχιεπ.), Τὰ ἌπανταΤὰ Ἄπαντα..., σ. 296.
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Християнство и изкуство

Ангел Валентинов Ангелов

РЕЛИГИОЗНИТЕ	ОСНОВАНИЯ	НА	

КОНЦЕПЦИЯТА	ЗА	ИЗКУСТВОТО	

НА	ХАНС	ЗЕДЪЛМАЙР		

(1896–1984)
1

Концепцията на Зедълмайр за модерното изкуство се формира между 1934 и 
1947; през тези години той под различни форми (лекция, статии) пише и завърш-
ва Загуба на средата. Изобразителното изкуство на ХIХ и на ХХ в. като символ 
и симптом на времето, публикувана в 1948. През следващите десетилетия кон-
цепцията не се променя; укрепва обаче чрез допълнителни аргументи. 

Естетически анархизъм

В късната статия „Естетическият анархизъм в романтизма и в модерността” 
(Sedlmayr 1978a: 174-196) Зедълмайр твърди, че от романтизма насетне в област-
та на изкуство се установява като доктрина и като принцип „естетическият 
анархизъм” – както за художествените произведения, така и за живота. Без да 
се разбере естетическият анархизъм на ранния немски романтизъм (Зедълмайр 
го нарича и „ляв романтизъм”), не е възможно да се разбере и анархистични-
ят художествен ХХ век. Новалис полага основите на бъдещата естетическа 
анархия, чиито характеристики са: произвол и случайност, хаос, ирационалност 
и езотеричност. Модерността е епоха на незавършващата революция, а рево-
люцията, въздигната до принцип, е именно анархия. Естетическият анархизъм, 
смята Зедълмайр, започва агресивно да заявява за себе си през 20-те, дости-
гайки през 60-те години на ХХ век връхната точка на своята разрушителност 
(Sedlmayr 1978a: 195). 

1  Рецепцията на Зедълмайр в България е тема на отделно изследване.

Ангел Валентинов Ангелов е професор в Института за литература, 
доктор на изкуствознанието. Изследванията му са по историята на 
ранномодерната и модерната европейска култура: историчност на 
визуалния образ; „Европейската филология” на Ерих Ауербах; Анти/
Модерност: образи на екзотичното и на земния рай в Европа през ХIХ; 
Йеронимус Босх: ценности, поведения и микросреди; „Auf eine Lampe” 
von Eduard Mörike: Autonomität und Heterogenität der „klassischen” Form.
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Модерното изкуство създава идоли. Естетизмът

Зедълмайр твърди, че основна характеристика на модерното изкуство е да 
създава идоли. „Свободата да отрече Бог човекът изкупва чрез принудата да 
оживява своя свят с идоли и с призраци ... върху които пренася цялата мощ и 
достойнство на истински абсолютното” (Sedlmayr 1955: 93-94). Сред идолите 
на модерното изкуство Зедълмайр поставя естетизма – обожествяването на 
изкуството и на художника. Зедълмайр, присъединявайки се към Бердяев, защи-
тава позиция, противоположна на естетизма, формирал се в изкуството и в 
литературата през последните десетилетия на ХIХ в., чиято емблематична 
фигура е Оскар Уайлд. В съответствие с антимодерната си концепция, Зедъл-
майр обаче смята, че естетизмът се заражда ок. 1760, което означава, че той е 
елемент на модерността, а не само на модернизма. Естетизмът се проявява в: 
превръщане на формата в определящ елемент на художественото произведение, 
съсредоточаване в субективното, пренебрегване на общността, пренебрегване 
на основните проблеми на епохата, склонност към декоративност. Естетизмът 
превръща изкуството в религия, художника в божество, музея в естетическа 
църква. Зедълмайр все пак оправдава отчасти естетизма само ако чрез него 
може да бъде защитено превъзходството на изкуството срещу подчиняването 
му от науката, от държавата без Бог и от търговската злоупотреба (Sedlmayr 
1955: 99). 

Модерното изкуство е станало автономно, станало е изцяло зависимо от своя 
създател: „… няма нито една сфера – на нравствеността, на правото, на чо-
вешкото и на божественото, на делничното и на свещеното, което да не може 
да бъде заместено от Аза и поради това да не може да бъде унищожено от Аза. 
… какво е изкуство според Аза, самият той може да определи чрез произвол, не-
познаващ граници” (Курсивът на Х. З., Sedlmayr 1978: 216). Изводът на Зедълмайр 
е: „Саморазрушаващото се на този принцип е в това, че той, пренебрегвайки 
всички извънхудожествени стойности, разрушава в края и самите стойности 
на изкуството в полза на висшата ценност – всемогъществото на абсолютно 
свободния художник” (Sedlmayr 1955: 98). 

Зедълмайр обаче не обсъжда многото случаи, при които срещу свободата на 
модерния художник и през ХIХ, и през ХХ в. е имало съпротива от страна на кри-
тици, публика, общности и институции, вкл. възбуждане на съдебни дела. През 
първите две десетилетия на ХХI в. сме свидетели на различен тип съпротива: 
тя отхвърля, а понякога желае да унищожи художествени произведения заради 
неспазени морални императиви, валидни за части от обществото. Естетически 
възражения не се повдигат или са второстепенни спрямо моралните. От изкус-
твото се очаква да бъде „политически коректно”, с други думи – да престане да 
бъде това, което е било през епохата на модерността. 

Зедълмайр установява наличието на фрагментарно, произволно и неустойчиво в 
модерното изкуство и го критикува, защото „изкуство, което може да е всякак-
во, допуска всякакви реакции” (Sedlmayr 1978: 218). Използването на фрагмента 
в модерността (литература, изобразително изкуство, философия) може да бъде 
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разграничаване или противопоставяне на господстващ начин на мислене, който 
пък се основава на концепция за цялост. Именно защото не притежава ясно 
определена структура, фрагментът функционира като критика на съществу-
ваща идеология. В неустойчивото и неопределеното обаче една консервативна 
позиция вижда заплаха, чийто нежелан резултат е разклащане на съществуващ 
социален или естетически ред и в краен случай – достигане до анархия. Идеалът 
на Зедълмайр, както стана дума, е многосъставната цялост (Gesamtkunstwerk) 
на средновековната и на бароковата катедрала.

Днес обаче обществата от западен тип са толкова фрагментирани като пози-
ции и ценности, че проблемът е договарянето между позициите, необходимост-
та да се споразумеят, за да постигнат съгласие и да пристъпят към действие. 
Фрагментът не може да изпълни функцията да се противопостави на господ-
стваща идеология, защото негосподстваща не е само една. Проблемът, и то не 
от днес, е как съвместно да съществуват многобройните фрагменти. 

Позицията си Зедълмайр обосновава и като критикува основни фигури на модер-
ното изкуство. В статията с изобретателно заглавие: „Киркегор за Пикасо”, 
19502, Зедълмайр използва понятия на Киркегор, за да критикува типа художник, 
който въплъщава Пикасо. Пикасо е образец на модерния естетически човек, кой-
то не е устойчиво свързан с определени ценности, а протеично променя стила 
си, който творчески се проявява като множествен и ироничен. Множественост-
та обаче за Зедълмайр е липса на екзистенциален център; екзистенциалният 
център е етически и религиозен, докато естетическото е неговата противо-
положност. Пикасо, художникът, както и творчеството му въплъщават есте-
тическото съществуване, съблазняването чрез игра с възможностите, но тази 
игра означава да си навсякъде и никъде. Способността да бъдеш друг, да проме-
няш себе си, средата или творчеството си е ценност за модерността (и още 
повече – за постмодерността), но за Зедълмайр тя е етически недостатък или 
казано с друг език – тя е прегрешение. Зедълмайр е против автономността на 
естетическото, защото то, ако основанието му не е етическо, е омагьосващо 
и запленяващо и води към произвол и всепозволеност.3 Зедълмайр вижда есте-
тическата свобода като заплаха – необвързаност с нищо и никого, като път 
към нихилизма. Чисто естетическото лесно може да премине в образи на нео-
бикновеното, ужасяващото, отблъскващото. „Естетикът е „човек без вътрешна 
тежест, без фокус и без център, без история и без вътрешна съгласуваност...” 
(Sedlmayr 1964: 73). 

Следвайки Киркегор, Зедълмайр определя естетическият човек като фокусник, 
като маг и изкусител. Той се стреми да е съперник на Твореца, създавайки не 
само нови творби, но и нови светове, които се подчиняват на нови, създадени 
от естетическия субект правила (Sedlmayr 1964: 74). Но тъкмо това е поведе-
нието на диктаторите от първата половина на ХХ в. в Европа; те са изкуси-

2 От средата на 60-те г. на ХХ в. за Пикасо могат да се прочетат критически съчинения, които са изцяло поло-
жителни; не е така обаче през първата половина на ХХ в.
3 Ако си послужа с понятие от Братя Карамазови, това е „своеволие”. При други случаи Зедълмайр привлича 
в подкрепа на своите тези творчеството на Достоевски.
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тели и магове, които проектират действителност, за която няма нравствени 
ограничения; желанието им е безмерно и безгранично. Наистина ли Зедълмайр 
не разпознава съвпадението между образа на диктаторите харизматици от 
първата половина на ХХ в. и на „естетическия субект”, който сам описва? 
В този момент размишленията му остават обаче ограничени в областта на 
изкуството. Или поддавайки се на изкушението и на изкусителя, се присъединя-
ва към проектирания нов свят и става член първо на австрийската, а по-къс-
но и на общонемската националсоциалистическа партия? „Това „eritis sicut deus 
(ще бъдете като Бог)” почива тъкмо върху „договор с дявола” (Sedlmayr 1964: 
74).4 Зедълмайр, съзнавано или не, прави характеристика и на своето поведение, 
макар да не отнася характеристиката към себе си. Стремежът на човека да 
стане Бог е наказуем и този стремеж Зедълмайр разпознава в творчеството 
и в поведението на модерния художник, чието образцово въплъщение е Пикасо. 
„Съвсем непредставимо е за този тип човек напр. да изобрази разпятието; то 
ще се превърне при него в богохулство.” (Sedlmayr 1964: 83) 

Модерността е „космическо и антропическо” нарушение

Загуба на средата се състои от три раздела, озаглавени „Симптоми”, „Диагно-
за и протичане”, „За прогнозата и решението”. В края на централната част 
„Загуба на средата” (озаглавена така, както и книгата) Зедълмайр обобщава 
диагнозата си за епохата, в която живее: „Самата същина на познанието, с 
което достигаме върха на нашето изследване, се състои в това да осъзнаем, че 
сегашното състояние на човека, проявило се ясно в символите на изкуството, 
е нарушение и че това нарушение е космическо и антропическо в сърцевината 
си; то само периферно е социално, икономическо и културно” (Курсивът на Х. 
З. Sedlmayr 1965: 161). Диагнозата му пренася симптоми, установени при лични 
психични затруднения, върху времето от първата половина на ХХ в. и по-общо – 
върху епохата на модерността. „При душевни заболявания съществува типич-
ното чувство, „сякаш човек виси във въздуха, съществува отчуждение, изсту-
дяване и умъртвяване на външния свят” (Sedlmayr 1965: 163). Също загубата на 
чувството за реалност е сред симптомите на заболяването, от което страда 
модерността, смята Зедълмайр. 

Каква е познавателната сила на тази диагноза? Зедълмайр смесва психотерапия 
(Виктор Франкъл, Лекарска грижа за душата) и психиатрия (Карл Ясперс, Всеобща 
психопатология). Симптомите, посочени от Франкъл, се отнасят до затруднения-
та в общуването и по-общо – до затрудненията, признати или не, в отношението 
към собствения психичен, както и към външния свят; докато симптомите, които 
Зедълмайр посочва от книгата на Ясперс, се отнасят до психиатрията. Разли-
ката между психотерапия и психиатрия е качествена, Зедълмайр я пренебрегва. 
Диагнозата е извлечена от уместно подбрани примери от изкуството, които 
обаче Зедълмайр представя за цялото модерно изкуство. Навлизането в опровер-
гаващата конкретност би имало смиряваща сила. Последните три страници от 

4 Цитатът е от думите, с които змията подтиква Ева да яде от плода на дървото. Eritis sicut Deus, scientes 
bonum et malum (1. Мойсей 3, 5).
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централната част на книгата са озаглавени Analogia morbi. Пренасянето на меди-
цински термини върху социални явления може и е довеждало до опасни последст-
вия за групи от обществото.5 Причината е, че не се пренасят термини, които 
назовават здраве или жизнени функции, които са в равновесие, а термини, които 
назовават болест и органично разстройство. С какво се ангажира Зедълмайр чрез 
своята диагноза – с космическото подобряване на човешкото? Той целенасочено 
заема позиция, от която „да каже не на опасностите на епохата”. Това е позиция 
на вънпоставеност, която обаче е и извън историята. Подобна надисторична по-
зиция обаче е възможна само за Бог. Различна е критичната позиция, която също 
казва не „на опасностите на епохата”, но тя самата е вътре в епохата.

Зедълмайр с основание критикува желанието за разрушение при модернизма, кое-
то се проявява в: заличаване на съществуващите култура и изкуство, започване 
от нула, култ към рационализма и към техниката, военна реторика. И все пак 
модернизмът не е цялото модерно изкуство, нито е толкова единен, колкото 
косвено го представя чрез отрицанието си Зедълмайр. Създавайки неразчленен 
образ на модерното изкуство, той улеснява основната си задача – да го отре-
че. В това отношение между неговата позиция и тази на съветския естетик 
Михаил Лившиц няма разлика. В противоположност на модерното, Зедълмайр 
създава идеализиран образ на изкуството и на неговата обществена функция в 
Европа от ранното християнство до епохата на барока, с което също улесня-
ва втората си задача – да противопостави двата периода в полза на „старото 
изкуство”. Смятам, че да се защищава концепция, според която изкуството се 
развива надолу – от златния век към железния, е проява на митично мислене. 

Класическата и християнската традиция срещу 
модернизма

Обезчовечаването на изкуството и загубата на човешкото, смята Зедълмайр, 
са сред основните характеристики на модернизма от началото на ХХ в. Все 
пак съществуват произведения, които защищават човешката мярка и истин-
ното изкуство, каквито са „Торсо” от Роден и двете женски фигури „Мисълта” 
и „Нощта” от Аристид Майол.6 „И в епохата на лятата стомана, на стъклото 
и на бетона техните (на скулпторите; курсивът на Х. З.) материали остават 
старите: дърво, глина, камък и бронз. В тях най-вече живее истинската „тради-
ция”. Човешко достойнство, оформяща сила и близост до вечността на антична 
Гърция са в единство. ... Когато човек се приближи до Роден, до Майол, той е в 
друг, по-чист свят” (Sedlmayr 1965: 138). В спомените си Арно Брекер, върху чие-
то творчество фигурите на Майол въздействат, пише: „Той (Майол) възвестява 
изпълнената, напрегната и с подчертан обем форма на своите произведения. ... 
С Майол се възражда първичната сила на природата” (Breker 2006: 103). Клаудия 
Шьонфелд, от чиято статия вземам цитата, смята, че Брекер също има пред 

5 Днес пренасянето на икономически и финансови термини върху всички социални отношения, превръща-
нето на човека изцяло в стока е явление с отчетливи и многопосочни отрицателни последствия.
6 В 1937 скулптурната фигура „Мисълта” получава названието La Méditerranée. Съществуват мраморна ре-
плика и бронзови отливки. Аристид Майол, „Мисълта” (La Pensée), ок. 1905/07, варовик, 114 x 78 x 107,5 см.
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вид усвояването на Античността от Майол. В своите класически, ориентирани 
към гръцката античност предпочитания Зедълмайр се ръководи от определен 
избор: не обосновава своята теза чрез някоя от героичните и мускулести фигу-
ри от 1920–1930-те години (напр. от Емил Антоан Бурдел или от Арно Брекер). 
Дали Зедълмайр би включил обаче в своето понятие за изкуство фигуративни 
скулптури от същата епоха – края на ХIХ и първите три десетилетия на ХХ в., 
но в които има социален ангажимент? Дали би сметнал, че те също са в отно-
шение към вечната същност на човека, към неизменните ценности, към Бога? 

Зедълмайр избира освен Майол като пример за „по-чист свят” и Роден. Ако 
творчеството на Майол е близко на Зедълмайр поради своята класичност, то 
с творчеството на Роден Зедълмайр се чувства свързан поради общата и за 
двамата религиозна, католическа ориентация. Ще се опитам чрез тълкуване на 
конкретно произведение да разбера твърденията на Зедълмайр за „по-чистия 
свят”, а също така – за представянето на надсетивния свят и за просветля-
ването на материята, в което той вижда същността на изкуството. Актова 
пластика от Георг Колбе носи название Assunta (Възнасяща се).7

7 Преводът на „Асунта” би трябвало да е „Успение”. А граматично – „Възнесла се”. Но завършеното действие, 
което предава причастието при втория превод, струва ми се, не съответства на действието – издигане нагоре, 
което фигурата въплъщава. По тази причина предпочитам сегашното деятелно причастие – „възнасяща се”.

Георг Колбе (1877–1947), Assunta, бронз, 193 см вис., 1921, 
Kunstmuseum, Гелзенкирхен
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Assunta е традиционното название на възнасящата се към небето Богородица. 
Виждаме обаче голо тяло на млада жена. Затворените очи и дланите, почти 
допрели се пред гърдите, създават впечатлението за молитвена вглъбеност. 
„Възнасящата се” е стъпила с единия си крак върху опора, която с известно въ-
ображение можем да възприемем като облак, леко прегънатият десен крак допъл-
ва впечатлението, че фигурата се носи във въздуха. Прическата, която плътно 
прилепва към главата, напомня на нимб. Гладката повърхност на статуята, съ-
вършеният овал на лицето също са елементи на идеализиране. Пред нас сякаш е 
душата на възнасящата се. Ако статуята е експонирана така, че зрителите да 
я възприемат от място, което е по-ниско спрямо статуята, впечатлението за 
издигане във въздуха ще бъде подкрепено и поради издължеността на фигурата; 
скулптурният обем е ориентиран по вертикала. Общата височина (на фигурата 
и на опората) е 193 см, което е елемент от въздействието, че възнасящата се 
е вече във висш спрямо човешкия свят. Подобно възприемане би се постигнало, 
ако част от залата внушава чувство за параклис (за капела), в който стату-
ята да е поставена на разстояние и едновременно – на определена височина. 
Експонирането на „Асунта” в Художествения музей на Гелзенкирхен подтиква в 
известна степен към подобно възприемане.

Фигурата наистина създава образ на идеализиран и „по-чист”, макар и не 
по-устойчив свят. Модерността  е както в свързването между голота и въз-
несение, така и във формообразуващи елементи. Опростяването на формата 
(което Зедълмайр откроява при Майол) е път към абстрахиране на телесното 
и възможното му свеждане до стереометрични обеми. В „Асунта” това е само 
посока, но тя все пак е забележима: лицето напомня на африканска маска, бе-
дрото на десния крак и шията са почти цилиндрични форми, подчертаните ра-
мене и тясната талия загатват обърната пресечена пирамида. Колбе е усвоил 
и преобразувал елементи от авангардите, създавайки класическа и авангардна 
форма едновременно. Въздействието на скулптурата се дължи, смятам, на съв-
ременното тълкуване на класическата форма в съчетанието  с модерни еле-
менти от експресионизма и от кубизма. Тя не е извънвремева, дори ако това е 
било желанието на скулптора. Да  припишем вечна стойност, ще е израз на 
нашето, невъзможно, желание да победим времето, но няма да е съответно на 
историчността на скулптурата. 

Истинското изкуство е образ на свръхестествен ред

Диагнозата, която Зедълмайр поставя на модерното изкуство и особено на 
изкуството от първата половина на ХХ в., се основава на точни наблюдения. В 
книгата обаче няма да намерим анализ на отношението между социални събития 
и изкуство, защото истинското изкуство не е в отношение към „духа на време-
то”, с други думи – към проблемите на своята съвременност, а още по-малко – 
към актуалността. Невярна според него е тезата, че изкуството е или тряб-
ва да бъде израз на своето време; тя била показателна за мислене, което се 
разтваря в преходността. За Зедълмайр „истинското” изкуство не притежава 
историчност, защото е епифания на свободата спрямо времето, то е вечното 
в преходността. От размишленията му следва, че същността на изкуството и 
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на човека е извънисторична и макар да се явяват под различни форми в истори-
ята, то същността им не се променя. За Зедълмайр неисторичната същност на 
ценностите е достойнство, затова концепцията му има като основополагащи 
сили устойчиви и непроменливи същности – човека, човешкия дух, културата и 
изкуството. Аргументацията, която привежда Зедълмайр, е характерна за ан-
тимодерното мислене – да настоява, че истинската реалност и/или истинското 
изкуство са трансцендентни същности, недостъпни за историята, те прите-
жават неизменна валидност и непреходна истинност (Sedlmayr 1965: 215). Ето 
защо Зедълмайр предпочита да говори за връзката между човека и космоса, а не 
за човек и общество. Това обаче е прикрита претенция за власт над историята 
и над истината. С основание Волфганг Заур отбелязва: „Фундаментално остава 
неговото статично разбиране за света, човека и изкуството, което съответ-
ства на мисленето му в пространствени форми” (Saur 2009).

Зедълмайр е впечатляващо последователен: в съчиненията си той не споменава 
за Втората световна война, нито за Първата, при положение че е участник и в 
двете. Но войните са исторически събития и нямат отношение към задачата на 
изкуството да е образ на неизменния и свръхестествен ред. Когато споменава 
социални събития, Зедълмайр използва метафори: „Левият немски романтизъм” 
ок. 1795–1800 има зад себе си сянката на Френската революция, а анархистич-
ните художествени движения ок. 1910–1915 – предусещаната сянка (курсивите 
мои – А. А.) на Руската революция” (Sedlmayr 1978: 175). И в двата случая мета-
форите внушават, основателно, заплаха и ако продължа метафората, и помрък-
ване на светлината, което е друга тема на Зедълмайр. 

Задачата на художника е „да онагледи – чрез образи на нарушения естествен 
ред – свръхестествения ред, който никога не може да бъде нарушен” (Sedlmayr 
1965: 215). Срещу това твърдение на Зедлъмайр искам да отбележа, че рели-
гиозните образи (на стена, на дърво, на платно, на друг материал, както и 
скулптурите и релефите от различен материал) в Европа, на Изток и на Запад, 
защищават и пропагандират ценности, те не просто онагледяват събития от 
Библията или от житията на светци и на мъченици, а са деятели в своята 
историческа среда, те са въздействаща сила, а не извънисторични образи на 
свръхестествен ред. 

Перспективата, „най-важната нравствена задача” във втората половина на 1940-
те, Зедълмайр вижда, опирайки се на концепцията на Владимир Соловьов, „в изграж-
дане на живота отвъд (курсивът на Х. З.) перспективата на времето, единствено 
с поглед към върху вечното в човека, към неговия произход, но не във времевия, а 
в освободения от преходността на времето смисъл” (Sedlmayr 1965: 235). Зедъл-
майр е единственият сред немскоезичните мислители, чиито съчинения познавам, 
който се чувства концептуално свързан с руски религиозни мислители (най-често 
това е Бердяев, но също така с Владимир Соловьов, Вячеслав Иванов, Владимир 
Вейдл и Достоевски). В 1947, когато Зедълмайр завършва Загуба на средата, 
Сартър създава понятието „ангажирана литература”. Социално ангажираните 
естетически позиции са извън полезрението на Зедълмайр, но чрез концепцията 
си той дава косвен отрицателен отговор на въпроса съществува ли ангажирано 
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изкуство. Наличието на социална несправедливост и отношението на изкуството 
към нея не е въпрос, който занимава Зедълмайр. Социалният идеал на Зедълмайр е 
теократичен, Католическата църква трябва да заема средищно място в човеш-
кия живот, както и вярата да определя ценностите, ръководещи поведението на 
човека. Норберт Шнайдер смята, че именно защото се опира на Католическата 
църква като социална организираща сила след 1945, „Зедълмайр може да определи 
… модерното изкуство като „неморално” и „вътрешно изродено”, без тези форму-
лировки да му напомнят с нещо съвсем скорошното минало” (Schneider 1990: 274).

В заключението на Загуба на средата, недвусмислено озаглавено „Етимасия” (под-
готвянето на престола на Христос за неговото завръщане), Зедълмайр заявява 
своето верую: „Единствената рецепта ... – да се съхрани вечният образ на човека, 
да се възстанови. Но този вечен образ не може да бъде измислен от самия човек. ... 
Човешкото не може да бъде съхранено без вярата, че човекът – като възможност – 
е образ Божи и е включен в един, макар и нарушен световен ред. ... Лостът не 
трябва да се постави извън, в общото, а вътре в самите нас” (Sedlmayr 1965: 246). 
Веруюто си авторът изказва в жанра на проповедта. Не политическото устрой-
ство и социалните отношения са решаващи, а отделният вярващ човек. Последни-
те изречения от заключението на тази най-четена книга на Зедълмайр извикват 
образа на обетованата земя и на съвършения човек, на богочовека. Не изпитвам 
съмнение в искреността на автора; смятам обаче, че тази проповед е лесно гово-
рене, което се отнася за едно „винаги-навсякъде” и „никога-никъде”, говорене от 
извънисторична и социално необвързана позиция. Решението, което предлага, за да 
се преодолее кризата на модерността и на модерното изкуство, е религиозното 
обновление на всеки един; обновлението на света е индивидуална отговорност, 
индивидуално осъзнаване, че човекът е образ на Бога. Същевременно това решение 
напомня на ретроутопия – връщане към разбиране за субекта, за неговата соци-
ална стойност отпреди Първата световна война. Опитът, който Зедълмайр има 
от двете световни войни, както и от десетилетията между тях, го е убедил, че 
индивидът е подчинен на нови сили, съпротивата срещу които е възможна, но без-
успешна. Апелът му за религиозно обновление като съпротива срещу модерността 
и срещу подчиняването на субекта обаче е с предвидим резултат.

Концепцията на Зедълмайр се гради върху съчетаването на морални, религиозни 
и естетически основания. И аз съм убеден, че етическо и естетическо са съ-
отнесени, но по начин, различен от този на Зедълмайр. Смятам, че силата и на 
двете категории е, когато, практически приложени, са подчинени на открита и 
изследваща нагласа, а не когато са само ограничаващи и нормиращи. Изследва-
нето е свободно и не предполага непременно пълно отхвърляне на съществува-
щи, нито пълна реставрация на минали норми. Целта, смятам, е изследване на 
възможности за преобразуване на съществуващото. 

Демоничното изкуство

На Втория международен конгрес „Християнство и raison d’etat. Хуманизмът и 
демоничното в изкуството” в 1952 Зедълмайр прочита доклад, озаглавен „Из-
куство, толкова модерно, толкова дяволско”. Основната му теза е: „Едно худо-
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жествено произведение е демонично, дяволско, когато чрез образ утвърждава 
изказване, което е онтологично невярно за Бог, за ангелите, за човека, света, 
природата и т.н.; с други думи – когато въплъщава подобно изказване в худо-
жествена форма, която подтиква зрителя да одобри и да приеме невярното 
твърдение. Подобно художествено произведение е „преобръщане” … не само на 
ценностния, но на онтологичния ред, което и съответства на първото значение 
на термина „дявол”, дяволско” (Sedlmayr 1952). Зедълмайр привежда примери за 
„дяволски” произведения: стенописа на Хосе Клементе Ороско в библиотеката 
на колежа „Дартмът” в САЩ, „Angelus novus” от Паул Клее, произведения от 
Макс Ернст, Джеймс Енсор, Пикасо, Джордж Грос, Де Кирико, Архипенко и още…

Преценката на Зедълмайр за рисунката Angelus novus от Клее е: „… каквато и 
форма да е възможно да приеме образът на един ангел в представите на човека, 
никога не може да бъде „пременен” в тези гротескни и идиотски черти. Нюансът 
на сардоничен хумор не само не отслабва, но подчертава ужаса на явяването” 
(Sedlmayr 1952). Рисунката представя „ангел”, чиято глава господства над едно 
почти несъществуващо тяло, краката и стъпалата обаче са птичи. Ангелът има 
опашка и с това също напомня на птица. Крилата, ако това са крила, и опашката 
са в посока, обратна на тази на главата и на краката. Къдриците на ангела се 
развяват, крилата са разтворени – дали току-що е кацнал, или се готви да отле-
ти; и двете допускания са възможни. От този ангел не бива да очакваме подкрепа. 

Не споделям ценностната позиция на Зедълмайр, за да преценя чертите на 
ангела като „гротескни и идиотски”, но изображението е смущаващо. Що се 

Паул Клее, Angelus novus, акварелна рисунка, 31,8 х 24,2 см, 1920,  
Israel-Museum, Йерусалим
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отнася до „нюанса на сардоничен хумор”, ако Зедълмайр е имал предвид злора-
до или злостно разкривяване на лицето в усмивка, по-скоро не виждам такава. 
Къдриците, напомнящи на хартиени ролки, както и общата разместеност на 
двете половини на лицето (ушите не са на едно равнище, двата предни зъба са 
израснали под наклон – единият наляво, другият надясно) придават на главата 
и на цялата фигура елемент на карикатурност, на почти комична фигура. Ако 
подобно наблюдение е подтикнало Зедълмайр към извода за „гротескни” черти, 
той е прав. Смущаваща е фигурата на ангела и защото тя е „изградена” от 
плоскости, очертани чрез агресивни линии и от пастелни „миролюбиви” цветове. 
Ангелът с напрегнато внимание следи нещо, което става извън изобразително-
то поле. Мога да допусна – от израза на лицето, че той следи резултата от 
нанесена на някого щета. Този ангел неофит е далеч от идеалните образи на 
ангели, познати ни от много изображения и до края на ХIХ в. вкл. В един друг 
падащ ангел (Angelus descendens), 1918 (акварелирана рисунка) заплашително и 
комично са съчетани, но заплашителното преобладава. За серията от изобра-
жения на ангели, изпълнена от Клее между 1915 и 1940, Зедълмайр не се изказва.

Основна характеристика на изкуството е да бъде нееднозначно. В произведени-
ята на Клее, които познавам, особено от 1918 натам, нееднозначността е тяхна 
същностна черта и тя въздейства така, че дори когато не разбираме съвсем 
изображението, се чувстваме привлечени да се връщаме към него. Произведения-
та на Клее са изпълнени обикновено в малък формат, предполагат интимен свят 
и интимна реакция; не са изображения със средни или големи размери, чието съ-
държание, и чрез размера, се обръща към повече хора едновременно. Смятам, че 
това също тревожи Зедълмайр – силата на въздействието, и тъкмо срещу нея 
е насочена враждебността му, защото определението „идиотски черти” е израз 
на дисквалифицираща враждебност. С други думи, Зедълмайр възприема именно 
тази нееднозначност или неуловимост на значенията при Клее като опасна. Той 
е убеден, че Клее е един от художниците, които са „привлечени по магичен начин 
от извънчовешкото и извънприродното, от мрака, недействителното и несъзна-
ваното, от хаоса и от нищото” (Sedlmayr 1965: 156). „Присъдите” на Зедълмайр, 
както е и тук, са резултат от разбиране, но и от границите, които сам е на-
ложил на своето разбиране. Преценките на Зедълмайр не страдат от липса на 
яснота, но той може в различни места дори на една и съща книга да ограничи 
първоначалното си отрицание. Така е и спрямо творчеството на Клее, за което 
той към края на Загуба на средата, цитирана малко по-горе, добавя следното: 
„… когато в историята образът на Ада в своя ужасяващ вид е бил преодоляван, 
той се е разтварял във форми на освобождаващ, почти космичен хумор. И къде-
то този елемент бива добавен, дори да е слаб, в модерното изкуство – както е 
понякога при Кубин и при Клее (или както е при Кристиан Моргенщерн), безчо-
вечността и меланхолията на това изкуство е пречупена” (Sedlmayr 1965: 245). 
Зедълмайр свързва модерността със страх, меланхолия и отчуждение, на които 
противопоставя ведростта.

Изображенията на ангели от последните години на живота на Клее обаче са 
други – те напомнят чрез привидна простата на детски рисунки и сякаш изобра-
зяват душевни състояния, преживявани от деца. Начинът, по който художникът, 
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без подробности, изобразява ангелите, създава впечатление за невинност, чис-
тота и безхитростност. Един, т.е. една от тях е „оплодена” (Gefruchtet)8; със 
затворени очи тя слуша ставащото в нея, „плодът” се е ококорил, жизнен, но и 
агресивен9; какъв е плодът, който ангелът носи? „Ангел забраван”, изглежда, се 
срамува, че отново е забравил да направи нещо. Защо Зедълмайр не казва и дума, 
че Клее създава и друг, „неидиотски” образ на ангелите? Чувствителността, 
изглежда, не е била сред отличителните качества на Зедълмайр.

В модерността има художници, чието творчество би трябвало да е близко на 
Зедълмайр (Жорж Руо, Макс Бекман и др.), но той само споменава имената на 
някои от тях, без да тълкува творчеството им. Впечатлението е, че не желае 
да се занимае със затрудненията, които тяхното творчество би поставило 
пред концепцията му за изкуството като симптом на епохата. С едно изключе-
ние обаче – Зедълмайр е автор на кратка статия „Франц Марк или невинността 
на животните”, 1951, в която успява на няколко страници да систематизира 
творчеството на художника. Зедълмайр подчертава както предимствата на 
съдържанието, така и опасностите пред избраната от художника форма – на-
туралистична, кубистична и абстрактна в трите периода на творчеството му. 
В съгласие с концепцията си той различава формата от духовното съдържание, 
извеждайки на преден план голямата етическа сила и „чиста сериозност” в 
творчеството на Франц Марк. Зедълмайр разкрива убедително, присъединявайки 
се към вече направени изследвания, религиозната основа в творчеството на 
Марк. Тази основа не е само християнска, но тя е движещата сила на неговите 
художнически търсения и страдание. В този текст на Зедълмайр има повече 
от проницателност и от способност за систематизиране – Зедълмайр изпитва 
чувство на привързаност към човека и към художника Франц Марк. В потвържде-
ние на тази привързаност и не само към Франц Марк, привеждам следния цитат: 
„… кръстът, който трябваше да носят художниците от това време, навярно 
е образът на човека в неговата поквара, нечистота, пропадане и грозота. Да 
носят този кръст беше възложено на художници от съвсем различен тип [в 
сравнение с Марк] – на Руо, но също и на Кокошка, дори на Георг Грос и на много 
други. Не всички го носеха смирено, някои – проклинайки, други – със садистична 
или мазохистична наслада, но те всички го носеха” (Sedlmayr 1951: 437, курсивът 
на Х. З.).

Същите художници, които Зедълмайр рязко критикува в Загуба на средата, тук 
се оказват носители на кръста на епохата. Не е еднозначна оценката му за 
модерното изкуство. По същия начин Зедълмайр пише за страдащите хора на 
изкуството в ХIХ в., сред които е предпочитаният от него писател Адалберт 
Щифтер. Едновременно с чувството на привързаност откривам обаче и основна 
за мисленето на Зедълмайр характеристика – желание за осъждане на всички 
отпаднали или непринадлежащи към християнската вяра (Sedlmayr 1951: 438).

8 Библиотеките поради пандемията са затворени. Нямам достъп до каталози. Изображението изтеглих от 
мрежата; надявам се, че разчитам добре образа и надписа под него.
9 Срв. характера на чертите, чрез които е създадено лицето на ангела, и лицето и тялото на детето – „ембри-
он”.
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„Новото строителство” не е изкуство

Зедълмайр критикува превръщането на архитектурата в делова и функционална 
конструкция, на архитекта в конструктор и под това има пред вид новата архи-
тектура в Европа през 20-те г. на ХХ в. (Баухаус, Корбюзие и др.). Изкуството 
на строителството се превръщало в част от общия технически и индустриален 
процес на модерността. Това той нарича неизкуство, но не предлага алтерна-
тива. „Каквото … и да бъде изкуството, негова характеристика е силата – про-
явяваща се исторически по различен начин – да се издигне извън делника и над 
него” (Sedlmayr 1978: 214). Докато целта на „новото строителство” през 20-те 
е „да се включи в делника на света” (Sedlmayr 1978: 213).

Своето намерение да създават жилищна среда, подкрепяща именно делника, 
създателите на термина neues bauen (ново строене) заявяват и чрез начина 
на изписване, отказвайки се от главната буква при съществителното bauen. 
Характеристиките, които създателите и защитниците на този тип модерна 
архитектура посочват като нейни предимства, са за Зедълмайр „деградира-
не на архитектурата”. Зедълмайр разбира добре, че жилищното строителство 
през 20-те е отговор на нови социалните нужди: „… застроения обкръжаващ 
свят на масите да стане по-красив и поносим. Днес виждаме, че тази цел не е 
постигната” (Sedlmayr 1978: 214). Но разбирането му служи само за да отрече 
социалната цел на това строителство.

Зедълмайр предпочита да не обсъжда друг тип ново строителство – т.нар. 
„селища” и „дворове” (Siedlungen und Höfe), които се строят през 20-30-те в 
Австрия и в Германия. Това е социалдемократическият отговор на масовия при-
ток на хора в градовете след края на Първата световна война. Той не обсъжда 
и рационализирането на интериора в тези жилища – подвижни стени, прибиращи 
се в стените мебели, новия опростен и функционален дизайн на мебелите, пес-
тенето на усилия в кухнята чрез непознато до този момент рационализиране 
на движенията, необходими за приготвянето на храната, и т.н.10 Новото строи-
телство във Виена, където живее по това време Зедълмайр, е с ясна гражданска 
и политическа ориентация; критиката на Зедълмайр също има ясна политическа 
ориентация – имперска. Джована Курчо смята, че архитектурните изследвания 
на Зедълмайр през 20-те са политически утопичен проект, насочен към бъде-
щето, но „основан върху пренебрегването на сегашното” (Curcio 1996: 7). Тези 
изследвания се противопоставят на урбанистичната и социална политика на 
„червената Виена” от същото десетилетие, в която политика той вижда опит 
да се заличи паметта за Хабсбургската империя. 

Политически убеждения

След присъединяването на Австрия към Райха Зедълмайр става член на Нацио-
налсоциалистическата партия; преди това – между 1930 и 1932, е бил член на 
нелегалната Австрийска националсоциалистическа партия. Външната политика 

10 Ще спомена само две имена – Антон Бренер и Маргарете Шюте-Лихоцки.
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на националсоциалистическа Германия е насочена към създаване на нова импе-
рия, която да обедини всички земи, населени с немци. „По това време (1920–1930-
те – б.м. А. А.) политическата позиция на Зедълмайр се разполага в спектъра 
на политическия католицизъм (съответно – на съсловната държава, обоснова-
вана от клерикалфашизма) и на аграрните великонемци” (Schneider 1990: 272). 
Според Шнайдер реставрационните политически идеи на Зедълмайр за връщане 
към империята са в стила на немския романтизъм, което означава, че в пред-
ставата на Зедълмайр Райхът ще възстанови империята отпреди модерност-
та. В 1938 Зедълмайр публикува „Политическото значение на немския барок”, в 
която статия „създава по отношение на архитектурата идеята за имперски 
стил (Reichsstil)” (Curcio 1996: 8). Бароковата архитектура на Фишер фон Ерлах 
създавала общ германски език в името на общ идеал. В изданието на книгата 
за Фишер фон Ерлах от 1976 политическите акценти са изместени в посока 
към общоевропейския контекст и към австрийската способност да преодолява 
противоположностите и да удържа равновесието. Цялото богатство на доку-
менталния материал и на подробното изследване на архитектурата на Фишер 
и на епохата е обединено от възхвалата на този имперски и религиозен начин 
на живот, който за Зедълмайр, изглежда, е бил по-реален от действителността, 
в която е живял.

Антиизкуството

Според Зедълмайр антиизкуството се появява ок. 1910: целта му е „радикално 
отрицание на изкуството и унищожение на понятието за изкуство” (курсивът 
на Х. З., Sedlmayr 1978: 218). Отрицанието на изкуството се проявявало във 
всички области – антимузика, антитеатър, антироман, антистихотворение, ан-
тиархитектура. „Бунтът срещу изкуството изобщо е съпроводен с изпълнени с 
омраза атаки срещу всяка религия, срещу културата, срещу старото изкуство” 
(курсивите на Х. З., Sedlmayr 1978: 219). Защитниците на антиизкуството се 
обявяват за постоянна революция. Тази агресивна нагласа се възобновява през 
60-те и откровено нарича себе си „антиизкуство”. Целта е разрушаването на 
изкуството. Техниката на монтажа от хетерогенни материали означава залеза 
на изкуството; същото се постига и когато се използват материали, които 
са изхвърлени от употреба поради негодност. Това е унижаване на изкуството 
(Erniedrigung der Kunst), защото според Зедълмайр „съществен елемент на всяко 
изкуството е да облагородява материята, да я изведе до по-високо състояние” 
(Sedlmayr 1978: 218). 

Понятието за антиизкуство при Зедълмайр е резултат от основна нагласа, коя-
то предпоставя правомощия и поведения с ясни граници – социални и художест-
вени. Неспазването на правомощията и на сферите на действие довежда до 
опасност от социален и художествен хаос. Мисленето на Зедълмайр за общест-
вото и за изкуството предполага равновесно съотношение между устойчивост и 
контролирана динамика, на което обаче обществото и изкуството в модерност-
та не се подчиняват. Понятието за криза е част от скокообразната динамика на 
изкуството от края на ХIХ и през ХХ век. Определянето на художествени форми 
и действия като антиизкуство е рестриктивно, но гарантира съхраняването на 
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устойчиво, на нормативно понятие за изкуство. Не по-малко рестриктивно оба-
че е назоваването на същите форми и действия като антиизкуство от самите 
протагонисти на тези действия, защото те отричат предишното изкуство и 
твърдят манифестно, че създават нов свят и ново изкуство. Определението 
„анти/изкуство” и в двата случая, макар с противоположна насоченост, е са-
моутвърждаване чрез отхвърляне на нежеланото, изолационистки акт. А при ис-
торическите авангарди самоутвърждаването е свързано и с програмно насилие, 
продължаване на политическото насилие с художествени средства. 

Антиизкуството е близко до рекламата, смята Зедълмайр, мястото му е на 
витрината, в рекламни предавания по телевизията и на рекламните страници 
на списанията. „Опакованите сгради на Кристо са ослепително хрумване – като 
рекламен трик: тяхното обгръщане ги прави да бъдат забелязани, да изпъкнат, 
да станат интересни” (Sedlmayr 1978: 228). Зедълмайр заключава, че „сферата 
на рекламата и на стоките са истинската убежна точка на неизкуството и 
на антиизкуството” (Sedlmayr 1978: 229). В иманентния и автономен (което 
означава – лишен от трансценденция и самомнителен) модерен свят за изкус-
тво безкритично се приема това, което художникът смята, че е изкуство, а за 
художник се приема този, който смята, че изкуство може да бъде каквото и да 
е. „Реакцията на здравия човешки разум е да отвърне поглед от цялата тази 
съмнителна продукция” (Sedlmayr 1978: 230). Здравият разум може да е полезен 
в много случаи, но дали наистина може да служи за разграничителен критерий, 
определящ границите на разбирането за изкуството, от която и епоха да е то? 

Основното ми възражение тук срещу Зедълмайр е, че той си служи с веднъж 
завинаги установено, неподвижно понятие за изкуство. Художествени форми и 
действия, които не могат да бъдат включени в обхвата на понятието, биват 
обявени за не- или за антиизкуство. А художествени форми от ХХ в., които биха 
могли да бъдат включени в обхвата на понятието, биват премълчавани. Позици-
ята му не е изследваща и питаща, а нормираща и ограничаваща. Изглежда така, 
сякаш познанията на Зедълмайр за историята на изкуството, вкл. на модерното 
изкуство, му служат само за да не разбира модерността. Познанието на Зедъл-
майр за изкуството противопоставя и разделя – модерното срещу истинското 
изкуство, което е преди 1800 в Европа.

Защита на създадената от Бога природа

Най-актуалната страна в антимодерната концепция на Зедълмайр е критиката 
срещу отчуждаването и разрушаването на природата, което извършва модер-
ността, срещу антиприродността на модернизма. Не целият модернизъм е ан-
типрироден, но Зедълмайр не желае да прави подобни разграничения. Той смята, 
че враждебните на природата художествени движения съответстват на типа 
човек, който се е провъзгласил за автономен и за да утвърди тази своя илюзорна 
автономия, той трябва да се разграничи от живата традиция и от природата. 
Докато цялото предмодерно изкуство е било свързано с природата. 

„Само върху почвата на тази разгръщаща се враждебност спрямо природата 
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може да израсне антиизкуството.” „Новата епоха, която икономически се харак-
теризира с индустриализиране, а екологично – чрез привързаност към безжизне-
ното, се намира едновременно под знака на иманентността. … За да изглежда 
като неограничен владетел на битието, човекът трябва така да се огради, че 
да не забелязва своите прегради. (Ерик Фьогелин)” (Sedlmayr 1978: 224). 

И още едно твърдение, което сякаш е написано през последните години: „Земята, 
от която той живее, принуждава човека да осъзнае, че определени форми на него-
вото мислене и действие са разрушителни и че водят до „опустошение” в буквал-
ния смисъл … преодоляване на неприродата и завръщане към природния ред … не 
като романтическа програма, а като практическо следствие…” (Sedlmayr 1965: 
240; 242). Годината, в която Зедълмайр пише това, е 1948. Критиката му е от 
същата антимодерна позиция, от която той критикува и модерното изкуство. Но 
в това отношение антимодерността е проспективна, обърната към бъдещето.
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Антоанета Дончева

БЕКЕТ:	РОЛЯТА	НА	ПРЕДМЕТИТЕ	Е	

ДА	ВЪЗСТАНОВЯТ	МЪЛЧАНИЕТО
1

„Мисля, че ще трябва да съм в състояние да разкажа на себе си четири исто-
рии, всяка от които на различна тема. Една за мъж, другата за жена, третата 
за неща (к.м.) и накрая за някое животно, птица евентуално. Мисля, че това е 
всичко.”2

Предметите или нещата3, както Бекет обича да ги нарича, са обект на особе-
но внимание и интерес в драмите и прозата му. Тяхното присъствие, употреба 
и послание може да бъде дефинирано накратко с написаното от Макс Пикар: 
„Автономното съществуване на нещата се укрепва в мълчанието. Следата на 
божественото в тях се пази от връзката им със света на тишината, която 
придава на всичко в нея нещо от мощта на своето собствено автономно съ-
ществуване”4.

Огромният интерес на Бекет към функцията на предметите в неговото твор-
чество е плод и на засиления интерес към обектите (вещите) в изкуството и 
литературата на Европа през първата половина на ХХ в. Отношението обект/

1 С. Бекет, Молой
2 С. Бекет, Молой. Малоун умира. Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 219.
3  Езиковедите, изследващи творчеството на Бекет, са установили, че когато той превежда собствените си 
текстове от френски на английски език, предпочита да използва думата , „нещо”, където оригиналният френс-
ки текст се колебае между нещо и предмет/обект (chose and objet). В романа Неназовимото използва „обект” 
само когато има намерение за нещо като цел.
4  Picard, M. The World of Silеnce, Washington, DC: Regnery Gateway, 1948, рр. 3-4.
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субект е във фокуса на репрезентация в някои модерни течения в изкуство-
то като супрематизъм и сюрреализъм. Бекет е бил изключителен познавач и 
почитател на модерното изобразително изкуство и неговите творци, за което 
свидетелстват и текстовете му, посветени на Масон, Брам ван Велде, Пиер 
Тал-Кот. В коментара си за Брам ван Велде5 Бекет употребява фразата „le 
deuil de l’objet”6 – траурът на обекта или пък тъгуване по обекта. За Дейвид 
Лойд7 тя е твърде многосмислена, още повече че самият Бекет в превода на 
английски, направен от него самия, използва друго словосъчетание – „the search 
for an object”8 – в търсене на обекта. Независимо от разминаването в смис-
лите, и в двата случая несъмнено – пише Лойд – изборът на думите указва 
разпадане на връзката субект-обект, а подобна криза подхранва търсенето на 
Бекет на „чистия обект”9, на този, който се съпротивлява на присвояването 
му от субекта в акта на репрезентация. Авторът намира общи точки между 
изказването на Бекет и понятието „нещо в себе си” (Ding an sich) на Кант, 
т.е. специфичната за нещата независимост от съществуването на субекта, 
на когото се разкриват.10 Героят му от романа Неназовимото по свой начин 
формулира този проблем: „Казват, че там, където има хора, има и неща. Значи 
ли това, че щом приемаме едните, трябва да приемем и другите? Това трябва 
да се провери. Трябва обаче да избягвам духа на системата. Хора с неща, хора 
без неща, неща без хора, няма значение, разчитам да насмета всичко това за 
кратко време (к.м)”11. 

В есето „Съвременната ирландска поезия” (1934) младият Бекет прокарва раз-
лика между т.нар. „антиквари” и онези, които „осъзнават и огласяват появата 
на нещо ново, което се е случило, или пък на старо, което се случва отново”, а 
именно „разпадането на обекта”, което той отъждествява с „разпадането на 
субекта”, като твърди, че „става въпрос за едно и също нещо – разкъсване на 
линиите на комуникация”. За Бекет „художникът, който е наясно с това, може да 
назове пространството, което се появява между него и света на предметите 
... Той дори може да запише своите открития, ако е човек с голяма персонална 
смелост”12. Още в ранните си творчески години Бекет започва да използва фи-
зически обекти за производство на метафори, представящи различни аспекти 
на човешкото съществуване под силното въздействие на Данте. В Божест-
вена комедия често предмети и събития от отвъдния живот олицетворяват 

5  S. Beckett, Bram ven Velde, In Three Dialogues. Samuel Beckett and Georges Duthuit, ed. G. Duthuit, Transition, 
5 (1949). Историята на тази публикация е доста интересна. Трите диалога на Бекет с Жорж Дютуи до голяма 
степен са игнорирани близо десетилетие след издаването им през 1949 г. Първото извлечение от текста е 
собственият превод на Бекет на третия диалог на френски език, озаглавен „Диалог Самюъл Бекет – Жорж 
Дютуи” и публикуван в брошура на галерия „Мишел Уорън” за изложба на Брам ван Велде, проведена в Париж, 
7 май – 1юни 1957 г.
6  G. Duthuit, Three Dialogues. Samuel Beckett and Georges Duthuit, In Transition 5 (1949), p. 126.
7  D. Lloyd, Beckett’s Thing: Theatre and Painting, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. 
8  Ibid., p. 149.
9  Ibid., p. 120.
10  Ibid.
11  С. Бекет, Молой. Малоун умира. Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 352.
12  Samuel Beckett, Recent Irish Poetry, in Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, intr. and ed. 
Ruby Cohn, London: Calder, 1983, p. 70.
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умствени или духовни процеси: например – физическа реалност като огън в ада 
се използва, за да се тълкува метафизичен процес, толкова труден за разбиране 
(духовно наказание след смъртта), че може да бъде описан само метафорично.13 

В ранните си творчески години Бекет волно или неволно следва Хусерл, за когото 
обектите са интенционални и се конституират през съзнанието. В по-късната 
му проза те все повече се превръщат в помощни средства за репрезентира-
не на някакъв аспект от съзнанието на героя или за да задълбочат и услож-
нят играта „реалност-илюзия”. Друга знакова отличителност на опозицията 
субект-обект при него е преминаването на единия член от опозицията в другия 
до такава степен, че последният да се окаже определящ за екзистенциалната 
наличност на героя като в Неназовимото. Гласът на разказвача от романа много 
точно проблематизира границата между себе си и външния свят, която е обект 
на множество спекулации през вековете. „Думите, гласът ми, който ги изрича – 
казва героят на Бекет, – са като тъпанче, усеща се как вибрира”14: то разделя 
физическата и психическата реалност на „вън и вътре, а аз съм по средата – 
може би точно това съм аз.”

Не е учудващо, че вещите в театъра на Бекет често притежават антропомор-
фни качества, но се наблюдава и обратната тенденция – отнемайки от героите 
основни характеристики на човешкото, авторът ги опредметява. Като примери 
могат да бъдат посочени драмата „Не аз”, където героинята е редуцирана до 
уста, симбиозата между персонажи и кофи за боклук в пиесата „Краят на игра-
та”, та чак до пълното им отъждествяване с обекта (персонажите са три по-
гребални урни) в драмата „Пиеса” (Play). Двете посоки на движение експлицират 
емфатично процеса на дехуманизация на човека и подвижната граница между 
човешко-нечовешко и живо-неживо в творчество на Бекет. Понякога единстве-
ният възможен конфликт, особено в късните му едноактни пиеси, е между персо-
нажа и някакъв предмет, който се превръща в метафора на всичко извън героя 
и замества света: жената от пиесата „Рокаби” се трансформира в майка, след 
като започва да използва нейния стол. Предметът (фотьойлът) е задвижващият 
механизъм в персоналната трансформация на героя. 

Изследователите на драматургичния стил на Бекет са единодушни, че като 
част от неговия театрален език използването на предметите е комплексно 
и смислово ескалиращо във времето. В по-ранните му пиеси многообразието 
и количеството на вещите на сцената е значително по-голямо в сравнение с 
по-късните драми поради крайния минимализъм, който Бекет следва в своята ес-
тетическа програма. В пиесата „В очакване на Годо” чифт ботуши, шапка и ряпа 
са обект на непрекъснати дискусии между Владимир и Естрагон. Лъки носи въже, 
чанта, сгъваемо столче и кошница за пикник, а Поцо парадира с лула и часовник. 
Клов от драмата „Краят на играта” се движи със стълба, телескоп и будилник, а 
Хам носи непрекъснато свирка и играчка за куче. В „Последната лента на Крап” 

13  R. Rabinovitz, Time, space, and verisimilitude in Samuel Beckett’s fiction, In Journal of Beckett Studies, 2 (1977), 
pp. 40-46.
14  С. Бекет, Молой. Малоун умира. Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 457.



2020 / брой 3 (150) Пролет

127

героят бели банани и наглася лентата на касетофона през цялото време, а в 
„Щастливи дни”, предметите от чантичката на Уини са не само многообразни, 
но играят и ролята на задвижващ механизъм на нейните монолози. Характерно-
то за всички тях е овехтялостта или привидната им нищожност – камъчета в 
джобовете, мухлясали и раздробени бисквити, ботуши с грешен размер и в раз-
личен цвят, продупчени шапки. Те често биват губени и забравяни, изоставени 
или липсващи. В драмите от по-късното му творчество започва по-ясно да се 
проявява и друга знакова отличителност на опозицията субект-обект: преми-
наването на единия член от опозицията в другия. Понякога обектът дотолкова 
„изпъква”, че се превръща в конституиращ идентичността на героя/гласа и 
придобива статуса на субект или в условие за неговата наличност, както е в 
романа Неназовимото или пиесата „Рокаби”. В други случаи телата на герои-
те или части от тях са достатъчно отчуждени от притежателите си, за да 
бъдат възприемани като обекти (устата от „Не аз”). Предметите в пиесата 
„Действие без думи 1” са „персонажи”, които принуждават героя да действа по 
един или друг начин. Същото би могло да се каже и за светлината в „Пиеса”, 
която инициира диалога между мъжа и жените в зависимост от това чие лице 
е осветено.

Отношението персонаж-вещ в драмите на Бекет има съществен принос към раз-
бирането на термина „конкретен език” на А. Арто, дефиниран в главата „Източен 
и Западен театър”15. За да се промени посоката и начинът на използване на думи-
те в театъра, пише авторът на „Театърът на жестокостта”, творецът трябва 
да започне да ги използва конкретно в театралното пространство, което ще 
рече, че думите трябва да бъдат възприемани и манипулирани като материални 
обекти, които могат да се придвижват в пространството на сцената и да се 
комбинират с всичко останало и чак тогава да се търси тяхната мистична сила.

Ако целта на този текст беше да анализира само семиотичната функция на 
обектите в текстовете на Бекет, щяха да бъдат посочени много интересни 
зависимости. Но задачата му надхвърля тази иначе толкова интересна тема за 
анализ и ще се насочи в друга посока, формулирана от героя в романа Неназо-
вимото:

„И предметите? Какво е правилното отношение при възприемането на предме-
тите? Първо, необходими ли са? Какъв въпрос!”16 На този въпрос Бекет е дал 
своя отговор в друг свой роман: „Ролята на обектите е да възстановят мълча-
нието” (к.м.) – ще отговори Молой.17

Горното изявление дефинира не само сърцевината на идеята на Бекет за су-
бектно-обектните отношения, но и тяхната функция в цялото му творчест-
во. Обектите (вещите, предметите) в прозата на Бекет произвеждат сложни 
метафорични връзки и генерират метафизични послания. Авторът им възлага 

15  А. Арто, Театърът и неговият двойник, прев. Хр. Буцев, София: Наука и изкуство, 1985,
16 С. Бекет, Молой, Малоун умира, Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 352. 
17  Ibid., c.15. И в двете цитирания има промени в превода, направени от мен.
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много по-сложна и важна задача: възстановявайки мълчанието, те ще се окажат 
единствените „некорумпирани” посредници между Аза и битието, Аза и Другия и 
единственият възможен път на Аза към себе си. 

Как се стига до това?

Между XVII и XX в. безалтернативна очевидност както за философското, така 
и за всекидневното западноевропейско мислене е строгото субект-обектно от-
ношение в сферата на дейността във всичките нейни измерения. Непоклатима 
е убедеността, че инициаторът, източникът и двигателят за всяко действие 
е субектът, отъждествяван безостатъчно с човешкото същество. Принципи-
те на този възглед са заложени много преди това, още в античната елинска 
философия, продължена от средновековната. Условие за окончателното му ут-
върждаване обаче е налагането като „естествени” и единствено истинни на 
ред положения, основните сред които са хомогенността на пространството и 
времето, позволяваща тяхната „математизация”. Тя предполага както матема-
тическата им познаваемост чрез „последователно и непрекъснато обхващане”, 
така и математико-методологическото структуриране на обекта, възможно 
благодарение на понятийния схематизъм, присъщ на мислещото същество.18 В 
своята цялост тази структура е откриваема във философската система на 
Декарт, поделил предметите в действителността на два типа: res cogitans и 
res extensa. Така моделираното отношение „субект-обект” се именува по тази 
причина „картезиански модел”. Възникналите през XIX в. и доминирали почти 
целия ХХ в. социологически учения въпреки чувствителните различия между тях 
тълкуват социалните действия неизменно в този ключ.

В същото време, още от началото на ХХ в., ред първокласни западноевропейски 
философи поставят под сериозен въпрос тоталния монопол на този конструкт. 
Едни или други негови аспекти са подхвърлени на съмнение от мислители като 
Хусерл, Бергсон, Хайдегер, Ясперс, Витгенщайн, Сартър, Камю, Марсел, Мамар-
дашвили, Фуко, Марион, Кобуш. Сериозен удар в тази посока осъществява попу-
ляризирането на радикалните отклонения от него в парадигмите на теорията 
на относителността и квантовата теория. Крачка към цялостното му про-
блематизиране през XXI в. правят течения като Спекулативния материализъм 
(Алберто Тоскано, Рей Брасие, Грахам Хаман и др.), атакуващ принципа на антро-
поцентризма, и Новия реализъм (Маркус Габриел, Маурицио Ферарис, Александър 
Кънев и др.), разглеждащ света като констелации от факти (смислови полета, 
включващи далеч не само екстраменталната предметна сфера), от които зави-
си истинността на твърденията.

18  Вж. С. Попов, Декарт и математизацията на света, София 2017, с. 16-59.
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1.1. Обектите – единствено възможният път на Аза към 
себе си

Връзката субект-обект, герой-вещ при Бекет може да бъде онагледена чрез 
картината на Салвадор Дали „Лебеди, отразяващи слонове” (1937 г.) и херменев-
тичното усилие, пред което тя поставя своя наблюдател. Тази картина съдър-
жа едно от най-известните двойни изображения на Дали, където той следва 
творчески похват, определен от него като „спонтанен метод на ирационално 
разбиране”, обяснен в есето му „Завладяването на ирационалното” от 1935 г. В 
тази прочута картина на сюрреализма отраженията на три лебеда в езеро сред 
мрачни безлистни дървета се превръщат в слонове. Неестествено дългите им 
шии са отразени като хоботите на слоновете, телата на лебедите се превръ-
щат в ушите на слоновете в спокойната вода на езерото, а оголените стволове 
на дърветата придобиват формата на краката им. На заден план има пейзаж, 
раздвижен в топли цветове, контрастиращ с тишината и неподвижността на 
водата. 

В мълчанието е единствено възможна проявата, дори раждането на Аза и пос-
тигането на личностна автентичност според Бекет. „Мълчанието, да говоря за 
мълчанието, преди да се върна, бил ли съм вече там, не знам, всеки момент съм 
там, всеки момент излизам оттам (…), ако аз говоря, не съм аз (к.м).”19 

Как Бекет внушава тази трансформация? Как обектите възстановяват мълча-
нието?

1. Възстановяват паметта

Обектите действат като знаци, отключващи спомените на героите. Възста-
новявайки паметта на героя, хронотопът отново става валиден в текста. При-
мери: всички вещи от чантичката на Уини от драмата „Щастливи дни” играят 
ролята на парченца от пъзела на живота й – „на някогашната Уини” – както тя 
сама се изразява. Те съшиват историята, запълват дупките на паметта, ком-
пенсират забравата. Но емблематична в това отношение е драмата „Послед-
ната лента на Крап”. Крап се потопя в своите спомени, припомня си миналото, 
съживено от записа. Гласът от лентата, самият магнетофон се превръща в 
персонаж, с който Крап развива своеобразна афективна връзка, защото иззема 
функцията на Другия. Вещите в чантичката на Уини и лентата на Крап са не 
само обектите, съхраняващи спомени и възвръщащи паметта, те са и един-
ствените им допирни точки с това, което бихме определили като „смисъл на 
съществуването”.20 

„Да, тези са щастливите дни – когато има звуци. Когато чувам звуци. Мислех... 
Казвах, че преди съм си мислила, че са само в главата ми. Но не. (…) Не съм 

19  С. Бекет, Молой. Малоун умира. Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 486.
20  M. A. Doll, Walking and Rocking: Ritual Acts in Footfalls and Rockaby, In R. J. Davis, and L. Butler (eds.), Make 
Sense Who May: Essays on Samuel Beckett's Later Works, Gerrards Cross: Colin Smythe, 1988, p. 53.
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полудялa все още. (…) Някои остават. Звуци. Като малки песъчинки се разпадат. 
Това са неща, Уили. В чантата, извън чантата. И да, нещата имат техния жи-
вот, това винаги казвам, нещата имат живот (к.м.). (…) Човек не може да ги 
игнорира. Колко често си казвам, колко често съм си казвала – игнорирай ги, Уини, 
игнорирай камбанката, не  обръщайте внимание, просто спи и се събуждайте, 
спи и се събуждайте, когато желаеш, просто отваряш и затваряш очите си (…) 
и така до края. Но не. Не сега. Не, не!”21 За Уини от драмата „Щастливи дни” 
всички предмети отдавна са изгубили значението на вещи за употреба, те са 
живи и са единствените  останали „приятели”, които я свързват със света.

2. Възстановяват комуникацията

Героите на Бекет обикновено се намират на прага между живота и смъртта, 
между реалността и илюзията, между времето и безвремието. Възстановява-
нето на паметта, на спомените и гласовете от миналото не изчерпва функци-
ите на вещите в чантичката на Уини, нито пък на лентата от магнетофона 
на Крап. Всички тези предмети – магнетофон, магнитни ленти, речник, стара 
книга, микрофон и кутии за съхранение на ролки върху бюрото на Крап, вещите 
в чантичката на Уини, камъчетата в джоба на Молой, велосипедите, каквито 
ползват голяма част от героите му, изпълняват и друга важна функция: те въз-
становяват комуникацията на героя със себе си и другите, възстановяват връз-
ката му с реалността и живота. В подобни случаи предметите играят ролята 
на единствен посредник между Аза и битието в света на Бекетовия разказвач 
поради отпадането на езика като медиатор. Те изземат неговата функция и се 
превръщат в единствения канал за комуникация между съзнанието на героя и 
външния свят. „Изпитвал съм пошлото чувство на съжаление, което често ми 
вдъхваха предметите, особено преносимите – ще сподели Малаун – от дърво или 
камък, и пробуждаха у мен желание да ги държа у себе си и да не се разделям с 
тях, така че ги вдигах и пъхах в джобовете, често разплакан… И без спътни-
чеството на дребните предмети… които ми създаваха впечатлението, че също 
се нуждаят от мен, може би щях да се принудя да общувам с добри хорица или 
да търся утеха в някое вероизповедание.”22 

Молой, Малоун, Уини, Крап удържат битието си в диалог с предметите. Бекет 
възлага на обектите функцията на Другия в опозицията Аз-Другия. Само през 
тях и чрез тях героите могат да осъществят истинска комуникация, защото е 
диалог в мълчание. Езикът е ненужен и нежелан – анулирана е неговата маскира-
що-деструктивна посредническа функция. 

Бекет извършва „покушение срещу думите в името на красотата”23.

21  S. Beckett, Happy days, New York: Grove Press, 1961, p. 54-55.
22  Ibid., p. 300.
23  S. Beckett, German Letter of 1937 to A. Kaun, In Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, еd. 
R. Cohn, London: John Calder, 1983, pp. 51-54.
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3. Възстановяват движението на тялото и „възраждат” 
героя

Движението на тялото е важна характеристика на телесността според Мер-
ло-Понти и e неотменим и съществен елемент в опозицията разум-телесност, 
конструираща и санкционираща персоналната идентичност. Много пъти досега 
беше подчертано, че една от основните характеристики на Бекетовите герои 
е тяхната телесна инвалидност, трудната им и дори пълна неподвижност: в 
по-голяма или по-малка степен те се нуждаят от вид протеза, за да могат да 
се преместват в пространството (тези, за които това изобщо е възможно, за-
щото има и немалко на брой негови персонажи, които са приковани неподвижни 
в различен тип затворени пространства) – патерици, пръчки и колела. Най-лю-
бимият помощник на неговите протагонисти, както и на самия автор, е велоси-
педът. Молой се придвижва с колело, Малоун си спомня капачката на звънеца на 
своя велосипед, Мерсие и Камие имат велосипеди, Уот наблюдава велосипедите 
от къщата на Кнот, Клов си мечтае за такъв, докато все още съществуват, 
Моран би желал да напише четири хиляди думи за колелото, купено от сина му. 

Велосипедът е най-любимият Бекетов обект, присъстващ в голяма част от тек-
стовете му. За първи път той се появява в ранната му проза „Повече убождания, 
отколкото ритници” (More pricks than kicks) по начин, недвусмислено внушаващ 
дълбоката символична връзка между герой и велосипед, която ще присъства в 
цялото му творчество. Разхождайки се из парка на лудницата, героят на Бе-
кет – Белаква (който до голяма степен е автобиографичен образ), се натъква на 
изоставен велосипед и осъзнава, че не е възможно да устои на притегателната 
му сила. Тъгата от душата на Белаква не успява да бъде прогонена от неговата 
спътница Уини, но се стопява в момента, когато той слага ръцете си върху 
кормилото на колелото и се спуска надолу по улицата. „Това беше фина лека ма-
шина, с червени гуми и дървени джанти. Той се спусна по нанадолнището чак до 
края на улицата. Ръцете му залепнаха на кормилото. Той яхна здраво колелото и 
те заедно полетяха надолу по хълма, зад завоя, та чак до полето, където беше 
църквата. Тази машина за придвижване носеше истинска наслада, от дясната му 
страна морето се пенеше сред скалите, откриващите се пясъчни плажове от-
ново бяха жълти, а отвъд тях, в далечината, къщите на Ръш светеха в червено.

Тъгата на Белаква се свлече от раменете му като риза.”24 (к.м)

Велосипедът e единственото нещо в прозата на Бекет, което носи на героите 
му искрица радост от живота, нещото, което може да прогони тъгата, нещото, 
което е в състояние да предизвика най-нежното любовно обяснение, направено от 
героя му Молой: „Скъпи мой велосипеде (к.м.), кой знае защо боядисан в зелено като 
толкова много от твоята серия, няма да те наричам колело (к.м). С радост те 
извиквам пред очите си. Да те опиша надълго би било удоволствие за мен. Имаше 
малък клаксон или тромба вместо звънеца, с който сте свикнали. Използването на 
клаксона ми доставяше истинско удоволствие, почти сласт изпитвах. Ще отида 

24  S.Beckett, More pricks than kicks, Grove Press, New York, 1972,р.32



132

Християнство и изкуство

по-далеч и ще кажа, че ако ми се наложи да правя списък на нещата, които не са 
ми досаждали безмерно в безкрайното ми съществуване, то свиренето с клаксона 
би заело там почетно място”25. Няма по-еуфорична и изпълнена с опиянение от жи-
вота сцена в цялото творчество на Бекет от тази, описваща как Молой и синът 
му се качват на колелото и стигат до Балиба: „По-бързо! Изкрещях. Той натисна 
педалите. Наместих се добре на седалката. Велосипедът се залюля, изви се и 
набра скорост. Браво! Крещях на себе си от радост. Ура! – извика синът ми. Как 
ненавиждам това възклицание! Даже не мога да кажа колко. Вярвам, че бе толкова 
доволен, колкото и аз самият. Чувствах как сърцето му бие под ръката ми, въп-
реки че тя беше далеч от сърцето му. За щастие беше спускане. За щастие бях 
поправил шапката си, иначе вятърът щеше да я отвее. За щастие времето беше 
хубаво и вече не се чувствах самотен. За щастие! За щастие”26. Няма по-вълну-
ваща и оптимистична сцена в цялото творчество на Бекет от тази. Рядко се 
среща по-убедителна визия за единството между субект и обект.

Не само Белаква и Молой се чувстват като преродени от възраждащата сила 
на велосипеда. Единствено благодарение на връзката си с него Моран ще успее 
да постигне състояние, наречено от него „невъобразима лекота” (inconceivable 
levity)27. Тандемът човек-велосипедът носи живот, стопява тъгата и предизвиква 
любов за героите на Бекет. Само в тази симбиоза героите му се приближават 
най-близо до себеизразяването и самотъждествеността. Мечтаната визия на Бе-
кет за хармонична връзка между тяло и интелект е мъж, каращ колело – Хю Кенър 
го дефинира като „картезианския кентавър”28. Известният изследовател твърди, 
че той е плод на визията на Бекет за идеалното взаимоотношение човек-машина, 
в което тялото работи перфектно, неподдаващо се на екзистенциалните кризи на 
съзнанието. По думите на Кенер, „Декартовият човек е лишен от велосипеда си 
и се е превърнал в семпла интелигентност, привързана към умиращо животно”29.

Връзката велосипед-човек при Бекет е експлицитна за теорията на Бруно Латур 
„Деец-мрежа” (ANT), развивана от 70-те години на ХХ в. от група изследователи, 
обединени около него и Мишел Калон. ANT отстоява принципна симетрия между чо-
вешките и не-човешките дейци в рамките на мрежово осъществяваната дейност. 
Това предполага отменяне на антропоцентризма, релативиране на строгостта в 
опозициите „социално-природно”, „природно-културно” и т.н. Светът се гледа като 
интерактивна мрежа, динамично градена от човешки и не-човешки биващи. Изцяло 
се променя моделът, по който се мисли социалното, а и всеки друг вид действие, тъл-
кувано по-скоро като взаимо-действие, като синергия. Откритията в тази теория 
отварят между другото простор към изследване на феномени, гледани от предходни 
учения като девиации, изключения, случайности: промяната, иновацията, съпротива-
та, устояването, преодоляването на вътрешния и външния натиск. Задълбочаването 

25  С. Бекет, Молой, Малоун умира, Неназовимото, превод В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 2007, 
с. 18.
26  Превод от S. Beckett, Three Novels:Molloy, Malone Dies, The Unnamable, New York: Grove Press, 1955. По 
превода от С. Бекет, Молой. Малоун умира. Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, София: Фама, 
2007, с. 191.
27  Ibid., с. 120.
28  H.Kenner, The Cartesian Centaur. In Samuel Beckett: A Critical Study, New York: Grove Press.,1961, pp.117-132.
29  Ibid., p. 124.
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на изследванията в тази посока предизвика известни корекции в базисни концепти 
на теорията. Такива са напр. проблематизирането на понятието „превод”, заме-
нило при Калон, Латур и множество техни последователи понятието „действие”, 
доколкото и то визира само каузални действия, действия „за да”, неглижирайки ек-
зистенциалната активност. В рамките на базисната идея за симетрия се налага 
въвеждането на една асиметричност. Тази асиметрия няма картезиански характер 
и не е завръщане към антропоцентризма, а отчита природните особености на дей-
ците – човеци и нечовеци. С това се „реабилитира” понятието „същност”, мислена 
обаче не като някакъв абстракт, приписван на всеки подведен под него индивид, а 
като обхвата на потенциите/силите, присъщи на конкретна същност, реализирани 
неизменно не от „субстанции”, а от „ипостаси”, сиреч от самосъществуващи ак-
туализатори на тези сили, отличаващи се с уникалност благодарение на уникалния 
за всеки от тях набор от устойчиви вътрешни състояния (ἕξεις). Собствените им 
каузални действия се основават на същностните им природни сили и действия, вли-
защи обаче в действен обмен с действията на другосъщностни ипостаси в хода на 
т.нар. перихореза (взаимно енергийно прониквание). Мрежата от техните действия 
формира действителността, съставяна от активността на и в многообразните 
хетерогенни общности. Централна значимост от тази перспектива добива тялото, 
доказващо се като носител, медиатор, координатор и излъчвател на енергиите, на-
лични в ипостасите на дейците, без значение дали човешки или не-човешки30.

Теорията „Деец-мрежа” може да бъде приложена и онагледена чрез анализиране 
на отношението „предмет (обект, вещ) – субект” в текстовете на Бекет, кое-
то още веднъж доказва, че в развитието на социално-културните процеси няма 
изолирани процеси: изкуство и наука са в симбиоза и всяко направление по свои 
пътища прави открития, които илюстрират сходни процеси и отношения. „Оча-
рованията на реалността” носят привкуса на някаква парадоксалност. Но „кога-
то обектът се възприема като особен и уникален, а не просто като поредната 
единица от някакъв род, когато е независим и отделен от всяка обща предста-
ва или каузалност на общоприетото мислене, изолиран и необясним от невежи-
те, тогава и само тогава може да бъде източник на очарование и магия”31.

Бекет включва традиционните бинарни опозиции „език-мълчание” и „су-
бект-обект” в лабиринт, а ключът за разгадаването му кодира в обектите. 
Предметите или нещата, както той ги нарича, възстановяват мълчанието, като 
заместват Другия, тематизират по нов начин границата на разделението меж-
ду Аза и думите и компенсират невалидността на езика. Мълчанието, което въз-
становяват обектите в прозата и драмите на Бекет, има функцията да възроди 
Аз-а: първо за себе си, а чрез това – и за Другите.

30  Cf. I. Tchalakov, G. Kapriev, The Limits of Causal Action: Actor-Network Theory Notion of Translation and Aristotle’s 
Notion of Action, In Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, eds. A. 
Bammé, G. Getzinger, B. Wieser, 47 (2005), 389-433; G. Kapriev, I. Tchalakov, Actor-Network Theory and Byzantine 
Interpretation of Aristotle’s Theory of Action: Three Points of Possible Dialogue, In Ibid., 57 (2009), 207-238; S. 
Tanev, Actor-Network vs Activity Theory. Dealing With the Changing Nature of the Asymmetry in Human-Technology 
Inter-Actions, In Le sujet de l'acteur. An Anthropological Outlook on Actor-Network Theory, eds. G. Kapriev, M. 
Roussel, I. Tchalakov, Paderborn: Fink Verlag, 2014, 65-85; Иван Чалъков, За предприемачеството и устояването 
в науката: социология на лабораторния живот, София: Изток-Запад, 2015.
31  S. Beckett, Proust, New York: Grove Press, 1970, p. 11.
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Рецензии

Николай Петков 

ТЕКСТОЛОГИЯ	VS.	ТЕОЛОГИЯ,	

ИЛИ	ЗА	БОЖЕСТВЕНОТО	ВИНО	

НА	НОВИЯ	ЗАВЕТ

Рецензия на книгата на Павлин Събев Текстология vs. 

теология?, Велико Търново, Университетско издателство  

„Св. св. Кирил и Методий”, 2019.

Пиша за тази книга, защото вероятността да остане незабелязана е около сто-
те процента. И то не заради малкия тираж и университетската (на ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”) система на книгоразпространение, а защото в България все 
още не се е появила традицията, в която отец Павлин Събев работи. Наистина 
в областта на палеославистиката и византинистиката можем да се съизмерва-
не с имена, стандарти и постижения, сравними с най-добрите в света, но що се 
отнася до работа с ранните новозаветни ръкописи, без излишна патетика може 
да се твърди, че Павлин Събев е първият. И точно това е тревожното. Та нали 
преди да се превърне тревата в пътека, тя трябва да се стъпче. А основания 
за това има. Най-малкото, защото ако съвременният българин няма сетива за 
Писанието, ако то не се познава и съзнателно се маргинализира, ако е отвъд 
академическите „стратегии“, несъмнено и интересът към неговите най-ста-
ри преписи ще е още по-съмнителен. И (доколкото го има) ще се стреми към 
идеологически и маркетингови генерализации от типа на Дан-Брауновите. Те ще 
се опитват да докажат, че християнството е колос на глинени крака. В хода на 
подобен тип аргументация т.нар. модерна наука и древните  ръкописи ще се 
уподобят на компас, намерен на Северния полюс – накъдето и да се завъртиш, 

Николай Петков е роден на 15 юли 1971 г. във Велико Търново. През 1995 г. 
завършва Великотърновския университет, където учи едновременно бъл-
гарска филология, философия и богословие. Между 1998 и 2000 г. препода-
ва антична философия във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий”. По това време написва книгите Архе – сборник за антична 
и средновековна култура, и Божествените имена във философията на 
Прокъл Диадох. През 2002 г. е ръкоположен от Великотърновския митро-
полит Григорий, а от края на 2003 г. е свещеник в храм „Св. пророк Илия” 
в квартал Дивдядово, Шумен
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стрелката винаги ще сочи север. И то ще я сочи с безпогрешна правилност. 
Само че текстовете ще поизгубят от смисъла си. Точно това ще доведе до 
медийното им митологизиране. А вторичното им ремитологизиране, налагащо 
ги като търговски марки и ентъртеймънт индустрия, трайно ще наложи раз-
бирането, че трябва да се поощрява връщане към едно (псевдо)автентично, 
нецърковно и нехристиянско християнство. Ръкописите	 са	 фалшифицирани!	
Истината	е	менте! Едва ли има европеец, който да не познава подобни лозунги. 
Да тръгнеш срещу тях е дело (почти) донкихотовско. При все че битката срещу 
вятърни мелници понякога си струва... 

Точно по тази причина отец/доцент Павлин Събев има мисията да проучи всички 
запазени кодекси на новозаветните ръкописи. Да ги сравни (често не дума по 
дума, а буква по буква), датира и каталогизира. Мисия невъзможна, биха казали 
хейтърите! И щяха да имат сериозни основания, ако голямата част от този епо-
хален труд не бе вършена в продължение да два века от поне двеста сериозни 
учени. За съжаление този „спорт“ си остана в България тайнствен и непознат, 
почти като чатурангата1. Имена като Еберхард Вайс, Курт Алънд, Брус Метц-
гер, Емануел Бекер… Еберхард Нестле, Ервин Нестле, Брук Уесткот, Фентон 
Хорт не говореха (и все още не говорят) нищо както на църковния, така и на 
университетския човек. И фактът, че през 2012 г. се появи двайсет и осмото 
издание на Nestle-Aland, не оказа никакво влияние върху родната библеистика. А 
без подобни книги изучаването на Писанието е по-трудно от надбягване с влак. 
Неслучайно избрах тази тромава метафора, защото чрез нея става видно, че за 
да има влакове, трябва да има релси, а преди тях – трасирани коловози, гари… 
инфраструктура. Без тях тренът ще се движи със скоростта на стогодишен 
старец (ако не и по-бавно). И понеже нашата библеистика е на годините, на 
които са първите влакове, респектът към старината и традициите явно ни за-
дължават да сме по-бавни дори от спрелите локомотиви. Подобно изискване се 
налага не само от леността, но и от илюзията, че теологията и метафизиката 
са белите дробове на Истината; че в тези две науки не бива да има никаква 
промяна и съответно – никакво движение. И в тази жп колизия книгата на отец 
Павел е особено важна, защото ни показва как (независимо от уюта на родните 
спални вагони) скоростта на влаковете вече е почти космическа. Разбира се, 
ако композицията тръгва от гара Велико Търново, изсеченият в пролома на река 
Янтра път няма да позволи подобна скорост и влакът ще дерайлира. А и по стар 
български обичай пътниците се качват в движение, затова и началното уско-
рение в Текстология vs. Теология трябва да започва от една привидно мъртва 
точка: неоспоримия факт, че до нас не са достигнали „автографи“ на новозавет-
ните писатели. И най-ранните преписи, с които разполагаме от тези книги – от 
средата на II до края на III век, са единствено фрагменти2 от цитати в творе-
нията на църковните писатели. Те са трудни за анализ, защото се привеждат по 

1  Най-старият вариант на шаха. Играят две двойки на дъски с по сто квадрата. Взетата от противника фигура 
всеки играч дава на съотборника си, който има право да я постави, където прецени. Фигурите са (почти) същи-
те, като освен слоновете има и малки слонове, които се движат по хода на коня. 
2  Като благодарение на книгата на отец Павлин, можем да се похвалим, че вече знаем кой е първият от тях: 
египетски папирусен фрагмент (P52) от (около) 125 г., съдържащ фрагмент от Йоановото евангелие (18:31-33, 
37-38).
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памет и често са перифрази, започващи с думите: „Господ каза…“. Най-ранните, 
достигнали до нас ръкописи, съдържащи целите текстове на Новия завет, са 
датирани от средата на IV в. или около 300 години след автографите. Това са 
големите кодекси, означени като Ватикански, Александрийски и Синайски… Като 
точно тук е голямото достойнство на книгата. Защото отец Павлин не говори 
за ръкописите като за езотерика. Той знае, че щом се е докоснал до тях, всеки 
може да разполага с тяхната дигитализирана версия, че тя, благодарение на 
INTF (Insitut für Neutstamentliche Textforschung, в Мюнстер), обитава (почти физи-
чески) своята виртуална стая и че нищо в нея не е скрито от грамотния човек. 
А да говориш за текстове, както се говори за ракия, която си държал на върха на 
езика си, е предизвикателство. Попско предизвикателство, без което не би мо-
гъл да научиш, че преди гръцкият текст на Писанията да бъде стандартизиран 
през пети век, ръкописите очароват с привидната си хаотичност. Тя се съотна-
ся с редакцията от византийски тип в съотношение 1:4 и (по-късно) реципрочно 
преобърната в съотношение 4:1, се превръща в основата на т.нар. общоприет 
текст или Textus Receptus – класическото печатно издание от 1633, базирано 
на първото Еразмово издание от 1516. Подобно преобръщане на съотношенията 
(сравнимо с разклащането на дегустационна чаша) не е самоцел. То ни дава въз-
можност да отсеем остатъчните миризми – на кожа, дърво и мастило, на прах и 
на път, и да усетим, че виното на Новия завет не се е родило изведнъж. По всяка 
вероятност нито Лука, нито Матей, нито Марк, нито Йоан са имали съзнание, 
че правят Свещено писание. Не са го имали и първите им читатели. 

Ето защо чрез алегорията с виното особено картинно се онагледява синхрони-
зирането на два немислими един без друг, но (все пак) принципно различни про-
цеса – „ферментирането“ и „стареенето“ на текстовете. Иначе трудно може да 
се обясни, че узряването не бива да бъде мислено като внезапен и еднократен 
акт. Разбира се, не всички вина/книги/спомени имат потенциал за благородно 
стареене. Което (само по себе си) не ги прави нито лоши, нито излишни. Но 
енологичната метафора има и още едно измерение – особения континуитет, или 
приемствеността, с процеси, предшестващи ферментационните. Защото, за да 
го има виното, е необходим гроздов сок. Естеството му – на устно свидетел-
ство и/или жив спомен – е съвършено друго. И едновременно с това по такъв 
(нека го наречем диалектически) начин то е същото, по какъвто са виното и 
гроздето. Така че ако към края на I век св. Климент Римски има съзнание за 
единството на новозаветните писания, то е, защото, когато цитира евангелски 
текстове, той обикновено се позовава на устна традиция, въвеждайки цитата 
с: „думи на Господа Иисуса”3. Подобен е начинът на цитиране на други ранни 
автори като св. Юстин Философ4, Атинагор5 и Теофил Антиохийски6. Именно 
тези етапи на тиха (а понякога и вторична, шампанизираща) ферментация, 
продължила близо 200 години, са особено прецизно изследвани от отец Павлин 
Събев. А що се отнася до „стареенето“ на текста, то безспорно се извършва 
в скрипториите. Защото меховете, в които се държи виното на Писанието, са 

3  Вж. Климентовото Послание до коринтяни 46:7-8.
4  Вж. Послание на Варнава 4:14, където се цитира Мат. 22:14.
5  Прошение за християните 33.
6  В Към Автолик се цитират І Тим. 2:1 и Рим. 13:7.
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ръкописите. Невъзможно е да се съхраняват в стерилна среда, в която да не 
прониква кислород. А той по отношение на виното и новозаветните ръкописи е с 
рушително действие. Затова и втората глава от книгата, „История на текста 
на Новия завет“, анализира възможните реконструкции на кодексите, формира-
нето и смесването на трите основни текстови типа: александрийски, западен 
и византийски. Процедура привидно безсмислена, но (по нещо) напомняща купа-
жирането на различни видове вино. Сортове, реколти, региони… вероятно и но-
возаветните книги си имат своя тероар, за който не всекиму е съдено да знае.

Няма да скрия, че инструментариумът в лабораторията на отец Павлин Събев 
ми е практически непонятен. Бих го сравнил със сложните шихти, които фил-
трират виното, и при все че става дума за най-обикновена (макар и с различна 
плътност и дебелина) хартия, сложните сигнатури от типа А10S или C11D не 
ми говорят нищо. Същото важи и за наблюденията относно Codex Bezae D или 
Codex (минускул) 579. Голямото множество четирицифрени числа след думите 
„минускулен кодекс” може би ще изглежда прекалено отнесено за повечето чи-
татели, но факт е, че българското богословие чрез Текстология vs. Теология? 
ще разполага и с това тайнствено знание за разликите между ръкопис № 2464 
(византийски минускул от IX в.) и ръкопис № 1241 (византийски минускул от 
XIII в.) Все още не знам защо подобен тип информация е важна и какво е нейно-
то „стопанско“ приложение. Но (по всяка вероятност) съчетанието на подобни 
номерации е като съчетанието на различни осемцифрови комбинации. Ако се 
върши произволно и на случаен принцип, ще е необходима цяла вечност, за да 
се открие точната парола, чрез която да се разгадае шифърът. А фактът, че 
разполагаме с единна и стандартизирана версия на Писанието, би трябвало 
да означава, че такава парола все пак съществува. Играта на кодове и ней-
ните правила, разбира се, трябва да бъде прескочена от „случайния“ богослов, 
най-малкото защото не е игра, която може да се играе в домашни условия. Не 
твърдя, че работата с древните ръкописи е съизмерима с алхимията, но явно 
честото копиране на текста създава ръкописна традиция, в която има силно 
изразен елемент на тълкуване от страна на преписвачите7. Позовавайки се на 
сериозна екзегетическа традиция, останала извън полезрението на богословска-
та мисъл в България, отец Павлин Събев изобразява аналогията с процеса на 
претворяване на гроздовия сок, приемайки, че Писанието е живото тяло на една 
литература, която непрекъснато се обогатява, тъй като е била тълкувана и 
интерпретирана от всяко следващо поколение8“. Логичен би бил въпросът: как 
всичко това се съчетава с вярата, че „цялото Писание е боговдъхновено“? 
(II Тим. 3:16-17). „Без противоречие“, би отвърнал като истински мистик отецът, 
след което би ни обяснил, че думата θεόπμνευστος (боговдъхновен) е happax 
legomenon9. Среща се един-единствен път не само при апостол Павел, но и в 

7  Събев, П. Текстология vs. теология? с. 21.
8  Алюзия към студията на Мериил Парвис (Parvis, M. M. The Nature and Task of New Testament Textual 
Criticism//The Jornal of Religion 32 (1952), p.173). 
9  Всъщност среща се и в Моралии“ на Плутарх (там един лекар обяснява разликата чрез мечтите и сънищата. 
Едните са от естеството, а другите са вдъхновени от Бога – ІІ. 904), но те са писани след смъртта на ап. Павел. 
И то много след смъртта на ап. Павел, защото цитираният от Плутарх трактат („За мнението на философите“ е 
писан и прибавен към Моралиите 1200 г. по-късно от „византийския Борхес“ – изключителния ерудит Максим 
Плануд).
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цялата антична литература (и философия). Странна и объркваща дума, създала 
в протестантското богословие илюзията за неизменност и самодостатъчност 
на Писанието. Сякаш то е непогрешимият alter-papa. По-вероятно е обаче – би 
казал отец Павлин: думата за боговдъхновеност да се свърза с представата за 
активност и продължителност, защото „божието дихание“, което изпълва напи-
саното, е Словото на Бога, което изрича цялото творение10. 

Разбира се, боговдъхновеното вино е сложен и труден образ. Няма рецепта за 
неговата консумация. Но е добре известно, че не се ли пие умно, ще се превърне 
във „виното на яростта Божия, неразводнено, налято в чашата на гнева Му“ 
(Откр. 14:10). Затова са необходими и умните книги като тези отец Павлин Съ-
бев… защото (казано е) доста е на всеки ден злобата му. Пък и нали трябва да 
се развесели сърцето человеческо! Както е било в библейски времена!

10  Събев, П. Текстология vs. теология? с. 160.


