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Борис Маринов 

НАСЪЩНОТО БОГОСЛОВИЕ НА 
ДИОКЛИЙСКИ МИТР. КАЛИСТОС 
(УЕЪР)
Едно от първите основни положения, които начинаещият в богословието 
научава, е, че в Църквата епископът има – освен всичко останало – и „власт 
на учителство” (potestas magisterii). И разбира се, няма нищо по-обяснимо от 
това. От епископа, който в Църквата не е нито повече, нито по-малко от об-
раз на Христос, който право преподава „словото на истината” (2 Тим. 2:15), 
по определение се очаква да знае в съвършенство догматическото учение на 
Църквата и да го преподава безпогрешно, а това може да означава само едно: 
да бъде богослов в пълния смисъл на думата. Не просто да е наизустил Симво-
ла на вярата заедно с останалите базови изповедни текстове, а да тълкува 
тяхното съдържание вярно, достъпно и по творчески начин – в контекста на 
духовните тенденции и нагласи на своето съвремие. Да разкрива пред повере-
ното му словесно стадо вярата, която е била „веднъж завинаги предадена…” 
(Иуд. 3), насърчавайки по този начин и другите към свое, лично богословско 
творчество, което е нещо вътрешно присъщо на човека дори само по силата 
на това, че той е сътворен по образа и подобието на Този, Който е Творецът 
par excellence. Емблематичен пример за такъв епископ на Църквата Христова е 
неотдавна упокоилият се в Господа митрополит на Диоклия Калистос (Уеър).

Запознатият, макар и най-бегло, с неговите богословски трудове не може да 
не се е впечатлил от неговата удивителна способност да говори на най-ясен 

Борис Маринов е възпитаник на Богословския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Работи в Църковноисторическия и архивен институт при Бъл-
гарската патриаршия. От 2012 г. ръководи Редакционния екип на интер-
нет проекта „Живо Предание: образци на съвременното православно бо-
гословие”. Негови текстове и преводи на статии и студии на съвременни 
православни богослови са отпечатвани в сп. Духовна култура, Богословска 
мисъл, Християнство и култура и др., а книги в негов превод и редакция са 
излизали в издателствата на Руенския манастир „Св. Йоан Рилски” и Вар-
ненска и Великопреславска митрополия, на фондациите „Покров Богоро-
дичен”, „Комунитас” и „Двери” и др. През 2018 г. е богословски консултант 
на Дневниците на Българския патриарх Кирил, издание на Нов български 
университет. През 2019 г. неговият превод на Царството вътре в нас от 
митр. Калистос (Уеър) – изд. „Омофор”, е отличен с Грамота на Съюза на 
преводачите в България за ярки постижения в областта на превода, раз-
дел „Хуманитаристика”.
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и разбираем език за най-сложните неща в Църквата и в нейното никак не прос-
то богословие. Да обяснява така, че да не оставя за читателя си нищо неясно 
или двусмислено, правейки това с една, може да се каже, математическа пос-
ледователност и прецизност. Да следва примера на отците и учителите на 
Църквата от всички времена, чиято мисия всякога е била именно тази: да пре-
веждат на винаги различния език на времето вечните истини на християн-
ската вяра.1 Което, от своя страна, е и един своеобразен призив към всекиго 
от нас – да осмисли и да систематизира богословското наследство на митр. 
Калистос, за да получи то своите нови творчески разгръщания в работата 
на поколенията, идващи след него. Следващите редове представляват опит, 
без претенции за изчерпателност, тъкмо за систематизиране и резюмиране 
на най-важното, което ни е завещано от него, на плодовете от неговия труд 
като епископ и богослов на Църквата, който без преувеличение може да бъде 
наречен и един от нейните съвременни учители.2

* * *

Основните теми, разработвани от митр. Калистос през неговия дълъг кли-
рически и творчески живот, са наистина подбрани така, че да засягат едното 
потребно (Лук. 10:42), най-дълбокото, есенциално и екзистенциално в богосло-
вието на Православната църква. Митр. Калистос винаги търси и разглежда 
истински важното и никога не се занимава с второстепенното или с дреб-
нотемия. Църквата – нейната най-дълбока същност и мисия в света заедно с 
живота на човека в Църквата – всичко това е винаги в абсолютния център на 
неговия богословски размисъл. Оттук и подчертаният интерес към въпроси-
те, които са тясно свързани с този живот – молитвата, животът в Христа, 
духовното отчество или старчеството, човешката личност като образ на 
Светата Троица, смъртта – като врата към истинския живот, който очак-
ваме в Царството Божие, и др. Все теми, които пронизват и почти изцяло из-
черпват неговите творчески търсения, като правят богословието му едно 
действително насъщно богословие.

Християнският живот като път

Един мотив обаче преминава като червена нишка през цялото негово бого-
словие и това е мотивът за живота на християнина като път. Така е нарече-
но и едно от неговите най-важни, най-много четени, превеждани и обсъждани 

1  Същото със свои думи отбелязва и о. Стефан Стефанов в своя In memoriam, посветен на митр. Калистос, 
озаглавен „Православният път, по който ни поведе митрополит Калистос (Уеър)” – В: сп. Християнство и 
култура, 7 (174), 2022, с. 5-7. Напълно вярно е написаното от него, че митр. Калистос „… можеше да говори 
популярно, но много от текстовете му го показват и като много дълбок богослов… богословието не е тема, 
откъсната от реалния живот, а органична част от световната култура и духовен синтез на общочовешка-
та култура… Ако трябва да откроя какво от харизматичната личност на митрополит Калистос поставям 
на първо място, то е дарът му да извлича богословие от всичко и всичко да превръща в богословие” (с. 6).
2  Така го нарича и о. Брандън Галахър: „Първият вселенски учител на православието от глобалната епо-
ха”. Виж: Gallaher, B. „True Man: Kallistos of Oxford as Orthodoxy’s First Universal Teacher of the Global Age” – публику-
вано на 6.09.2022 г. на страницата Public Orthodoxy (https://publicorthodoxy.org/2022/09/06/true-man-kallistos-
of-oxford-as-orthodoxys-first-universal-teacher-of-the-global-age/).
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съчинения: Православният път.3 В него митр. Калистос разглежда живота в 
Христа именно като динамика, като пътуване и странничество в един свят, 
чийто образ е „преходен” (1 Кор. 7:31) и който „цял… лежи в злото…” (1 Иоан. 
5:19), към непреходното небесно Отечество на човека. Пътуване, което из-
вървява вътрешният човек, във „вътрешното пространство” на сърцето. 
„Аз не стоя, аз пътувам” – казва на св. Серапион срещнатата от него от-
шелница, за която му е обяснено, че никога не е напускала килията на своето 
уединение. Такова е естественото състояние на християнина, когото още 
отците на Църквата оприличават на евреите в Синайската пустиня – едно 
сравнение, което с типичния за него образен език митр. Калистос тълкува по 
следния начин: „… не живеем в къщи, а в палатки, защото духовно винаги сме 
на път. Пътуваме във вътрешното пространство на сърцата си – пътува-
не, неизмеримо с ударите на часовника или дните на календара, защото е вън 
от времето – във вечността” (Пролог: „Ориентирите по пътя”4).

Така, както Царството Божие, което християните очакват, е в действи-
телност вътре в тях (Лук. 17:21), по същия начин и истинският, автентич-
ният живот на християнина е негово вътрешно състояние на търсене на и 
постепенно приближаване към Източника на всеки живот. Казаното е в не-
посредствена връзка и с думите на Христос, че Той е „пътят и истината и 
животът” (Иоан. 14:6). Животът е път, а пътят е път към Живота – начин на 
живот в Истината и в Божието присъствие. „Аз просто седя и гледам Бога, и 
Бог седи – и гледа мене” – така обяснява молитвата си старецът, който пре-
карвал всекидневно една голяма част от времето си в храма.5 Този път, по 
който Бог е едновременно и крайна цел на пътуването, и постоянен спътник, 
съпровождащ и упътващ поелия по него към целта, е път, изискващ макси-
мално съсредоточаване и съзнание за необходимостта от тишина. „Тиши-
ната… е основен компонент от нашата човешка личностност. Без нея ние 
не сме истински човеци”6. Оттук и живият интерес на митр. Калистос към 
исихазма – това най-добро и автентично от православния аскетичен опит 
от живота в Христа, което вероятно е и най-същественият принос на пра-
вославието към духовната култура на човечеството.

В нашето време, когато външното и ритуалното все повече изместват в 
човешкото съзнание този автентичен опит от живеенето на вярата като 
път и вътрешно състояние, когато християнският начин на живот е почти 
изключително сведен до външно следване на правила и предписания, на об-
реди и обичаи с местно значение, когато християнският свят е проглушен 
от ожесточени спорове върху всевъзможни „проблеми”, които – макар и пред-
ставяни като безкрайно важни – са всъщност повече или по-малко второсте-
пенни, митр. Калистос е особено необходим и ценен със своето съсредото-
чаване върху главното, върху онова, което в християнския живот следва да 

3  Достъпно на български в печатното издание от 2014 г. на изд. „Омофор”, както и в друг превод в проек-
та Живо Предание (https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,101445/catid,324/id,18966/view,article/).
4  Всички пасажи от Православния път тук се привеждат според превода в Живо Предание.
5  „Слово и безмълвие във Филокалия” – В: Християнство и култура, бр. 7 (174), 2022, с. 17.
6  Пак там, с. 16.
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бъде точно толкова насъщно, колкото за функционирането на човешкия ор-
ганизъм е дишането. И това несъмнено остава един от неговите най-големи 
приноси към съвременното богословие, който е оценен не само в православен 
контекст, но и в други християнски традиции.

Темата за Църквата

Тук веднага трябва да се каже, че призивът на митр. Калистос за съсредо-
точаване над вътрешното в духовния живот, над преживяването на вярата 
като вътрешно състояние по никакъв начин не означава, нито следва да се 
схваща като пренебрегване на видимото в християнския живот, състоящо 
се главно в участието в богослужебния, светотайнствен живот на Църква-
та. Свидетелство за казаното е централното място, което в творчество-
то на Диоклийския митрополит заема Църквата.

Типично за неговото богословие на Църквата е изказването му от 1 октомври 
2005 г. в Православния богословски институт „Св. Сергий Радонежки” в Париж 
пред Първата епархийска конференция на Екзархията на енориите от руска-
та традиция в Западна Европа (Вселенска патриаршия). Текстът, озаглавен 
„Как се гради поместната църква?”7, е образец за компендиум на православна-
та еклисиология, достоен да бъде част от всяка антология с избрани текс-
тове, посветени на този дял от православната догматика.

В разсъжденията си тук митр. Калистос тръгва от образите на Църквата, 
останали в нейното богословско предание благодарение на „Виденията” от 
Пастир на св. ап. Ерм, един от най-влиятелните християнски текстове на 
всички времена. В тези два образа – на Църквата като „старица” и като пос-
тоянно дострояваща се, „недовършена кула” – митр. Калистос съзира „… два 
същностни, основополагащи и взаимно допълващи се аспекта от мистерия-
та на Църквата. Църквата е стара, но в същото време млада, непроменлива 
и винаги нова… пред-съществуваща, вечна, но в същото време динамично 
съществуваща в свят, който постоянно се променя и исторически еволю-
ира, така че тя винаги е в процес на обновление, приспособяване и неочаквано 
израстване… Църквата е живият образ на вечността във времето”8.

Мистерията на Църквата се изяснява чрез нейната двусъставност – по обра-
зеца на съединяването на двете природи в личността на Богочовека Иисус 
Христос. Затова тя не следва да бъде нито по монофизитски идеализирана 
като само божествена и свята, нито по несториански принизявана до някак-
ва чисто човешка, земна институция. Църквата е богочовешка, тя е теан-
тропичното тяло на Живия Христос.

Църквата митр. Калистос схваща като мистерия не по смисъла на някаква 
загадка или енигма, а в новозаветния смисъл на μυστήριον – „… реалност, от-

7  В превод на български – в сп. Християнство и култура, бр. 2 (109), 2016, с. 11-18.
8  Пак там, с. 11-12.
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крита за разбиране от нас, но която не е напълно откроена, защото се коре-
ни в неизчерпаемите и безкрайни дълбини на Бога”9. Затова и всеки опит за 
словесно дефиниране на Църквата неизбежно ще страда от някакъв недос-
татък и няма да успява да изрази в пълнота нейната същност и нейното би-
тие – неща, които могат да бъдат почувствани и разбрани само опитно.

Единственото сигурно по отношение на Църквата е нейната тъждестве-
ност с най-важното, което тя върши и заради което единствено тя същест-
вува на земята: тайнството на св. Евхаристия. В него се реализира и само в 
него може да бъде схванато и единството на Църквата, което е единство 
в причастността към евхаристийните Дарове, към Тялото и Кръвта Хри-
стови. Това единство, което е мистично и невидимо, се реализира в местния 
епископ – чрез общението му с останалите епископи. Разбира се, това е добре 
познатата евхаристийна еклисиология, развивана и популяризирана още през 
отминалото двадесето столетие от автори като прот. Николай Афанаси-
ев, Пергамски митр. Йоан (Зизиулас) и др. Без да я абсолютизира, отчитайки и 
всички останали аспекти от живота на Църквата, митр. Калистос извежда 
от евхаристийната еклисиология следните три следствия, които намира за 
важни: абсолютния приоритет в Църквата на нейната католичност над вся-
ка индивидуална или етническа идентичност; ключовата функция на енория-
та в живота на Църквата и необходимостта от завръщане към изконното 
правило и древна практика на Църквата, настояващи за един епископ в един 
град.

Етнофилетизмът, който представлява изместване на центъра на църков-
ния живот и на самото мислене за Църквата от Христос към етноса, е стара 
и добре известна болест на иначе претендиращото за „вселенски измерения” 
православие. Тази болест е отдавна диагностицирана, но въпреки това ней-
ното лечение и изкореняването ѝ продължават да остават мираж. Ако обаче 
съществува изобщо някаква надежда за раздяла с тази болест, окончателно 
и завинаги – това е да не се престава да се говори за нея, като, заедно с това, 
се настоява за завръщане към изконното разбиране за Църквата – като общ-
ност, стояща над всяко разделение, по смисъла на добре известните думи на 
св. ап. Павел от неговото Послание до галатяни (3:28). Нещо, което прави и 
митр. Калистос, когато недвусмислено припомня: „Ако основата на същест-
вуването и живота на Църквата е Евхаристията, това означава, че Църква-
та е организирана на териториален, а не на етнически принцип”10.

От първото следва и второто: че Църквата може да бъде видяна и разбра-
на по най-добър начин в енорията – в конкретната евхаристийна общност, 
която реализира, изявява Църквата – във всяко време и на всяко място: „Ако 
основата за живота и съществуването на Църквата е Евхаристията, това 
означава, че енорията е от основополагаща важност”. Всичко зависи от това 
кое се поставя в центъра на Църквата и на нейния живот. В случай че това са 

9  Пак там, с. 12.
10  Пак там, с. 13.
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Христос и Евхаристията – постоянното актуализиране от Църквата на Не-
говата жертва „за живота на света” (Иоан. 6:51), тогава всичко в Църквата, 
което е свръх това, губи значимостта, която иначе обичайно му се прида-
ва: „Дори ако пълнотата на поместната църква се намира в епархията, а не 
във всяка взета поотделно енория, вярно е също, че св. Литургия се отслужва 
само на определено място, на конкретен олтар, в конкретна и видима общ-
ност… Няма „вселенско” служение на Литургията… има само служения на оп-
ределено място – във всяка енория, във всяко местно събрание”11.

Така по естествен път митр. Калистос стига и до третото най-важно след-
ствие от евхаристийната еклисиология, което е еклисиологичният импера-
тив един епископ в един град: „Ако настояваме на евхаристийния характер на 
Църквата и вярваме, че видимата и земна организация на Църквата следва 
да се основава на териториален, а не на етнически признак, от това след-
ва, че на всяко определено място може да има само един епископ”12. Затова и 
съществуващото положение на много места из православната диаспора (а 
вече и на територията на древни патриаршии с отдавна установени юрис-
дикционни граници като Александрийската, дошло с появата на руския т.нар. 
„Африкански екзархат”) „… е не просто теоретично антиканонично, а на 
много по-дълбоко равнище фундаментално противоречи и на самото битие 
на Църквата като евхаристиен организъм”, поради което митр. Калистос не 
се колебае да го назове с истинското му име, недвусмислено казвайки: „… това 
е еклисиологичен грях, абсолютно престъпване и нарушаване на Църквата 
като Тяло Христово”.13

Повече от ясно е, че отсъствието на тези три основни положения на право-
славната еклисиология в живота на Православната църква днес е признак за 
дълбока криза: криза на църковното съзнание, но криза и на православното 
богословие, което не е в състояние да се въплъти в живота, да доведе свои-
те иначе верни теоретични аргументи и изводи до принципи на организиране 
и функциониране на вероизповедно единния, но на практика разделен църко-
вен организъм. Затова и всяко напомняне за тази криза, всяко назоваване на 
проблема е от решаващо значение за бъдещето на едната, света, вселенска и 
апостолска Църква, която изповядваме в Символа на вярата. Ето защо и ци-
тираният тук своеобразен кратък наръчник по православна еклисиология на 
митр. Калистос е наистина безценен.

Възгледът на митр. Калистос за Църквата води по естествен път и към след-
ващото по важност в неговото богословско наследство – живота на човека 
в Църквата. Както вече стана дума, като особено значими в това отноше-
ние се открояват следните няколко теми: молитвата, духовното ръководс-
тво в Църквата и човешката личност като образ на Светата Троица.

11  Пак там, с. 14.
12  Пак там, с. 15.
13  Пак там.
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Християнинът и неговата молитва

Темата за молитвата присъства на много места из творчеството на митр. 
Калистос. За да разберем най-важното в неговото цялостно виждане по този 
въпрос обаче, напълно достатъчна е дори само лекцията му от 4 март 2008 г., 
озаглавена „Какво е молитвата?”14. Веднага прави впечатление, че казаното 
тук за молитвата стои в тясна връзка с темата за християнския живот 
като път, която, както вече се каза, пронизва цялото творчество на Дио-
клийския митрополит.

На първо място, противно на разпространената представа, митр. Калистос 
говори за молитвата на християнина не като за „прошение”, а като за взаи-
моотношение. Взаимно отношение между Бога и човека, в което християни-
нът живее с постоянното съзнание за присъствието на Бога и за стоенето 
си пред Него. Така разбирана, молитвата е състояние на човешката личност, 
в което е ангажирано нейното дълбоко аз – човешкото сърце, което в аске-
тическата традиция на Православния изток се възприема като „духовен 
център на цялата човешка личност” и „мястото, където откриваме себе си 
като създадени по Божи образ и подобие”. Молитвата не е просто една от 
човешките дейности, а екзистенциално състояние на християнина: „… Мо-
литвата е необходимо да стане не просто нещо, което правим, а нещо, ко-
ето сме”. Разбира се, класически пример за такава постоянна молитва е Иису-
совата молитва, на която митр. Калистос се спира не само тук, но и на много 
други места в своето творчество.15

За него Иисусовата молитва е най-богатата по своето съдържание и по зна-
чението си християнска молитва, както и най-подходящ начин за вярно след-
ване на апостолската препоръка: „Непрестанно се молете” (1 Сол. 5:17). Тя не 
възпрепятства по никакъв начин обичайните дейности в живота не само на 
монасите, но и на всички християни, тъй като позволява да бъде практикувана 
във всеки момент и при най-различни обстоятелства. С тази молитва в ума и 
в сърцето християнинът пребивава „едновременно в две реалности – външ-
ната и вътрешната”16. С което се изпълнява и една друга повеля на аскетиче-
ската традиция – повелята за помнене на Бога (μνήμη τοῦ Θεοῦ). В подкрепа на 
това си виждане за Иисусовата молитва митр. Калистос се позовава на Мака-
риевите беседи, които съветват християните „през цялото време да помнят 
Бога” – не само когато отиват специално за да се помолят, но „… и когато се 
движат, говорят или се хранят, те могат да пазят паметта за Бога и чувство-
то за любов, и копнежа по Него”17. Крайната пък цел на всяка постоянна молит-
ва е отиването отвъд самите молитвени думи, преливането на словесната 

14  В превод на български – в Живо Предание (https://dveri.bg/wf9dd); в оригинал лекцията е достъпна в 
Ютюб (https://www.youtube.com/watch?v=AqTLTUxMGbQ&ab_channel=SeraphimWilliamDavidson).
15  Виж например: „Непрестанно се молете: идеалът за постоянната молитва в източното монашество” 
или „Мълчанието в молитвата: значението на безмълвието” – в българския превод на първия том от съб-
раните съчинения на митр. Калистос: Царството вътре в нас, С., Омофор, 2019, с. 134-154; 155-191.
16  Пак там, с. 143.
17  Пак там, с. 144.
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молитва в безмълвна „вътрешна постоянна молитва”18. Съвършени в посто-
янната молитва са тези, при които молитвата е станала част от самото им 
същество и затова такива се молят дори и тогава, когато спят, „… защото 
те се молят главно не чрез това, което говорят или което мислят, а по-скоро 
чрез онова, което са”19. Достигналият това състояние вече е изминал всички-
те три статия на молитвата: на устните, на ума и на сърцето.

Може да бъдат приведени още много примери от творчеството на митр. 
Калистос, да се цитират още места от негови текстове, посветени на мо-
литвата, но и казаното дотук е достатъчно, за да се придобие представа за 
дълбочината и сериозността, с които той се е отнасял към този въпрос, с 
които сам той е гледал на молитвата. Със същата дълбочина и сериозност 
той разглежда и другите две споменати теми: за духовното ръководство и за 
човешката личност.

Старчеството в Православната църква

Основният текст на митр. Калистос, който е посветен на темата за духов-
ното отчество или старчеството, е „Духовният наставник в православното 
християнство”20. Тази тема, с която в православието все повече се спекули-
ра – особено в контекста на придобиващото все повече чертите на епиде-
мия явление на младостарчеството, той разглежда с цялата необходима се-
риозност, предлагайки на читателя най-доброто от вековния аскетически 
опит на Църквата. Тръгвайки от това, че в православието духовният отец, 
авва или старец е, разбира се, спътник и водач по пътя към Царството Бо-
жие, митр. Калистос разгръща темата, като акцентира върху следните не-
гови характеристики.

Духовният наставник е харизматик. За да извършва духовното си ръковод-
ство, той е упълномощен за това не от човеци, а от Бога и в този смисъл е 
представител на Църквата повече като събитие, отколкото като инсти-
туция. В същността и значението си неговото служение в Църквата се до-
ближава до пророческото. За неговото служение не се изисква на всяка цена 
посвещение в духовен сан и онова, което той върши, не се покрива напълно 
със светотайнствената изповед: „… старец може да бъде и обикновеният 
монах, който не е ръкоположен в свещения сан, или дори мирянинът”21. За раз-
лика от свещенството това служение не е ограничено само до мъжете, но се 
разпростира и върху жените: Църквата познава както фигурата на „авва”, 
така и тази на „ἀμμᾶ” – духовната майка. Възможно е старчеството да се 
предава от човек към човек, подобно на едно своеобразно апостолско при-
емство – приемство на носителите на Светия Дух, възможно е и фигурата на 
стареца да се появи спонтанно, без външна санкция.

18  Пак там, с. 145.
19  Пак там.
20  Пак там, с. 217-257.
21  Пак там, с. 221.
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И най-важното: като харизматични фигури, духовният отец или майка не 
са хора, които сами са посочили и препоръчали себе си за такива – те биват 
избрани и посочвани от Бога чрез Неговия народ: „… като правило, инициа-
тивата за това идва не от учителя, а от учениците. Опасно самонадеяно 
би било в сърцето си или на останалите някой да каже: „Елате и ми се под-
чинете; аз съм старец и имам благодатта на Светия Дух”. Онова, което се 
случва, е, че обратното – без каквото и да било претендиране от страна на 
самия старец – хора отиват при него, търсейки съвета му или искайки да за-
живеят постоянно под негови грижи”22. Което, на свой ред, ни дава първия 
верен критерий за разпознаване на истинското старчество от неговите 
имитации.

Нататък митр. Калистос разглежда подготовката за старчество, която 
включва, на първо място, продължителна и строга аскеза, както и постига-
нето на вече коментираното състояние на непрекъсната молитва, която 
„поне при някои… става тъждествена с най-дълбоката им същност” – една 
постоянна молитва за света, позволяваща да се помага на хората дори и без 
това да става в непосредствено общуване. В този смисъл старец е всеки, 
който следва прочутата препоръка на св. Серафим Саровски: „Придобивай 
мирен дух и хиляди около тебе ще се спасят”. „Такъв е – пише митр. Калистос – 
моделът на духовното отчество или майчинство. Утвърди себе си в Бога и 
тогава ще можеш да приведеш и други в Неговото присъствие. Всеки трябва 
да се научи да бъде сам и… в тишината на собственото си сърце ще започ-
не да чува безсловесната реч на Духа, откривайки… истината за себе си и за 
Бога. Тогава неговото слово… ще бъде властно, защото ще бъде слово, изляз-
ло от мълчанието”23. А това ни дава и вторият критерий за разпознаване на 
истинския старец.

Благодарение на всичко казано дотук осъществяващият духовно старчест-
во има и следните три специфични харизматични дара: прозорливост, способ-
ност за превръщане на чуждото страдание в свое и способност за преобразя-
ване на човешката среда. Истински старец – според митр. Калистос – е само 
този, „… който разпознава универсалното присъствие на Твореца в цялото 
творение и помага и на останалите също да правят това… За човека, кой-
то живее в Бога, няма нищо средно и нищо тривиално – такъв човек вижда 
всичко в светлината от планината Тавор”24. Такива са истинските характе-
ристики на старчеството и истинските му плодове и затова християнинът 
може да поверява себе си някому като на старец само когато открива тях, а 
не нещо друго. Тъкмо като християнин, ученикът не е „под закона, а под бла-
годатта” (Рим. 6:14), и сам разполага със своята свобода, която може и следва 
да отдава на духовния си наставник единствено самоволно, без принуда и ду-
ховно насилие.

22  Пак там, с. 222.
23  Пак там, с. 226-227; курсивът е мой (Б. М.).
24  Пак там, с. 238-239.
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За митр. Калистос „… това, което духовният отец дава на своя ученик, не е 
кодекс от писани или устни правила, нито набор от техники за съзерцание, 
а лична връзка. В тази лична връзка учителят възраства и се променя също 
както и ученикът, тъй като Бог е Този, Който през цялото време ръководи 
и двамата”25. С което стигаме и до последната голяма тема сред избраните 
акценти от богословието на Диоклийския митрополит – човешката личност.

Човекът – богоòбразен и богоподобен

В православното богословие на двадесетото столетие персонализмът е 
тема, която е била предпочитана от не един и двама автори. Класически-
те примери за това са автори като Владимир Лоски, прот. Йоан Майендорф, 
Христос Янарас и Пергамски митр. Йоан (Зизиулас).26 Православният персона-
лизъм беше дискутирана тема и по време Светия и велик събор на Православ-
ната църква, проведен през 2016 г. на о-в Крит.27 Какво обаче е характерно за 
начина, по който възприема човешката личност митр. Калистос (Уеър)?

Човекът, независимо от целия си хилядолетен опит и всички натрупани зна-
ния, е и остава тайна. Тази констатация няма нужда от особено аргументира-
не. Като свой ключ за поне частично вникване в тази тайна християнството 
вече две хиляди години предлага разбирането за човека като тайнство. Как-
то всичко в християнството, и това разбиране, естествено, стъпва върху 
онова, което в Църквата се приема по Откровение – откровение за сътво-
ряването на човека по Божи образ и подобие (Бит. 1:26-27). Това откровение 
лежи в основата на всяка християнски издържана антропология. То, разбира 
се, лежи в основата и на разсъжденията върху голямата тема за човешката 
личност в богословието на митр. Калистос. Въпросът за човека присъства в 
значителна част от писменото му наследство, но два от неговите тексто-
ве са задължителни, в случай че искаме да имаме добра идея за вижданията му 
в тази връзка: „Тайнството на човешката личност” и „Човешката личност 
като образ на Светата Троица”28, които, взаимно допълващи се, четени за-
едно, предлагат почти цялостна картина на богословския възглед на митр. 
Калистос (Уеър) за човека като тайнство.

Човекът като тайнство и човекът като чудо са водещите мотиви в антро-
пологията на Диоклийския митрополит. Те са взаимно преплетени и могат 
да бъдат разбрани само във взаимна връзка. Видимият човек е храм на откро-
вяващия се в него невидим Бог – цитира той един отговор на св. Пахомий Ве-
лики, и в това за него е „най-върховното”, което може изобщо някога да бъде 
видяно: „истинското чудо: човешко същество, сътворено по Божи образ и 
25  Пак там, с. 248; курсивът е мой (Б. М.).
26  За Владимир Лоски виж например: Макгъкин, Д. „За Мистическото богословие на Източната църква” – В: 
Християнство и култура, 9 (146), 2019, с. 31-49. За прот. Йоан Майендорф: Методий (Зинковски), йером. „За 
богословския персонализъм на прот. Йоан Майендорф” – В: Живо Предание (https://dveri.bg/a99f4).
27  Повече за тези дебати в: Ладусьор, П. „Човеци или личности?” – В: Християнство и култура, 6 (123), 2017, 
с. 94-96.
28  И двата текста са достъпни в превод на български в сборника статии и студии на митр. Калистос 
(Уеър), озаглавен Тайнството на човешката личност: исихастки студии (С., ЛИК, 2002).
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подобие”29. Сътвореният по Божи образ човек е по този начин част от тайн-
ството и на Самия триличностен Бог, което е тайнство на вътретроична-
та споделена и взаимна, но и екстатична, изхождаща, отдаваща се – едновре-
менно съкровена и жертвена Негова любов.30

Четири са елементите в богоподобната човешка личност, които за митр. 
Калистос са най-важни за вникването в нея като тайнство. Тези елементи 
той определя като свобода, благодарение, причастност и растеж.

След като Бог твори човека не по принуда, а единствено от Своята любов 
и свобода, то и така сътвореният човек е сътворен свободен – със свобода 
на избора, с възможност за самостоятелно вземане на морални решения. Тази 
свобода освен това превръща всеки отделен богоòбразен човек в безкрайно 
ценен и цел сам по себе си, тъй като всеки човек „… отразява божествения 
образ по свой уникален, неповторим начин”31. Тук се разкрива истинският 
християнски хуманизъм, противопоставен на обезличностяването на чове-
ка и редуцирането му до индивид и статистическа единица.

От своя страна, разликата между индивид и личност се открива единстве-
но когато на човека се гледа в троична светлина. Човекът е индивид тогава, 
когато – в противоречие с божествения образ, по който е сътворен – живее 
„изолиран от другите, его-центричен и непривързан към никого… Това, което 
ни прави личности, е общуването”32. Тук митр. Калистос вижда и същността 
на християнския персонализъм, който е „точно обратното на индивидуализ-
ма”. Общението според троичния образец е това, което „разграничава лич-
ността от индивида”. В образа на Светата Троица не се забелязват индиви-
ди: „… там присъства единствено образът на личността”33.

Нататък, дарената със свобода на избора и самосъзнание човешка личност е 
такава, от която се очаква да има и съзнание за благодарност, да бъде човек, 
който е евхаристиен. Не само да се ползва егоистично от света, в който пре-
бивава, а и евхаристийно да принася обратно творението на неговия Творец, 
защото „… в този акт на приношение всеки става наистина човек, наистина 
личност”34. Казаното тук е в непосредствена връзка с темата за постоянната 
молитва – затова защото, „… ако ние сме наистина човеци във вътрешния си 
живот, молитвата ни ще бъде проникната от дух на благодарност”35. Не про-
шението, а благодарението е това, с което трябва да започва всяка молитва. В 
това митр. Калистос е категоричен: „… Преди да надникнем надолу – към собст-
вената си грозота, трябва да се вгледаме с благодарност навън и нагоре, към 

29  „Тайнството на човешката личност” – Там, с. 19.
30  „Човешката личност като образ на Светата Троица” – пак там, с. 160.
31  Пак там, с. 21.
32  Пак там, с. 158-159.
33  Пак там.
34  Пак там, с. 22.
35  Пак там.
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славата Божия”36. Там, където молитвата се оказва влизане в постоянния, веч-
ния божествен разговор между Отца, Сина и Светия Дух, където – от действие 
изключително на човека – молитвата се оказва „… в действителност действие 
на някой друг”, където се разбира, „… че на най-дълбоко ниво не сме ние, които се 
молим, а Бог се моли с нас. И Бог, Който се моли с нас, е триединният Бог”.37

А затова и свободният, евхаристиен човек е и човек в общение. В общение с 
Бога и с другия. Сътвореният по образа на троичния Бог, Който „не е изоли-
рана монада”, а Бог-в-общение, „… е призван да открови себе си, като Бога, в 
общност или причастие”38. Не може да стане наистина човек такъв, който 
живее за себе си, а не за другите. Нещо, което намира израз и в молитвата 
на християните, научени от Господа да казват не „Отче мой”, а „Отче наш”. 
Същото митр. Калистос имплицитно препоръчва и в случая с Иисусовата мо-
литва, която чисто по християнски би следвало да завършва в множествено 
число: „… помилуй нас (ще рече – всички нас) грешните”39.

Аргументирано малко по-различно, казаното звучи така: след като сътворя-
ването на човека е съборен акт, израз на споделената вътретроична любов 
(„да сътворим човек” – Бит. 1:26), то и Божият образ в човека е следователно 
троичен образ; след като „Бог не е любов-в-себе-си, а взаимна, споделена лю-
бов”, след като Той е „общение, самораздаване, солидарност и точно в този 
план човешката личност е образ Божи”, то следователно и осъществяване-
то на този образ става възможно за човешката личност само тогава, кога-
то тя е личност в общение, във връзка. „Да бъдеш човек – настоява Диоклийс-
кият митрополит – означава да споделяш.”40

Четвъртата характеристика на богоòбразната и богоподобна човешка лич-
ност, на която митр. Калистос акцентира, е растежът, постоянното из-
растване. Това той схваща в непосредствена връзка с разбирането си за жи-
вота на човека като постоянна динамика и път. Пътят на израстването 
е в същността си път към достигане до богоподобието, към пълнотата на 
обòжението, което – за разлика от Божия образ – не е даденост, а за-даденост: 
„Човекът-пътник, homo viator – говори Диоклийският митрополит, – има живо-
та си като пътешествие от образа към подобието”41. Този растеж, това из-
растване, които според св. Григорий Нисийски продължават „без прекъсване 
не само в настоящия живот, но и през вечността в бъдния век … на небесата”, 
завършват предложеното ни от митр. Калистос описание на човешката лич-
ност. В това описание има и елементи на едно богословие на историята, което 
смело заявява: „Вечността, също като историята, не е затворен кръг, а изди-
гаща се нагоре линия, не е геометрична точка, а вечно издигаща се спирала”42.

36  Пак там, с. 23.
37  Пак там, с. 153; курсивът е мой (Б. М.).
38  Пак там, с. 24.
39  „Слово и безмълвие във Филокалия”, с. 11, 12.
40  Пак там, с. 156-158.
41  Тайнството на човешката личност, с. 27.
42  Пак там, с. 28.
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По тази вечно издигаща се спирала на възхождането тукашният живот на 
човека е само начало, предговор или въведение към голямата книга, чието съ-
държание се открива едва след отминаването от този свят. Отминаване, 
което – като всички истински богослови на светлината и радостта – митр. 
Калистос твърди, че следва да стане също радостно.43

* * *

Днес, когато той вече не е сред нас, за нас остава утехата, че неговото 
вдъхновяващо богословско творчество е сравнително добре представено и 
у нас. Първото по-цялостно и сериозно представяне на митр. Калистос беше 
през 2002 г., когато във връзка с първото и последно негово посещение в стра-
ната ни на български език се появи вече цитираният сборник Тайнството 
на човешката личност: исихастки студии. Последва го Православният път44, 
а през 2019 г. се отпечата и Царството вътре в нас – първи том от негови-
те Събрани съчинения. Междувременно статии, студии, лекции и изказвания 
на митр. Калистос бяха преведени и публикувани в специализираните перио-
дични издания и в интернет, което прави Диоклийския митрополит въобще 
един от най-добре представените на български език съвременни православ-
ни богослови. При все това раздялата ни с него е добър повод да се мисли и 
за едно наистина изчерпателно и систематично превеждане и издаване на 
български език на неговите трудове.

В нашето съвремие, когато в Църквата все по-агресивно се налага едно оп-
ростено, елементарно виждане за богословието, нейните епископи учители 
като митр. Калистос (Уеър) ни помагат да оставаме във верния път на твор-
ческото осмисляне на вярата – като противоотрова срещу опитите за еле-
ментаризирането ѝ и превръщането ѝ в обезсолена доктрина, свеждана до 
идеология, експлоатирана за чужди на Църквата цели. На всичко това митр. 
Калистос отговаря с едно наистина вдъхновяващо богословие, изпълнено 
със светлина и радост, с благодарност заради чудото на човека, с чиста лю-
бов към Христос и Неговата Църква.

43  Виж: Царството вътре в нас, с. 51-81. Разсъжденията, предложени от митр. Калистос (Уеър) върху 
смъртта и възкресението, са част от най-съдържателното, което съвременното православно богосло-
вие е дало като свой принос в осмислянето на тази последна тайна на земното човешко битие.
44  Виж тук, бел. 3.
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о. Сава Кокудев

ДЪРВО ЙЕСЕЕВО
Опит за съзерцателно честване на Тайната на Рождеството

„Дърво Йесеево” е символично наименование на родословието на Иисуса Хрис-
та. Йесей е баща и основател на рода на св. пророк и цар Давид, а Бог обещава 
да въздигне Месия (Христос или Помазаник) именно от потомството Дави-
дово. В иконографията тази композиция представя стилизирано родословно 
дърво, израснало от гърдите на Йесей с изображение на предци на Христа в 
медальони. Понякога редом с Давид и старозаветните пророци са изобразени 
антични мислители като Платон, Аристотел, Гален и т.н. В България това 
изображение се среща в стенописите на Бачковския манастир и църквата 
„Рождество Христово” в Арбанаси.1

В този текст ще бъде представена творческа интерпретация на Дървото 
Йесеево2, вдъхновена от дълбочината и символния ресурс, която се съдържа 
в образите, нишките, препратките и темите, обединени в корпуса на Дър-
вото. Следвайки основната идея и структура на композицията, сме избрали 
дванадесет лица – праотци и пророци, които са свързани с ключови проро-
чества и предобрази на Месия.

Надеждата ни е в особеното време на Рождественския пост, в края на годишния 
календарен цикъл, това съзерцателно усилие да изведе логоса, структурата 
на посланието на Дървото, което ни подготвя за Тайната на Рождеството. В 
такъв смисъл тази композиция притежава особена катехизаторска стойност, 
свързана с бдението над Рождественската тайна на Въплътилия Се Бог.

От друга страна, Дървото Йесеево може да бъде разбирано и чрез неговия но-
возаветен паралел – „Новата Лоза”, съставена от дванадесетте апостоли. 
Пророците и апостолите – тръбите на Духа Свети – изричат боговдъхно-

1  Срв. Дуйчев, И. Образи на езически философи и писатели в трапезарията на Бачковския манастир и в 
църквата „Рождество Христово” в Арбанаси”. – В: Древноезически мислители и писатели в старата българ-
ска живопис, С., 1978.
2  Става въпрос за интерпретация в подбора на дванадесетте праотци и пророци, както и прилежащи-
те към тях пророчески текстове. Графичните изображения са авторски проект (рождественска украса за 
коледно дърво) на художниците Ясен Иванчев и Петър Николов.

Протойерей Сава Кокудев е главен асистент в Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”. Доктор по философия. Автор на редица статии в об-
ластта на патристиката и по актуални въпроси на Православната църква.
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вени слова за Месия и Неговото Царство преди и след Въплъщението на Си-
на-Слово. Две вериги на човечеството – във-Адам и във-Христа – открояват 
особения икономиен смисъл на спасителното дело на Сина в историята, не-
говото осъзнаване и изобразяване в нашата памет и словесно-жестова праз-
нична култура.

„Дърво Йесеево” и „Новата Лоза”

I. Светият праотец Авраам

... кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже 
ти направи туй нещо и не пожали (за Мене) 
едничкия си син, Аз ще благословя и пребла-
гословя, ще размножа и преумножа твоето 
семе… и ще бъдат благословени в твоето 
семе всички земни народи, задето послуша 

гласа Ми.

Битие 22:16-18

Образът на патриарха – праотеца Авраам – ни отпраща към онова благосло-
вение, което се предава чрез потомството (семето). От тук насетне всич-
ки ще се хвалят, че са „семе Авраамово”. Едно от символичните изображения 
на рая, познато в иконографската традиция като „лоно Авраамово”, ни пред-
ставя събирането на чедата в патриарха като в съборна личност, определе-
на едновременно чрез благословението на семето, но и чрез вярата – потом-
ството на верните е от неплодната Сара, т.е. свръхестествено, по вярата 
на праотеца, който изпълва смисъла на името си и става „баща на много на-
роди”.



20

Християнство и истина

Обещанието на светия праотец Авраам, дадено заради вярата, е заветът с 
него, а заветът е скрепен с жертвата на най-драгоценното – дарувания син 
на обещанието, жертвата на Сина, типологически предобраз на великата 
жертва на Единородния. Първото разклонение на нашето Дърво Йесеево е 
отправна точка на нишка, водеща към Месия: първа степен на обещание, за-
вет в семето чрез вярата, която „не жали” дарове.

Лоно Авраамово, стенопис от трапезарията на Бачковския манастир

II. Светият праотец Исаак

… жена ти ще ти роди син, и ще му наречеш 
името Исаак; и ще направя завета Си с него 
завет вечен… вземи едничкия си син Исаа-
ка, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, 
и там го принеси в жертва всесъжение на 
една от планините, която ще ти покажа.

Бит. 17:19; 22:2

Втората степен е онзи, който е пожертван и отново придобит чрез вяра – 
възлюбеният Исаак, вторият свети патриарх, изобразен в светла сфера с 
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образа на Христос-Еммануил. Заветът е скрепен чрез жертвата на сина, на-
истина пожертван и отново получен като вечен син – предобраз на възкресе-
нието Христово.

Онзи, който е принесен, е дар от Бога – но и отново „върнат” като жертвен 
Дар на Бога Авраамов – синът-жертва става белег на вечния завет между 
Бога и бащата на верните: заветът е вечен, във-вековете, в еоните-поколе-
ния на Авраам, в чедата му, във възлюбените на Авраам и на Бога. Принесен е 
Първият, най-възлюбеният, тъй като на Бога се принася в жертва най-цен-
ното и обичното.

Така принесеният Исаак става предобраз на Иисус Христос, а оживяването 
му – предобраз на възкресението. Принесен е, защото Авраам извършва тази 
жертва в себе си, в сърцето си, оказвайки се верен в изпитанието. Получен 
обратно като нов Дар е Исаак, защото в света жертвата му е заместе-
на с чудодейно появилия се овен – макар и принесен, той е жив – за-вечност, 
во-веки. Мястото е хълмът Мория, сетнешното място на Соломоновия храм, 
жертвеният топос на Града Давидов, за който и до днес воюват синовете на 
Исаак и Измаил.

III. Светият праотец Иаков

Този е нашият Бог, и никой друг не ще се 
сравни с Него. Той намери всички пътища на 

премъдростта и я подари на Своя раб Иакова 
и на Своя възлюбен Израиля.

След това Той се яви на земята и живя между 
людете.

Варух 3:36-38

За третия от патриарсите, наречен сетне Израил, е пророкувал Варух, изя-
вявайки за нас връзката между Премъдростта и Месия-Христос като Въплъ-
тена Премъдрост, т.е. Слово Божие, Логос. „След това се Той се яви на земята 
и живя между людете” – тези пророчески думи на Варух така напомнят на Йо-
ановия пролог: „И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и 
истина” (Иоан. 1:14).

Светият патриарх Иаков става „възлюбеният Израил” – съборна личност, 
събираща троичните корени на народа-„богоборец”, с който е сключен веч-
ният завет. Авраам, Исаак и Иаков са троична икона на верния народ, на по-
милваните чеда, които ще населят Лоното Авраамово и ще се нарекат Народ 
Божий. При Иаков този народ завършва троичното посвещение и получава 
ново име – Израил.
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IV. Свети пророк Моисей

И рече Господ Бог на змията: … ще всея враж-
да между тебе и жената, и между твоето 
семе и нейното семе; то ще те поразява в 

главата, а ти ще го жилиш в петата.

Битие 3:14-15
(Протоевангелие)

Свети пророк Моисей е пророк и водач на Израил към Обещаната земя и 
Царство. Чрез него е дадена Тората, а в Битие се намира Протоевангелието – 
вечното обещание за Христос – Онзи, Който ще смаже главата на Змията. Въ-
плъщението на Словото е поради двойното „жилене” на смъртта и греха. 
Обещан от „семето на жената” (единствен път в Св. писание, срв. „семето на 
Авраам”), т.е. чрез безсеменно зачатие, тук е изречено пророчество за универ-
сално спасение – на човека и творението. Книга Битие пророчески повествува 
за ново битие, универсално съ-битие, в което Божието битие се пресича с чо-
вешкото битие за онзи момент-kairos – „Словото стана плът” (Иоан. 1:14).

V. Свети пророк и цар Давид

Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света 
планина; ще възвестя определението:

Господ Ми каза: Син Мой си Ти;  
Аз днес Те родих.

Псалом 2:6-7

Светият цар Давид е петият клон – пресечна точка, събираща в себе си пра-
отците, пророците и царете Израилеви. Боговдъхновеният певец на Пре-
мъдростта е виждащ и предизобразяващ Месия, който ще бъде наречен в 
Евангелието понякога „Син Давидов” или само „Давид”. Дървото на месиан-
ската генеалогия пък е наречено Йесеево по бащиното име на Давид – особен 
знак, който назовава неизвестния иначе отец Давидов.

Сион е топосът, в който се извършва свещенодействието – Помазанието на 
Месия, на Сина, е предвечно и неизследимо във вечното „днес” на онзи Горен 
Сион, където е изречено „Син Мой си Ти; Аз днес Те родих”. Светият пророк Да-
вид сам е „помазан на Сион” за Цар Израилев наместо Саул от Самуил – послед-
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ния от съдиите Изралиеви, харизматичните теократични водачи-пророци, 
пратени от Бога. Давид е иконичният цар-пророк, който няма да се повтори 
до идването на „Сина на Давид” – Христос.

VI. Свети пророк и цар Соломон

Аз ще въздигна след тебе твоето семе, което 
ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя 

царството му.  
Той ще съгради дом на името Ми,

и Аз ще утвърдя престола на  
царството му довека.

2 Царства [7:12-13]
(Месианско пророчество от Натан  

към Давид за Соломон)

Шестият клон, свети пророк Соломон, също е икона-предобраз, син Давидов, 
„въздигнат от семето му”, „любител на Премъдростта” и строител на Хра-
ма, Дома на Името Божие. Соломон е обаче и син от греха на Давид (Евангелие-
то казва „Давид роди Соломон от Уриевата жена”), разкрит пророчески от 
Натан чрез притча. Извикан към покаяние (псалом 50-и ), той е извикан за нов 
живот, за възкресение.

Тук Натан изрича Давиду пророчество за Царство и Престол: царство в кон-
кретен дом – дома Божий, който ще укрепява престола на дома Израилев, ко-
гато следва Бога. Но месианското пророчество е и есхатологично – от семе-
то Давидово ще се роди Онзи, който ще открие вечния Престол и Царство в 
Самия Себе Си, в Дома и Храма на Тялото Си довека.

VII. Свети пророк Исаия

… Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата 
ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат име-
то Емануил … И ще покара младочка от Иесее-
вия пън, и клон ще израсне от неговия корен…

Исаия 7:14; 11:1

Следващият седми клон е този на „старозаветния евангелист” – светия про-
рок Исаия. Осем века преди Рождеството той пророкува за изпълнението на 
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Протоевангелието (Бит. 3:15) и откриването на Осмия ден Невечерен във 
Въплътения от Йесеевия корен.

Назовавайки Давид по баща, пророкът говори за раждането на „Сина Дави-
дов”, наречен още Еммануил, т.е. „Бог-с-нас”. Роденият от Девицата (ha almah, 
parthenos), Новата Ева, ще бъде Нов Адам, Нов Корен на ново човечество, Съ-
борна Личност, събираща всички в Себе Си.

VIII. Свети пророк Михей

И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между 
хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня,

Който трябва да бъде Владика в Израиля и 
Чийто произход е  

от крайвреме, от вечни дни.
Затова Той ще ги остави до време, докле роди 

оная, която има да роди…

Михей 5:2-3

Осмият клон на светия пророк Михей назовава мястото на Въплъщението, 
на снизхождането на Владиката в света. Витлеем в превод означава „Дом на 
Хляба” – това е мястото на Небесния Хляб, Който има да се роди. Макар и да е 
„семе Авраамово”, „Син Давидов” и пр., произходът на този Владика на Израил 
не се крие само в историята – Той е от „крайвреме, от вечни дни” и същест-
вува „преди Авраам” (срв. Иоан. 8:58)!

С особена сила и тежест е изречено пророчеството за Рождеството, което 
прекратява многократно изстраданата богооставеност на Израил заради 
греховете му – чрез действието на „оная, която има да роди”, Покорната на 
Словото Богородица, Новата Ева, раждаща Новия Адам!

IX. Свети пророк Иеремия

Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще склю-
ча с дома Израилев и с дома Иудин нов завет 
… В ония дни и в онова време ще направя да 

израсте Давиду праведна Младочка, – и Тя ще 
извършва съд и правда на земята.

Иеремия 31:31, 33:15
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Свети пророк Йеремия е девети клон, свидетелстващ за новата епоха и но-
вия завет, „написан в сърцата” (Иер. 31:33), в Царството на Младочката, ко-
ето ще донесе праведен съд (krisis) на земята.

X. Свети пророк Даниил

Гледах в нощните видения, и ето, на небесни 
облаци идеше сякаш Син Човеческий, дойде до 
Стария по дни и биде доведен при Него. И Нему 

бе дадена власт, слава и царство, за да Му 
служат всички народи, племена и езици; влади-
чеството Му е владичество вечно, което няма 
да премине, и царството Му не ще се разруши.

Даниил 7:13-14

Десетият клон на светия пророк Даниил е видение за есхатологичното ме-
сианско царство, в което място за служение имат не само юдеите. Неразру-
шимото и непреходно царство надхвърля земните месиански представи за 
Месия като „тукашен”, земен цар и още повече – чисто юдейски цар („семе 
Авраамово”), който ще заеме престола Давидов.

XI. Свети пророк Иезекиил

А Моят раб Давид ще бъде Цар над тях и 
Пастир на всички тях; те ще ходят по Моите 
заповеди и Моите устави ще пазят и ще ги из-
пълняват. И ще живеят в земята, която дадох 
на Моя раб Иакова, в която живяха отците им; 
… И ще сключа с тях завет за мир, вечен завет 

ще бъде с тях.
И ще ги уредя, ще ги размножа и ще туря сред 

тях Моето светилище навеки.

Иезекиил 37:24-26

Единадесетият клон на светия пророк Иезекиил нарича Христос „Моят Раб 
Давид”, а „Давид” е код, който още означава Цар и Пастир, възглавяващ ново 
човечество, нов народ Божий, обитаващ обещаната на Иаков-Израил земя, 
символ на Горното Отечество. Вечният завет е завет за мир – есхатологичен 
мир, не от мира сего, тъй като този свят и век са топос на война и разделение.

Светилището е устроено навеки, но Царят на Мира отказва да даде на Своя 
народ земно царство („Моето царство не е от този свят”), а вместо това 
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открива в Себе Си царството Божие на земята и доброволно понася разпя-
тие от Израил, за да преломи и раздаде това Царство и да потвърди записа-
ния в сърцата Завет.

XII. Свети пророк Захария

… тъй казва Господ Саваот: ето Мъж, името 
Му е Младочка, Той ще израсте от корена Си 
и ще създаде храма Господен… Ликувай от 

радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще 
Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, 

праведен и спасяващ, кротък, възседнал на 
ослица и на младо осле, син на подяремница.

Захария 6:12, 9:9

Дванадесетият клон е на светия пророк Захария, който вижда Месия около 
шест века преди да дойде в плът на земята. Според неговото слово Онзи 
Мъж, Който израства от корена (Йесеев), ще създаде Храма Господен! Този 
Храм е Тяло, Тяло на Мъжа Господен (Месия), сиреч Тяло Христово: Сам Христос 
засвидетелства в Евангелието „Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въз-
дигна” (Иоан. 2:19).

Пророческото слово излива радост – семето е дало съвършен Плод, Младочка-
та е израснала и Тялото на Младочката-Мъж съзижда Храм, в който семенни-
те логоси на кръвта се претворяват в единящи логоси на Духа Свети. Дъще-
рята Сионова ликува и възклицава. Необходимо е Приношение.

Свети пророк Захария съзерцава Неделя Вайя – Входа Господен в Йерусалим. 
Христос влиза в Града-Жертвеник, за да Се принесе веднъж и завинаги в съ-
вършена и вечна Жертва – Той е „Принасящият и Принасяният” (молитвата 
на Великия Вход в Литургията, изобразяващ символично Входа Господен в Йе-
русалим). Тялото става Жертва, Кръвта се пролива на Голгота върху Адамо-
вия лоб, за да даде живот и възкресение на Адамовите синове.

Йерусалим е град-светилище, центът (omphalos) и вертикал на света, връзка 
с небето. Голготската жертва на Кръста окончателно пронизва всички ета-
жи на битието, за да яви Христос възкръснал от мъртвите – Алфа и Омега, 
пълнота на всичко съществуващо и привличащ всички към Себе Си. Храмът е 
тридневно въз-създаден – не само като тукашно светилище, но като връзка 
между небето и земята, нашата история и есхатона – во веки веков.

Дванадесетият клон е краят на Дървото Йесеево и начало на вечната Нова 
Лоза на Тялото Христово.
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* * *

От семето на Авраам започва да се въплъщава Христос, което през цялото 
време, през родовете, представлява една синергия, едно съдействие между 
Бога и човека, осъществено чрез вяра, която приема божествените дарове. 
Изпитаната вяра на Авраам дава плод – сина Исаак, принесен отново чрез 
вяра в жертва. Усъвършенстването на вярата е тристепенно действие: 
Авраам, Исаак и Иаков стават троична икона на Троичния Бог и в тях трима-
та е завършено едно ново поколение, една нова генерация, която се нарича с 
името „Израил” – това е буквално ново семе, нов геном, нов генотип, усъвър-
шенстван във вярата – и в тази генеалогия приема плът Обещаният Месия.

Дървото Йесеево е родословно дърво, започващо още от Авраам, Исаак и 
Иаков, в което имаме, от една страна, обещание и завет, сключен чрез тях 
тримата и подновен при Моисей, при Давид и Соломон. Това е все още само 
предобраз, само подготовка за Новия завет, вечния завет, при обещания за 
бъдещи блага, които се изпълняват с идването на Христос. Мястото Мория, 
на което е построен Соломоновият храм в Йерусалим, се оказва само предоб-
раз на истинския, вечния храм – Тялото на Спасителя, чрез което Христос сли-
за в ада и пронизва смъртта, явявайки във Възкресението Си окончателната 
победа над тлението и смъртта.

В Дървото Йесеево се срещат два универсални порядъка, две линии, които 
се пресичат: от една страна стои генетичната линия на Рождеството на 
Христос (семето Авраамово), от другата имаме линията на обещанието, 
линията на благодатта, това „семе на жената”, за което стана въпрос, т.е. 
свръхестествената линия. Имаме линия на естественото раждане (и проти-
востоене на смъртта в родовете), но също и линия на свръхестественото, 
по благодат Божия, което пресича естественото в края на Дървото Йесее-
во: в тялото и волята на Новата Ева – Богородица.

Логосът на Протоевангелието ще бъде изпълнен – „Девицата ще зачене и ще 
роди Син...”, Хлябът ще се въплъти, Премъдростта ще си съгради Дом, Дом 
Божий. Този Дом Божий представя една многопластова реалност и постепен-
но се открива, като разгръща, навлиза все по-навътре в тайнството на об-
щението между Бога и човека. Първо се открива троичният Авраамо-Исаа-
ков-Иаковов образ на народа на Израил (am, laos); Моисей извежда пасхално 
този избран народ към Обещаната земя, при Давид на юг управлява Юдиният 
дом, а Йерусалим е „град Давидов”); при Соломон в този град е построен хра-
мът на Божието Име и Слава.

Ето каква поредица и нишка наблюдаваме: народът на скинията (Израил, мно-
гото) – пътешества пасхално към – Обетованата земя – която е центрирана 
около – Йерусалим – в който център е – храмът Господен – в който влиза – Въ-
плътеният Месия-Христос – за да стане Принасящ и Принасян и да създаде – 
Вечен Храм, в който да събере многото (всички) в-Себе-Си при Новата Пасха 
към Горната Обетована Земя, за да изпълни обещанията на Завета в реал-
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ността на Царството. Многото във-Адам (Дърво Йесеево) се локализират и 
центрират в Обетованата земя (Йерусалим), за да може Единият да преобра-
зи Светилището-жертвеник, преминавайки през него, и така да даде на Из-
раил ново единство на многото в (Тялото на) Единия Месия-Христос (Новата 
Лоза, срв. Иоан. 15).

Това Царство Божие се открива като есхатологична реалност: Йерусалим 
става портал между световете – жертвеник, на който Сам Се Принася Лъ-
вът от Юдиното Коляно, Който в същото време е Агнец Божий. Спасението 
от Христос е включване в състава на Неговото Тяло (сотирия, оцелостява-
не, въ-телесяване) и съдържа цялата линия на Семето Авраамово, в което е 
култивиран един генотип на верните в рамките на един народ (юдеите), но 
спасение, което ще се разпростре върху всички народи.

„Дърво Йесеево” в трапезарията на Бачковския манастир

У двама от евангелистите (Матей и Лука) срещаме два разказа за Рождество-
то, които са паралелни или „негатив” един на друг. Св. ев. Лука пише за езичници 
(елини) и извежда родословието универсално от Адам, но споменава специално 
за пастирите юдеи, които срещат Месия, благодарение на ангелите (Лук. 2 гл.). 
Матей пише за юдеите и извежда родословието от Авраам, но споменава спе-
циално мъдрите езичници влъхви, на които се открива Месия чрез звездата 
(Мат. 2 гл.). Христос Се въплъти от Авраам (от юдеите), но дойдоха и другите – 
влъхвите – които, водени от своето знание и благочестие, намериха Христа!

Тук сякаш има още една тайна – защо Бог се откри на неуките евреи (пастири) 
и мъдрите езичници (влъхвите), а не иначе? Може би защото мъдрите евреи 
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Го предават от завист, а мъдрите езичници търсят и намират Истината. 
Тук е мястото и на мъдрите елински фило-софи, обикнали по своя почин и 
свидетелстващи с дарбата си за енергиите на вечната Премъдрост Божия – 
Софѝя. Простите езичници пък са идолопоклонници, докато неуките евреи 
пастири го славословят с чисти сърца като деца.

Старозаветният Израил (Am) и езичниците (goyim) бяха събрани в едно с 
Разпятието и Възкресението Христово, в жертвоприношението на Литур-
гията – „общото дело” на Божия народ, предизобразено от Иаков и Исаак и 
възпоменавано в Божествената Евхаристия – в Съборното Тяло на Родения 
от Девата във Витлеемската пещера и Възкръсналия из скалната гробна ут-
роба. Неговото Рождество именно сега тайнствено очакваме да се изобрази 
в нашето време и свят, но още повече там, където е Царството Божие (Лук. 
17:20) – „вътре във вас”!
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Павел Флоренски

ЕМПИРЕЯ И ЕМПИРИЯ
Беседа

Посвещава се на А. В. Елчанинов

А. – Досега всички наши разговори, с каквото и да започваха, в края на краища-
та бяха свеждани от твоя страна до вечния припев: „Не може да има един по-
следователен светоглед без религиозна основа, не може да има последовате-
лен живот – живот според истината – без религиозен опит”. А от моя страна 
имаше недоумение: аз не отхвърлях като невъзможно, както помниш, дейст-
вително да има един абсолютен светоглед, какъвто искаш ти – светоглед, 
който е способен да обхване всичко чрез една обща диалектически изкована 
взаимовръзка от съждения. Също така не отхвърлях като невъзможен един 
напълно последователен живот според истината, т.е. живот, който да е оп-

Павел Александрович Флоренски (1882–1037) обединява интересите и по-
прищата на свещеник, богослов, религиозен философ, поет, учен, инженер. 
От 1911 г. е ръкоположен за свещеник. През същата година е назначен за 
извънреден професор в катедрата по история на философията на Москов-
ската духовна академия. До 1917 г. е редактор на Богословски вестник. След 
революцията от 1917 г. е включен в комисията за опазване на паметници-
те на изкуството и старините, фактически спасявайки Троице-Сергиева-
та лавра. Срещу него тръгват доноси за създаване на монархически  кръг. 
От 1921 до 1927 работи като професор във ВХУТЕМАС (Висши художествено 
технически работилници) и в същото време като техник и инженер. Пуб-
ликува около 150 статии в Техническата енциклопедия. Отказва да емигри-
ра. През февруари 1933 г. е арестуван, а през юни е осъден на 10 години за-
точение. През 1934 г. е въдворен в концлагера Соловки. През ноември 1937 г. 
е осъден от извънреден съд на смърт и е разстрелян. Основните му произ-
ведения са Иконостас, Обратната перспектива, При водоразделите на ми-
сълта, Смисълът на идеализма, Стълб и крепило на истината. Първият ва-
риант на публикувания тук текст, написан под формата на диалог между 
двама въображаеми събеседници, е написан през 1904 г., а последните редак-
ции са направени през 1916 г.
Преводът е направен по изданието: П. А. Флоренский, Емпирия или емпирея, 
в: Богословские труды, выпуск 27, Москва, Издательство Московской Пат-
риархии, 1986, по идея на Владимир Теохаров от Анета Иванова.



2022 / брой 8 (175)

31

равдан във всеки негов детайл от гледна точка на абсолютния светоглед. 
Но не ги отхвърлях като невъзможни не защото сме слаби и неустойчиви, а 
преди всичко защото такава истина не може – не е възможно да бъде придаде-
на пълната истина на живота и неговият смисъл – защото аз не мога, както 
казах, да призная право на съществуване на абсолютния светоглед, а всъщ-
ност само той може – по-точно, би могъл – да разкрие смисъла на живота и по 
този начин да оправдае, макар и post factum, поведението.

Ти искаш действителността и нашето отношение към нея да бъдат не 
просто дадени на съзнанието, а да са дадени в тяхната истина, в тяхната 
правдивост; ти настояваш да бъде разкрит разумният смисъл и правото на 
съществувание на онова, което ни е дадено като непосредствено разкрива-
що се. С една дума, не ти е достатъчно да осъзнаваш, че има действител-
ност; ти искаш още да знаеш какво представлява тя, и след това да разгле-
даш до каква степен това какво съответства на някакви вечни норми, до 
каква степен това какво е онова, което трябва да бъде, и доколко то може да 
бъде такова. И ти заявяваше, че такъв светоглед не може да бъде изграден 
без религиозни основания и без религиозен опит. Повтарям, аз ни най-малко 
нямаше да протестирам срещу твърдението ти за неговата невъзможност, 
ако не беше добавил – „без религиозно основание и без религиозен опит”. 

В. – Само че това е най-важното.

А. – Значи с тях – религиозните основания и опита – той е възможен?

В. – Ти го казваш.

А. – Смяташ ли, че е възможен за знанието изобщо като негова крайна цел и 
никога непостижим идеал или пък че е възможен някъде и някога, ако не за теб, 
то за друг, след милиони години, или най-накрая – че такъв един светоглед е 
възможен при дадените ни конкретни условия, т.е. сега например за теб?

В. – Да, сега е възможен за мен, но също така и за всеки, който поиска: „искайте 
и ще ви се даде”.

А. – А ако не е тайна, ти имаш ли го вече? На теб даде ли ти се? Удаде ли ти се?

В. – Не, не е тайна. Много неща още не съм напълно разработил, още повече не 
съм изяснил в логическа форма, не съм възприел и усвоил достатъчно. Но ако 
не самият светоглед, то неговото начало, основите му вече са налице. Само 
че ти напразно променяш смисъла на посочения цитат – то не ми се „удаде” и 
не ми се „даде”, а бе дадено.

А. – Разбирам, но… впрочем не искам да споря. Нека да бъде „дадено”. Само кажи, 
твоят светоглед – начеващ, подготвящ се, както искаш го наречи – може ли 
да бъде сведен до някакъв установен тип?
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В. – Да, може.

А. – До кой именно?

В. – Това е християнството. 

А. – Надявам се, че не е църковното.

В. – Напразно се надяваш – точно църковното, католичното. 

А. – Знаеш ли, че аз нарочно водих разговора с такива подробности, искаше ми 
се да заявиш точно това, което каза току-що.

В. – Че абсолютният светоглед – това е католичното християнство?

А. – Да, точно така. Искам да поговоря с теб, за да си изясня. Разбира се, нямам 
намерение да разговаряме за абсолютността на такъв един светоглед; тази 
мнима абсолютност звучи за мен прекалено странно, за да си струва да губим 
време да я обсъждаме. Но ми се иска да разбера, доколкото мога, вашите въз-
гледи за действителността.

В. – (Мълчи въпросително.)

А. – Недоумяваш? Мълчиш? Cum faces clamas?1 Крещи си, мълчейки. Аз не мога да 
поставя въпроси за абсолютния светоглед, не мога, ако искаш, чисто физио-
логично. Абсолютностите ми засядат в гърлото и със своята тръпчивост 
развалят настроението на духа; всички тези „Истини” ме карат само да се 
сърдя. Не, моля ви, избавете ме от баналностите.

В. – Quid est Veritas?2 Така ли е?

А. – Точно така. Пък и за какво ви е истината? Неслучайно Дяволът при Дос-
тоевски посочва такава една черта: „Само че като иска мошеничество, защо 
му е пък санкцията на истината? Но такова си е нашето руско съвременно 
човече: без санкция няма да се реши и на мошеничество, дотолкова е възлю-
било истината…”3. 

В. – Това за нас ли се отнася?

А. – Между другото, спомних си. Но нека оставим този чувствителен въпрос. 
Ето, казвам, че искам да те разбера. Без да признавам абсолютните светогле-
ди, няма да започна, разбира се, да искам от теб абсолютни доказателства в 
подкрепа на твоя светоглед. За мен би било достатъчно – и бих те разбрал – 
1  Лат. – мълчаливо крещиш. Б.пр.
2  Лат. – що е истина? Б.пр.
3  Достоевски, Ф. Братя Карамазови, ч. IV, превод: Димитър Подвързачов, Симеон Андреев. – В: Достоев-
ски, Ф. Събрани съчинения в 12 тома. С., Народна култура, т. 9.
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ако ми покажеш, че твоят светоглед има законни основания сред останали-
те. Сега за мен той е маргинал, парий сред останалите светогледи, защото, 
макар че и те не са нещо значително, то все пак с тях няма да се задавиш 
така, както с вашия. Тъй като, теоретично погледнато, за мен той е детска 
фантастика, но от практическа гледна точка е зловредна отрова за общес-
твото – latet anguis in herba4. Но не в това е същността. Мога да призная и 
ще призная такова положение на нещата за приключило тогава и само то-
гава, когато ми бъде показана, първо, възможността на всичко това, което 
твърдите, т.е. чудесата, тайнствата и „другото”, но не поотделно, а като 
свързана система, и второ, когато ми бъде показано, че всички тези ваши 
твърдения, дори и да се окажат възможни и мислими, сред безкрайно многото 
други твърдения имат някакво предимство в смисъла на вероятност – т.е. 
те са не само мислими, но и имат някаква не прекалено малка вероятност. 
Следователно ще те разбера, ако успееш да ми покажеш, че всички ваши дог-
мати, тайнства и тям подобни са мислими като такива – не съдържат в себе 
си нелепици – и че вашите решения и вашите разбирания за тайнствата и 
тям подобни имат поне малък шанс – вероятността им не е безкрайно малка. 

В. – Това, което поиска, не е никак малко. Това, което според теб трябва да 
ти дам сега, е задача на цялата рационална философия ведно с науките – с 
една дума, задача на отрицателната философия, ако се възползваме от тер-
минологията на Шелинг. Защото точно тази философия се занимава с разде-
лението между възможно и невъзможно, мислимо и немислимо и тя изгражда 
системата на възможното. Но освен това ти искаш още и да се обоснове ве-
роятността. Това е задача на философията на вероятното, ако мога така 
да се изразя, философия, която квалифицира вероятността на различните 
възможности и установява някаква градация във възможното. Да не гово-
рим за това, бих ли могъл да ти дам такава конструкция, по две причини – аз 
вероятно не съм достатъчно подготвен за една такава задача, за да изрека 
на глас всичко, освен това не може да говорим за всичко, което искаш, и по-
ради липса на време. Та това, за което настояваш, дори да бъде изложено в 
най-конспективен и сбит вид, може да бъде предмет на специален курс лекции 
или специален трактат.

А. – Жалко. В такъв случай засега – забележи, само засега, в очакване на тво-
ето de omni re scibili atque et quibusdam aliis5 – ще се откажа от второто си 
желание, а от първото ще оставя само следното – ще ти предложа няколко 
въпроса, като самият аз всячески ще ти помагам, сякаш съм на твоя страна. 
Става ли?

В. – Става. 

А. (След известно мълчание.) – Доколкото разбирам общата схема на вашия 
светоглед, тя може да бъде изразена така: някакво психофизично действие 

4  Лат. – змия се укрива в тревата. Б.пр.
5  За всяко нещо, достъпно за познанието, и за някои други неща (лат.). Б.пр.
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на човека, което вие наричате грехопадение, е довело човека до едно болезне-
но състояние – болезнено в най-широкия смисъл. Тоест преди това той е мо-
жел да властва над себе си и околната действителност – растения, животни 
и т.н. – имал е власт както над състоянията на своето тяло и своя дух, така 
и над природата. Но човек е излязъл от това свое състояние на психофизично 
равновесие и е нарушил устойчивото си отношение към средата. Загубата 
на равновесие със средата е довела до страдания от всякакъв вид – болести 
в по-тесния смисъл и в крайна сметка – смърт. Тази болест на целия психофи-
зичен организъм – т.е. нарушаването на подобаващото и съществуващото 
до този момент според вас функциониране на целия психофизичен организъм, 
на потока от психични и телесни състояния – се е предала по наследство 
на целия род. И тъй като не може да се търси справедливост от законите 
на действителността, то е станало така, че всеки отделен индивид също 
страда от същия този недъг, макар и да не е вземал лично участие в грехопа-
дението. Организмът на всеки човек е разстроен още преди да се появи на бял 
свят – това е като последствията от алкохолизма за потомството на алко-
холика – затова никой не може в достатъчна степен да властва над тялото 
и духа си и е обзет според вашата терминология от похот и страсти, зато-
ва търпи всякакви болести, страда, мъчи се и накрая – exitus letalis. И всички 
хора, като произхождащи от едни и същи прародители, са болни до един. Ето 
това е първата, така да се каже, картина на вашия светоглед. Засега няма да 
засягам всички онези трудности, които тя събужда у мен – за тях ще погово-
рим някой друг път. Ще спомена само едно – нищо не доказва, че в древността 
състоянието на човека е било толкова извисено, напротив; съвсем нищо не 
доказва, че в древността е имало морална воля, нищо не доказва, че за чове-
ка отсъства смъртта; нищо не доказва неговото господство над природа-
та – дори напротив. Ние не знаем какво точно психофизично действие може 
да разстрои целия организъм; нямаме никакви основания да говорим за един-
ство на целия човешки род и да прилагаме толкова широко – нещо повече, 
всеобхватно – принципа за наследствеността на придобитите признаци, още 
повече че този принцип съвсем не е доказан. Но нека заобиколим всички тези 
трудности и нека всичко да бъде така, както вие казвате. Ще продължа да 
излагам вашето учение. Втората картина – редица личности, които вие на-
ричате пророци, посочват средството за предотвратяване на тази колек-
тивна болест – болестта на човешкия род. Поне един човек е трябвало да се 
справи със самия себе си и така да даде пример на другите. Пророците не са 
знаели в детайли в какво трябва да се изразява борбата с тази болест и са 
нямали достатъчно сили и решимост, за да се възползват от своето знание. 
Впрочем допускам, че е имало още някакви непознати за тях условия, които, 
така да се каже, трябвало да се носят из въздуха, за да стане възможно из-
целението – някакъв особен състав на атмосферата, някакви хигиенни усло-
вия, пречистване – и тяхната липса е попречила на самоизцелението на про-
роците. Обаче те били убедени, че рано или късно изцелението ще настъпи, 
че ще бъдат намерени всички данни за изцелението на поне един човек – не е 
задължително да бъдат намерени съзнателно – но чрез инстинкт и вдъхно-
вение. Такъв самоизцеляващ се човек те условно нарекли Месия. Някакви съ-
ображения – не знам какви именно, но временно допускам, че са били основа-
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телни – някакви съображения, казвам, са позволили на пророците да посочат 
признаците на такъв Месия, например, неясно защо, пророците смятали, че 
кръвта от рода Давидов особено благоприятства появата у човека на онази 
невероятна сила, която ще помогне да се победи болестта, казвали, че та-
къв човек ще се роди от девица, виждали в климатичните условия на Вит-
леем най-подходяща обстановка, намирали връзка с някакви астрономически 
явления и т.н. Един посочвал едни признаци, друг – други, така че като цяло се 
сформирала някаква картина.

В. (Мълчи.)

А. – Няма да навлизам в детайли, всичко това ми се струва крайно невероят-
но, почти немислимо – казвам почти, защото не може да се твърди, че всичко 
това е абсолютно немислимо и логически, вътрешно противоречиво. Подоб-
но учение противоречи на днешните наши сведения и убеждения, на съвремен-
ния ни опит. Въпреки че опитът ни е съвременен и достатъчно съвършен, 
то все пак ние знаем толкова малко, има толкова неясни и нерешени неща, че 
не смятам, че имам право да кажа решително: това, което вие твърдите, е 
невъзможно. Може би… макар за мен да е невероятно и фантастично. Неслу-
чайно Араго казва: Celui qui en dehors des mathematiques pures, prononce ce mot 
impossible, manqué de prudence6. Помня, че Паскал някъде бе написал: „Нищо не 
може да спре подвижността на нашия ум. Няма правило без изключение, няма 
толкова всеобща истина, че от някаква страна тя да не изглежда непълна. 
А щом е така, то винаги имаме право да сметнем за изключение един чудесен 
случай и тогава чудото става възможно”7.

Като оставам научно добросъвестен, не мога да кажа, че Паскал греши, кога-
то защитава по този начин вашите твърдения. 

Ти казваш, че „се е случило някакво явление, което обикновено не се случва”. 
Добре. Вероятно може да се намери някаква комбинация от психични и физи-
ко-химични условия и така да се подберат предшестващите и съсъществу-
ващи явления, че те да създадат искания от теб ефект – странен, необича-
ен, но все пак не невъзможен по принцип. Може би…

6  A Erdan [Epsend var. Jacob, Alexandre Andrii.] La France Mystique. [(Tableau des excentricites religieuses de ce 
temps… 2-e ed. rev, par. l’aut. et augm. d’une nouv. pref. Par Charles Potvin. Amsterdam. Miejek, 1858).] Т. 1, p. 42. 
(„Онзи, който произнася думата „невъзможно” извън сферата на чистата математика, постъпва небла-
горазумно” – фр. Б.пр.).
7  Бележка на издателя. Тъй като г-н А. цитира Паскал по памет и като използва други изрази, доста про-
меня смисъла на цитата, тук ще си позволим да го дадем целия. Ето какво казва Паскал: „Едно чудо – казват 
някои – би укрепило вярата ми”. Те говорят така, когато не го виждат. Някои доводи, гледани отдалеч, огра-
ничават привидно взора ни, но стигнем ли до тях, започваме да виждаме отвъд тях. Нищо не спира крила-
тия ни ум. Казват, че няма правило без изключение, нито обща истина, която по даден пункт да не се окаже 
погрешна. Достатъчно е да не е абсолютно универсална, за да имаме основание да приложим изключението 
към съответния въпрос и да кажем: „Невинаги е вярно, следователно има случаи, когато не отговаря на 
истината”. Остава да се докаже, че даденият случай е именно такъв и човек е доста неумел или нещастен, 
ако не успее да хвърли светлина върху този въпрос” [Паскал, Б., Писма до един провинциал. Мисли. Прев. Анна 
Сталева. С., Захарий Стоянов, Св. Кл. Охридски, 2005, с. 425]. Ще отбележим, че тонът на целия разговор не 
оставя никакво съмнение, че промяната в смисъла на цитата е следствие от малко едностранчивата па-
мет на г-н А, но в никакъв случай не и от недобросъвестност. – Бележка на Павел Флоренски.
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Разбира се, не може да ви се попречи да се възползвате от такова използвано 
от Паскал заобикаляне на научните конструкции, не може да ви се попречи по 
този начин да оправдавате много от вашите твърдения, за себе си вие сте 
прави, но… това, до което стигате, е в голяма степен невероятно. Бидейки 
прави формално, вие не сте прави по същество и говорите нелепици…

В. (Тихо.) – Ти някого оправдаваш, но какво общо имаме ние?

А. (Без да е чул). – Впрочем аз временно ще говоря така, сякаш съм признал всич-
ки ваши конструкции и сега само предавам как съм ги разбрал. Все пак трябва 
да се разбере дали няма недоглеждане от моя страна. Иначе е трудно да се 
разговаря. Следователно, когато в крайна сметка са били налице в света…

В. – В кой свят?

А. – Разбира се, че в света на опита, света на цветовете, звуците, влияни-
ята и различните психични състояния. Когато в този сноп от явления са 
били налице условията за такъв един Месия, той се е родил – като естест-
вена брънка от веригата на биващото, като връзка от явления насред всич-
ки останали, като резултат от твърде сложни комбинации между различни 
обстоятелства. Като следствие от това, че от самото си раждане той, 
този Иисус, притежавал всички данни, за да изпълни предсказаното от про-
роците – по-точно казано, за да изпълни всички предписания на пророците. И 
да ги изпълни не в смисъл, че той съзнателно е действал по рецепта, а може 
би в смисъл инстинктивно да стори всичко необходимо, за да се излекува от 
последиците от болестта на човешкия род. Най-главното от всички пси-
хофизични действия била решимостта да се подложи на разпъване на кръст. 
Инстинктивно или съзнателно, но така или иначе, Иисус според вашите 
представи е стигнал до убеждението, че с тази решимост и с мъченията, 
които изтърпи при разпъването, той ще доведе себе си до едно особено със-
тояние, така че след смъртта в неговия психофизичен апарат ще се възобно-
ви „подобаващото” функциониране на целия организъм – той ще възкръсне с 
„просветено тяло” и така ще даде пример на останалите…

В. – Почакай. Това вече не е фактически вярно. Няма да даде пример, а със Своя-
та смърт и Своето възкресение ще промени всичко, така че природата и чо-
векът ще получат възможност да бъде възстановен загубеният преди това 
ред. 

А. – За това, любезни, ще ни разкажеш друг път (замисля се). Впрочем нека да 
е така. Временно ще допусна дори това и точно така формулирано: психофи-
зичните състояния на Иисус по време на разпъването са предизвикали – това 
отново е, както вие казвате – някакви изменения в света и човечеството 
като последица от това, че разпънатият на кръста е притежавал таки-
ва и такива свойства и е извършил редица действия, за които стана дума 
вече. С други думи, със смъртта си той е внесъл в света реални условия за 
възможността на преобразяването. Тези условия са се изразявали в някакви 
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въздействия – като психични вълни ли, като излъчвания ли, като изливания 
ли, както искаш – върху онази обстановка, в която живеел Иисус. Ето тези 
изменения, които тогава останали незабелязани от никого и може би не са 
могли да бъдат забелязани поради недостатъчни средства за наблюдение, 
тези изменения били внесени от Иисус в света с цел неговото по-нататъш-
но преобразяване и „пречистване”. Според вашите представи такова преоб-
разяване не може да се извърши днес, тъй като то се нуждае от още някакви 
условия, за да се случи. Те биват създавани малко по малко от дейността на 
човечеството и накрая, когато се изпълни всичко онова, което е нужно, т.е. 
в явленията от този свят бъдат внесени всички необходими условия, то вне-
запно ще се случи една световна катастрофа – дали като катаклизъм, или пък 
като световен пожар, но някакво преобразяване на природата – Иисус ще се 
появи отново и всички ще възкръснат. Защо ще има такъв пожар? – Да кажем, 
ако Земята падне върху Слънцето… Струва ми се, казах всичко. Да, забравих 
още да добавя, че вие смятате за възможно заради неговите, така да се каже, 
заслуги пред човечеството и света да направите този Иисус бог и като бла-
годарност за неговия живот и дело му давате титлата син божий и богочо-
век… Правилно ли изложих най-главното във вашия светоглед? 

В. – Макар че не си Фауст, все пак мога да ти подам репликата на Маргарита:

Das ist alles recht schön und gut;
Ungefähr sagt das Pfarrer auch,
Nur mit ein bißchen andern Worten.8

А. – А защо „с думи по-други”?

В. – А защото wenn man’s so hört, möcht’s leidlich scheinen, steht abei doch immer 
schief darum; denn du hast kein Christenthum…9

А. – А защо?

В. – Въпросът е коварен, но на него Самият Иисус Христос вече е отговорил: 
„Търсите ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и 
се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае 
за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец, Бог, Него 
е потвърдил с печата Си…. Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и 
дава живот на света… Аз съм хлябът на живота… Аз съм живият хляб, който 
е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! И хля-
бът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света…” 
(Иоан. 6:26, 27, 33, 35, 48, 51).

А. – Не разбирам какво отношение има това към нашия разговор?

8  Добри и красиви слова! / Свещеникът също това, / но с думи по-други изрича (Й. В. Гьоте, Избрани твор-
би, т. 3, прев. Кръстьо Станишев, С., Народна култура, 1980, с. 134). Б.пр.
9  Щом те слушам, усещам покоя, / ала пак в грешна пот се обливам: / християнство във теб не откривам! 
(Пак там.) Б.пр.
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В. – Тогава да започнем по друг начин. Ти направи един отпечатък от свето-
гледа, но така, че външната му страна много прилича на оригинала, но по вът-
решната си същност едното и другото са диаметрално противоположни. 

А. – Как така? Та аз изложих всичко най-важно, пропуснах само дреболиите. На-
пример не казах нищо за тайнствата.

В. – Макар че тайнствата съвсем не са дреболии, не е в това въпросът. В каза-
ното от теб навсякъде е пропуснато най-важното, но е оставена формата 
на най-важното. И се получава не християнство, дори не някакво изкривено 
християнство, а една твърде изкусна имитация на християнство – една тол-
кова ловка имитация, че може да излъже всеки, който не слуша достатъчно 
внимателно твоята „мимикрия”.

А. – Нима не говорих за всичко онова, за което се говори в катехизиса?

В. – За всичко, но не съвсем. Ти забеляза ли нещо странно – докато излагаше 
християнското учение, ти изобщо нямаше нужда от думата Бог?

А. – Как така? Аз казах, че вие правите Иисус бог.

В. – Точно в това е въпросът. При теб няма Бог като такъв, Него го правят 
заради заслуги. За теб Бог е нещо като почетно звание, един вид „статски 
съветник”, но в друга сфера. Но не е определение на Същество.

А. – В такъв случай може би следва да го формулирам така: Иисус възкръсна и 
благодарение на това, на своето възкресение и своята победа над смъртта, 
стана бог, също както героите чрез подвизите си се превръщат в богове?

В. – Не, разбира се. Иисус Христос не стана Бог, а е бил и е Бог. При теб Негова-
та божественост се явява някакъв резултат, нещо добавъчно и вторично, 
а не най-първото – начало и същност. Ти каза: „Иисус стана бог, защото въз-
кръсна”. 

А. – Обещах, че ще започна да ти помагам, и затова исках да изразя вашето 
учение в най-изгодната за него форма. 

В. – Да, но Иисус Христос е Бог не защото възкръсна, а възкръсна, защото е 
Бог. Не емпиричното е на първо място, а Божественото. И не Божественото 
произтича от емпиричното, а обратното, емпиричното е проявление на Бо-
жественото.

А. – Значи ти наистина мислиш, че не съм описал вашия светоглед?

В. – Този светоглед, който ти описа, е най-чист позитивизъм, а по своята 
същност нашият е теистичен. В изложения от теб светоглед човек нару-
шава някакви естествени закони, т.е. законите на емпиричното биващо, и за-



2022 / брой 8 (175)

39

това изтърпява естествените последици от това нарушаване, след това, 
разбира се, сам със собствените си сили намира изход от това положение и 
става богоподобно същество. С една дума, тук всички движещи сили на съ-
битията се намират в сетивния свят, а причините и техните следствия не 
излизат извън границите на опитната действителност. За този светоглед 
съществува само природно и психофизично човечество – което в Писанието 
бива наречено душевно, за разлика от духовното. И ето едно такова душевно 
човечество създава от самото себе си Иисус Христос – спасява самото себе 
си и обожествява. Човекът от твоя светоглед е привърженик на онзи, който 
е казал: eritus sicut Deus10. Така ли е?

А. – Разбира се. Но как може да бъде другояче? Що за човечество е това, което 
не действа само. И така нататък.

В. – Ти все говориш за „снопове” и „връзки”. Ще ти помогна, като се позова на 
Джеймс. Техният представител в една област е „сноп” репички или „връзка” 
гевречета, а в друга – „сноп от специфично определени реакции, наричан „анг-
лийски джентълмен” или „полезна връзка от асоциации”. Тази връзка от асоци-
ации още от детството, по „закона на близостта”, се е сляла със „задържани-
те емоции” от наказанието да стоиш в ъгъла и по тази причина „изтласква” 
от „полето на съзнанието” връзката „импулсивни стремежи и самобитни 
реакции”, наречена „ходене по улицата”, тази появила се във „вълната на съз-
нанието” „сърцевина” от усещане за скука, „увенчана” или „обкръжена” от 
мисли за избавление и „желание” да си на улицата, като в „спомените за пре-
дишните щастливи времена”. Създава се „някаква рамка” или „полусянка” от 
емоциите на страх и усещането за скука и тя представлява онази връзка, коя-
то „има за притежателя си някакво практическо единство, което наричаме 
„елементи на Евклид”. Не, извън шегата, аз наистина исках да изразя твоята 
мисъл, но в по-подчертан вид.

А. – Това сме ние. А вие?...

В. – Ние признаваме, че с грехопадението си човек е нарушил не естествените 
закони, не законите на емпиричното биващо, а мистичния ред на битието. 
Че болестите, смъртта и моралното разложение са се появили не защото са 
били нарушени законите на сетивния свят и законите на онзи душевен свят, 
който се изучава в емпиричната психология, а те са само външна проява на из-
вършилия се в мистичната област преврат и на промяната във вътрешното 
отношение към Божеството. А това отношение на духа към Божеството е 
по-първично от всяко „състояние на съзнанието” и се намира извън „снопа от 
психични явления”. По-нататък ние признаваме, че човечеството не е могло 
да създаде изцеляващи средства от самото себе си, защото всичко, което е 
създало от себе си – всичко това е само човешко, т.е. психофизично, емпирич-
но и душевно. Но в дадения случай е трябвало да се въздейства в мистичната 
сфера – да се възстанови мистичният ред. Всички емпирични средства щяха 

10  И ще бъдете като Бога (срв. Битие 3:5). Б.пр.
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да бъдат палиативи11, които освен това са и негодни – щяха да са построява-
не на вавилонската кула. Човек няма и не може да има собствени мистични 
сили. Но от друга страна, Бог като такъв не е можел да промени повреденото 
състояние на човечеството, тъй като човечеството – бидейки част от мис-
тично повреденото отношение и бидейки самостоятелна същност – не може 
да бъде пречистено отвън с абсолютно нищо и в същото време не може да се 
пречисти отвътре от самото себе си. Единствената възможност е била въ-
плъщаването на Бога. Тъй като, за да може действието да не бъде направлява-
но отвън и да минава покрай човека, е трябвало Бог да стане човек – и по този 
начин е дадена възможност да се действа отвътре. От друга страна, човек е 
нямал сили да действа отвътре, затова вместо него е действал Бог. Възста-
новяване е могло да бъде постигнато само от такова Същество, Което, като 
има в Себе си две природи – Божествена и човешка, и едновременно можело да 
действа и като Бог, и като човек, има и две воли, водещи до единно нравстве-
но решение. Богочовекът унищожил дилемата, чиито два рога поотделно били 
неизпълними, а като помирил разделените рога на дилемата – като поставил 
вместо разделящите „или – или” съединяващите „и – и” – осъществил възста-
новяването на човечеството. Но цялата сила е в това, че Иисус Христос не е 
станал Бог, а е бил Истински Бог, като в същото време оставал и човек. Миси-
ята му е била мистична, а не обществена или някаква друга подобна.

А. – Не разбирам. Ти провъзгласяваш всичко това, „без изобщо да се усъмниш”, 
а междувременно… За едно опитно изследване Иисус е бил такъв, какъвто е 
бил всеки друг човек, имало е, разбира се, едни или други вариации, но е няма-
ло съществени различия. Та нали апостолът казва: „Това, което беше отна-
чало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете 
ни попипаха…” (1 Иоан. 1:1). Съгласен ли си, че за всеки опит Иисус се е оказал 
приблизително такъв, какъвто е всеки друг човек, разбира се, в рамките на 
индивидуалните различия?

В. – Съгласен съм.

А. – По-нататък, съгласен ли си, че светът…

В. – Кой свят?

А. – Все същият опитен свят, светът на „връзките” с „рамки”, които ти 
осмя. Че той не открива никаква принципна разлика преди и след смъртта на 
Иисус, така че за всеки наблюдател се е случила точно такава промяна, как-
вато е всяка историческа промяна – може би много по-голяма от сферата на 
действие на някакъв велик човек – но по общия си характер това е също та-
кава историческа промяна?

В. – Съгласен съм.

11  Да се направи справка как се нарича лекарството, което е насочено срещу симптомите, а не срещу 
причините. – Бележка на П. Флоренски.
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А. – В такъв случай онази индивидуална разлика, която се наблюдава в Иисус 
в сравнение с всеки друг човек – тази вариация е всичко това, заради което 
вие смятате Иисус за бог. Тази вариация е довела до онова, което наричате 
изкупление; а изкуплението се изразявало единствено в този исторически 
плюс, който действията на Иисус създават. Не е ли така? Та това са такива 
азбучни разсъждения, че някак си е неловко да се говори за тях. Аз съм готов да 
повярвам – за целите на разговора – в каквито и да е особености на Иисус, но 
нали самият апостол казва, че за неговия личен опит той се е явил като всеки 
от нас – значи, ако има някаква разлика, то тя се изчерпва с това, по което 
един човек се различава от друг. Не е ли ясно?

В. – Като бял ден, но не е вярно.

А. – Как така!

В. – Без ни най-малко да отричам онази индивидуална вариация в Иисус Хрис-
тос, за която ти говориш, и тази историческа промяна, която неговите 
действия внасят в емпиричното биващо, аз твърдя, че въпросът съвсем не е 
в тях. Иисус Христос е бил проповедник на нравствеността – да; бил е филан-
троп – да; бил е духовен наставник – да; бил е обществен деец – да. Но… тео-
ретично можем да мислим всичко това като все по-малко и по-малко забележи-
мо, така че накрая то престава да бъде откривано от който и да бил опит. 
Ние можем – мислено – да си въобразим, че всички тези действия намаляват, 
стигат до някаква граница и изчезват, но все пак Христос си остава Христос, 
а изкуплението – изкупление. Ще поясня още веднъж с един груб пример. Кол-
кото и да е важна дейността на Иисус Христос, която току-що посочих, то 
тя няма принципно значение и затова можем да я съпоставим с това риза с 
каква кройка и цвят е носил Иисус Христос, с какъв глас е говорил и т.н. Всич-
ко това е много важно, но няма непосредствено отношение към мисията на 
Спасителя. 

А. – Следователно ти казваш – да пофантазираме – че ако го нямаше Иисус, а е 
имало, да кажем, Йоан, който до най-малките подробности да възпроизвежда 
облика и живота на Иисус, т.е. ако този човек беше двойник на Иисус и той 
умре и възкръсне, то той не би бил Христос и син божий?

В. – Точно в това е въпросът, че аз не мога да допусна, че твоят фиктивен чо-
век възкръсва – мисля, че това не може да бъде направено по емпиричен път. 
Но ако искаш такава съвършено немислима фантазия, то за нея ще кажа – да, 
това не би бил Христос и Син Божий и той не би изкупил света. 

А. – Значи, ако можехме да превъртим историята два пъти и единия път има-
ме света след „изкуплението”, а втория напълно имитираме тази наблюда-
вана в опита картина на емпиричното биващо, но заменяме Иисус с фикти-
вен човек, подобен на него във всяко наблюдавано в опита нещо, то тези две 
състояния на света щяха да са различни?



42

Християнство и истина

В. – Да, защото във втория случай светът няма да бъде изкупен, ще си остане 
предишният свят в грях. Обаче да отбележим, че допускам твоята фанта-
зия само заради удобство в разсъжденията, но изобщо не признавам възмож-
ността да се имитира Христа.

А. – Сега вече започвам да разбирам какво всъщност искаш, но съм решително 
против такава гледна точка. Ако позволиш, ще поставя въпроса на по-обща 
почва. Дадени са два обекта α и β. Между тях съществува известна разлика, 
наблюдавана в опита, но тя е толкова малка, че за различаването на α от β е 
нужен все по-голям и по-прецизен опит, така че накрая можем да мислим обек-
тите α и β като неразличими за какъвто и да било опит, колкото и чувстви-
телен да е той. Тогава опитната разлика между α и β е равна на 0 и α по ника-
къв начин опитно не може да бъде различено от β. Може ли α да се отличава от 
β? Тоест може ли между α и β да има принципна разлика? Аз съм убеден, че ця-
лата същност и цялото битие на обекта се изчерпва от това, което можем 
да разберем за него от съвкупността на всички мислими опити върху него, и 
мисля, че обектите не могат да бъдат различни, ако са неразличими за опита, 
колкото и прецизен да е той. Очевидно за теб може да съществува принципна 
разлика и в този последен случай – в случая на пълната неразличимост на обек-
тите от страна на опита.

В. – Да, това е така. Ето конкретен пример за поясняване на подобно поста-
вяне на въпроса. Има два съда, а в тях по едно късче с еднакво тегло и обем. 
Тези късчета са напоени с червена течност, миришат на вино и имат еднакъв 
вкус. По този начин елементарният опит – непосредствено чрез сетивата – 
не открива разлика между двете късчета. По-нататък, ако започнем да про-
веждаме по-детайлни изследвания, бихме определили относителното тегло, 
твърдостта, топлинния капацитет, електропроводимостта, микроско-
пичната структура и т.н., но и тогава не бихме открили и най-малка разлика. 
Най-накрая, ако направим химичен анализ – възможно най-точен – ще видим, 
че съставът на двете късчета е еднакъв. След такъв опит ти заявяваш, че 
тези късчета не могат да бъдат различни, а аз казвам, че те могат да са раз-
лични – и то принципно различни. Единият къс може да е парче хляб, напоено с 
вино, а другият – с Тялото и Кръвта Христови. 

А. – Символично?

В. – Не, виното и хлябът реално и субстанциално са се пресъществили, т.е. 
променили са своята същност и са станали истинското Тяло и истинската 
Кръв на Иисус Христос.

А. – Разбира се, този пример е решаващ. Можем ли да добавим към него въпроса 
за миропомазването?

В. – Да. Тук се отнася например кръщението. Би могло – дори и на театрал-
на сцена – да се възпроизведе кръщението с цялата постижима точност, но 
това ще бъде обикновена редица от чисто емпирични действия. А в другия 
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случай същата тази редица от действия представлява тайнство, което 
е принципно различно от представеното на сцената и осъществява в по-
кръствания една мистична промяна – възраждане. За сетивния опит чове-
кът преди кръщението е тъждествен с човека след кръщението, но те все 
пак са различни – в покръстения човек се внася нещо, което не може да бъде 
открито с очи или ръце и не може да бъде видяно от никакъв опит, то обаче 
е същностно ново. 

А. – Да, наистина, според вас излиза така. Но нима това може да се приеме? На 
мен ми се струва, че е някакво reduction ad absurdum12, толкова диво звучи за 
мен подобна казуистика.

В. – Звучи диво и изглежда странно вследствие на излишното пристрастие 
само към сетивния опит без наличието на достатъчно критично отноше-
ние към него. 

А. – Но към какво още мога да имам пристрастие? Не познавам никакъв друг 
опит. Аз мога да наблюдавам разликата между обектите само чрез един ме-
тод, а не чрез двадесет.

В. – Това не е вярно и аз ще покажа, че имаш и други методи за наблюдаване на 
разликата. Да поставим въпроса по-широко – методите могат да бъдат раз-
положени като стълба и колкото по-далеч на нея се намира даденият метод, 
толкова по-дълбоки разлики между обектите разкрива той. Но за да изяс-
ним предварително в какво се изразяват и могат да се изразяват разликите 
между обектите, които не са обхванати от дадения метод, ще приведа едно 
простичко сравнение. Представи си, че имаш късче стъкло и късче лед, шли-
фовани по еднакъв начин. С просто око тези късчета – ако ледът е чист – са 
почти неразличими и може да ти се стори, че късчето лед съвсем не е по-ин-
тересно и по-прекрасно от късчето стъкло. Но от гледна точка на молеку-
лярния строеж ледът има предимство пред стъклото, подобно на онова, ко-
ето свиренето на оркестър има пред шума на пазара. В леда има музика, а в 
стъклото – шум; в леда има стройност и подреденост, а в стъклото – хаос и 
безредие; в леда има организация, а в стъклото – анархия. Всяка частица от 
стъклото е сама за себе си и най-многото, което може, е да се блъска в съ-
седните, но там няма цяло. В леда, напротив – тук всяка частица заема оп-
ределеното и свойственото за нея място в правилната тъкан на цялото, в 
организацията на тази чудесна конструкция. 

Но това различие във вътрешната структура, което е сякаш символ на разли-
чието между душевния и духовния човек, е напълно незабележимо с просто око.

А. – От този пример ти искаш да преминем към един общ разговор за методите. 

В. – Да.

12  Лат. – довеждане до абсурд. Б.пр.
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Всяка наука отграничава сферата на своите изследвания, като създава схеми 
на своите обекти и при това използва известен комплекс от признаци – имен-
но последните определят обекта на дадена наука като такава. Ако някакви 
два обекта се различават помежду си по един или няколко от тези признаци, 
които формират обекта на дадената наука, то ние можем да различим два-
та обекта с методите и средствата, присъщи на тази наука. Ако се окаже, че 
обектите се различават помежду си по признаци, които не влизат в състава 
на схемата на обекта – схема, построена за дадената, определена наука – то 
с методите и средствата на дадената наука обектите могат да се окажат 
съвсем неразличими. Да допуснем, че поради някакви условия, в които сме пос-
тавени, не можем да приложим никакви методи и средства за изследване освен 
онези, които са свойствени на дадената наука, т.е. да предположим, че вслед-
ствие на някакви условия ние можем да изучаваме дадените обекти само от 
гледна точка на нашата наука. Тогава обекти, които са безспорно различни, за 
нашето изследване ще се окажат абсолютно неразличими. Така например тези 
две късчета – лед и стъкло – за които стана дума преди малко, са абсолютно не-
различими за едно геометрично изследване, тъй като то не може да разгледа 
вътрешната структура на тялото. И по-нататък, нека възприемем гледната 
точка на механиката и получим възможността да изучим само механичните 
характеристики на някакъв обект. Тогава ще можем да определим формата на 
тялото, масата, момента на инерцията и т.н., но температурата на тяло-
то, неговият електрически потенциал, психичните явления и други подобни 
ще останат за нас абсолютно незабелязани като такива. А ако започнем да 
разглеждаме нашите тела от гледна точка на физиката, ще ги изследваме с 
онези методи и средства, които физиката използва за изучаването на нейни-
те обекти, и тогава разликата между двете тела – а именно разликата между 
тях по отношение на температурата – веднага ще бъде видяна и уловена. 

По същия начин с методите на физиката няма да можем да различим живото от 
неживото вещество. Дори да признаем, че в живото вещество се случват ня-
какви химични процеси, по-различни в сравнение с неживото, то и тогава няма 
да можем да отличим живото от неживото, защото винаги е възможно мислено 
да се построи някаква система от механизми – например да се приеме, че едно 
живо тяло притежава някакъв вид приспособления и от гледна точка на физи-
ката то занапред ще бъде разглеждано като неживо. Само нови методи, които 
не са физични, ще позволят да се открие разликата между живото и неживото. 
Ето примери за такива случаи, когато два обекта, които са неразличими в се-
тивния опит на една степен, стават различими за опита на друга степен. Това 
са един вид случаи. Към случаите от втория вид можем да отнесем онези, при кои-
то в сетивния опит – какъвто и да е той – два обекта са абсолютно неразличи-
ми, но за вътрешния опит между тях има разлика. Като пример ще разгледаме 
сферата на нравствеността. Ето аз два пъти подред извършвам една и съща 
за външния наблюдател постъпка, при едни и същи обстоятелства. Нека двете 
ми действия са колкото искате близки едно до друго по своя външен израз и по 
външните условия; в крайна сметка те могат да бъдат абсолютно неразличи-
ми за един страничен наблюдател. Всеки външен опит – опитът на физиката, 
на биологията и т.н. – каквито и методи и средства да използва, колкото и да е 
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прецизен и точен, ще откаже да види разлика между двете действия. От своя-
та гледна точка този опит не може да не ги признае за тъждествени. Само че 
тези две постъпки са различни помежду си по своята същност. Едината е нрав-
ствена, а другата – безнравствена. „Затова недейте съди нищо преждевремен-
но, докато не дойде Господ, Който ще извади на светло скритото в тъмнината 
и ще изяви намеренията на сърцата… (1 Кор. 4:5). „Всекиму работата ще стане 
явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се откри-
ва; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.” (1 Кор. 3:13)

„Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в 
Него?” (1 Кор. 2:11)

А. – Последното не ми е съвсем ясно. Може би ще ми обясниш?

В. – Ако искаш… от самото си детство почти всеки човек се подчинява на 
нравствени и граждански закони, поне не прави много забележими отклоне-
ния от тях. Всеки се старае да го смятат за искрен и всеки търси славата на 
справедливия. Пък и кой би искал да се изправи пред обществото in naturalis13, 
снемайки от себе си всички покривала, ако това ще доведе до неприятности? 
Наистина, почти всички изглеждат искрени и справедливи, сякаш са такива 
в дълбините на сърцето си. И злият, и добрият, и душевният, и духовният – 
всеки човек, ако не иска да го смятат за ненормален или за престъпник, жи-
вее в общи линии така, както и другият. Разликата се изразява най-вече не в 
начините на действие, а в скритите пружини на действията – в мотивите. 
Душевният човек не излиза от нормата, защото се страхува да не заслужи 
наказание или да се сдобие с лоша слава. Има едни или други почести, от които 
той не може да се лиши и заради които той лицемерничи. Ако душевните хора 
не се страхуваха от закони и наказания и не трепереха да не би да загубят 
своята репутация, почести и състояние, с една дума, ако външните връзки 
престанеха да ги принуждават да изпълняват делото Божие, то тези хора – 
тъй като нямат вътрешно съзнание за своята принадлежност към света, 
за своето предназначение в историческия процес и за своята свързаност с 
единния организъм на Църквата, не познават любовта към Бог и превръща-
щото се в тяло Христово, не искат да пренесат центъра на битието си в 
Абсолютното, а търсят свързващата небето и земята ос в себе си и в свои-
те прищевки – тези хора щяха да се откъснат от сдържащата ги верига, да 
лъжат и грабят другите, да обиждат и убиват, защото да прави всичко това 
за един човек, обезумявал при вътрешното си и волево отрицание на Абсо-
лютното, е не само изгодно, но и само по себе си приятно и привлекателно. 
Опитай се тогава да очовечиш и образоваш такъв човек. Но докато пшени-
цата и плевелите растат заедно и са свързани от емпиричната действител-
ност, те не могат да се разгърнат напълно и за едно емпирично наблюдение 
правят приблизително едно и също. Само духовният човек, който вътрешно 
утвърждава Бог и се отваря за Неговите въздействия, с това си действие 
става вече съзнателен проводник на Божествените сили и жив орган на тя-

13  Лат. – естествено. Б.пр.
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лото Христово, изпълняващ своята функция с радост. Такъв човек не живее 
за себе и не умира за себе си – живее ли – за Господа живее, умира ли – за Господа 
умира (срв. Рим. 14:7-8). Ето защо такъв човек може да каже: „А ние имаме ум 
Христов” (1 Кор. 2:16). Такъв човек има право да заяви: „И сега вече, не аз живея, 
но Христос живее в мене” (Гал. 2:20). 

Общите основания за законите на нравствеността и обществеността са 
изразени в десетте заповеди. Не е трудно да се провери, че така нареченият 
порядъчен човек, т.е. онзи, който не се отклонява прекалено от средния ду-
шевен човек, също както и духовният човек, във външния си живот живее в 
по-голяма или по-малка степен съобразно тези предписания. Той оказва почи-
тание на Бог – ходи на църква, произнася молитви, слуша проповеди, кръсти 
се, прави благочестиво-тържествена физиономия, пости. Всичко, което пра-
ви и духовният човек. Освен това той не извършва престъпления, т.е. не 
краде, не свидетелства лъжливо, не убива, не отнема със сила или хитрост 
имуществото на други хора и т.н. Обаче всичко това се прави от мотиви, 
които нямат нищо общо с любовта към Бог – външни мотиви, за да изглеж-
да в очите на хората праведен, да се ползва с влияние и да има власт. Той не 
убива, но хиляда пъти би умрял всеки, който му попречи да осъществи наме-
ренията си, ако желанието да изпрати някого по дяволите можеше да убива. 
Ако този човек не беше възпрян от страха си от законите и от страха от 
общественото мнение, ако не се боеше от неуспех – то навярно врагът, кой-
то застане на пътя му, отдавна би бил надупчен от ударите на ножа, заколен 
с брадва, прострелян или отровен. О, ако омразата можеше да изгори, с какво 
бавно сладострастие той щеше да пържи своя противник на злобно-искря-
щия пламък на жестокостта! С какъв възторг щеше да го отрови с отрови-
те на язвителните думи и да вледени кръвта му с ехидната изисканост на 
студения сарказъм! Този човек никого не е убил, но той е постоянен убиец.

Да, той не извършва прелюбодеяния, но се ядосва на своята „чистота”. Само 
да я нямаше тази проклета гласност! Той не краде, никога не е крал. Но позеле-
нява и трепери от завист, като гледа чуждото благосъстояние, и двадесет 
пъти на ден негодува срещу обществения ред, който му пречи да открадне 
безнаказано…

Превод от руски: Анета Иванова
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Смилен Марков

КОВИД-19 И ПРАВОСЛАВИЕТО: 
НЕСИГУРНОСТ И УЯЗВИМОСТ 
В КОНТЕКСТА НА БОЖИЯТА 
ИКОНОМИЯ
КОВИД-19 е предизвикателство за Православната църква. Както всички при-
родни бедствия в модерната епоха, справянето с пандемията се поставя на 
научна основа. Не може да има съмнение, че смъртта, болката, страданието, 
отчаянието, тъмницата (защото карантината наистина може да се прежи-
вее като благословена тъмница) са възможности Църквата да свидетелства 
за Христос. Срамът от уязвимостта, както и игнорирането на общностния 
аспект на страданието, потвърждават неспособността за свидетелство. 
Следователно важно е да се намери богословската основа за истинна реакция 
спрямо бедствието в светлината на християнския етос. Нужна е вярна ин-
терпретативна призма спрямо пандемията.

Книга Деяния на апостолите съдържа пример как Ранната църква подхожда 
към подобна криза. Краят на 11. глава говори за глада, който настъпва в дни-
те на император Клавдий. Църквата е предупредена за тази опасност чрез 
пророка, вдъхновен от Духа. Реакцията на общността е показателна: „За-
това учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си, помощ 
на братята, които живееха в Юдея; което и сториха, и я изпратиха до през-
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витерите чрез ръката на Варнава и Савла“1. В този епизод поразява прагма-
тичната реакция на учениците; те не търсят някакво скрито значение на 
събитието, различно от императива да се помага на онези, които са в нужда, 
както и да бъде защитена общността. Нещо повече, гладът и справянето с 
него не биват гледани като опасности за Църквата. Напротив, те се схва-
щат като възможност да се заяви църковният етос. Тази херменевтична 
рамка е валидна в контекста на Въплъщението. 

Смисълът на изпитанието е фокусирането върху общността. Общността се 
събира, взема решения и посочва свои членове, които отговарят за изпълнение-
то. Никой не се тревожи, че Църквата би могла да загуби идентичността си, 
докато се справя с бедствието. Ранната църква не се свени да признае, че ней-
ните членове са уязвими за глада. Ранните християни не смятат себе си за иму-
низирани срещу човешка слабост. Общността се асоциира със страданието на 
най-уязвимите си членове, без да се страхува, че ще загуби идентичността си.

Описаното отношение е в остър контраст с онова, което наблюдаваме в 
много православни общности по време на пандемията. Тук имам предвид 
главно опита си от православни общности в България. Значителна част от 
лаоса, както и някои клирици отказаха, че пандемията е реалност, а също 
и че сред тях има смъртни случаи в резултат на КОВИД-19. В някои случаи 
смъртта на енориаши, болни от КОВИД-19, бива компулсивно приписвана 
на различни други причини. Въпреки че Светият синод на Българската цък-
ва утвърди спазването на санитарните мерки, наложени от държавата, 
местните общности в много случаи не поискаха да ги спазват. Отрекоха ги, 
вместо креативно да ги надградят според специфичните си нужди. Външ-
но се придържаха към санитарните ограничения, но стремежът беше да 
запазим „нормалния ход на енорийски живот“, защото се страхуваме да не 
нарушим „ритъма на Църквата“. Разбира се, има някои важни изключения от 
тази тенденция, но наблюденията са представителни. Нещо повече, мнози-
на схванаха мерките, произтичащи от санитарните ограничения, като зап-
лаха за църковния етос. 

За да стигнем до причините за това отношение, трябва да разгледаме „цен-
тристкия сегмент“ от спектъра на църковното отношение към панде-
мията. Независимо от крайно антинаучните възгледи, споделяни от някои 
църковни общности, най-силната опозиция към ограниченията дойде от 
скептици, които, макар да признават наличие на опасност, изразяват съмне-
ние относно доминиращия научен наратив, както и произтичащите от него 
санитарни мерки. Става дума за проблематичното общо поле между наука и 
православно учение. Отстояването на подобно общо поле е задача на бого-
словската антропология. В следващите редове ще посочим исторически при-
мери за напрежение в това общо поле, свързани с категориите „общност“ и 
„уязвимост“. Но преди това ще се спрем на социологическите измерения на 
скептицизма. 

1  Деян. 11, 29-30.
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Съвременните дебати за връзката между богословие и наука са относими 
към точно определен модел на рационалност. През постсхоластическата 
епоха рационалността се възприема най-вече като производител на рацио-
нални обяснения на реалността, а не като източник на смисъл. Въпреки това 
научните теории не са лишени от екзистенциална значимост за христия-
ните. Значението, което християнските интелектуалци и християнските 
общности приписват на модерните научни парадигми, е реакция на несигур-
ността, която тези последните утвърждават. Несигурността често бива 
схващана като заплаха, от която е нужна защита. 

Дефанзивното отношение към научното знание е валидно определен исто-
рико-философски контекст, в който антиномията „човешки субект-реал-
ност“ притежава аксиоматична валидност. Това противопоставяне влияе 
и на начина, по който християните схващат собствените си доктринални 
позиции. Редица християнски мислители се опитват да открият корелация 
между веровите истини, от една страна, и теориите в космологията, ас-
трофизиката и биологията, от друга. Тази връзка се търси в полето на по-
зитивистките обяснения на света. Така например християнското схващане 
за сътворението придобива особено значение. Копенхагенският богословски 
кръг развива теорията за Дълбокото Въплъщение. Въз основа на открития-
та на съвременната физика и биология тези учени изготвят систематичен 
модел, който артикулира чрез езика на съвременната биология и астрофизика 
космологичните аспекти на Въплъщението.2 Фактът на човешката свобода 
обаче остава проблематичен за този интерпретативен подход, доколкото 
на свободата се гледа като на източник на неопределеност и несигурност. 
Така свободата, тази най-дълбока проява на човешката природа и човешката 
личност, отново се оказва в противоречие с разумното обяснение на света.

Но сблъсъкът между християнската антропология и модерната наука има 
по-дълга история. Появата на Дарвиновата теория на еволюцията чрез ес-
тествен отбор през ΧIX в. предизвиква немалко объркване. Както отбеляз-
ва английският физик и апологет Джон Полкингхорн, Дарвиновата теория 
разпалва дебати и сред естествениците. Например анатомът сър Ричард 
Оуен посочва несъгласията между Дарвиновата теория и някои положения 
на анатомията. Физикът лорд Келвин пише, че периодът, през който слънце-
то свети, е по-кратък времето, нужно за протичане на еволюцията. Макар 
и верни, изчисленията на Келвин не вземат под внимание онова, което тога-
ва не е било известно – че в Слънцето протичат процеси на ядрен синтез и 

2  В съвременните дебати е популярен компатибилизмът. Според тази богословска постановка всички 
процеси в света проявяват Божието действие и тези проявления могат да бъдат посочени по пътя на 
рационалния анализ. Но пред лицето на несигурността този възглед е трудно удържим. На противополож-
ния полюс стои кенотизмът, тоест разбирането че Божието действие в света е незабележимо, но реално 
– според онтологичния модел на Въплъщението. При Въплъщението Си Бог е станал уязвим; в моментите 
на слабост и несигурност в съществуването Си като Човек Той е осъществил спасението на човешката 
природа. Копенхагенският богословски кръг търси среден път между тези две контрарни позиции.
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разпад, които осигуряват достатъчно енергия за милиарди години.3 Редица 
богослови от края на XIX в. считат за свой дълг да се противопоставят на 
еволюционната теория, понеже тя застрашава установения консенсус за 
същността на човешка. 

Не стриктно научни съображения предизвикват нашата боязън спрямо моде-
лите на биологията и астрофизиката. Притеснени сме, че те разколебават 
разбирането ни за човека. С други думи, нас ни е грижа за нещо много по-фун-
даментално от верността на дадена научна теория. Ние се сблъскваме с на-
растваща несигурност относно границите на собственото си битие. Тази 
несигурност застрашава по-специално аксиомата, че човекът е свободен и е 
носител на морално агентство. 

Дали скептицизмът по отношение на санитарните марки попада в модела на 
реакция, описан по-горе? Отправна точка за отговор на този въпрос дават 
две обяснения: на културоложката Мария Спирова и на политическия мисли-
тел Иван Кръстев.

Според Спирова скептицизмът по отношение на пандемията, разпростра-
нен в българското общество, както и произтичащите от него усилия за 
омаловажаване на последиците от бедствието, е причинен от потребнос-
тта за съхраняване на когнитивна стабилност в условията на тотална не-
сигурност. В бързо променящата се среда, в която информационният поток 
се превръща във всепомитащ потоп, индивидуалният когнитивен баланс 
става единствен гарант на устойчивостта. Ето защо индивидът става 
все по-съсредоточен в това да устоява, отстранявайки всичко, което го 
прави уязвим и слаб. В съзвучие с този индивидуален хабитус всяка социална 
интеракция, която може да експонира физическа слабост, се смята за пробле-
матична и се избягва активно.4 Отношението, описано от Спирова, е попу-
лярно сред православните общности в България. Така мнозина православни, 
които не споделят екстремисткия крипто-паганистичен възглед, че Божия-
та благодат пази от вируси, все се уповават „религиозно“ на силата на имун-
ната си система – дотолкова, че считат мерките за ненужни. Възраженията, 
че съблюдаването на мерките пази не само и не преимуществено отделния 
индивид, а общността, се схващат като инструменти на социалния капан, 
създаден, за да направи отделните личности [да изглеждат] слаби.

Спирова добавя, че съобразяването с антипандемичните мерки е и акт на 
приемане на социален плурализъм и идентифициране с уязвими групи, които 
стереотипно биват маргинализирани. Този аспект се отхвърля решително, 
защото въпросните групи имат нисък престиж; последните разполагат с 
ограничени социални ресурси за поддържане на добро физическо състояние. 
Налице е отхвърляне на всяка дълбока социална връзка с непрестижния и фи-
зически слабия Друг.

3  John Polkinghorne, Science and Theology – an Introduction (London: Fortress Press, 1998), 7. 
4  Мария Спирова, https://www.facebook.com/mspirova/ (posts, 27.06.2022). 
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Заключенията на Спирова съответстват на изводите, които прави Иван 
Кръстев. В своята студия Утре ли е вече?5 Кръстев настоява, че според оно-
ва, което той нарича „нативистки политически възгледи“6, приемането на 
научни позиции се счита за опасно, понеже предполага признаване на универ-
сална солидарност при адресиране на рискове като глобалното затопляне. За 
този политически сегмент заставането на страната на страдащите и уяз-
вимите е силно проблематично. 

За някои православни среди плурализмът и уязвимостта на обществото, кои-
то се предпоставят от противопандемичните мерки, поставят под риск 
ценностната йерархия, с която те са идентифицират. Но каква стойност 
имат плурализмът и уязвимостта в историята на православната богослов-
ска антропология? С други думи, налице ли е фундаментално богословско – а не 
тясно моралистично – концептуално основание за критика на така очерта-
ния скептицизъм по отношение на пандемията и мерките? 

Несигурност и плурализъм: срещата на византийското 
богословие с научните парадигми

Четвърти век
Несигурността, наложена от науката, не е проблем, типичен само за модер-
ната епоха. Християнската богословска мисъл вече се е срещала с него в раз-
личните етапи от историята на науката. Несигурността е характерна още 
за научните дискурси на Късната античност. 

С Гален през II век човешката физиология поема по нов път. Не сърцето, а мо-
зъкът вече е се приема за център на човешкото същество. Но Гален предиз-
виква още по-съществена промяна в разбирането за човешкото тяло. Той 
описва комплекси модели на регулация между различните части, изоставяй-
ки схемата на хуморалната регулация, разчитаща на баланс на четирите 
телесни течности. Съчиненията на Гален валидират модели на регулиране, 
включващи кръвоносната, мускулната и нервната системи. Гален е убеден, 
че редица болести възникват заради доминация (ἐπικρατεία) на един орган 
над друг.7 

В своя трактат За природата на човека християнският философ и физио-
лог Немезий Емески (IV в.) обсъжда регулирането на телесните процеси от 
страна на разума с оглед на Галеновите физиологични модели. Немезий демон-
стрира, че е налице сфера на автономност и морално агентство в рамките 
на човешкото битие. Има аспекти, които са напълно извън разумен контрол, 
както и междинни сфери, които само частично попадат под контрола на ра-
зума. Така очертаните три дяла на душата формират един системен агент, 
5  Ivan Krastev, Is It Tomorrow Yet, Paradoxes of the Pandemic (London: Allen Lane, 2020), 25.
6  Тези възгледи са популярни сред българското общество.
7  Julius Rocca, Galen on the Brain: Anatomical Knowledge and Physiological Speculation in the 2nd century AD (Leiden: 
Brill, 2003).
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която управлява желателната (τὸ ἐπιθυμικόν) и гневливата (τὸ θυμικόν) спо-
собност, ситуирани съответно в черния дроб и в сърцето.

Немезий различава действие (ἐνέργεια) на органите и действие на страстите. 
Действие, в собствен смисъл, е екзистенциална активност на даден орган, 
която е самоцелна и не се провокира външно. Страстите, от друга страна, са 
действия във вторичен смисъл, действия-движения, причинени от външен 
агент. В този смисъл страстите противостоят на природата на тялото. 
Така например нормалният сърдечен пулс е екзистенциално действие на сър-
цето, докато ускореният сърдечен пулс е движение, причинено от външна 
страст, като например гняв или срам.8 

Страстните движения на телесните органи са възможни, продължава Не-
мезий, защото душата е способна да се острастява. Следователно страсти-
те са в известен смисъл действия. Но доколкото тези действия не са в съзву-
чие с природата и са неумерени, можем да ги определим като притърпявания 
с потенциал да нарушат природната норма като страсти. В този смисъл 
страст, разбирана като действие на неразумната душа, има две значения. 
Първото посочва способност на разумната душа. Второто значение указва 
потенциална аномалност. Само второто значение е свързано с тревожна не-
сигурност. Последната се разглежда като нарушение на естествения ред и 
заличаване на границите между телесните органи.

Външното провокиране на страстите е проблем, доколкото ние сме подат-
ливи на действия срещу природата, които следват от външни причини и са 
изцяло извън нашия контрол. А персоналната идентичност е контролирано 
проявима само в определени граници на разумен контрол. Няма морална от-
говорност извън тези граници. Действията и страстите на душата съ-съ-
ществуват в рамките на отделния човек, поради което нашето съществу-
ване дава място за проявление на процеси, за които не носим отговорност, 
които не са наши и изобщо не са човешки. 

Немезий програмно утвърждава телесно-душевен холизъм, като постулира, 
че всички действия на душата кореспондират със съответни телесни орга-
ни и техните природни действия. По отношение на страстите обаче е нали-
це празнота в обяснителния модел. Докато страстите се предизвикват от 
нерационални движения, външни на същността на тялото и душата, те все 
пак се пренасят от душата към тялото поради онтологично гарантирана и 
ненакърнима връзка. Пита се дали едно и също действие може едновременно 
да бъде страстно и неутрално и дали има своеобразен „филтър“, който пълно 
или частично трансформира страстта в природно действия и обратно? Не-
мезий не дава отговор на този въпрос. Той се опитва да отвоюва територия 
за човешка свобода и морално агентство, но анализът му оставя лакуна по 
отношение на връзката между персоналната идентичност и детерминизма. 

8  Немезий Емески, De natura hominis XVI 73-75 [TLG 0742.002, Moreno Morani, Nemesii Emeseni de natura hominis – 
Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (Leipzig: Teubner, 1987)], 1-136. 
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Преп. Йоан Дамаскин заимства физиологичния модел на Немезий, но въвежда 
нов критерий за ценностно квалифициране на страстите. В своето Точно 
изложение на православната вяра Дамаскин представя греховните страсти 
като егоистични, тоест изолиращи отделната ипостас от общение с други-
те човеци и с Бога. Дефицитът на страстите не се дължи на причиняване, ко-
ето е извън разумен контрол, а на неспособност да се споделя съдържанието 
на личното съществуване с други човешки същества и с Бога. Всички природ-
ни действия, в т.ч. и страстите, са платформи на междуличностно общува-
не.9 Дамаскиновият модел придава позитивно значение на несигурността, 
доколкото уязвимостта, причинена от страстите, е вход към смислено меж-
дуличностно общуване. Симптоматично Дамаскин настоява, че дори онези 
аспекти на душата – и съответно на живота на тялото – които са напълно 
извън разумен контрол, са все пак относими към самоопределението и към 
проявлението на персоналната идентичност.

Онова, което остава неясно, е дали има физиологични механизми, които анга-
жират човешкото тяло – с неговите специфични механизми на причиняване – 
в междуличностното общуване. Неясно остава и богословското значение на 
нормативните критерии, въведени от Дамаскин. Палестинският монах под-
сказва възможни отговори на тези въпроси, без да разглежда подробно връз-
ката между така нормираното междуличностно общение и Въплъщението.

Девети век

Тези отворени въпроси остават значими и през ΙΧ в. След втората вълна на 
иконоборството физиологията е в центъра на интелектуалната култура 
във Византия. По това време няколко физиологични „суми“ са популярни сред 
интелектуалните кръгове на Константинопол. Тези съчинения имат значе-
ние и за богословския дискурс. 

Когато днес анализираме скептицизма на православните общности относно 
пандемията и санитарните мерки, тези съчинения ни помагат да видим как 
може богословски да се осмисли несигурността на човешкия живот, без да се 
попада в капана на антинаучни възгледи и да са активират топоси на омраза 
към Другия.

Монахът физиолог от ΙΧ в. Мелетий представя познавателната дейност на 
душата посредством двустепенен модел, който му дава възможност да ад-
ресира комплексния физиологичен модел на Гален. Според Мелетий познава-
телната дейност на душата бива два типа: интелигибилна (νοητή) и ноетич-

9  Преп. Йоан Дамаскин, Expositio fidei 25, 22-51 (Bonifatius Kotter, ed., Die Schriften des Johannes von Damaskos, 
vol. II (Berlin: De Gruyter, 1973), 7-239. Срвн. Smilen Markov, Die metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus 
– historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen (Leiden, Boston: Brill, 2015), 165-178.
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на (νοερά).10 Интелигибилният аспект обозначава знанието, което душата 
притежава за самата себе си (νοεῖται νοητῶς). То е самопостигащо, непосред-
ствено (интуитивно) и истинно. Другото ниво на познавателна активност 
на душата е свързано с участието (κατὰ μέτεξιν) на телесните органи в ней-
ните действия (ἐνέργεια). При този втори стълб на познавателна дейност 
душата остава несмесена (ἀμιγή) с телесната материя, но прониква в тяло-
то. Това взаимодействие е противоречиво, но не е лишено от смисъл.11 По 
този начин душата оживотворява тялото, участвайки в неговото битие.

Описаната взаимовръзка между душата и тялото е реципрочна, но не и рав-
новесна. Душата е както независима същност, така и субстрат на тяло-
то. Значението на тази структурна амбивалентност става ясно с оглед на 
персоналната идентичност. Мелетий цитира св. Григорий Богослов, според 
когото, макар че душата не е тяло, тя все пак не е безтелесна, доколкото 
е телесна по разположение – τοῦ ὄντος θέσις12. Тази отелесеност на душата е 
формативна за съществуването на отделната човешка ипостас. 

Противоречивото проявление на душата във и посредством тялото се 
описва от Мелетий чрез епистемологичните понятия: апофатично/катафа-
тично, скритост/нескритост. Подобно разбиране за структурата на телес-
но-душевното единство подкопава ефикасността на когнитивната способ-
ност, доколкото тялото се явява несъвършен инструмент на познанието. 
Препятствията в полето на познанието обаче са конститутивни по отно-
шение на друго поле на рефлексията: съдната способност (συνιδεῖν, γνῶσις ἐν 
συνέσει)13. За разлика от ноетичната саморефлексия съвестта е способност 
за диалогично познание, при което Божият образ се проявява непосредстве-
но в отделното човешко същество. Точно както Бог е познат и непознат, 
явен и скрит, така познанието на човешката душа посредством тялото е 
неясно, дискретно и стохастично. 

Мелетий разглежда детайлно измеренията на това разминаване между те-
лесно и душевно битие в рамките на отделното човешко съществуване. Но 
по-важно за нашата дискусия е, че той очертава нова рамка на съотнасяне 
на телесно-душевното единство: несигурността, възникваща от размина-
ването между сферата на човешката рационалност и телесните процеси, се 
интерпретира като съграждаща уязвимост. Съществува отчетлива разлика 
между непознаваемостта на Божията природа и когнитивните действия на 
душата, осъществени чрез тялото. Докато Божията природа е непознавае-
ма по своя битиен принцип (τὴν ἀκατάληπτον φύσιν Θεοῦ τῷ καθ’αὐτὴν ἀγνώστῳ 
χαρακτηρίζει)14, интелигибилното знание на душата остава скрито за нас 

10  Мелетий Монах, De natura hominis, 142, 19-20 (TLG 0730,001: John Cramer, ed., Anecdota Graeca e codd. 
manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3 [Oxford: Oxford University Press, 1836 (repr. Amsterdam: Hakkert, 
1963)], 5-157.
11  Мелетий Монах, De natura hominis, 145, 9 (TLG 0730,001).
12  Мелетий Монах, De natura hominis, 144, 33 (TLG 0730,001). 
13  Мелетий Монах, De natura hominis, 142, 28/144, 10 (TLG 0730,001).
14  Мелетий Монах, De natura hominis 144, 1-2 (TLG 0730,001).
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(φεύγει τὴν γνῶσιν ἡμῶν τῆς οὐσίας αὐτῆς ἡ κατάληψις)15. Така несигурността на 
човешкото съществуване е не per se, a – pro nobis. 

Като индивид на човешкия вид, всеки от нас е единство на тяло и душа. Тяло-
то и душата са иманентни едно на друго. В същото време, когато във фокуса 
е отделното човешко същество, единението на тялото и душата се про-
явява като постъпателен процес, който може да бъде описан чрез езика на 
физиологията. Персоналната неповторимост се разкрива (ἐνάργει)16 в диалек-
тическата връзка между тъждество и другост, и този механизъм е описуем с 
научния език на физиологията.

Продължавайки тази дискурсивна линия, друг физиолог на късния IX в., Теофил 
Протоспатарий, развива модел, основан на диалектическата връзка между 
тъждество и другост. Действията (енергии) на тялото се отнасят както 
към всички телесни елементи и части. Под „части“ следва да се разбират не 
само телесните органи, но и системите – като например храносмилателна-
та система. Действието на всяка система може да се разгърне като актив-
но или пасивно. Активността на храносмилателната система е екзистен-
циална, докато активността на отделните органи, които я съставляват, е 
функционална, тоест тя зависи от определена цел.17 

Според Теофил физиологичните системи на тялото не са причинно зависими 
от действията на душата. Телесните системи са самоактивиращи се конг-
ломерати от органи. Единението между тяло и душа не задвижва системите 
на тялото, но осигурява механизъм за превръщане на външните каузални въз-
действия в природни енергии на тези системи. 

Различните части на душата (например разумът и волята) са свързани с раз-
лични телесни органи и системи. Но това не означава, че тези части на душа-
та използват телесните системи като инструменти за осъществяване на 
своята активност. Частите на душата са структури на ипостасната иден-
тичност, които са въ-същностени (ἐννούσιον) в различните телесни систе-
ми и се отнасят към тях като към знакови структури, предаващи значения. 
Годността на тялото да изразява екзистенциалната енергия на човешкото 
битие не се определя от функционалните действия на органите; тя е въз-
можна само при синтеза на всички тях.

Взаимодействието на тялото с душата е изпълнено с противоречия. Множест-
веността на телесните системи и лапидарните връзки между действията на 
душата и тялото прави цялата структура извънредно уязвима. Но тази уязви-
мост е и гарант за сила; тя е източник на семиотична значимост, доколкото 
изразява неповторимостта на личността. Теодор дава примера с човешката 
китка. Китката се състои от голям брой малки и чупливи кости и стави, изпъл-
15  Мелетий Монах, De natura hominis 143,33-144,1 (TLG 0730,001).
16  Мелетий Монах, De natura hominis 151, 33 (TLG 0730,001).
17  Теофил Протоспатарий, De corporis humanae fabrica libri quinque, in: Isabel Grimm-Stadelmann, “Theophilos: 
Die Aufbau des Menschen” (PhD diss., Ludwig-Maximilians-Universität München, 2008), 277.
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няващи различни функции.18 Въпреки това китката е един от най-фините и сил-
ни органи в тялото. Нейната „екзистенциална ефикасност“ надвишава сбора 
от устойчивостта на всяка отделна кост и става. Причината за този синер-
гичен ефект са силните връзки (συνδεσμοί) между различните части. Благодаре-
ние на тях китката може да бъде орган, изразяващ по неповторим начин човека, 
който си служи с ръката. Така нито униформността на елементите, нито ед-
нообразието на функциите гарантира ефикасност на тялото като платформа 
на телесно-душевното единение. От значение тук е структурата на връзките. 

От гледна точка на тези обяснителни модели несигурността на човешкото 
съществуване не е резултат на сблъсък с необходимостта, а е структура на 
специфично разгръщане на ипостасната уникалност. Но има ли този модел 
богословско значение?

Христологичната перспектива

Физиологичната спекулация върви ръка за ръка с развитията в следиконоборска-
та христология и по-специално – концепцията за ипостаста. В своята метафи-
зическа и христологична спекулация патриарх Фотий настоява, че ипостаста не 
е просто самосъществуващ уникален носител на природно битие. Тя е активен 
агент, който разкрива себе си посредством ресурсите на природата. Въ-същ-
ностяването (ἐννούσιον) на ипостаста на Сина във и чрез човешката природа 
разкрива съдържанието на Христовата персонална идентичност и на Неговата 
икономия. Името „Христос“ не обозначава просто съществуването на ипостас-
та на Сина в човешка природа, а разкрива Неговата персонална идентичност, 
изразена посредством човешката природа, в т.ч. и чрез човешката физиология. 
Персоналната идентичност обхваща цялостната конституция на човешко-
то битие: с неговата множественост и несигурност. А хетерономията между 
ипостас и човешка природа става отправна точка за потвърждаване на пер-
соналната идентичност. Както твърди другият голям христолог от периода 
Никита Византийски, другостта на ипостаста на Сина като Един от Светата 
Троица е толкова радикална, че Неговото въ-същностяване (ἐννούσιον) в човеш-
ка природа радикално преобразява последната в нов модус на съществуване. 

Но как това преобразяване на човешката природа на Христос се отнася към 
множествеността и несигурността във физиологията на отделния човек? 
Отговорът в рамките на философската култура на Византия през ΙΧ в. гласи: 
посредством закона. 

Законът като херменевтичен указател на човешка 
уязвимост и Божи промисъл
Схващането на патриарх Фотий за закона преобръща модели на легитими-
ране на властта, които са валидни в предходни периоди на византийската 

18  Теофил Протоспатарий, De corporis humanae fabrica libri quinque, in: Isabel Grimm-Stadelmann, ‘Theophilos…’, 
282.
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култура. Фотий полемизира срещу схващането, че държавата е образ на Бо-
жието царство. По-скоро държавата е платформа за разгръщане на Божието 
откровение, а законът е икона на обществото.

Според популярната имперска идеология във Византия императорът има за-
дача да гарантира, че държавата отобразява Божието царство. Така той е 
длъжен да управлява по подобие на Небесния цар. Императорът е подчинен на 
закона на справедливостта и той трябва да обучава поданиците си на спра-
ведливост.19 Философската основа на имперската идеология е неоплатони-
ческа; в центъра на човешкото битие, в т.ч. социалното битие, стои инте-
лектът. Интелектът на императора гарантира, че обществото ще следва 
пътя на истината и практическата мъдрост. Императорският ум е всевиж-
дащ и неговата цел е да спира потока на беззаконие и несправедливост.20 Им-
ператорът е умът на обществото.

Социалната философия на Фотий преобръща горния модел на имперска иде-
ология. По-специално можем да видим полемика със схващанията на Евсевий 
Кесарийски (IV в.) и Агапет (V–VI в.). Фотий развива контрарен модел. В раз-
съжденията си в областта на социалната философия, пръснати в неговите 
Амфилохии, както и във въведението към законодателния сборник Исагоге, 
появил се през 886 г. и подписан от император Василий Ι Македонец (867–886), 
Фотий сравнява обществото с тяло, като по този начин утвърждава плура-
лизма като критерий на общото благо: „Държавата се състои от членове и 
части по аналогия с човешката личност, като най-важните части са импера-
торът и патриархът. Ето защо мирът и благобитието на поданиците се ос-
новава на единомислие (ὁμοφροσύνη) и съгласие (συμφωνία) между императора 
и свещенството по аналогия с тялото и душата“21. На фона на тази физио-
логическа аналогия Фотий постулира принципа на съборността, тоест кон-
сенсуса относно общия път (σύνοδος), като нормативен модел на общество-
то. Той не счита, че всички индивиди и социални актьори трябва непременно 
да постъпват по сходен начин. Не се цели еднопосочност и униформност на 
действията, защото такава отсъства и в битието на телесните органи. 
Фотий схваща консенсуса като признаване на общия път на спасението в 
Христовата икономия. Но кои практически норми гарантират устойчивост 
на общностния живот според този принцип на консенсус?

Във Фотиевия модел, както и в законодателните актове на императорите 
Василий Ι и Лъв VI, връзките между различните социални актьори са калибри-

19  Агапет, Capitula admonitoria I, 3-5 [TLG 2817:001, Rudolf Riedinger, ed. Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für 
Kaiser Iustinianos (Athens: Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ. Κέντρον Ἐρεύνης Βυζαντίου, 1995), 26-76.]. Текстът е повлиян 
от политическото богословие на Евсевий и заимства негови идеи. Той е документиран в сборника Суда 
– обстоятелство, което ни кара да предположим, че е популярен и в интелектуалния кръг на патриарх 
Фотий. Срвн. Advice to the Emperor: Peter Bell, transl., Three Political Voices from the Age of Justinian. Agapetus, Advice 
to the Emperor – Dialogue on Political Science. Paul the Silentiary, Description of Hagia Sophia – translated Texts for 
Historians (Liverpool: Liverpool University Press, 2009), 8-9/18-19/27-49. 
20  Агапет, Capitula admonitoria II, 3-5 (TLG 2817.001).
21  Патриарх Фотий Константинополски, Eisagoge, III, 8, 1-5 [TLG 3133.001: Pangiotis Zepos (post C.E. Zacharia 
von Lingenthal), ed., Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum – Jus Graecoromanum 2 (Athens: Fexis, 1931), 236-368.
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рани като специфични движения на всекиго по общия път. Законодателните 
принципи на дистрибутивна и ретрибутивна справедливост имат второ-
степенно значение. Защото нито опростеният егалитаризъм, нито ригид-
ният меритократизъм съответстват на желания общностен ред.22 Нещо 
повече, доколкото социалната регулация зависи от автономията на субек-
та, законите охраняват неприкосновеността на отделната личност, санк-
ционират накърняването на нейното достойнство. 

За Агапет неравенството е следствие от несправедливостта, а последната 
се причинява от промяната.23 Ето защо мисията на императора е да съхраня-
ва своята невъзмутимост: „да се променяш при промяна на положението на 
нещата е доказателство за непостоянство на ума“24. Владетелят усвоява 
позицията на ноетична, безтелесна цялост, която притежава съвършено 
знание, поддържа социалния ред и го пази от промени. Това гарантира ста-
билност. 

За Фотий равенството има различни аспекти, които произтичат от различ-
ни богословски измерения на общностния живот. Първият принцип е този на 
ἰσονομία – равенство пред Божия закон. Този тип равенство трябва да бъде 
постоянно гарантиран на общностно ниво чрез установяване на редист-
рибутивна (преразпределителна) справедливост.25 Вторият важен принцип 
е този на ἰσοθυμία – равночестност, равно достойнство. Равенството по 
достойнство е свързано с Божия план за спасение на всекиго. Всеки път ко-
гато човешкото морално агентство влезе в противоречие с Божия план за 
спасението (икономия), се проявява неравенство. Възможността това да се 
случи не е свързана с промяната – било на социалния ред, било на законите. Не 
противодействие на промените гарантира оставането в общия път на спа-
сението, а поддържането на социални механизми, способстващи личното по-
каяние. Конституционният ред трябва да гарантира възможност за личнос-
тно покаяние, като съхрани плурализма в обществото и създаде механизъм 
за отговорно адресиране на промените в социума. Динамичната реалност на 
Аз-а, който е свободен за покаяние, гарантира мир. Мирът е най-радикалната 
социетална проява на автономния Аз (δηλονότι τὴν ἑκάστου πρὸς ἑαυτόν), чия-
то субектност е гарантирана и доведена до спасение от Бога.26 

Заключение

Пандемията и свързаните с нея санитарни мерки правят видими най-пробле-
матичните аспекти от телесното съществуване на човека. Приемането 

22  Cрвн. Лъв VI Мъдри, Novellae 67 [TLG 2940.008: Alphonse Dain and Pierre Noialles, eds., Les novelles de Léon VI le 
Sage (Paris: Les Belles Lettres, 1944), 5-375].
23  Агапет, Capitula admonitoria X, 3-6 (TLG 2817.001).
24  Агапет, Capitula admonitoria XIII, 1-3 (TLG 2817.001).
25  On the question of distributive justice: Oliver O’Donovan, The Ways of Justice. The Bampton Lectures, 2003, 
(Michigan/Cambridge: Wm. B. Eermans Publishing Co., 2005), 31-40.
26  Патриарх Фотий Константинополски, Bibliotheka 222, 204a, 1-8 [TLG 4040.001: René Henry, ed., Photius. 
Bibliothèque, 8 vols. (Paris: Les Belles Lettres, 1:1959; 2:1960; 3:1962; 4:1965; 5:1967; 6:1971; 7:1974; 8:1977) 1:1-191; 
2:8-203; 3:8-227; 4:8-174; 5:8-201; 6:8-194; 7:8-228; 8:8-214].
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на санитарните регулации се преживява от мнозина православни като риск 
за живота на църковната общност, както и като редуциране на социална-
та интеракция до лишени от смисъл телесни функции. Но както видяхме от 
византийските физиологични модели от ΙΧ в., конгломератът на телесните 
функции позволява смислено изразяване на ипостасната идентичност. Съ-
ществува ясна аналогия между функционалната множественост на човеш-
ката физиология – като индикативна за динамиката на персоналния живот 
– и идентифицирането с най-уязвимите членове на обществото, което се 
изразява в спазването на санитарните мерки. Двете перспективи съгласу-
вано и кохерентно плурализират нашата „социална личност“. Етосът на са-
нитарните мерки е в съответствие с принципите на социалната философия 
на патриарх Фотий, основаваща се на плурализъм и равночестност на общия 
път на спасението. Изграждането на здрави връзки, чрез които персонална-
та идентичност се изразява в общение с други човешки същества, е в съот-
ветствие с преобразяването на човешката природа в Христа. 
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Йозеф/Юзеф Мария Бохенски е роден на 30.08.1902 г. в Шчужов (Полша). По-
ради ангажимента си в съпротивата срещу Съветска Русия през 1920 г. 
напуска правния факултет на университета в Лвов и продължава обу-
чението си в Познан, където до 1926 г. следва икономика. През 1927 г. 
встъпва в Доминиканския орден. От 1928 до 1931 г. учи философия и пе-
дагогика във Фрибург (Швейцария). Защитава дисертация през 1931 г., а 
в периода 1931/34 следва теология в Angelicum (Папски университет „Св. 
Тома от Аквино”), Рим, където през 1934 г. защитава и богословската си 
дисертация. През същата година е назначен за преподавател, а от 1935 
до 1940 г. е професор по логика в същия университет. Взима активно учас-
тие във Втората световна война като офицер в полската, а след това 
във френската и в английската армия. От 1945 г. е професор по филосо-
фия на ХХ век във Философския факултет на университета във Фрибург. 
В периода 1950/52 е декан на този факултет, а 1964/66 е ректор на уни-
верситета. Създава Института за Източна Европа във Фрибург, изда-
ва списания и публикува изследвания, посветени на съветския режим, 
предизвикали омразата на казионните марксисти. Основател на науч-
ната съветология. Консултира правителствата на Германия, Южна Аф-
рика, Аржентина, САЩ и Швейцария. През учебната 1955/56 е гост-про-
фесор в университета „Нотр Дам”, Индиана. Пенсионира се през 1972 г. 
Умира на 08.02.1995 г. във Фрибург. Сред книгите му са: Европейска история 
на съвременността (1951), Библиография на съветската философия (седем 
тома, 1960), Философията. Въведение (1963), История на формалната логи-
ка (1970), Съвременните мисловни методи (1980), За смисъла на живота и за 
философията (1987), Авторитет, свобода, вяра (1988) и др. Предлаганият 
тук текст е петият в серията от десет лекции с общо заглавие Пътища 
към философското мислене. Въведение в основните понятия, четени от Бо-
хенски между май и юли 1958 г. по Баварското радио.

Йозеф Бохенски

МИСЛЕНЕТО
На мисленето – много повече отколкото на наблюдението – дължим огромни-
те постижения на нашата наука. То е способно да преобразява лика на Земя-
та и нашия живот. Сигурно ще си струва да поразмишляваме известно време 
върху това мислене. Какво е то всъщност? Как е възможно да прави така, че 
да познаем някакво нещо? Как се формира, кои пътища следва то в научно-
то изследване? И последно – най-важният въпрос: каква е неговата ценност? 
Имаме ли право да му се доверяваме, да вярваме на резултатите му, да се ос-
тавяме да бъдем водени чрез научното мислене? Днес бих искал да дискути-
рам накратко с вас някои от тези тежки въпроси.

И най-напред: що е мисленето? Най-общо „мислене” бива наричано всяко дви-
жение в нашите представи, понятия и така нататък. Например, ако някой 
ме попита: „За какво мислиш?”, отговарям, да речем: „Мисля за моя роден 
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дом”. Това обаче означава, че в моето съзнание по някакъв начин се появяват 
и следват взаимно образи, спомени и такива подобни. Общата дефиниция за 
„мислене” следователно гласи: движение на представите и понятията.

Научното мислене не е обаче какво да е мислене. То е сериозно мислене. С това 
разбираме, първо, че то е дисциплинирано, че сериозно мислещият човек не 
дава на своите понятия и представи свободата да му пърхат, а ги води стро-
го към своята цел. И второ, разбираме, че целта тук е някакво знание. Науч-
ното, сериозното мислене е дисциплинирано, насочено към знанието мислене.

Как обаче такова мислене може да се превърне в наше знание? Би могло да се 
допусне, че предметът, който искаме да познаем, е наличен, даден, така че 
няма нужда от никакво мислене, за да го съзрем, а е достатъчно само да си от-
ворим очите или да насочим вниманието към него; или обаче този предмет е 
отсъстващ, не е даден, а в този случай – така поне изглежда – едва ли някакъв 
размисъл може да го приближи.

И все пак нещата стоят иначе. Достатъчно е да се допитаме до опита си, 
за да видим, че мисленето може да играе полезна, често решаваща роля и в 
двата случая.

Нека вземем най-напред случая, в който предметът е даден. Този предмет 
никога не е съвсем прост. По-скоро е така, че той е много, почти безкрайно 
комплексен. Той има стотици страни, аспекти, свойства и така нататък. 
Нашият ум не е обаче способен да схваща всичко това наведнъж. За да поз-
нае добре един такъв предмет, човек трябва прилежно, с усилие да разглежда 
страните му една след друга, да сравнява забелязаното, да наблюдава и раз-
членява нещото от все по-нови гледни точки. Всичко това е обаче мислене.

Нека тук бъде даден един пример за такава мисловна работа. Да приемем, че 
пред моите очи е налично някакво червено петно. Отначало би могло да се 
помисли, че то е съвсем просто и е достатъчно да си отворим добре очите, 
за да схванем какво представлява. Едно червено петно не е обаче съвсем прос-
то. Първо, защото не може изобщо да има някакво червено петно, ако няма 
никаква причина за него – при което цветът на фона трябва да е различен 
от този на петното. Това е едното, а на второ място установяваме един 
твърде прост, но все пак достоен за отбелязване факт – че петното трябва 
да има не само цвят, но и протяжност, определена дължина и ширина. Про-
тяжността обаче не е цвят, тя е нещо съвсем друго, макар да е необходимо 
свързана с цвета. Трето, протяжността сама по себе си все още не е доста-
тъчна. Трябва да е наличен и облик, форма на ръба – петното може да е напри-
мер четириъгълно или кръгло, но то трябва да има някаква форма. Разгледаме 
ли го по-нататък, ще открием, че и цветът му не е просто нещо: това е на-
истина червен цвят, но не някакъв си червен цвят, а с един съвсем определен 
оттенък, нюанс. Има ли две червени петна, тонът, оттенъкът обикновено 
не е еднакъв. При анализа на цвета може да се отиде още много по-далеч. Как-
то всеки, занимавал се с учението за цветовете, знае много добре, може да 
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се говори и за интензивност на цвета. Забележим ли освен това, че петното 
се появява не просто върху един другоцветен фон, а върху някакъв предмет, 
върху някакъв носител, то досега сме открили в него не по-малко от седем 
елемента: фон, цвят, протяжност, облик, тон, интензивност и най-накрай – 
носител. На това отгоре сме едва в началото.

Това е обаче съвсем прост, тривиален пример. Стане ли дума за умствени 
предмети, като „прошка” или „дар”, човек трябва да си представи каква на-
истина безкрайна комплексност е налична в тях и колко мащабна трябва да 
е нужната мисловна работа, за да се ориентираме в някаква степен относно 
тях.

Този вид мислене е било прилагано от философите винаги в историята. Голе-
мият му майстор е бил Аристотел. В началото на този век този подход бе 
значимо изяснен и описан от един водещ немски мислител, Едмунд Хусерл. Той 
го е нарекъл „феноменологичен”. Феноменологията е – поне в ранните произ-
ведения на Хусерл – един подход, в който се опитваме да постигнем същност-
та на дадения предмет чрез подобни на тук представените анализи. 

В природните науки обаче този подход има по-скоро второстепенна роля. 
Главното ударение при тях пада върху другия вид, а именно върху едно мис-
лене, което се опитва да постига не-дадения, отсъстващия, така да се каже, 
предмет. Такова мислене се нарича също така заключаване.

Искам в тази връзка най-напред да направя една важна забележка. Както вече 
се каза, има само два възможни случая: предметът или е даден, или не е. Ако е 
даден, тогава просто трябва да се види и опише; не е ли обаче даден, тогава 
имаме само една възможност да научим нещо за него, а именно да заключава-
ме. За познанието няма някакъв трети път. Наистина, може да се вярва в 
нещо. Но вярата не е знание; знанието се формира само чрез наблюдаване на 
даденото или чрез заключаване.

Това трябва да се акцентира особено остро затова, защото днес са широко 
разпространени различни недоразумения. Казва се например, че нещо би мог-
ло да се опознае чрез добра или зла воля. Други твърдят, че някакъв скок на 
свободата или нещо подобно било инструмент на знанието. Човек наистина 
може да си представи, че скачането би могло да бъде полезно като подготов-
ка за познавателния акт. Ако например искам да позная някаква крава, стояща 
зад стена, тогава един скок над стената може да доведе до това да я позная. 
Но след като храбро съм осъществил този скок, все пак трябва да си отворя 
очите и едва чрез виждането ще съм научил нещо за кравата. Никакъв скок 
на свободата или нещо подобно не може да е нещо повече от подготовка за 
познавателния акт. Той обаче, както се каза, винаги е или директно схващане 
на предмета, тоест сетивно или умствено съзерцаване, или заключаване.

Заключаването пък отваря разни тежки проблеми. Най-важният от тези 
проблеми гласи: как изобщо е възможно един не-даден предмет да се узнае, да 
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се научи чрез някакво заключение? Трябва да призная, че този проблем ми се 
струва твърде тежък; не зная цялостно решение. Едно обаче е сигурно: ние 
можем да научаваме нещо чрез заключаването. Следният пример го показва 
съвсем ясно. Пита ли ме някой колко е 7847 х 23 169, в началото не знам. Но ако 
седна и проведа умножението, тогава ще знам, че е равно на 181 807 143. Ум-
ножаването е обаче мислене, то е заключаване. Който следователно твърди, 
че резултатът може да се знае без такова заключаване, без смятане, тряб-
ва да ми каже как; много ще съм му благодарен за това. Ако обаче не може да 
каже, тогава трябва да признае, че съм научил нещо чрез заключаването. Не 
може да бъде сериозно поставено под съмнение, че постоянно научаваме мно-
го неща чрез него.

Как обаче се осъществява едно заключаване? Винаги и без изключение така, 
че имаме за предпоставки два типа неща: от една страна, определени пре-
миси, тоест твърдения, изречения, които вече са известни като истинни 
или са по някакъв начин признати за такива; от друга страна обаче, имаме 
определени правила, според които заключаваме. Например, за да заключа, че 
улицата е мокра, мога да имам премисата: „Ако вали, тогава улицата е мок-
ра” – и „вали”. Освен това трябва да познавам правилото, което при логици-
те се нарича modus ponendo ponens. То гласи приблизително така: ако имаме 
едно ако изречение – изречение, което започва с „ако”, а към него и малката 
му премиса, тогава мога да позная и неговото заключение. Старите стоици 
са формулирали това правило така: ако първото, тогава второто; първото 
обаче е, следователно и второто. Логиката – или по-точно формалната логи-
ка – е науката, изследваща такива правила.

Съществуват обаче два съвсем различни вида такива правила. От една 
страна, имаме голямо количество правила, които са безпогрешни, тоест ре-
зултатът е съвсем сигурен, ако правилото се прилага правилно. Пример за 
такова правило е тъкмо нашият modus ponendo ponens. Друг пример е добре 
известният модус на силогизма, по който се заключава: ако всички логици са 
смъртни, а лорд Ръсел е логик, то и лорд Ръсел е смъртен. От друга страна, 
има обаче много правила, които не са безпогрешни. Щекотливото в живота 
и в науката е, че тези небезпогрешни правила играят в тях много по-голяма 
роля от безпогрешните.

Работата е толкова важна, че трябва да се занимаем малко по-изтънко с нея. 
Всички небезпогрешни правила са по принцип определени обръщания на нашия 
modus ponendo ponens. При него се заключава от малката премиса към изво-
да – тоест от първото за второто. Това е безпогрешно правило. При другия 
вид правила се върви обаче по обратната схема. Например така: ако първото, 
тогава второто; второто обаче е, следователно и първото. Че това не е 
безпогрешно правило, човек може да се убеди, заключи ли например така: ако 
съм Наполеон, тогава съм човек; аз обаче съм човек, следователно съм Напо-
леон. И двете премиси тук са истинни, изводът обаче е неистинен – защото, 
за съжаление, не съм Наполеон. Правилото е следователно небезпогрешно. Ло-
гиците биха казали даже, че е неистинно.
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Ала в живота и преди всичко в науката заключаваме почти винаги по този на-
чин. Например: така наречената индукция се състои съвсем и изцяло от та-
кова заключаване. Защото в индукцията имаме за премиса, че няколко инди-
види се държат така-и-така. От друга страна, от логиката знаем: ако всички 
индивиди се държат така-и-така, тогава и няколко от тях се държат по съ-
щия начин; оттук заключаваме, че всички индивиди се държат така. Пример: 
химиците са установили, че няколко частици фосфор изгарят, да кажем, при 
42 градуса; оттук те заключават, че всички частици фосфор изгарят при 42 
градуса. Мисловният ход е следният: ако всички – тогава и тези няколко; сега 
обаче тези няколко, следователно всички. Тъкмо като в случая с Наполеон 
това е извод от второто за първото. Той не е безпогрешен извод.

Разбира се, мисловният ход в науката не е така съвършено прост, както бе 
представено тук. Напротив. Хората са открили многобройни, твърде рафи-
нирани методи, за да подкрепят небезпогрешните си заключения. Но всичко 
това променя съвсем малко основоположния факт, че цялото природознание 
се реализира по небезпогрешни правила. Резултатът е, че природонаучните 
теории никога не са съвсем сигурни истини. Всичко, което науката може да 
постигне в тази връзка и което действително постига, е вероятност.

А и с тази вероятност нещата съвсем не са така прости, както навярно някои 
си мислят. Защото, първо, и до днес не знаем какво всъщност е вероятност-
та на хипотезите. Изглежда тя трябва да е нещо съвсем различно, откол-
кото, да речем, вероятността на едно транспортно произшествие, която 
може да бъде изчислена. Това може да се разбира така: повечето закони на мо-
дерната физика са вероятностни закони, което значи, че те казват само, че 
определено събитие може да се състои с някаква вероятност. Но тези закони 
за вероятността сами са вероятни – очевидно в някакъв друг смисъл.

Ако обаче и да бихме знаели какво е вероятността, тогава все още би стоял 
за отговаряне въпросът: как изобщо можем да постигнем една вероятност? 
Че установяваме някаква такава, е сигурно. И досега обаче не знаем как е въз-
можно това.

Наясно съм, че всички тези съмнения ще ви се сторят необосновани с оглед 
големия успех на науката. Кажете ми обаче, моля, какво е основанието ви да 
приемате, че утре слънцето отново ще изгрее. Навярно ще кажете: защо-
то досега винаги е било така. Котката на леля ми също години наред идваше 
сутрин в стаята ѝ през прозореца; но един ден спря да идва. Ако обаче се каже, 
че законите на природата са униформални, тогава питам: откъде следва да 
знаем това? Само защото досега сме наблюдавали тази униформност – тък-
мо като в случая със слънцето и котката? От това обаче в никакъв случай не 
следва, че утре ще бъдат също така униформални. 

Тези наблюдения ни позволяват просветено поведение спрямо науката. На-
вярно би могло основните тези на това поведение да се формулират по след-
ния начин:
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Първо: От практична гледна точка науката е съвсем сигурно – ако става дума 
за истинска наука – най-доброто, което изобщо имаме. Тя е във висша степен 
полезна.

Второ: И теоретично гледано, едва ли имаме нещо по-добро, ако става дума 
за обясняването на природата. Науката ни предоставя – освен твърдения-
та, следващи от наблюдения – само вероятностни изказвания. Но тук не сме 
в състояние да стигнем до никъде повече.

Третото следва от това, че мислещият човек, стигне ли до някакво проти-
воречие между науката и някой друг човешки авторитет, трябва да се обя-
ви за науката или против нея. Това важи преди всичко за така наречените 
идеологии, тоест твърдения, които са били изградени въз основа на някакъв 
човешки, социален или друг авторитет. По тази причина практически всички 
философи в този свят отхвърлят и осъждат комунистическата идеология, 
която противопоставя на науката тезиси на Маркс, Енгелс и Ленин. Това е 
неразумно и недопустимо.

Четвърто: Тъй като обаче науката като цяло предоставя единствено веро-
ятностни тези, може да става така, че те да бъдат с право отхвърляни в 
името на непосредствената очевидност. Науката не е непогрешима и срещ-
нем ли се с нещо очевидно различно от това, което тя твърди, имаме право 
и трябва да се застъпим в полза на очевидността срещу научните теории.

Пето: Науката е компетентна само в своята област. За съжаление твърде 
често се случва даже много значителни учени да твърдят разни неща, кои-
то нямат абсолютно нищо общо с тяхната област. Един класически и екс-
тремен пример за такова прекрачване на границите на компетентността 
е онова прочуто изказване на един учен лекар, който каза, че не би могло да 
има никакво човешко съзнание, защото той е разрязал толкова много тела 
и никога не е открил някакво съзнание. Нелепостта тук се състои в това, че 
науката на този лекар е ограничена по силата на своя метод до изследването 
на тела – даже съвсем абстрахирайки се от това, че телата, разрязвани от 
учения лекар, са били мъртви. Разгледаме ли обаче този пример малко по-из-
тънко, тогава откриваме следното: добрият лекар не е имал изобщо никакво 
научно основание да построи подобно твърдение. За да го легитимира, тряб-
вало е да предпостави, че съществуват само тела. Това обаче не е никаква 
природна наука, никаква хирургия, а чиста, макар и лоша философия.

И това тъкмо е голямата опасност. Огромни области от действител-
ността са все още неизследвани, дори съвсем не са достъпни за точното 
научно изследване – преди всичко когато става дума за човека. Дори там, къ-
дето изследването е вече в ход, знаем невероятно малко. Това, което става 
сега, е, че хората искат да запълват неимоверно големите празноти в науч-
ното знание чрез своята частна, обикновено груба и лъжлива философия, коя-
то после бива прогласявана за наука. Това правят, разбира се, не само някои 
учени, но и много други човеци. Ала науката се радва на толкова голяма авто-
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ритетност, че в тази връзка нейните представители са най-опасни, щом се 
захванат да философстват извън своята компетентност.

А щом обществото си позволява лукса да има неколцина философи, макар 
философите да не подпомагат производството на самолети и атомни бом-
би, то намира навярно някакъв добър смисъл в това. Защото философията 
и само тя може да ни предупреждава за безумието, което толкова често ни 
заплашва от страна на неистинното мислене, криещо се под привидния ав-
торитет на науката. В една от най-важните си функции тя не е нищо друго 
освен защита на автентичното мислене от ентусиазираното блуждаене и 
глупостта. 

Превод от немски: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: J. M. Bochenski, Wege zum philosophischen Denken. 
Einführung in die Grundbegriffe, Freiburg – Basel – Wien 1965 (3. Auflage), 59-68.
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Георги Каприев

БОЖЕСТВЕНАТА СЪЩНОСТ И 
ПРИРОДНИТЕ ЕНЕРГИИ НА БОГА 
СПОРЕД ФИЛОТЕЙ КОКИН 
В НЕГОВИТЕ ДВЕ СЛОВА ЗА 
ТАВОРСКАТА СВЕТЛИНА СРЕЩУ 
АКИНДИН
Филотей Кокин (ок. 1300–1379), патриарх на Константинопол през 1353–1354 
и 1364–1377 г., се числи към най-близките съратници на Григорий Палама. Той 
пише в съавторство с Нил Кавасила томоса от 1351 г. и е едноличен автор 
на томоса от 1368 г., тоест той е съставител на двата навярно най-важни 
акта, чрез които се налага учението на Палама. Много от класическите фор-
мулировки на това учение се дължат на него. На това отгоре, тъкмо той 
канонизира Палама чрез томоса от 1368 г. Кокин е автор на над 30 текста, 
разясняващи паламитското учение. Съвременниците му го определят като 
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докрай верен на това учение, представяйки го коректно и достъпно.1 Въпре-
ки всичко това Янис Деметракопулос го причислява към компромисните па-
ламити, отстъпили от идеята на своя учител, доколкото обозначават раз-
личието между същност и енергия като дистинкция κατ՚ ἐπίνοιαν или λόγῳ, 
тоест като мисловна или чрез разума.2 Намерението ми в това размишление 
е да подложа на оглед позицията на Филотей като цяло и в частност подчер-
таното от Деметракопулос положение. При това ще се огранича върху него-
вите писани в началото на 60-те години на XIV век две слова за Таворската 
светлина против Акиндин, издадени от Петя Янева в една editio princeps през 
2011 г.3

1. Подходът на Филотей

Постоянна предпоставка на мисловния ход при Кокин е обстоятелството, 
че Божественото е неразбираемо по природата си не само за човеците, но 
и за висшите ноетични природи.4 Опитите да бъде постигана чрез изсле-
дователските сили на душата (διὰ τῶν ἐρευνητικῶς τῆς ψυχῆς δυνάμεως), чрез 
актове на разума и мисли, се провалят, защото тя не се поддава на никакъв 
достъп.5 Със Стоящия отвъд всяка същност и всяко знание в досег влиза, до-
колкото е възможно, този, който се е освободил от всички сетивни и умстве-
ни нагледи, както и от изследователските сили на душата в размишленията 
и мислите, както многократно са ни показвали богоизказващите вестители 
(οἱ θεηγόροι φθάσαντες)6.

Тъкмо те, теолозите, учат по богопристоен начин Църквата Божия на бо-
жествената тайна, при което не позволяват на нашия ум-νοῦς да съставя 
силогизми (συλλογίζεσται) за свръхчовешки предмети посредством човешки 
мисловни действия (λογισμοί)7. Духът на истината ще води следовниците си 
към цялата истина на правилните догми чрез словата на богословите, по-
средством които е говорил Духът.8

В никакъв случай не схващаме самата божествена същност, натъртва Ко-
кин, а само онова, което е около нея (τὰ περὶ τὴν οὐσίαν)9. Изцяло по природата 
си Непричастният и Непознатият става причастен и познаван чрез енерги-

1  Cf. G. Kapriev, Philotheos Kokkinos, in: Byzanz. Judentum (= Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von 
Friedrich Ueberweg, Die Philosophie des Mittelalters, Bd. 1), eds. A. Brungs, G. Kapriev, W. Mudroch (Basel: Schwabe, 
2019), 156-157.
2  J. A. Demetracopoulos, Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction between God᾽s ‘Essence’ 
and ‘Energies’ in Late Byzantium, in: Greeks, Latins and Intellectual History 1204-1500, eds. M. Hinterberger, C. Schabel, 
Leuven – Paris – Walpole 2011, 263-372.
3  Philotheos Kokkinos, De Domini luce. Editio princeps (= Bibliotheca christiana 18), съст. и превод П. Янева, София 
2011.
4  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 48, 3-5.
5  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 136, 1-4.
6  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 136, 10-16.
7  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 39, 20-23.
8  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 47, 25 – 48, 2.
9  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 49, 20-21.



2022 / брой 8 (175)

69

ите си.10 Докато същността му остава непостижима, ние познаваме нашия 
Бог чрез енергиите му, които снизхождат над нас.11 Тази превъзхождаща слава 
Божия, благодатта на благия Дух, която се излива в сърцата на светците, 
осъществява истинното знание или познание за Бога.12 Славата и силата на 
божествената природа, осъществяващи обожението на природата на анге-
лите и човеците, не се числят към творението. Причастните към тази тай-
на и имащите я в опита си ни учат на нея според словото Господне. Те могат 
да го правят тъкмо затова, защото става дума за икономия (οἰκονομία), за 
една наистина чудна икономия.13

Именно защото става дума за икономия, а не за теология в собствения сми-
съл, познанието за ad extra действащите божествени енергии и постигането 
на такова познание е достъпно не само за придобилите благодат и обожение 
(χάρις καὶ θέωσις), а и за онези, които нямат никакъв опит от този блажен па-
тос (τοῦ μακαρίου πάθους ἀπείρατοι), към които Филотей причислява и себе си.14

Той нарежда себе си сред обикалящите около преддверието на храма. Те са в 
състояние да съзерцават, доколкото им е възможно, и се освещават от оне-
зи, които пребивават вътре.15 Нямащите мистичния опит биват при това 
освещавани твърде смътно и умерено (λίαν ἀμυδρῶς καὶ μετρίως), защото все 
още не са се освободили от вътрешния безпорядък и раздвоението. Те не 
могат изцяло да избягнат злостта на умственото пленничество, но биват 
взети под защита от всичко можещата вяра и човеколюбието на Тайната. 
Тежко и опасно е да си късоглед с оглед на умственото зрение и да отблъск-
ваш знанието, което е померно на нашите сили. Подобно поведение издава 
страдание от неверието, което е майката на незнанието и защитницата 
на всяко зло.16 Ще се качваме заедно с Моисей по свещената планина, заявява 
Филотей, макар ние, още непознали, да не можем да виждаме разбираемо меч-
таното, но първом ще философстваме, покрити с канарата, като онези, кои-
то са видели Бог изотзад (Изх. 33:23 – τὰ ὀπίσω)17. Кокин е съвършено наясно, че 
неговият подход е философски, защото в случая с познаването на божестве-
ните енергии става дума за знания относно божествената икономия, която 
може да се разбира и тълкува чрез разума и интелекта.

Той се ползва от философския инструментариум, преценява – правилната или 
объркана – логика на дебата и се опитва да представи неопровержимо дока-
зателство (μαρτύριον ἀπαράγραπτον)18. Успоредно с това забелязва, че с оглед 
на тази проблематика не става дума за произволно философстване. Фило-

10  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 54, 7 – 58, 1.
11  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 50, 1-5.
12  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 53, 21-24.
13  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 35, 30 – 36, 3.
14  Kokknos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 120, 5.
15  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 122, 13-15.
16  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 122, 20 – 123, 2.
17  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed.Yaneva, 142, 10-14.
18  Cf. Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed.Yaneva, 111, 13-14.
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софстването и говоренето за такива предмети, казва той, вярно следвайки 
Григорий Богослов, не са дело на случайни фигури и не са работа за всекиго. То 
също така не е насочено към случайни лица и не може да се върши във всички 
възможни ситуации. То е за онези, които са достигнали или тъкмо достигат 
подходящата възраст, която осигурява стабилност и в която става въз-
можно приближаването към пълнотата на Духа19. Като модел се препоръчва 
философът на Църквата (τῆς ἐκκλησίας φιλόσοφος) Йоан Дамаскин.20

Образецът е философстваното по най-добър начин от теолозите (τοῖς 
θεολόγοις φιλοσοφηθὲν ἄριστα). То не се опира на примери (παραδείγματα), защо-
то те не са в състояние да изобразяват (ἐξεικονίσαι) свръхприродната при-
рода.21 Григорий Палама и правилно мислещите (οἱ φρονοῦντες ὀρθῶς) следват, 
подчертава Кокин, божествените сила и провидение и боговдъхновените 
отци.22

И по тази тема той влиза в съзвучие с Палама, който формулира една норма 
на благочестието (γνώμων τῆς εὐσεβείας)23. Тя трябва да направлява дискур-
сивната теология, която Палама традиционно поставя на едно и също рав-
нище с философията. Нормата изисква стриктно придържане към християн-
ските догми, при което дефинитивно изключва каквото и да е противоречие 
в догматичната система.24 Тя изисква и безкомпромисно прилагане на зако-
ните на логиката.25 Опрян на тази норма, Палама се осмелява да въведе едно 
„правило на догмите (γνώμoνά τινα δογμάτων)26. Той заявява увереността си, 
че чрез него може да се проверява истината на всички твърдения, както и да 
се изведе свидетелство (τεκμήριον) и необходимо доказателство (ἀπόδειξις) 
за прокламираната истина27, и не само да се показва и представя, но и да се 
изследва и доказва28. Палама си позволява да равнопоставя създаваните чрез 
този подход теологумени с догматизираните твърдения. В сферата на бо-
гословския дискурс той натоварва „благочестивия ум” и „благочестивия ра-
зум” с извънредно широки пълномощия.29 

В този хоризонт Филотей Кокин обявява сражение (μαχόμενον) на онези, кои-
то компрометират истината и се опитват да отклоняват тези, които се 

19  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 115, 9-15.
20  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 31, 10.
21  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 94, 10-17.
22  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 99, 4-5.
23  Gregorios Palamas, Theophanes, 10; 13, in: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ συγγράμματα, eds. P. Christou et alii, v. 2, 
Thessaloniki 1962, 233, 23; 238, 11-12.
24  Gregorios Palamas, Theophanes, 13, in: Συγγράμματα, v. 2, ed. Christou, 238, 11-17.
25  Gregorios Palamas, Theophanes, 3; 22, in: Συγγράμματα, v. 2, ed. Christou, 223, 13-15; 248, 26 – 249, 9.
26  Gregorios Palamas, Theophanes, 3, in: Συγγράμματα, v. 2, ed. Christou, 223, 2.
27  Gregorios Palamas, Theophanes, 3, in: Συγγράμματα, v. 2, ed. Christou, 223, 3-9.
28  Gregorios Palamas, Theophanes, 13, in: Συγγράμματα, v. 2, ed. Christou, 236, 23-26.
29  Cf. G. Kapriev, Die göttliche Gesetzgebung und die Norm der Erkenntnis gemäß Gregorios Palamas, in: Das Gesetz – 
The Law – La Loi (= Miscellanea Mediaevalia 38), eds. A. Speer, G. Guldentops, Berlin – New York 2014, 431-436. Бълг. 
вариант: Г. Каприев, Божественото законодателство и нормата на познанието според св. Григорий Пала-
ма. – В: Теологикон, т. 1, Велико Търново, 2012, 89-100.
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застъпват за нея.30 Той укорява „куците в богословското мислене”, защото 
проявяват липса на усърдие и постоянно усилие. Те не са съ-философствали 
с по-духовни от тях и сами не са философствали, за да откриват истината 
(συμφιλοσοφεῖν τε καὶ φιλοσοφεῖν τὴν τῆς ἀληθείας εὕρεσιν)31. Предводител на 
Кокин във философския устрем е многократно споменатият в трактатите 
„наш брат, свещеникът Божи Григорий”, а именно Палама, „защитникът на 
Православието от нашето и Божието лоно, който добре говори и пише за 
тези неща, без да увърта.32

2. Основните тези

Филотей фиксира основните тези още в предговора: Таворската светлина на 
Господа е природна и несътворена Божия слава и Божественост33; святата 
светлина показва себе си (φαίνεσθαι) на светците в духа (ἐν πνεύματι)34. Към 
това се добавя една друга, особено детайлно разработена тема: „Свещени-
кът Божи Григорий не почита много божествености”35. 

Нито познаваше, нито славеше богопосветеният Григорий, заявява Фи-
лотей, две или повече божествености, както казвате вие, по-големи или 
по-малки, които се различават и помежду си, и спрямо едната Божестве-
ност.36 Виждаш ли, поучава той по-нататък, след като е цитирал две места 
от Дионисий, че да се нарича божествената енергия „Божественост” и да се 
твърди, че божествената природа я превъзхожда не според сътвореност-
та и несътвореността, а доколкото Непричастният и Безотносителният 
(ἀμέτεκτος καὶ ἄσχετος) надвишава причастията и релациите, е слово не на ко-
гото и да де, а на прецизната теология и е учение на отците?37 Той подчер-
тава с емфаза, че ние, тоест паламитите, почитаме едната Божественост 
на Отца, Сина и Светия Дух не само по нейната същност, но и по силата и не-
сътворената енергия и по всички неща, които съзерцаваме и утвърждаваме 
богословски за същността. Ние не казваме, добавя той, че има две Божестве-
ности, нито че има една висшестояща Божественост и една нисшестояща 
(οὐ δύο θεότητας … οὐδ᾽ ὑπερκειμένην τε καὶ ὑφειμένην), а твърдим, че същест-
вува една Божественост, която обаче се съзерцава не само по същността, а – 
позовава се той на първия абзац от Срещу Евномий на Григорий Нисийски – и 
по „съвършенството във всичко” (ἐν τῇ διὰ πάντων τελειότητι). Под „всичко” в 
това изречение Филотей разбира свободната воля, мъдростта, благостта и 
волево обожаващата креативна сила на Бога.38

30  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 141, 3-6.
31  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 103, 10-14.
32  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 114, 10-12.
33  Kokkinos, Προθεωρία τοῦ λόγου, ed. Yaneva, 22, 22-24.
34  Kokkinos, Προθεωρία τοῦ λόγου, ed. Yaneva, 22, 33-34.
35  Kokkinos, Προθεωρία τοῦ λόγου, ed. Yaneva, 26, 29.
36  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 98, 16-19.
37  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 101, 5-10.
38  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 27, 23-32.
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Тази обемна полемика не идва от нищото. През 1337 г. Григорий Палама ползва 
в четвъртото си писмо до Акиндин израза „висшестояща и нисшестояща Бо-
жественост”, който се опитва да припише на „светите отци”.39 Противни-
ците му не пропускат да го укоряват в „двоебожие” заради тези думи. През 
следващите двадесет години Палама многократно ще полага усилия да аргу-
ментира метафоричния, а не буквален смисъл на това изказване. Днешните 
източноправославни богослови обобщават тезата му по следния начин: „По 
същество това, което Палама нарича „висшестояща Божественост”, е Бог 
като трансцендентен, невидим и непознат, по енергиите си обаче, които Па-
лама нарича „нисшестояща Божественост”, Бог е в света, видим и познат”40. 
Следва да се заключи, че Филотей вижда опасността от тази несполучлива 
формулировка и се старае да я снеме, предлагайки при това изразни форми, 
по-прецизни от гледна точка на паламитското учение.

В този контекст той настоява, че божествената енергия е Божественост. 
В нейното изразяване ad extra тя бива наричана Дух-πνεῦμα. Кокин се оставя 
да бъде поучаван от богословите, между които Йоан Златоуст, че Господ ни 
е научил да наричаме духовните енергии „духове” (πνεύματα).41 Христос е дал 
една енергия на единените с Духа и е казал: „Приемете Духа Светаго” (λάβετε 
πνεῦμα ἅγιον – Иоан. 20:22), след което заедно с дара на опрощението (ἀφέσις) 
им е дал и освещаващото обръщение (ἁγιαστικὴ προσηγορία) – личното име на 
Духа, при което им е дарил не самия Свети Дух, а духовния дар на опрощение-
то.42 Този свети Дух бива различаван от ипостасата на Светия Дух. Филотей 
говори за едната божественост и сила и едното царство, които в трите съ-
вършени божествени ипостаси имат една и съща същност, сила, господство 
и енергия, неделими в трите ипостаси.43 

Божественото е недостъпно по същността си. То присъства в творението 
не със същността си, а със своята сила и енергия, чрез които става достъп-
но благодарение на благостта. То изпълва всичко, оставайки безкрайно, за-
щото не е ограничавано по никакъв начин и от никакъв принцип.44 Никой сред 
човеците, позовава се Филотей на Атанасий Александрийски, не може да види 
божествената същност гола (γυμνή). Апостолите са видели не същността 
(οὐσία) на Бога, а неговата слава (δόξα).45 Самата тази тайна на Божестве-
ността не се вижда с телесни очи и по естествен начин.46 За да се осъщест-
ви тайнственото единение, човешката сила трябва да бъде въздигната по 
свръхестествен начин.47

39  Gregorios Palamas, Ἐπιστολή Γ' πρὸς Ἀκίνδυνον, 6, in: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, v. 1, ed. Ρ. Christou et 
alii, Thessaloniki 1962, 300, 19-20.
40  G. Martzelos, Der heilige Gregorios Palamas und die neuere deutschsprachige Theologie, in: Hephaestus Research 
Repository, 2011: http://hdl.handle.net/11728/7654.
41  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 96, 15-16.
42  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 96, 6-11.
43  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 88, 4-10.
44  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 79, 1-7.
45  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 39, 6-8.
46  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 39, 26-27.
47  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 40, 17-18.
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Обожението (θέωσις) идва при хората в този свят като безкрайно дарява-
ща благодат, следваща човешката любов.48 Удостоените стават богове 
не по природа, а по благодат, тоест по енергия. Те приемат истинната не-
преходност (ἀφθαρσία) преди общото възкресение и непреходност. В това 
предварително божествено състояние се проявяват сили, излази (προόδοι) 
и същностни черти, свойствени на божествената природа.49 Тайната на 
Христовото преображение на Тавор не е нищо друго освен мистерията на бъ-
дещия еон, славата и силата на божествената и необхватна природа, с кои-
то той идва, за да съди всекиго според неговите заслуги. В съответствие 
с това, праведниците също ще го виждат телесно и ще взимат участие в 
неописуемата радост.50

Учениците на Иисус са видели, разсъждава Филотей, божествеността на Еди-
нородния, която просиява тайнствено през въ-ипостасираната и съ-природ-
на му плът (διὰ τῆς ἐνυποστάτου καὶ συμφοῦς αὐτῷ σαρκὸς). Тогава както апос-
толите, така и пророците са узнали, че прославящото, което е прославило 
Мойсей лично, го е просветлило отвън, по благодат и времево (κατὰ χάριν καὶ 
πρὸς καιρὸν), като служител на Божиите тайни.51 В човешката история преди 
Христа проливането на Духа не е нито върху всяка плът, нито цялостно.52

С това Филотей подхваща стародавната тема за обожението на староза-
ветните светци, разработвана и от Палама в съзвучие с Максим Изповедник. 
Обожението на Божиите избраници преди Христовото въплъщение, показ-
ва Палама, също е директно действие на божествената благодат, тоест 
на природната енергия на Бога, насочвана от Словото Божие и Светия Дух. 
Разликата е в това, че тази благодат се придава на патриарсите и проро-
ците с оглед на техните конкретни мисии. Даряването на благодатта има 
„функционален” характер, свързан с конкретното им призвание. Обикнове-
но причастяването към Божествеността става чрез партикуларна теофа-
ния. Моисей е изключение, защото (Изх. 33:11) Бог е говорил с него лице в лице 
(ἐνώπιος ἐνωπίῳ). Той е бил обожен, гласи тълкуването на Палама, лично, чрез 
ипостасата на Сина. Тъкмо с внимание върху връзката между историческото 
проявяване на Христа и неговото метаисторическо присъствие се забеляз-
ва, че даже Моисей получава обожението поради своята свещеноисторическа 
мисия. След историческото спасително дело на Христа божествената благо-
дат е достъпна вече за всички членове на Църквата съобразно личния им на-
чин на живот, вярата им и тяхното съвършенство, тоест според техните 
уникални характеристики.53

48  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 43, 20-22.
49  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed Yaneva, 84, 4-12.
50  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 29, 29 – 30, 3.
51  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 44, 3-10.
52  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 116, 29-30.
53  Cf. G. Kapriev, Die Begegnung Moses’ mit Christus (Gregorios Palamas, Triaden, II, 3, 55), in: Sophia. The Wisdom of 
God – Die Weisheit Gottes, eds. T. Hainthaler, F. Mali, G. Emmenegger, M. L. Ostermann, Innsbruck – Wien 2017, 387-394. 
Бълг. вариант: Г. Каприев, Срещата на Моисей с Христа (св. Григорий Палама, Триади, II, 3, 55). – В: Архив за 
средновековна философия и култура 9 (2003), 191-199.
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Сега, забелязва Кокин, Царството Божие е сред нас (Лук. 17:21). Ако затворим 
сетивата си и бидейки близо до самия Бог, освободени от външния кръго-
врат на света, навлезем в себе си самите, тогава ще видим ясно Царството 
Божие в нас.54 Светлината, тоест природната енергия на Бога, вече не идва 
отвън, а лъчи отвътре.

Обожението обзема психосоматичното единство, целия човек, изцяло. Тяло-
то (σῶμα) е свързано в една общност (συγκοινωνεῖ) с душата. В тази общност 
то се преобразява заедно с душата в едно свръхприродно състояние. То се 
съ-обожава с нея чрез ана-логична причастност към обожението.55 Христос е 
направил бог целия вътрешноипостасен му човек, за да бъде обожен целият 
човек, т.е. умът, душата и тялото, не едното да, а другото не, ами целият 
човек изцяло (ἀλλ’ ὅλον διόλου ἄνθρωπον)56. 

Бог става причастен на всекиго поотделно, според неговата мяра и порядък 
(κατὰ τὸ μέτρον καὶ τὴν τάξιν ἐκάστου). Той се показва съ-ответно (ἀναλόγως), 
както се е показал на учениците си.57 Следвайки Дионисий Псевдо-Ареопагит, 
Кокин се опитва да направи това обстоятелство разбираемо чрез две срав-
нения: както печатът, който е един и оставя нещо от първоначалния печат 
в множество отпечатъци, при което им придава нещо от енергията си и по 
никакъв начин от същността си, и дава на онова, което е възприемчиво да 
приеме материята му, добре очертани и ясни отпечатъци, а на онова, което 
е невъзприемчиво, дава неясни и избледнели, или пък както един глас, който 
бива споделен от много уши, не се разделя в себе си и не бива възприеман ед-
накво от всички (животни и хора, млади и стари, здрави и увредени, що се от-
нася до акустичната енергия), така и божествената природа действа във 
всичко и се споделя от всичко според нагласата на всяко от творенията да 
я възприема. Тя остава при това напълно неразделна и чиста по същността 
си и се споделя по начина, по който е свойствено да се разпределят природни 
енергии.58 Тези и подобни диференцирания между същност и енергия поста-
вят вече настойчиво въпроса за начина, по който Кокин различава помежду 
им божествената същност и същностните енергии на Бога.

3. Определението на различието между същност и енергии

Логически коректното определение на разликата е за Кокин нелесен за решава-
не въпрос. Той обръща внимание, че макар отците да се дали на божествената 
природа името на същността, те я назовават със същото име като енергия-
та, защото не могат да открият никакво адекватно име за непознаваемата 
природа.59 Бог е един в една божественост60 и боговдъхновените отци възла-

54  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 130, 18-23.
55  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 127, 24 – 128, 1.
56  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 128, 25-30.
57  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 47, 9-12.
58  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 80, 22 – 81, 10.
59  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 81, 20-24.
60  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 112, 7-8.
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гат именуването на божествеността веднъж върху божествената природа, 
друг път върху самата енергия.61 Филотей разяснява очевидността на рав-
ноценността (ὁμοτιμία) на Божията енергия и на божественото единение и 
разделение (ἕνωσις καὶ διάκρισις)62. Макар и мощта (ἐξουσία) на същността да е 
различна от блясъка и силата на божествената природа, блясъкът и силата 
не са отделени от природата. Не е възможно човек, разделяйки ги, да смогне 
да схване останалото без другото. Когато се мисли за силата и блясъка, те се 
схващат като една неделима от тях природа, от която е всяко от тези неща.63

Филотей подчертава многократно, че проблематиката надвишава всяка ло-
гика и слово (ὑπὲρ λόγον). За логически школувания Кокин формулирането на 
различието е един практически нерешим проблем. Той се опира на Григорий 
Богослов и Йоан Дамаскин, за да увери, че едно е желаещият, а друго волята 
или – което е същото – действащият (ἐνεργῶν) и действието/енергия, дви-
жещият се и движението. При това обаче те не са разделени. Как е възможно 
да се раздели движението от движещия се? Следва освен това да се забележи, 
че и двете – същността и енергията – са несътворени. В тази ситуация поне 
с ума (μηδὲ νῷ), настоява Филотей, могат да бъдат схващани като отделени 
(χωριστῶς) нещата, които не подлежат на отделяне (τὰ μὴ χωριστά). Защото 
са несътворени, единият Бог не е съставен (σύνθετος) от тях. Не може да има 
деление или съставност (μερισμὸς ἢ σύνθεσις) между движещия се и движение-
то, като на това отгоре става дума за едно богоподобаващо движение, при 
което не може да следва прибавяне или изваждане.64

Липсата на стриктна или поне изградена по правилата на логиката форму-
лировка на различието не е характерна само за Филотей. Самият Палама се 
е отказал да квалифицира технически различието между същност и енергия. 
Божествената същност и божествената енергия са, настоява той, налични 
навсякъде неделимо. Според теолозите те са неделимо делящи се (μερίζεται 
ἀμερίστως), докато божествената природа пребивава съвършено неделима.65 
Той говори за неделимо разделение (ἀδιαίρετος διαίρεσις) и разделно единство 
(διῃρημένη ἕνωσις). Обяснява, че Бог, който не изпитва никакво размножение 
и съставност, се дели неделимо (ἀδιαιρέτως διαιρεῖται) и се едини разделно 
(συνάπτεται διῃρεμένως)66. Енергиите са „неща”, обаче такива, които не са същ-
ности: „πράγματά ἐστι κἂν οὐκ οὐσίαι”67. Подобни твърдения преминават през 
цялото му творчество. Той не заявява категорично определение на вида раз-
личие. Нито πραγματικῶς, нито κατ᾽ ἐπίνοιαν се ползват от него в понятиен 
смисъл, когато се опитва да обясни същинската δίακρισις между божествена-
та същност и енергията на Бога.
61  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 98, 23-24.
62  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 97, 3-4.
63  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 111, 26 – 112, 3.
64  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 112, 8-19.
65  Gregorios Palamas, Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα, 74, in: Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, v. 5, ed. Ρ. Christou 
et alii, Thessaloniki 1992, 77, 1-14.
66  Palamas, Κεφάλαια, 81, ed. Christou, v. 5, 81, 25 – 82, 5.
67  Gregorios Palamas, Κατὰ Γρηγορᾶ Συγγράμματα, II, 20, in : Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, v. 4, ed. Ρ. Christou 
et alii, Thessaloniki 1988, 280, 35.
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Причината за това е, че „гръцките отци”, заимствайки от елинските логи-
чески учения, са познавали само две дистинкции: една διαφορὰ τῷ πράγματι и 
една διαφορὰ κατ᾿ ἐπίνοιαν. Това състояние на нещата остава валидно до вре-
мето на Георги Схолар. Той се повлиява от учението за дистинкциите на Дънс 
Скот и определя енергията като πρᾶγμα, но не в строгия смисъл на думата, а 
като τὶ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῷ πράγματι68, и дефинира различието между същ-
ност и същностна енергия като формално – εἰδικὴ διαφορά. Неговото опреде-
ление е в кореспонденция със скотистката distinctio formalis a parte rei, за коя-
то той по всяка вероятност научава посредством съчиненията на Хервеус 
Наталис.69 То е заявено писмено за първи път през 1445 г. Кокин пише почти 80 
години по-рано.

Въпреки това той се опитва да опише различието по адекватен начин, без 
да го идентифицира с познатите му дистинкции πραγματικῶς и κατ᾽ ἐπίνοιαν. 
На две места той цитира обилно Дионисий Псевдо-Ареопагит70, за да под-
сили собствената си позиция. Ние твърдим, заявява той, че изхожденията 
(προόδοι) на богоначалието (θεαρχία) са божествено деление (διάκρισις θεία). 
От една страна, божествеността се дели единено (ἡνωμένως διακρίνεται), а 
от друга страна, се умножава, без да напуска Едното.71 Има се предвид едине-
ното в делението (τὸ ἐν τῇ διακρίσει ἡνωμένον)72. С тези изрази Кокин е съвсем 
близо до начина, по който се изказва Палама. Давайки си сметка за логическа-
та недостатъчност, той се солидаризира с Григорий Богослов, че за нас бла-
гочестието, респ. правилната вяра (ἐυσέβεια), се състои не в думи (ἐν λέξεσιν), 
а в действия (ἐν πράγμασι)73.

От тази перспектива той подчертава: човешката природа е причастна в 
една общност с божествената.74 В тази κοινωνία обаче човекът не приема в 
себе си самата божествена природа.75 Теологът, напомня той, имайки пред-
вид Палама, учеше ясно за непричастното, безотносителното и неподра-
жаемото (τὸ ἀμέθεκτον καὶ ἄσχετον καὶ ἀμίμητον) на божествената природа и 
съответно за причастното и общностното (μεθεκτὸν καὶ κοινωνικόν) на бо-
жествените енергии. За да не бъдат приемани за самата божествена приро-
да, той казва, че те са от природата (ἐκ τῆς φύσεως αὐτὰς εἶναι), и ги нарича 

68  Georgios Scholarios, Περὶ τοῦ πῶς διακρίνονται αἱ θεῖαι ἐνέργειαι πρός τε ἀλλήλας καὶ τὴν οὐσίαν, 6, in : Oeuvres 
complètes de Gennade Scholarios, v. 3, eds. L. Petit, Χ. Α. Sidéridès, M. Jugie, Paris 1930, 238, 21-26; Georgios Scholarios, 
Ἐξήγεσις εἰς τὸ τοῦ διδασκάλου Θωμᾶ ἀπὸ τοῦ Ἀκίνου βιβλίον τὸ περὶ τοῦ εἶναι και τῆς οὐσίας, 6, in : Oeuvres complètes 
de Gennade Scholarios, v. 6, eds. L. Petit, Χ. Α. Sidéridès, M. Jugie, Paris 1933, 281, 6–8.
69  Cf. G. Kapriev, Die scotische Unterscheidung von Essenz und Energie bei Georgios Scholarios und die inneren 
Quellen der palamitischen Tradition, in: Contemplation and Philosophy: Scholastic and Mystical Modes of Medieval 
Philosophical Thought. A tribute to Kent Emery, Jr., eds. R. H. Pich, A. Speer, Leiden 2018, 129-154. Бълг. вариант: 
Г. Каприев, Скотисткото различие между същност и енергия при Георги Схолар и собствените ресурси на 
паламитската традиция. – В: Г. Каприев, Miscellanea, София 2022, 230-260.
70  Pseudo-Dionysius Areopagita, Περί θείων ονομάτων, 2, 11, in: Corpus Dionysiacum I, ed. B. R. Suchla, Berlin – New 
York 1990, 135, 14 – 136, 6.
71  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 61, 4-15; Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 112, 27 – 113, 4.
72  Kokknos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 113, 7.
73  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 114, 7-9.
74  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 82, 24-25.
75  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 82, 15-16.
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изхождения или провидения, които се изливат богато и пребогато. Божест-
вената природа пребивава над тях (ἐπέκεινα τούτων)76. Ние не бива да се боим 
от различаването на божествеността в делението (ἐν τῇ διακρίσει διαφορὰ 
τῆς θεότητος) и от съответно предполаганото превъзходство (ὑπεροχή)77.

Енергиите безусловно се различават от природата (ὁπωσδήποτε διαφερούσας 
τῆς φύσεως)78, подчертава Филотей, при което те са несътворени и преби-
вават като равноценни (ὁμοτίμως) на излъчващата ги природа.79 Богослови-
те на Църквата единогласно (συμφώνως) учат Църквата, че енергиите са 
свойствени на божествената природа, а не че са самата природа, и са нещо 
различно от самата природа, защото те са природни сили и изхождения 
(προόδοι), извиращи свръхбогато. Чрез тях Непричастният по природата си 
е причастен синергийно (ἀναλόγως μεθεκτὸς) на собственото си творение.80 
Богоподобаващите енергии и сили са свойствени на същността и имат, 
като неразкъсваема и характеризираща я нейна част, битието си от нея.81 
Несътворени и безначални, енергиите са около природата – не са природата 
(περὶ γὰρ τὴν φύσιν οὐ ταῦτα φύσις)82. Божествените енергии не са същността 
Божия, а на същността и от същността (τῆς οὐσιας καὶ ἐκ τῆς οὐσιας), защо-
то не са природа, а характеристики на природата (χαρακτηριστικὰ φύσεως)83. 
Тъкмо от тази дистинкция (διακρίσις) не бива – според теолозите – да се 
страхуваме, понеже нетварното има същото достойнство и представя 
единението на по правилен начин различеното. Всяко неблагочестиво под-
ценяване или надценяване трябва при това да бъде отхвърляно.84 Чрез за-
селването (ἐνοικήσις) на всесветия Дух в нас станахме съобщници (κοινωνοί) 
на божествената природа, заявява Кокин, не защото влязохме в общност с 
божествената природа, а защото приехме цялата благодат и енергия Божия 
в сърцата си.85 

Цитираното е достатъчно, за да се заключи, че Филотей Кокин прокарва 
еднозначно формално и практическо диференциране между същност и енер-
гия. Вече цитираното изказване, апелиращо към способността поне чрез ума 
(μηδὲ νῷ) да се схващат като отделени (χωριστῶς) неща, които не се отделят 
(τὰ μὴ χωριστά)86, очевидно не изчерпва възгледа на Филотей. Това „μηδὲ νῷ” 
е минимумът, елементарното основание на мисловната процедура, което 
прави изобщо възможно представянето на проблематиката. И в този пункт 
той следва Палама. 

76  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 103, 27-33.
77  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 110, 30-32.
78  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 109, 16-17.
79  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 109, 3-4.
80  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 108, 25 – 109, 1.
81  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 79, 28-30.
82  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 65, 22-26.
83  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 71, 18-24.
84  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 111, 7-11.
85  Kokkinos, Περὶ φωτός, ed. Yaneva, 83, 16 – 84, 1.
86  Kokkinos, Περὶ θεότητος, ed. Yaneva, 112, 14-15.
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В един пространен пасаж Палама се позовава най-напред на надписа над вра-
тата на Платоновата школа: „Тук да не пристъпва никой, който не разбира 
от геометрия”. Пълен невежа в геометрията е всеки, заявява той, който е не-
способен да мисли и да говори за неделимото като делимо (περὶ τῶν ἀχωρίστων 
ὡς κεχωρισμένων). Човек трябва да може да различава между граница и огра-
ничено, за която цел умът разделя неделимото. Същата способност на ума 
прави възможно да се отделя тялото от онова, което го заобикаля, както и 
да се говори за природа сама по себе си, след като се отдели умствено от при-
надлежното ѝ. Как може да се говори за общото като общо, пита риторично 
Палама, след като то съществува в отделното? Те биват различавани само 
чрез ума и разума. Разумният човек трябва да може да мисли и говори за неде-
лимото като делимо (περὶ τῶν ἀδιαιρέτων ὡς διῃρημένων). Едва тогава става 
способен да усвои много единства и различия, които богословите утвържда-
ват относно Бога. Тази минимална базисна способност прави възможно да 
се приема и разбира неделимото деление (ἀδιαίρετος διαίρεσις) и разделното 
единство (διῃρημένη ἕνωσις) с оглед на Бога. Основавайки се на това, Палама 
разяснява основните тези на своето учение: Бог е една Единица, която не 
може да бъде прозряна по природата си. Според енергията си обаче тя може 
да бъде познавана, изхождайки от творенията ѝ. Бог може да бъде разбиран 
според своята вечна воля, вечното си провидение, вечната си сила, мъдрост 
и благост, които са насочени към нас. Това обаче не идва да каже, че човек 
може да говори за множество богове и множество несътворени неща, с ко-
ето да прави Бог съставно същество. Бог обаче се дели неделимо (ἀδιαιρέτως 
διαιρεῖται) и се едини делимо (συνάπτεται διῃρεμένως), без да изтърпява умножа-
ване или съставяне.87 Не е трудно да се установи, че Кокин е изцяло верен на 
тези положения. 

Струва си в този хоризонт да се подложат на проверка твърденията на Де-
метракопулос относно Филотей.88 Следва да се признае, че той цитира общо 
три места, две от които – от неговата петнадесета глава срещу Варлаам 
и Акиндин и от полемичния му трактат срещу Григора – имат за предмет 
една и съща тема. Става именно дума, както подчертава самият Деметра-
копулос, за стриктното акцентиране на единството на Божествеността. 
Точно както и в тук обсъжданите трактати, от тази перспектива различи-
ето се представя по саморазбиращ се начин като само мисловно установимо. 
Бележката на Деметракопулос, че тези изказвания едва ли биха били прием-
ливи за Палама, влиза в противоречие с горе цитираното място от Палама. 
Първото цитирано изказване на Филотей е от съставения от него и Нил 
Кавасила томос от 1351 г. Привлечено е изречението, че дистинкцията меж-
ду същността на Бога и енергиите може да бъде приета, ако бъде изведена 
„само чрез действието на разума” (μονῳ τῷ λογισμῷ) или „само чрез ума” (μονῳ 
τῷ νῷ). Както бе показано, този вид схващане се разглежда както от Кокин, 
така и от Палама като основоположното условие за възможност за разбира-

87  Palamas, Κεφάλαια, 81, ed. Christou, v. 5, 80, 30 – 82, 7.
88  J. A. Demetracopoulos, Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction between God᾽s ‘Essence’ 
and ‘Energies’ in Late Byzantium, in: Greeks, Latins and Intellectual History 1204-1500, eds. M. Hinterberger, C. Schabel, 
Leuven – Paris – Walpole 2011, 282-285.



2022 / брой 8 (175)

79

нето на различието. Ако това сепарирано становище беше последното зак-
лючение на томоса от 1351 г., той би бил не победа, а тотално поражение за 
паламитите. Както е известно, това съвсем не е така.

4. Заключение

Следва обобщаващо да се заключи, че Филотей Кокин в своите две речи сре-
щу Акиндин и акиндинистите представя един добре премислен подход на фи-
лософстването, имащо за тема измеренията на икономията, стоящи в ди-
ректна кореспонденция със сферата на богословското в собствения смисъл 
на думата. В тази рамка той формулира коректно основните тези, предиз-
виквали съпротивата на опонентите с оглед на различието между божест-
вената същност и същностната енергия на Бога. Той извежда акцентите, 
при което – оставайки докрай верен на учението на Григорий Палама – произ-
вежда формулировки, по-прецизни от формулите на самия Палама. По същия 
начин той подхожда към концептуалното и практически определение на раз-
личието между същността и същностните енергии, без – разбира се – да пре-
крачва границите на съвременната му логика.
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ИСТОРИЯ, БОГОСЛОВИЕ И 
МИСИЯ В ПОСЛАНИЯТА НА 
СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Давам си сметка, че така поставена, темата е доста обширна. Нейният из-
бор не е случаен, тъй като е резултат от различни въпроси, които ме въл-
нуват. Някои от тях са: Доколко старозаветните разкази са исторически 
надеждни? Можем ли да считаме, че старозаветното говорене за Бога е съг-
ласувано или е преминало през различни етапи, за да застине във вида, в кой-
то ни е познат? По какъв начин трябва да разбираме единството на Отца 
и Сина, и в частност синовството на Иисус Христос? Доколко новозавет-
ните текстове, респективно богословие, са продължение на старозаветна 
линия, или те са по-скоро друг вид история? Въобще доколко историята има 
съществено значение за богословието и по какъв начин те кореспондират? 
Това са същностни за вярата въпроси, които днес получават различни от-
говори – от пълно отрицание на историческата релевантност на староза-
ветните текстове до умерено признаване на исторически пластове. От по-
зиция, според която старозаветното богословие върви от политеизъм към 
монотеизъм, до синхронизирана представа за Бога. 

Поради тази причина основната задача на това изследване е да се просле-
дят някои от основните теми в Посланията на св. апостол Павел, които би 
трябвало да са във връзка със Стария завет. Дали те са реално историчес-
ко продължение на старозаветната историко-богословска перспектива, или 
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са радикално отдалечаване, причинено от мисията на апостола? За нейното 
постигане изследването ще бъде разделено на две основни части. Първата 
ще засегне въпроса за начина, по който историята мотивира богословието. 
Как историческите наративи функционират, за да поддържат и конститу-
ират желани богословски хоризонти, които от своя страна са обусловени 
от историческата ситуация. Втората част, която е разделена на подгла-
ви, кореспондира с първата, показвайки, че апостолът, подобно на староза-
ветните автори, не се интересува от собствения исторически смисъл, но 
го препрочита в светлината на новата историческа реалност, за да създаде 
различен тип общностна идентичност, каквато е Църквата. Следователно 
основната ми теза е, че както в Стария завет, така и в Павловите послания, 
сме свидетели на интенционално развита историко-богословска перспекти-
ва, която е мотивирана до голяма степен от определени обстоятелства. 
Това диалектично взаимоотношение между история и богословие би трябва-
ло да запази своята актуалност и днес. 

1. Историчност на Стария завет 

Може да се изрази съгласие с позицията на Р. Моубъри, че понятията „бого-
словие” и „история” не са библейски. Те произхождат от класическия гръцки 
и придобиват известност в творенията на отците.1 Ранната равинистич-
на и християнска литература е признала историчността на старозаветни-
те текстове, но не е поставяла въпросите, които нас ни вълнуват. Това не 
означава, че интересът към историчността на разказите е бил самоцелен. 
Напротив, тяхната важност се е обуславяла от парадигматичността на об-
разите, тъй като патриарсите са първите, които са започнали да търсят 
Господа.2 

Добре известно е, че тази историчност е подложена на съмнение вероятно 
след времето на Х. Гункел, но недоверието се засили след новите прочити, 
които археологическите находки получиха. В научните среди днес е общо спо-
делено виждането, че позитивизмът на У. Олбрайт не може повече да бъде 
поддържан.3 Относителният консенсус, до който мнозинството влиятелни 
археолози и библеисти достигнаха, е, че патриаршеските разкази, дори да са 
запазили ранни спомени, в крайна сметка са литературни персонификации от 
по-късна епоха.4 

1  Moberly, R. The Theology of the Book of Genesis. Cambridge, 2009, p. 4.
2  „Р. Йоханан каза [още] в името на р. Симеон б. Йохай: „От деня, в който Светият, благословен да бъде
Той, създал света, нямаше човек, който да призовава Светия, благословен да бъде Той, Господ, докато не 
дойде Авраам и не Го нарече Господ” (b. Ber.7b – трактатът Berakhot във Вавилонския Талмуд); „Защото те 
бяха първите от всички, които се предадоха да търсят Бога; Авраам е баща на Исаак, а Исаак е баща на 
Яков, както е написано от Мойсей” (i Apol. 63 – св. Юстин Философ).
3  След 1970 г. се забелязва обрат в заключенията, изведени от В. Олбрай. Дори негови ученици заемат 
по-различна позиция по отношение информацията, която идва от текстовете на Нузи, Ебла, Мари, как-
то и археологически разкопки, проведени в древен Ливан. Moore, M., Kelle, B. Biblical History and Israel`s Past. 
Cambridge, 2011, p. 72-78. 
4  Следователно може да се каже, че патриаршеските разкази са основани до голяма степен на легендарни 
материали, оформени по-късно от автори, които имали определени богословски намерения. Ibid., p. 73.
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Дж. Сетерс, който иначе принадлежи към минималистичното направление бо-
гослови, дава следната дефиниция на понятието „история”: „интелектуална-
та форма, в която дадена цивилизация си дава сметка за своето минало”5. Това 
означава, че Старият завет като история е резултат от по-късен етап, кога-
то се е наложило различните разкази да бъдат синхронизирани и изведени в ло-
гична последователност, въпреки че усещането за редакторски напрежения 
в каноничния корпус остава. Затова няма как да не изразя известно съгласие 
с Т. Томпсън, че въпросите за произхода и историята на Израил са анахронич-
ни.6 Признато е, че всички свидетелства за древната история имат фрагмен-
тарен характер. Следователно историческото писане е по-късен феномен, а 
и самата грижа за миналото и неговата роля за разбирането, както и дефи-
нирането на настоящето, е характерна за по-късното време.7 В древността 
възприемането на реалността е било тясно свързано с трайното-вечно. Кон-
кретният свят на нашия опит е подвластен на промени, неговата природа 
е преходна, поради което е идентифицирана с нереалното. Парадоксалното 
е, че истинската реалност, вечният дух, също е непознаваем. Този неизбежен 
песимизъм и неудовлетвореност, които се считани за основни за човека, под-
копава всякакъв смисъл на историята, така както ние я мислим. Събитията, 
далеко от това да бъдат важни и значими сами за себе си, са били на повърх-
ността на реалност, която е в основата на промените и трансформациите. 
Те не били толкова важни сами за себе си, но имали смисъл, защото отпращат 
онези, които разсъждават върху миналото, към непроменящата се, трансце-
дентна и вечна реалност.8 Това разбиране за реалността има отношение към 
въпроса за миналото или произхода, включващ дори темата за самото Сът-
ворение. Съдбата и провидението на човечеството са централни концепции, 
които виждат същността на реалността и събитията като резултат от 
Божието действие, извършено в акта на Сътворението. Това, което осмис-
ляме като историческия свят на промяната и събитията, за библейските ав-
тори е периферно разгръщане на това, което винаги е било. Преходността на 
историческите събития се нуждае от тълкуване.

Ние трябва да говорим за плавен преход към развитието на еврейската ис-
ториография.9 Патриаршеските разкази с тяхната генеалогия функциони-
рат като историзиращи звена, които свързват две други теми: плен и изход. 
Всичко това дава възможност за тематичен прочит не само на Битие, но 
и на цялата Библия. Следователно сложното взаимоотношение на генеало-
гиите и митичните наративи от Битие не само обединяват текста като 
цяло, но и свързват една парадигма („отделеност-свързаност с Бога”) с друга 

5  Seters, J. In Search of History. Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History. London, 1983, p. 249.
6  Thompson, T. The Mythic Past. Biblical Archaeology and the Myth of Israel. London, 1999, p. 8. Бих желал да кажа, че 
аз принципно се дистанцирам от според мен крайните изводи на Т. Томпсън и Дж. Сетерс, според които не 
може да се говори въобще за историчност на Стария завет. Техните заключения бяха обосновано оборени 
от У. Девер: Dever, W. What did the Biblical Writers Know and When did they Know it? What Archaeology Can Tell Us 
about the Reality of Ancient Israel. Cambridge, 2001. 
7  Thompson, T. Op. cit., p. 9, 10.
8  Ibid., p. 17.
9  Moye, R. In the Beginning: Myth and History in Genesis and Exodus. JBL, 1990, p. 580.
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(„плен и изход”), които са проследими в цялото Писание.10 Тези взаимообвърза-
ни мотиви ние откриваме още в интерполираното пророчество към Авраам, 
че неговите потомци ще бъдат предадени в чужда земя (Бит. 15:13-14), и в 
обещанието, че земята, в която Авраам се намира, ще бъде предадена на не-
говото потомство. Патриаршеските разкази трябва да бъдат разглеждани 
като интенционално литературно предвиждане към бъдещия плен и изход.11 

От друга страна, темата за обещаната земя обосновава нейното притежа-
ние. Това не е завоювана земя, а придобита по обещание. Затова дали ще раз-
глеждаме разказите за завладяването на Ханаан като исторически, което е 
малко вероятно12, те са белязани с печата на неизбежност, която е зададена 
от обещанието, дадено на родоначалника.

Следователно зад сказанията стоят богословски намерения, които, колкото 
и да е трудно за нас днес еднозначно да изведем, представят богословския 
характер на текста.13 Фактът, че темата за избирането на Израил придава 
на историята на девтерономиста доминираща богословска насоченост, е 
достатъчна причина същата да не бъде зачитана като същинска историог-
рафия. Целта за създаването на тези разкази е била да се осмисли настояще-
то и бъдещето, т.е. това по време на плена.14 По този начин тези истории 
разкриват развитието на социалния живот и религиозното съзнание на Из-
раил преди, по време на и след плена. Това идва да докаже, че богословие и ис-
тина зависят от историческата релевантност на редакторите, авторите 
и тълкувателите. 

Няма по-добър начин за изследване как фикциите оформят нашите истории 
освен чрез началата, каквито са Битие и Изход.15 Митичните събития, свър-
зани с основаването на Израил, са проследени до един Създател. Идеята за 

10  Относно тематичната повторяемост в Битие виж: Ibid., p. 592.
11  И трите патриаршески разказа говорят за пътуване на патриарсите до Египет поради настъпил глад 
и за тяхното връщане като вече забогатели (12:11-13:4; Бит. 26:1-34 и 41:54-50-14). Тематично откриваме 
мотива за плена и изхода. 
12  Съвременната археология е достигнала до принципно съгласие, че разказите в този си вид са резултат 
от по-ръсна редакторска намеса и не отразяват историческата действителност. Създала се е изключи-
телна по обем научна литература и теории. Известният археолог У. Девер изразява мнението на своите 
колеги по следния начин: „... „патриаршеската епоха”, „изходът от Египет”, панмилитарното завладяване 
на Ханаан, както са представени в библейските разкази ... са същностно неисторически, или най-добре „ис-
торизирани фикции”. Dever, W. What did the Biblical Writers Know and When did they Know it? What Archaeology Can 
Tell Us about the Reality of Ancient Israel. Cambridge, 2001, p. 50. Освен това той изразява ясното съгласие, което 
съществува между всички съвременни археолози, че днес е изоставено всяко усилие да се намери контекст, 
който би направил Авраам, Исаак и Яков надеждни исторически фигури. Ibid., p. 74.
13  Hayes, Ch. Introduction to the Bible. London, 2012, p. 75.
14  Alan J. Avery-Peck коректно подчертава, че равинистичната херменевтика също е заинтересована от 
конкретните нужди на общината, на съвременните за времето им читатели. Avery-Peck, А. Midrash and 
Exegesis: Insights from Genesis Rabbah on the Binding of Isaac. – In: Lemon, J., Richards, K. Method Matters. Essays on 
the Interpretation of the Hebrew Bible in Honor of David L. Petersen. Atlanta, 2009, p. 443. Разбира се, при този подход 
не става въпрос за съвременните методологии, лишили Писанието от Божието участие, тъй като според 
равинистичната традиция Бог е авторът.
15  Richard Moye пише, че фикциите не са просто измислици, а конструкции, подреждане на елементи за раз-
биране на миналото. Moye, R. In the Beginning: Myth and History in Genesis and Exodus. JBL, 1990, p. 577. Виж още: 
Корефар, Х., Пауль, М. Богословие Ветхого Завета. Коллоквиум, 2018, с. 47-57.
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Сътворението на света от един Бог, Който е националният Бог на евреите, 
е от основните на Стария завет. Богът на Авраам, Исаак и Яков, е суверенни-
ят Творец, Който направлява историята и съдбата на тези, които е избрал. 
Генеалогиите в Бит. 4:17-24, 25-26; 5:1-32; 10:1–32; 11:10-26 са също от изклю-
чително значение, както бе споменато. Ако познатите от Древния Близък 
изток генеалогии имат за цел да утвърдят статута на политически лидер, 
библейските са смесени с наративни части, за да придвижат читателя на-
пред към историята.16 Те функционират, за да установят легитимността на 
лицата в рамките на определени групи, а не за да проследят историята на 
тези лица или групи.17 

В патриаршеските наративи ние откриваме важни за цялото Писание идеи: 
обещанието, което Бог дава на Авраам за Ханаан; идеята за завета, обряз-
ването и др. Във връзка с това историците си задават с основание въпроса 
доколко лицата и местата, споменати в Битие, са реални и дали пък не е въз-
можно те да са измислени с цел да създадат етиологическа обоснованост на 
по-късно формирания народ Израил. 

За пример може да ни послужи текст от равинистичната традиция, който 
илюстрира как смисълът/историята функционират, за да зададат желана 
реакция: „Р. Шимон бен Йохай каза: Агар беше дъщерята на фараона. Когато 
фараонът видя делата, които бяха направени заради Сара в неговия дом, той 
взе дъщеря си и я даде на нея. Той каза: „по-добре е моята дъщеря да е слугиня 
в този дом, отколкото господарка в друг. Така е писано: „И тя имаше слугиня 
египтянка, която се казваше Агар”. Той каза: „Тук е вашата награда” (Gen. Rаb. 
45:1).18 Това събитие, познато от Бит. 12:10-20, е във връзка с язвите, паднали 
върху египтяните по време на Изхода, и има за цел да подчертае действието 
на Бога в полза на Неговия народ, както и важността на делата. Традицията в 
GenR 45:1 свидетелства, че фараонът дал Агар на Сара като награда, т.е. като 
признание, че Бог е действал в полза на Сара, както е описано в Битие 12:17.19 

Също равинистичната традиция (Gen. Rab. 55 on Gen 22:1-3) не вижда в разка-
за за доброволната готовност на Авраам да отдаде Исаак доказателство за 
неговата вяра. Напротив, поради отговора, който Авраам дал, той заслужил 
специалното отношение, което Бог впоследствие ще сподели с потомците 
му. По този начин разказът свидетелства за обосноваността на заветните 
отношения на Бога с потомците на Авраам.20 Следователно разказът е про-
четен в обратен порядък – равините тук отхвърлят идеята за награда, коя-

16  Arnold, B. The Genesis Narratives. – In: Arnold, B., Hess, R. Ancient Israel`History. An Introduction to Issues and 
Sources. Michigan, 2014, p.32
17  Ibid.
18  „R. Shimon ben Yoḥai said: Hagar was the daughter of Pharaoh. When Pharaoh saw the deeds that were done on 
behalf of Sarah in his house, he took his daughter and gave (Hagar) to her. He said: ‘it is better that my daughter be a 
handmaid in this house than mistress in another house’. Thus it is written, And she had an Egyptian handmaid, and her 
name was Hagar. He said: ‘Here is your reward’. Цитирано по: Spurling, H., Grypeou, E. The Book of Genesis in Late 
Antiquity Encounters between Jewish and Christian Exegesis. Boston, 2012, p. 240.
19  По-подробно за равинистичната традиция, свързана с този разказ, виж: Ibid., p. 240-241. 
20  Avery-Peck, А. Op. cit., p. 445-446.
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то биха получили онези, които по конкретен начин не са спечелили Божието 
благодеяние. Авраам е възнаграден поради това, което е направил. Това е ясно 
от крайните думи във F строфа (според текста на А. Avery-Peck): „Можеш ли 
да направиш това, което направи Авраам”. Дали ние сме склонни да признаем, 
или пък ще отхвърлим, че равинистичното разбиране има безспорно основа-
ние в духа на старозаветната канонична традиция, си остава наш херменев-
тичен проблем. Разглежданият разказ твърди, че Бог е справедлив и че това, 
което хората правят, е важно. По този начин Авраам става парадигмален об-
раз на послушанието на Закона, който по-късно евреите ще следват. Както 
Писанието („Господ изпитва праведния” – Пс. 10:5), така и равинистичната 
традиция (Gen. Rab. 55:2) ясно утвърждават виждането, че Бог допуска по-го-
леми изпитания на тези, които са способни да ги понесат. Това идва да пока-
же, че темата за Исаак служи като пример за поколенията, които са в полoже-
ние на угнетеност. По този начин евреите осъзнават силата си да понесат 
сполетялото ги зло и живеят с мисълта, че Бог ще ги избави от изпитанието, 
както е избавил Авраам. Следователно това е история не толкова за отно-
шенията между Авраам и Бога, колкото за верността на Бога към Израил. Във 
връзка с казаното можем да заключим, че равините дълбоко са осъзнавали, че 
отделните библейски разкази са парадигми, които засвидетелстват специ-
алната връзка между Израил и Бога. 

Във връзка с дискусията за патриаршеските разкази може да се каже, че те 
днес са мислени като редакционни коментари на съществуващи традиции.21 
Обратът в оценката на тези традиции естествено доведе до това да не е 
възможно да се прецени в кой момент се появят разказите от Битие.22 Във 
връзка с тези заключения са аргументите на Дж. Сетерс, че опитите на уче-
ните да определят въз основа на жанрови специфики23 предлитературния 
характер на разказите от Битие, не са безусловни. Канадският учен вижда 
неспособност да се докаже предлитературното/ранно предание на сказани-
ята от Битие въз основа на жанрови характеристики и паралели в Близкия 

21  Seters, J. In Search of History. Historiography in the Ancient World and the Origins of Biblical History. London, 1983, p. 222.
22  Дж. Сетерс пише, че ако етиологичните елементи не определят легендите (сказанията от Петокни-
жието, които бяха считани за предлитературни) като предисторични, тогава историите могат да при-
надлежат към всеки период преди използването им в запазените литературни произведения. Нещо пове-
че, пише той, ако не можем да приемем, че етиологиите са най-старата форма на Петокнижието, тогава 
няма как да възстановим историята на традицията от предполагаемата ранна етиологична форма през 
всичките ѝ последващи модификации. Ibid. 
23  Определението, което Andre Jolies дава на Sage/ сказание; разбирането на К. Вестерман за наративния 
жанр на Битие; възприемането на библейските истории като епоси или като проза версия на „основните 
епоси”, изведено от У. Олбрайт. Относно становището на някои учени, че сказанията от Битие са епоси, 
от особено значение е позицията на У. Олбрайт („Yahweh and the Gods of Canaan”). Според него в ранните 
традиции на Израил поетични части често се съхраняват заедно с прозаични разкази, което според него 
е доказателство, че по-старите израелски епоси, подобни на „ханаанските” от Угарит, първоначално са 
предшествали прозаичните версии на Петокнижието. Тъй като той също допуска, че поетичната форма 
може да съхрани древната историческа традиция по-вярно от прозата, този възглед за епичен оригинал 
върви ръка за ръка с обстойния опит да се докаже произходът и тясното „напасване” на патриархалните 
истории в началото на второто хилядолетие. Позицията на Умберто Касуто стои близко до тази на У. 
Олбрайт. Основният му аргумент в полза на теорията, че епическата поезия е в основата на поне част 
от прозата в Петокнижието, е, че много стихове или части от стихове имат поетични характеристики. 
Той предлага аргументи за съществуването на традиции, които могат да бъдат открити в различни фол-
клорни жанрове. „The Beginning of Historiography among the Israelites,” Biblical and Oriental Studies. I, pp. 7-16. 



86

Библеистика

изток.24 Неговият труд (В изследване на историята...) е критика на старата 
школа, ако можем така да се изразим, която виждаше в Битие предлитера-
турни предания, въпреки че същата обясняваше по различни начини тяхното 
сформиране. Може да се каже, че възражението срещу кумулативния процес на 
образуване на предлитературните пластове на Битие е обосновано, особено 
когато вземем под внимание съгласуваността в настоящата ѝ форма, която 
издава историческа интенционалност.25

Направените разсъждения нямаха за цел да докажат неисторическия харак-
тер на старозаветната традиция. Аз стоя далеко от заключенията на мини-
малистичното направление, представлявано от Дж. Сетерс, Т. Томпсън и др. 
По-скоро за мен принципно е важно разбирането, че въпреки наличието на во-
дещо редакторско намерение, т.е. съзнателно развит историко-богословски 
хоризонт на каноничното тяло на старозаветния корпус, същият е от зна-
чение, защото е отражение на определен исторически опит и необходимост. 
И ние няма как да не заключим, че въпреки наличието на разнообразни теми 
миналото е оценявано според нуждите на настоящето. Това не означава, че 
онова, което е било преди, е приказка, а че неговият смисъл е винаги отворен 
към настоящето. Това става ясно от текстовете, на които ще обърна вни-
мание в следващата глава. Тъй като в старозаветните теми Бог, народ, обе-
щание и Закон са от особено значение, ми се иска те да послужат като пример 
за Павловото мисионерско богословие. Тези теми са толкова тясно овързани, 
че те не могат да бъдат разделени. Бог е познат чрез Своя народ, а народът 
преживява своята вяра благодарение на Закона. Връзката между Израил и не-
говия Бог е толкова тясна, че можем да говорим за „етническо измерение на 
религиозната ориентация”26. 

2. Богословието на св. Апостол павел като мисия

Като продължение на предходната глава в тази ще бъде обърнато внима-
ние на въпроса доколко имаме основание да говорим за исторически конти-
нуитет между гореспоменатите старозаветни теми и ранноцърковната 
мисъл.

2.1. Христовата църква като нов Израил

Когато става въпрос за връзката между историческия Израил и Църквата, 
от особено значение са следните два текста: Рим. 9:6, 2727, които застъпват 
идеята за верен остатък. Безспорно съществува мнение, обявено от мнози-

24  Ibid., p. 222-226.
25  Ibid., p. 231.
26  Niditch S. Experiencing the Divine Heavenly Visions, Earthly Encounters and the Land of the Dead. – In: 
Stavrakopoulou, F., Barton, J. Religious Diversity in Ancient Israel and Judah. London, 2010, p. 11.
27  „Ала това не означава, че словото Божие не се е сбъднало: понеже не всички, които са от Израиля, са 
израилтяни” (9:6); „... ако броят на синовете Израилеви беше колкото морския пясък, остатъкът само ще 
се спаси” (9:27).
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на представители на т.нар. „Радикално нова перспектива на апостол Павел”28 
за остаряло29, че етническият Израил е отхвърлен от Апостола на народите 
поради неговото непослушание, което означава, че Църквата естествено е 
мислена като нов Израил. Горните два стиха са в контекста на 9-11 гл., където 
е застъпена идеята за универсалното спасение на евреи и езичници. В Посла-
нието до римляни апостолът пише към община, състояща се преобладаващо 
от езичници и по всяка вероятност от малцинство евреи, което положение 
вероятно е създавало напрежение.30 По всяка вероятност езичниците са из-
питвали чувство на превъзходство, което проличава от Рим. 5-11.

Мари Ан Гети разбира Рим. 9-11 в светлината на Рим. 11:25-32. В 11 гл. според нея апос-
толът подчертава плана на Бога за примирение на евреи и езичници в един Израил.31 
По отношение на 11:26б-27 тя счита, че св. апостол Павел има предвид изпълнение 
на обещанията, дадени на Израил, а не прекъснат завет.32 Тaзи теза е поддържана и 
от други учени, сред които е У. Кампбел, който е поставян сред представителите 
на „Радикално новата перспектива на апостол Павел”. У. Кампбел не е съгласен да 
напусне парадигмата на историческия Израил. Именно затова някак очаквано той 
застава зад разбирането, че християнското движение не престава да бъде юдей-

28  Philip Du излага някои от отличителните черти на това направление, които би могло най-общо да бъдат 
определени като реакция срещу антиюдаизма, дори срещу антисемитизма. Тъй като по някакви причини хрис-
тиянската култура е държана отговорна за насилието срещу евреите по време на Втората световна война, 
богослови счетоха за необходимо да преосмислят нейнaта херменевтична традиция. Като резултат това 
направление се изправя срещу претенциите за християнски универсализъм, както и срещу всякаква форма на 
радикално разграничение на св. апостол Павел от юдаизма по онова време. Също въпросът за идентичността 
в Павловия корпус е разбиран с помощта на ясно разграничение между вярващите в Господ Иисус юдеи (юде-
охристияни) и вярващите езичници. Според тази гледна точка последните е трябвало да спазват ограничен 
набор от изисквания, докато юдеохристияните било необходимо да продължат да съблюдават Моисеевия 
закон, включително обрязването и хранителните ограничения. Във връзка с това вътрешноцърковно разгра-
ничение сред привържениците на РНПП e прието, че обещанията към древен Израел от гледна точка на Павло-
вото богословие са вечни. Следователно съвременните евреи, които се идентифицират с древен Израел, ос-
тават Божият народ успоредно с вярата в Христос. В духа на това разбиране се приема, че св. Павел трябва 
да бъде възприеман като евреин, съблюдаващ Тора, включително обрязването, хранителните ограничения и 
съботата, докато писмата му са насочени единствено към езичниците, които вярвали в Христос. Следова-
телно апостол-Павловото богословие не може да бъде мислено като чуждо, още по-малко радикално различно 
от юдаизма тогава. Моето изложение ще се изправя срещу тези гледни точки, тъй като те се разминават с 
линията на моето изложение. Виж по подробно различните направления, споделящи сходни идейни хоризонти, 
както и кратка критика у: Toil, Ph. The Radical New Perspective on Paul, Messianic Judaism and their connection to 
Christian Zionism. Aosis publishing, 2017, б.с. – https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/4603/10406 
29  Campbell, W. Paul and the Creation of Christian Identity. New York, 2008, p. 55.
30  Дебатът относно получателите на посланието е твърде динамичен, а решенията не са еднозначни. 
Една група учени предполагат, че апостолът пише към езичници християни, за да ги подтикне към смирение, 
а според други посланието е адресирано до юдеите, част от които са се върнали в Рим след масовото им 
изгонване по времето на Клавдий с цел да познаят, че Евангелието има инклузивен характер (Рим. 10:12). 
Възможно ли е тези глави да бъдат приети за апология на Израил поради обвиненията към апостола, че той 
е антиевреин? Освен тези въпроси, които, както става ясно, трудно могат да бъдат решени еднозначно, 
стои и този за произхода на Рим. 9-11 – дали пък те не са поучения на апостола, вмъкнати в текста поради 
нужда. Това е основателно питане, тъй като мисълта на апостола се прекъсва между 8 и 12 гл., въпреки че 
на другия полюс са изследователите (J. Dunn, N. Wright и др.), според които 9-11 са богословският връх на 
Посланието. la Grange du Toit, Ph. Paul and Israel: flesh, spirit and identity. Stellenbosch University, 2013, р. 64-66.
31  Getty, M. Paul and the Salvation of Israel: A Perspective on Romans 9-11. The Catholic Biblical Quarterly, vol. 50, No. 
3, 1988, p. 460. Според У. Кампбел основното намерение на апостола в Рим е да формулира новата група от 
вярващи в Христа във връзка с историческия Израил. Kampbell, W. Paul and the Creation of Christian Identity. 
New York, 2008, p. 98. 
32  Getty, M. Op. cit., p. 461. Аргументацията ѝ почива на старозаветните цитати, приведени от апостола 
на народите в Рим. 11:26-27, както и на изпуснатото пояснение „нов” по отношение на завета (11:27). 
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ско. Напротив, то не трябва да бъде възприемано като сектантска нова религия, 
нито като реакция срещу юдаизма. По-скоро е трансформация на фарисейския юда-
изъм, от който приема определени идеи, а отхвърля други.33 За да обясни инклузив-
ното си богословие, което, разбира се, е споделяно и от други, той използва модела 
на J. Beker за нереализирания „триумф на Бога”, тъй като Павловото богословие е 
от нереализиран вид.34 Основната му теза е, че всяка от групите (юдейска и нею-
дейска/езическа) в ранното християнство запазва своята идентичност в истори-
чески континуитет с Израил. По този начин отрича концепции като „Нов Израил”, 
„редефиниран Израил” и др., както и всякаква друга възможност за нова, различна 
от историческия Израил реалност. Един от водещите му аргументи е наличието 
на разнообразие в живота на Ранната църква, което ще бъде заличено, ако се до-
пусне концепция за новoсъздадена единица. Затова пише, че „Църквата и Израил са 
свързани, но отделни единици”35. По този начин Израил запазва своята историчес-
ка значимост, докато езичниците, макар и тясно свързани с Израил, не са част от 
него, въпреки че са призовани да участват в обещанията, дадени на отците.36 

Действително ние няма как да не усетим колебание у апостол Павел относно 
начина, по който той мисли за Израил – от една страна, те са врагове на Еван-
гелието, но поради избора (ἐκλογή) те са „възлюбени поради отците” (11:28). 
Освен това Рим. 9:3-537 подкрепя положителното отношение на апостола към 
неговите сънародници, очертавайки темите, които за него са от специално 
значение. Въвеждането на „Христос по плът” създава безспорна връзка между 
вярващите в Господ Иисус и сродниците на Павел по плът (9:3). В същото време 
личността на Спасителя е камъкът за препъване. Той е част от спасителния 
план на Бога, поради което Апостолът на народите пише, че обещанията на 
Бога не са пропаднали – чрез Христос, Който по плът е от евреите, вярващите 
в Него също са част от привилегиите, за които светият апостол пише в 9:4. 

За да обясни своето богословско намерение, апостол Павел въвежда идеята за 
остатъка – 9:6б. Ако имаме за отправна точка 9:6а („Обаче словото на Бога не 
е пропаднало”), това би могло да означава, че Църквата е неотделима от ис-
торическия Израил38 и следователно няма спиритуализиран Израил. От друга 
страна, мисля, че 9:6б („понеже не всички, които са от Израиля, са израилтяни”) 
и 9:27 („ако броят на синовете Израилеви бъде колкото морския пясък, остатъ-
кът само ще се спаси”)39 задават друга перспектива. Св. апостол Павел като че 

33  Kampbell, W. Op. cit., p. 102. 
34  Ibid., p. 99.
35  Ibid., p. 101.
36  Ibid., p. 102.
37  „Молил бих се сам аз да бъда отлъчен от Христа за братята си, моите сродници по плът, които са из-
раилтяни, на които принадлежи осиновление и слава, завета и законоположения, богослужение и обещани; 
техни са и отците, от тях е и Христос по плът, Който е над всички Бог, благословен вовеки, амин”. Втора-
та част на стиха може да получи и друго четене (... Христос по плът, Който е над всички, Бог е благословен 
вовеки, амин – ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν). Граматически и 
екзегетически има основание да признаем четенето, според което Христос е Бог, тъй като идейно съжа-
лението на апостол Павел идва именно от отхвърлянето на Христос като Бог от неговите сънародници. 
Този въпрос обаче изисква допълнително осветление.
38  Getty, M. Op. cit., p. 465. 
39  Също и Рим. 11:5 „Тъй, прочее, и в сегашно време , по избор на благодатта, запази остатък”.
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ли иска да ни каже, че малка част от Божия народ ще се спаси, заключение, което 
се предполага от думата „остатък” (λεῖμμα).40 Нещо по-важно, той не разчита 
единствено на личността на патриарха Авраам при развитието на своите ар-
гументи, но привлича и образа на Исаак – „от Исаака потомството ще се назо-
ве с твое име” (9:7) – персонаж, с който апостол Павел си служи и в Гал. 4:22-26.

В извънбиблейската литература намира отражение поставеният въпрос, 
макар и не систематично развит. Например в ръкописите от Мъртво море 
доминира идеята за общината като остатък и идеален Израил.41 В апокриф-
ната литература има обаче известно напрежение между съвършен остатък 
и неотменимостта на обещанията към историческия Израил.42

40  Еврейската Библия познава поне шест думи, с които изразява идеята „оставям/остатък/спасявам” (רתי, 
 значи избягвам, спасявам, но е използван в определени случаи също в смисъл на טלמ и др.) Глаголът טלּפ ,טלמ ,רֶתֶי
„остатък”. В повечето случаи липсва богословско значение, а се разбират тези, които физически са оцелели, 
или остатъкът от даден народ. Учените различават позитивно и негативно значение. Отрицателен смисъл 
имаме тогава, когато някой e оставен да бъде унищожен, докато положителният е „светият остатък”, със-
тоящ се от обърнали се израилтяни. Богословско значение имаме, когато понятията се отнасят към тези 
от Израил и Юда, които продължават да съществуват или са запазени/спасени; когато е налична идеята за 
„вярващо малцинство”, изпълнило „необходимото условие”, поради което са „избрани от Бога” да бъдат спасе-
ни от бедствие. Богословският смисъл обаче изпъква едва след като Йерусалим и Юдея падат под Вавилонски 
плен . Franklin, M. The Remnant Motif in the Dead Sea Scrolls. – In: Digital Commons @ Andrews University, 2009, p. 3-5, 11. 
41  Позитивни и негативни конотации са свързани, но по особен начин. Силният акцент върху подчинението 
на Тората (CD 2ii5, 6) и върху необходимостта от влизане в кумранската общност показва изключителното 
религиозно разбиране на „остатъка”. Всички по-ранни политически и териториални характеристики на кон-
цепцията, изглежда, са били изоставени. Фразата „без остатък” се отнася до вярата на общността, че всички 
тези, които са от противоположната страна, ще бъдат напълно унищожени (Ibid., p. 11). В CD I:4,5-6-8 четем, 
че Бог „запазил остатък за Израил и не го предал на пълно разрушение” по времето на Навуходоносор, но след 
тези събития „Бог направил да произрасте корен от Израил и Арон и да наследи Неговата земя и да процъфти 
върху добротата на неговата почва” (Преводът е според: Davies, Ph. The Damascus Covenant. An Interpretation 
of „the Damascus Document”. Sheffield, 1983, p. 65). Въпреки съществуващите спорове относно връзката между 
думите „остатък” и „корен” може да бъде прието мнението на Ф. Дейвис, че те са свързани и се отнасят към 
общината, тъй като в CD термините „Аарон” и „Израил” обозначават цялата кумранска община (Ibid.) Дори 
да има основание двете думи да бъдат разграничени, мисля, че ясно проличава идеята за общината като „ос-
татък”. Въз основа на ръкописни свидетелства можем да заключим, че общината се възприемала за истин-
ския Израил, за което свидетелства структурната ѝ организация, напомняща тази на избрания народ (1QM 
II:1-3; 1QS II:21, 22; cf. CD XIII:1, 2). В този контекст Израил вече се превърнал в по-ограничена гру-
па, която вероятно не означавала повече онези, които живеят в Юдея, а хората, които спаз-
ват завета (4Q171 II:13-15; 1QM XIII:9-11). (Виж интерпретацията, която М. Франклин прави на тези 
тексове. Franklin, M. Op. cit., p. 14). Всичко това води до извода, че кумранската секта не се отъждест-
вява етнически и религиозно с Израил, но се разглежда като избран остатък от Израил (QS 6:13; 8:9; 9:6; 
CD 1:7; 3:19; 6:5). В същото време Израил се откроява като идеален термин в противоположност на национал-
но-географската Юдея (Jenni, E., Westermann, C. Theological Lexicon of the Old Testament. Hendrickson Publishers, 
1997, p. 756-757). Във връзка с идеята за остатъка е и тази за новия завет, към който принадлежат члено-
вете на общината. Затова те са всъщност истинският Израил. (По-подробно за заветното богословие на 
кумранитите у: Franklin, M. Op. cit., p. 19-22.) Разликата обаче в начина на разбиране на „нов завет” между кум-
ранската община и апостол Павел трябва да бъде подчертана. За кумранитите новият завет е всъщност 
възстановен стар завет, докато за апостол Павел новият завет е нова епоха, христологично основана, коя-
то вече няма нужда от Стария завет. Lim, T. Pesharim. New York, 2003, p. 83.
42  Подобна идея като тази в Кумранската община откриваме в 1 Енох (1 En. 93:2; 1 En. 93:5; 1En. 93:8; 1 En. 
93:10). Поради греховете на евреите Бог ще избере нов Израил („вечното растение на праведността” – 1 
En. 93:10). Апокалипсисът разграничава „избрания”, т.е. целия Израил, като потомци на Авраам, и група, коя-
то няма да включва всички, но „избрани от избраните” (Henze, M. The Chosenness of Israel in the apocrypha 
and Pseudepigrapha. – In: Anderson, G., Kaminsky, J. The call of Abraham. Essays on the election of Israel in honor of Jon 
D. Levenson. Indiana, 2013, p. 171-175). На противоположната позиция е богословието на Псалми Соломонови, 
в които идеята за Божията любов към Израил е категорично засвидетелствана. Същата категоричност 
стои и в Завета на Мойсей – избирането на Израил е запечатано със завета, който е гарант за спасение (T. 
Mos. 4:2) (Виж повече у: Ibid., p. 175-181). Става ясно, че идеята за избраността присъства в неканоничната 
и апокрифна литература, както и в кумранската, в многостранно разгръщане.
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При св. апостол Павел личността на патриарха на вярата, респективно 
на Исаак, не е важна поради някаква уникална християнска реминисценция 
на миналото, а защото конституира идентичността на новата община.43 
Следователно ние можем да говорим за социално обусловено припомняне за 
Авраам.44 Образите на Авраам, както и на други значими фигури от еврейска-
та история (Мойсей, Давид и т.н.), са средства за създаване на идентичност 
и разгръщане на бъдеще, включително и идеологическо, подход, който явно е 
прилаган и от старозаветните автори/редактори. Освен това позоваване-
то на родоначалника на еврейския народ има за цел да свърже настоящето с 
миналото с помощта на родова генеалогия, която е от особено значение за 
древните общества.45 Следователно въвеждането на образа на Авраам е не 
само начин да се каже, че езичниците са наследници на обещанията, но също, 
че те са законни деца на патриарха.46 Авраам олицетворява онези начала на 
еврейската идентичност, които остават трайни конструкти на библейс-
ката перспектива. Апостол Павел извежда Авраам от тясната му обвърза-
ност с Израил чрез основанието, което той вижда във вярата: „Затова на-
следството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е 
осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, 
но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни” (Рим. 
4:16; виж още 4:18). Проличава основното намерение на апостола, именно да 
направи езичниците участници в обещанията на историческия Израил. 

Ние обаче не можем да отречем неразрушимата връзка между избирането на 
Авраам, основано единствено на Божията любов (Втор. 4:37; Ис. 41:8; Мал. 1:2), 
и необходимостта от послушание към Бога (Бит. 26:3-5) – същата е съхранена 
в целия Стар завет. Ако погледнем към Ис. 41:847 и Бит. 26:3-548, става ясно, че 
43  В съвременната новозаветна библеистика съществуват различни гледни точки относно въпроса за ран-
нохристиянската идентичност – от нейното отрицание до пълно признаване. Виж различните възможни 
обяснения у: Holmberg, B. Understanding the First Hundred Years of Christian Identity. – In: Ed. Holmberg, B. Exploring 
Early Christian Identity. Mohr Siebeck, 2008, p. 5-6. Моята позиция е, че поне що се отнася до текстовете на св. 
апостол Павел, те отразяват тенденция към интенционална разграниченост от юдейството. Това означа-
ва, че употребената от мен дума не се занимава с въпроса дали ранното християнство е монолитно по идей-
но съдържание, позиция, която мисля, че не може да бъде отстоявана, а с пунктове в Павловата мисъл, които 
отразяват намерението на апостола да представи уникалната новост, в която се намира новосформира-
щата се общност. Действително християнският път към придобиване на „по-радикална идентичност” е 
резултат от по-дълъг процес, но не мисля, че утвърждаващият се релативизъм в библейските изследвания 
трябва да следва съвременните конструкти на континенталната философия. Убеден съм, че в ранното 
християнство има есенциални принципи, които могат да бъдат определени като свързващи.
44  Тъй като различните социални групи по времето на персийския и римски период имат различни култур-
ни спомени, те имат и различен образ на Авраам. Ben Zvi, E. The Memory of Abraham in late Persian/ Hellenistic 
Yehud/Judah. – In: Ben Zvi, E., Edelman, D. Remembering Biblical figures in the late Persian and early Hellenistic periods. 
Social Memory and Imagination. Oxford, 2013, p. 4.
45  Зеев Бен Цви откроява различни роли, които генеалогията е играла при съграждането на културната 
памет на традиционно ориентираните общества. 1) Създава чувство на родство и споделяне на изначал-
на памет. 2) Създава мястото на община сред по-голяма система от регионални генеалогични общини. 3) 
Предоставя на общината предци (дори и митични), които могат да ѝ помогнат в настоящето. Ibid., p. 7.
46  Зад тази идея стои изразът „Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов” (Изх. 3:6), 
който в контекста на йерархичните метафори от онази епоха събужда образа на Бога като глава/патри-
арх на Израил. Ibid., p. 8.
47  „А ти, ти, Израилю, рабе Мой, Иакове, когото Аз избрах, семе на Авраам, Мой приятел.”
48  „... и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на твоето потомство ще дам всички тези 
земи и ще изпълня клетвата (Си), с която се клех на баща ти Авраам; ... защото (баща ти) Авраам послуша 
гласа ми и опази що му бях заповядал да пази: заповедите Ми, наредбите Ми и законите Ми.”
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традицията ясно има предвид библейския Израил, а не някакъв идеален/духо-
вен Израил на обещанията (Рим. 9:8; виж и Гал. 3:7). Вътрешната структура 
на Стария завет потвърждава това. Мория, където Авраам е призован да 
принесе сина си в жертва (Бит. 22), е същото място, което библейската тра-
диция свързва неслучайно с построяването на храма (1 Парал. 21:21-22:1; 2 Цар. 
24:20-25; виж също 2 Парал. 3:1 и Бит. 22:2). По този начин юдейската традиция 
свързва Авраам и Давид (Соломон), както и жертвата на Авраам с жертвения 
култ на храма. Във връзка с това няма как да не ни направи впечатление дру-
га структурна връзка. Салeм (Бит. 14:18-20)49 в старозаветната традиция е 
свързан с Йерусалим (Пс. 75:3; Пс. 109:2-4),50 което създава констелация между 
Давид, Йерусалим, храма и Авраам. Това, от своя страна, означава, че библейс-
ката линия е хоризонтална и се разминава с тази на апостола.

Св. Павел отива отвъд Израил по плът (κατὰ σάρκα 1 Кор. 10:18), в смисъл на 
историческия народ Божий51, за да създаде нов тип Израил на духа (2 Кор. 3:6),52 
свързан някак мистично с историческия.53 В подкрепа на това заключение 
стои Еф. 2:14-1554 и 1 Кор. 9:20. Последният текст свидетелства, че мисията 
на св. апостол Павел не може да бъде ограничена единствено до езичниците и 
че не е обосновано юдеите да бъдат мислени някак отделно от езичниците, в 
рамките на тяхната непрекъсваема обвързаност с юдейската традиция/и.55 

За да създаде идентичност на новия Израил, той си служи с различни образи и 
идеи. Ако Авраам е архетип на вярата, Исаак е на обещанията. Според Гал. 4:22-26  
„двата завета” (4:24) са не само радикално различни като съдържание56, но и 
чисто исторически. За апостола цялата старозаветна конституция е свърза-
49  Срещата между Авраам и Мелхиседек, който е царят свещеник на Салим. 
50  „В Салем беше Неговото жилище, и Неговото пребиваване – на Сион.”  
51  la Grange du Toit, Ph. Op. cit., р. 59-60.
52  „Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буква, а на дух; защото буквата уби-
ва, а духа животвори”. Рим. 2:28-29 задава същата перспектива: „Защото не онзи е юдеин, който е такъв 
по външност... а онзи е юдеин, който вътрешно е такъв”. Въпреки желанието на У. Кампбел да тълкува 
текста в контекста на историческия Израил, перспектива, която идейно изключва езичниците, не мис-
ля, че зачита контекста на Рим. 2, където полемиката има отношение и към езичниците – те са наречени 
обрязани, ако са изпълнили закона на съвестта.
53  П. Фостер е прав в своето виждане, че всеки, който настоява, че националните или племенни отноше-
ния остават непроменени в Посланията на св. апостол Павел, пренебрегва Фил. 3:20, където се говори за 
друг тип гражданство. Foster, P. An Apostle Too Radical for the Radical Perspective on Paul. The Expository Times, 
2021, p. 4.
54  „Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що бе посред, 
като с плътта Си унищожи враждата – закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа 
един нов човек, въдворявайки мир”. Въпреки че конструкцията създава известна трудност при превода, 
идейната линия, зададена от причастните форми (ὁ ποιήσας, λύσας, καταργήσας), издава намерението на 
автора – Христос създава един (ἓν) народ (думата народ действително липсва, но се подразбира), защото 
е премахната преградата, която е стояла между тях, именно Законът.
55  Напротив, апостолът се опитва да спечели евреите (ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω).
56  Крайното разделение, което апостолът въвежда между онова, което е било преди Христа, и онова, ко-
ето е конституирано с Неговото идване, може да бъде видяно на много други места в посланията му. Един 
от текстовете е Фил. 3:8, където думата σκύβαλα (боклук) ясно свидетелства за Павловото отношение 
към онова, което е преди Христос. Контекстът доказва, че апостол Павел действително счита своята 
предишна идентичност (преследването на Църквата, значението на Тората, обрязването, еврейския си 
произход и др.) за безстойностнa. Затова е напълно прав П. Фостер, че от перспективата на св. апостол 
Павел предишните знаци на идентичност нямат абсолютно никакъв смисъл. Ibid., p. 3. Затова Фил. 3 доказ-
ва, че новата самоопределеност на апостола е тясно обвързана с Христос.
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на с Агар, докато верните в Христа имат нова идентичност, постигната чрез 
Исаак, което е в синхрон с Рим. 9:8. Общото между двата завета е думата „обе-
щание” (ἐπαγγελία – Рим. 9:8; Гал. 4:23). Всичко това идва да покаже, че мисионер-
ските нужди са отворили пред апостола вратата за нов тип богословска идея.

2.2. Яхве и Неговият Син

Днес става все по-ясно, че говоренето за Бога в Стария завет е колкото дъл-
боко вкоренено в близкоизточния религиозен и социален контекст57, толкова 
и национално украсено. Тук ще оставим настрана въпроса дали има развитие 
от политеизъм към монотеизъм58, за да се фокусираме върху начина, по който 
апостолът разбира личността на Иисус Христос и Неговата връзка с Бога на 
Израил. Как основна старозаветна идея – единият Бог на Израил – е намерила 
място в богословската рамка на Павловата мисъл.

Два основни текста ще ни послужат за осветляването на тези въпроси – Фил. 2:5-8  
и Кол. 1:15-17. Въпреки че те създават доста проблеми на тълкувателите и са 
получили различни смислови обяснения, според мене те са ясно доказателство за 
настъпила промяна в еврейския монотеистичен модел. Това би трябвало да оз-
начи как определена историческа ситуация е основание за богословска промяна.

2.2.1. Равенството на Христос с Бога във Фил. 2:5-9

Съществува относително съгласие, че Посланието до филипяни издава проб-
лем, свързан с юдействащи, за което свидетелства 3:2-6.59 В същото време 
христологичният дискурс явно е въведен поради обществени и йерархични 
проблеми, които са съществували в общината и които трябва да бъдат 
разглеждани в контекста на социалната стратификация на колониална Фи-
липи.60 Разногласията между вярващите са причината апостолът да въведе 
христологичния откъс с цел да подтикне християните да имат същите мис-
ли, каквито е имал Иисус Христос. Явно мислите на Спасителя са отказът от 

57  Сузан Нидич много коректно отбелязва, че начинът, по който древните визионери обективират пре-
живяното, не напуска техния социо-културен контекст. Следователно концепциите за Бога са едновре-
менно лични, социално-културни, както и тясно обвързани с традицията. Niditch, S. Op. cit., p. 12-13. 
58  Съвременният дискурс за еврейската вяра търпи сериозна преоценка на утвърдени гледни точки, осо-
бено онези, зададени от Свещеното писание на Стария завет. Промяната е сериозно провокирана от но-
вите археологически находки и тяхното осмисляне. Определено тезата, че вярата в Яхве е по-късно нало-
жена от Йерусалимското свещенство, е споделяна е много учени. Niebr, H. `Izraelite` Religion and `Canaanite` 
Religion. – In: Stavrakopoulou, F., Barton, J. Op. cit., p. 23-32. 
59  J. Hellerman с основание счита, че аргументацията на св. апостол Павел е насочена срещу евреите, 
приели Христос като Месия, но настоявали езичниците да се обрязват. Hellerman, J. Reconstructing Honor in 
Roman Philippi. Carmen Christi as Cursus Pudorum. Cambridge, 2005, p. 122. 
60  Дж. Хелерман посочва с цитати от Посланието наличието на такива проблеми. Същият пише: „Като 
се въздържа да обръща внимание на апостолската си длъжност, а вместо това почита лидерите на общ-
ността, подчертавайки техните титли, Павел директно подкопава социалните ценности на колонията, 
която гледала на длъжността като награда, която трябва да се търси в съревнование и след като бъде 
постигната, да се обявява публично, за да се подобри социалният статус на притежателя й”. Hellerman, 
J. Op. cit., p. 121. Както става ясно от този откъс, според Дж. Хелерман проблемът основно е свързан с 
йерархичните амбиции на някои от водещите фигури в християнската община. Ако неговата теза бъде 
приета, а за това има убедителни основания, по всяка вероятност апостолът е трябвало да се справи с 
два основни проблема – юдействащите и търсещите почит християнски водачи.
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Негово величие в полза на човека. Това е моделът, който църковните лидери, 
а и не само те би трябвало да следват. За да изрази величието на Христовия 
кеносис, апостолът използва различни фрази.

Първата от тях „във форма на Бог” (ἐν μορφῇ θεοῦ), без да издава онтологич-
но съдържание, има за цел да убеди вярващите в необходимостта от смире-
ние. Споровете дали изразът трябва да се разбира като отнасящ се към сла-
вата, видимия блясък/сияние на Бога, природата, или сочи към личността на 
Адам, не може адекватно да ни помогне да изведем категорично христологи-
ята на апостола, така както е направено по време на арианските спорове.61 
Желанието да се свърже „морфи” с видимо, физическо явяване/проявление на 
Бога62, не е способно ясно да обясни противопоставянето с образа на раба. 
„Oбраз Божий”/„образ на слуга” кореспондират с „обедня ... богат” от 2 Кор. 
8:9, отговаряйки на социално обусловена христология, което умело доказва 
Дж. Хелерман. В същото време фразата не ни позволява категорично да кажем 
какво е това богатство, от което се е отказал Спасителят.

Както ще стане ясно, дори и конструкцията (ἶσα θεῷ), често превеждана „ра-
вен на Бога”, която е във връзка с фразата „във форма на Бога”, не може да ни 
помогне да разберем категорично христологичното послание на апостола. 
Освен всички обективи аргументи това е ясно от свидетелствата на из-
вънбиблейската литература, където ангелите са наречени богове и са опис-
вани с понятия, типични за Бога.63 Ситуацията не става по-сигурна, когато 
свържем израза ἶσα θεῷ (2:6) с οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο. Още Werner Jaeger подчер-
та нуждата да бъде изоставено буквалното значение на израза от Фил. 1:6 
(οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο) в смисъл на грабеж, насилствено заграбване, за сметка 
на идиоматично – „да приемеш нещо като късмет, случайно”. Въпреки несъгла-
сието на Roy Hoover, според когото ἁρπαγμός означава преимущество, полза 
(„Христос не счете равенството Си с Бога като нещо, от което трябва да се 
възползва” или „нещо, което да използва за Себе Си”)64, Г. Елис след задълбочен 
анализ застъпи позицията, че думата ἁρπαγμός трябва да се разглежда ви-
наги в контекст, диахронно, поради което изпъква значението: „подходящ, 
уместен”, използвано идиоматично от св. Павел.65 Затова той предлага след-

61  Съществуват пет различни гледни точки относно значението на израза. 1) Мнението на Лайтфут, че 
тя означава есенциална природа; 2) славата, излъчвана от Божието битие, старозаветна перспектива; 
3) антропологичната христология на Дж. Дан, която обвързва фразата с Бит. 1:26-27, 3:1-5; 4) тезата на 
Е. Кеземан, според която изразът означава гностическия „небесен човек” и 5) мнението на А. Швайцер, че 
трябва да я разбираме в смисъл на условие и статус на единство с Отца. Karleen, B. The Interpretation of to 
einai isa theo in Phil 2:6: ”Equality with God”? Québec, 2021, р. 232.
62  Едно от основните значения на думата в гръцката литература действително се отнася до видима 
форма, възприета чрез сетивата.
63  „O, богове от всички най-свeти и между боговете Му [...] най-свeти между свeтите във вечността. И 
те Му станаха свещеници на [...] служители на Присъствието в святая святих на Неговата слава (יתרשמ 
 ,на [...]” (Песен 1, 4Q400 1 i:2-4). Цитирано по: Davila (א לוכל הדעב) в събранието на всички богове ,(ודובכ ריבדב םינפ
J. Liturgical Works. Cambridge, 2000, p. 94.
64  Colyer, P. „Следователно Христос не разглеждал равенството като нещо, от което трябва да се въз-
ползва, или „нещо, което да използва за Своя полза.” Colyer, P. Op. cit., p. 39.
65  Ellis, G. Grammar as Theology: A Linguistic Rereading of Philippians 2:6-7a. Dunedin, 2011, p. 156-211. Един от основни-
те аргументи, с които можем да се съгласим, е, че преводът на Р. Хъвер съдържа негативно значение (грабеж, 
заграбване), каквото не може да бъде открито не само при Плутарх, но и при други древни автори. Ibid., p. 158.
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ния превод: „Който, бидейки действително в образ Божий, не счете за умест-
но да е като Бог, но се лиши от слава”66. Това, с което бих се съгласил с P. Colyer, 
е, че акцентът на св. апостол Павел е действително върху действието на 
Христос в полза на човечеството, а не върху природата.67

Въпреки че не можем да пренебрегнем връзката между „в образ Божий” и „ра-
вен/като Бога”, особено ако я отнесем към Иоaн. 5:18 („… но и правеше Бога 
Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога” (ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ), 
конструкциите ἴσος θεῷ (ἴσον θεῷ)/ἴσα θεῷ не означават онтологично тъждес-
тво68, както Benjamin Karleen доказва в своето задълбочено изследване, пос-
ветено на темата. Става ясно от направените от него изводи, че конструк-
циите описват косвено степента на прилика между човека и божеството. 
Онтологично равенство, идея, която се поддържа в нашата библеистика, се 
извежда вече по времето на арианските спорове.69 Самият израз „ἴσα θεῷ” ос-
вен това не дава категорично обяснение за идентичността на реципиента 
на сравнението. Погледнат в светлината на разнообразна антична литера-
тура, изразът не означава, че получателите на почестите са бог/богове, а 
указва, че почестите, които им се отдават, са сравними с тези, отдадени на 
божествените същества. Друг контекст, в който откриваме словосъчета-
нието, е сравнение на действията на сравнимото със сравняемото.70 Следо-
вателно би могло да се даде следният превод на въпросния израз: „Който, би-
дейки в образ Божий, не счете за уместно да е в почитта/честта като Бога”. 

Въпреки трудностите при превода социо-политическият контекст издава 
намерението на апостола. За да достигне до сърцата на своите читатели, 
св. апостол Павел противопоставя самопровъзгласилите се за богове импера-
тори71, на Този, Който е не просто божествен Господар на земна империя, но 
Господарят на целия свят. Филипяните, които са живели в изразено йерархич-
но общество, много добре са разбирали противопоставянето, което апосто-

66  Ibid., p. 266. На с. 281 четем: „Той счете като неуместно да е като бог/божествен” (he considered as not 
appropriate being as one divine), който кореспондира идейно с горния превод. Въпросът за значението на 
ἁρπαγμός действително е един от най-трудните в съвременната новозаветна библеистика. Colyer, P. Op. 
cit., p. 39.
67  J. Hellerman подкрепя същото мнение. Според него апостолът въобще не е целял да пише за двете при-
роди на Спасителя, но да предизвика поведение, което отговаря на тяхното призвание. Hellerman, J. Op. 
cit., p. 129.
68  P. Colyer говори за равенство по „ранг или функция, но не и по природа”. Colyer, P. Op. cit., p. 41. Трудно е 
да бъде обвързано онотологичното значение („еднаква природа с Бога”) с кенотичното от Фил 2:7a. За-
това се предполага, че опразването има отношение към нещо външно, некасаещо природата на Бога, към 
обстоятелствата, при които Синът Божий е съществувал преди въплъщението. 
69  Karleen, B. Op. cit., p. 218-219, 223. 
70  „Евримах, благороден син на войнствения Полиб, / хората от Итака сега го гледат така, сякаш той 
е бог” (Odyssey 15:519-520). Цитирано по: Ellis, G. Op. cit., p. 281. Фразата ἴσα θεῷ се среща само веднъж при 
Омир, ἴσα θεοῖσι се среща три пъти и винаги със значение „като божествен”, „като божествени” или „в на-
чина на боговете”, и винаги фигуративно. Ibid., p. 291. До същото заключение след привеждането на много 
примери достига и Б. Карлиин. Karleen, B. Op. cit., p. 224. От значение са различните контексти, в които 
словосъчетанието се намира. Почти със сигурност може да се каже, че се открояват два основни контек-
ста: 1) Агент почита небожествено същество, както би почитал божество; 2) ἴσα θεῷ/θεοῖς се намира в 
контексти на божествено действие/състояние, най-често с различни глаголи за мислене или действие. В 
повечето от тези случаи агентът мисли или извършва действие, както би постъпило божеството.
71  Ellis, G. Op. cit., p. 223-229.
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лът прави между божественото положение на Господ Иисус и Неговото добро-
волно обедняване (2:8-9). В същото време важният откъс не ни дава основание 
да говорим за онтологично тъждество, а за сравнение по чест или дела. Както 
ще стане ясно от другия важен перикоп, съпоставянето на действията меж-
ду Отца и Сина е от особено значение за христологията на светия апостол.

2.2.2. Синът като агент при Сътворението на света в Кол. 1:15-20

За по-доброто разбиране на текста от Филипяни би ни помогнал химнът от 
Кол. 1:15-20. Въпреки че причината за написването на Посланието не е съвсем 
ясна72, вероятно наличието на новата философия (2:8), както и странната 
христология на това учение са причини апостолът да напише толкова значим 
химнографски текст. Сходните с Филипяни формулировки („образ на невиди-
мия Бог” – εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου)73, както и тези, които дават допълни-
телна информация, ще ни бъдат от полза за по-доброто осмисляне на Павло-
вата христология. Важният израз „образ на невидимия Бог” (1:15) не се разбира 
в смисъла на онагледяване на Невидимия, особено не в платоническия смисъл, 
където „образът” е мислен като конкретизация, оживяване (Leibhaftwerdung) 
или „стесняване” на небесната идея.74 В Прем. 7:25 нат. има описание на Пре-
мъдростта, което резонира с думите на светия апостол. За нея се казва, че 
e повей на Божията сила (ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως) и чиста емана-
ция (изтичане) на славата на Вседържителя (ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος 
δόξης εἰλικρινής) (7:25), „сияние на вечната светлина, чисто огледало на Бо-
жията сила и икона на неговата доброта” (ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου 
καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ) 
(7:26).75 Възможно е в Притч. 8:30 Премъдростта да е мислена като Демиург, 
особено ако еврейската дума76 ןֹומָא бъде разгледана във връзка с Прем. 7:21 
(8:6), където Премъдрoстта е наречена τεχνῖτις (майстор, създател)77, и бъде 
зачетен елинистичният контекст на автора. Изразът „първороден” (първо-
роден от/преди цялото творение – πρωτότοκος πάσης κτίσεως) създава проб-
леми и не е тълкуван еднозначно. Мнението, че същият има сравнително зна-
чение78 и не е задължително да бъде обвързан с генеалогична перспектива79, 

72  Между различните гледни точки, свързани с естеството на това лъжеучение, изпъкват и такива, кои-
то изказват съмнение в съществуването на реален опонент, т.е. на реална ерес. Hooker, M. Were There False 
Teachers in Colossians. – In: Lindars, B., Smalley, S., and Charles, M. Christ and Spirit in the New Testament. Cambridge, 
1973, p. 315-333. 
73  Трябва да кажем, че учените не са съгласни дали двете понятия за взаимозаменяеми, или не. Colyer, P. The 
Self-emptying God: An Undercurrent in Christian Theology Helping the Relationship with Science. Cambridge, 2013, p. 37.
74  Schweizer, E. Der Brief an die Kolosser. Köln, 1976, S., 57.
75  Освен израза „икона на неговата доброта”, който конкретно ни занимава, ниe срещаме друга дума, „си-
яние” (ἀπαύγασμα), която e използвана в Евр. 1:3 в пасивен смисъл. Small, B. The Characterization of Jesus in the 
Book of Hebrews. Boston, 2014, p. 162-163. 
76  Учени свързват думата, която иначе означава египетския бог Амун, със съществителното ןָּמָא (майс-
тор), въпреки че е трудно да се посочи точното значение, което авторът е вложил в нея. Cook, J. The 
Septuagint of Proverb as Jewish Document. – In: https://www.academia.edu/45673867/, 2020, p. 239.
77  Добре е да имаме предвид, че в Евр. 11:10 Бог е наречен майстор и демиург (τεχνίτης καὶ δημιουργὸς).
78  E. Швайцер счита, че именно сравнителното значение означава, в съгласие с равинистичната тради-
ция, че ако счита, че Бог е преди времето на света, то Иисус Христос, Който предхожда създанието на 
света, би трябвало да споделя божествено битие. Ibid. S., 58-59.
79  Ibid., S. 59.
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може да бъде взето под внимание, но с ред условности. Тази интерпретация 
създава пречки. Първо, защото човекът според Битие 1, 3 гл. е също образ на 
Бога, второ, защото вярващите също в резултат на съзерцателен живот се 
преобразяват по образа на съзерцаваната слава (2 Кор. 3:18 – τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
μεταμορφούμεθα – „съзерцавайки славата на Господ, се променяме според/в съ-
щия образ”, к.м.). Същото заключение можем да изведем от Рим. 8:29, където 
е записано за вярващите, че могат да бъдат „съобразни на образа на Неговия 
Син” (συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτου, к.м). Тези два примера показват, 
поне според мене, че е трудно да се изведе категорично заключение по какъв 
начин Синът е „образ на невидимия Бог” – дали става въпрос за получена/от-
разена образност, или е мислена в смисъл на собственото божествено дос-
тойнство на Христос. Тази несигурност се вижда и от 1:19, където четем, че 
Бог е Този, Който благоволява в Сина да обитава пълнотата на Божеството 
(2:9). Кол. 1:16,17 обаче въздига Спасителя много над ангелския свят и Го прави 
участник в онези действия, които в старозаветната традиция са съхранени 
единствено за Бога. Това е пробив в монотеистичната рамка, според която 
Бог е един80 и Сам всичко е сътворил (Ис. 44:24 ). Въздигането на Христос до 
положение на съцарстващ и сътворящ с Бога на Израил (Евр. 1:8-11)81 е от из-
ключително значение. С помощта на монархическия модел този обрат става 
ясен. Старозаветният Бог, Който е описан с езика на древните народи като 
цар с царство, вече споделя своето управление с единствения Си Син, Кой-
то, освен че е наследник, отразява славата/блясъка/величието на Своя Баща 
и стои отдясно на Неговия престол. Името, което носи, е това на Неговия 
Отец. Авторът на Евреи, традиционно свързван с апостол Павел, дава да 
се разбере, че синовството на Иисус вече е от различен порядък – Той е Бог 
(„Твоят престол, Боже, е вечен...” – 1:8). При извеждането на този нов тип от-
ношения авторът на посланието си служи със старозаветен текст (Пс. 2:7), 
който обаче напуска своята историческа релевантност, означаваща иначе 
царя. По този начин се откроява нов начин на мислене на Бога. Той е вече не 

80  „Нека ние тогава да запечатаме дълбоко в нашите сърца това като първа и най-свята от заповедите, 
да приемаме и почитаме най-високо Богa (ἕνα τὸν ἀνωτάτω νομίζειν τε καὶ τιμᾶν θεόν) и нека идеята, че богове-
те са много, никога да не достига до ушите (ἡ πολύθεος μηδ᾽ ὤτων ψαυέτω) на този, чието правило на живот 
е да търси истината в чистота и простодушие” (Decal. 65). Историкът Йосиф Флавий пише в същия дух: 
„Първата заповед учи, че Бог е един. Признаването на единия Бог е общо за всички евреи” (A. J. 3.91; 5.112).
81  Въпросните стихове от Евр. 1 трябва да бъдат разгледани във връзка с 1:2-3, които не получават 
еднозначно тълкуване. Думите сияние (ἀπαύγασμα) и отпечатък (χαρακτὴρ) предполагат пасивно значе-
ние. Б. Смол счита, че погледнати във връзка с думите „слава” и „ипостас”, те според апостола изразяват 
божествения статут на Иисус Христос. Според него това е обосновано, защото думата ипостас в ней-
ното буквално значение означава нещо, което стои под, в смисъл на подпора, основа на нещо. Оттук и 
по-фигуративното значение „основна реалност на нещо”, неговата субстанциална основа, същност или 
актуално битие. Small, B. Op. cit., p. 165. Това e онтологичното осмисляне, което Б. Смол дава на думите 
„слава” и „ипостас”. Така според него апостолът цели да изрази божествения статут на Спасителя. Ibid. 
Не трябва обаче да забравяме, че сходен израз стои и в Клим. 33.4, където четем, че Бог създал човека „точ-
на репрезентация/отпечатък на Своя образ „ἄνθρωπον ἔπλασεν τῆς ἑαυτοῦ εἰκόνος χαρακτῆρα”. Също Фили-
он счита, че разумното начало/душата (буквално – „изливащият се от разумния фонтан дух „ἡ δὲ ἐκ τῆς 
λογικῆς ἀπορρυεῖσα πηγῆς τὸ πνεῦμα”) е „тип и отпечатък на божествената сила, която Мойсей нарече по 
името на Господ икона, показвайки, че Бог е архетип на разумнaта природа” (ἀλλὰ τύπον τινὰ καὶ χαρακτῆρα 
θείας δυνάμεως, ἣν ὀνόματι κυρίῳ Μωυσῆς εἰκόνα καλεῖ, δηλῶν ὅτι ἀρχέτυπον μὲν φύσεως λογικῆς ὁ θεός ἐστι… Det. 
Pot. Ins. 83 ). Следователно за Филон душата е отпечатък и икона на Бога. На друго място четем, че душа-
та, която е моделирана по образа на Съществуващия (τυπωθῆναι κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ὄντος), който образ 
е Словото на Бога, чрез Което е оформен целият свят (λόγος δ᾽ ἐστὶν εἰκὼν θεοῦ, δι᾽ οὗ σύμπας ὁ κόσμος 
ἐδημιουργεῖτο – Spe. 1.81.
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Отец на конкретен цар, нито на Израил, а на Неговия собствен Син. Въпреки 
че тази образност напомня много Премъдростта от Премъдростната лите-
ратура, както и логоса на Филон82, при св. апостол Павел вече не става въпрос 
за аспект у Бога83, а за реално същество, което е с Бога. Това е специфичният 
начин, по който апостолът говори за божествеността на Иисус Христос. 

В обобщение на написаното може да се каже, че въпреки желанието на апосто-
ла да запази причинното първенство на Отца, той в разгледаните текстове 
напуска старозаветната традиция, според която Бог е единствен Господар 
на света, за да постави до Него съцарстващия и сътворящ Господ на новото 
християнско движение. Христологията на апостола е изведена от конкрет-
ни нужди и е съобразена с мисленето и образността на читателите. Това не 
означава, че св. апостол Павел не е използвал традиция, която му е била поз-
ната. Неговата аргументация, без значение от произхода, свидетелства за 
промяна на осмислянето на старозаветните конструкти. Апокалиптична-
та образност на св. апостол Павел поставя според мене въпроса: Ако той не 
е можел да мисли извън категориите на монархическия модел, дали, ако живе-
еше днес, щеше да използва понятията Отец, Син, Царство и т.н.? Въобще 
можем ли да говорим за царство на Бога, или това е метафора, изведена от 
онази епоха? Следвайки обективната констатация на Ф. Дейвис, че урбаниза-
цията на древното еврейско общество определя божественото царство по 
модела на градското общество84, трябва да дам отрицателен отговор. 

2.3. Кръстът срещу Закона

Най-пълният и директен израз на волята на Бога в Стария завет е даден в 
Синайския закон. Заповедите, заветът и свещенството са вечни и добри от 
гледна точка на старозаветната традиция (Пс. 118:151, 152; Втор. 7:9; Изх. 
40:15). Днес е признато, че идеята за груб легализъм не може да бъде подкре-
пена с убедителни доводи. Старозаветната традиция носи в себе си идеята 
за Божията любов и прошка, която намира място в различни извън библейс-
ки текстове.85 Следователно проблемът не трябва да бъде търсен в Закона 

82  Според александрийския мислител „Сам Бог е създаващата причина (αἴτιον μὲν αὐτοῦ τὸν θεὸν ὑφ᾽ οὗ 
γέγονεν)... Неговото Слово е инструментът, чрез Който светът е образуван (ὄργανον δὲ λόγον θεοῦ δι᾽ οὗ 
κατεσκευάσθη” (Cher.127 De cherubim). Виж още Spe. 1.81.
83  Учените до известна степен са достигнали до заключението, че Премъдростта и Логосът са аспекти 
на Бога, а не независими същества. По този начин е запазена монотеистична рамка на еврейския моноте-
изъм. Peeler, A. You are My Son. The Family of God in the Epistle to the Hebrews. London, 2014, p. 23. 
84  За жителите на градовете боговете са като царете, които живеят в градове: те стоят на троно-
ве, обитават дворци, имат много служители, които ги обслужват. Подобно на царете, боговете издават 
закони, воюват и т.н. Всичко това означава, че когато се говори за небесни реалности, те отразяват до 
голяма степен земното царство. 
85  В „Йосиф и Асенет” се говори за обръщането към юдаизма на Асенет, дъщеря на Илиополския жрец 
Потифер. Тя е приета поради нейното покаяние, а Бог е изповядан като Баща на покаянието (15:6-7). Съ-
щата идея може да бъде открита в „Псалми Соломонови” (Пс. 5:2; 9:14,15; 18:1,2 – „Господи! Твоята милост 
е над Твоето творение вовеки, Твоята благодат ... над Израил”). Виж по-подробно относно въпроса за 
отношението между Закон и благодат у: Стойчев, Т. Значението на кръста Христов в Посланието на св. 
апостол Павел до Галатяни. С., 2009, с. 37-83. Затова е прав М. МакНамара, че „Въпреки централността на 
Закона ... Богът на Израил остава жив г ... Те се молят на милостивия Бог”. McNamara, M. Some, Targum Targum 
Theme. – In: Carson, D., O`Brien, P. and Mark, S. Justification and Variegated Nomism, vol. 1. Tübingen, 2001, p. 353.
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като такъв, а в христоцентристката ориентация на Павловото богословие. 
Затова моята теза, в съгласие с мнението на Романо Пена, е, че херменев-
тичната аргументация на апостол Павел не е основана на Стария завет, а е 
имала своя произход в Христовото събитие.86 Може би ще бъде по-коректно 
да се каже, че мисионерските нужди на апостола са довели до отричането на 
Закона – от средство за спасение той е превърнат в средство за проклятие 
(„Всички, които се облягат на дела по Закона, се намират под проклятие” – Гал. 
3:10).87 Ясно е, че апостолът следва превода на LXX, където четем, че тряб-
ва да се спазват всички думи на закона (ἐν πᾶσιν τοῖς λόγοις τοῦ νόμου τούτου), 
значение, което липсва в еврейския текст (תאֹּזַה־הָרֹוּתַה יֵרְבִּד־תֶא םיִקָי־אֹל רֶׁשא – в 
този текст липсва думата „всички”). Проклятието е това, с което Тора-
та заплашва тези, които престъпват написаното в нея. Също и Филон (De 
Exsecrationibus 126, 127), както и цялата Танаическа и Кумранска литература 
се позовават на проклятието, когато искат да опишат натрупването на 
грехове. Само че, за разлика от апостол Павел, те свързват проклятието на 
Закона с благословенията, споменати успоредно с проклятията.88 Във връзка 
с това може да се заключи, че апостол Павел променя с Гал. 3:10 смисъла на 
Втор. 27:26 – ако според старозаветната традиция проклятието пада върху 
тези, които не изпълняват Закона, то според светия апостол то пада вър-
ху тези, които го изпълняват. Това той прави, за да предпази езичниците 
християни. Действително ние можем да навлезем в дискусията за „делата 
на Закона”, чието съблюдаване не води до спасение, но така ще се изправим 
пред идейно поляризирано научно поле. Мисля, че контекстът на цялата 3. гл. 
доказва, че апостолът не вижда вече смисъл в Закона – последният е просто 
παιδαγωγὸς, σκιὰν (Евр. 10:1 – сянка). Това не са думи, насочени към читатели-
те езичници, както П. Фредриксен допуска89, но явни наставления към цялата 
смесена общност в Галатия (3:10 – всеки/πᾶς).90 Кръстът е онова събитие, ко-
ето до голяма степен променя отношението на св. апостол Павел към него-
вото предишно положение („Защото, ако чрез закона е оправданието, тогава 
Христос напразно умря” – Гал. 2:21). То е сотириологичен център, мотивиращ 
Павловата аргументация.

Написаното имаше за цел да докаже, че преосмислянето на старозаветните 

86  Penna, R. Paul the Apostle. Wisdom and Folly of Cross. Minnesota, vol 2, 1996, p. 66, 67.
87  Желанието на много съвременни тълкуватели да докажат, че всъщност апостолът не отрича Зако-
на, а го запазва, не може да намери убедителни основания. Еф. 2:11-16, освен че съдържа идеята за нова 
реалност в Христа, категорично говори за Закона със заповедите (τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν) като обезсилен 
(καταργήσας). Намерението на изтъкнати библеисти да докажат с цел да пренебрегнат безспорната те-
жест на приведения перикоп, че Посланието не е написано от апостола, дори да бъде споделено, не взема 
под внимание факта, че Ефесяни отразява духа на Павловото богословие (Foster, P. Op. cit., р. 7). Същият 
глагол е използван и в Рим. 7:6, който заедно с ἀποθνῄσκω маркират основната позиция на Павловото бого-
словие за Закона – Законът е държал вярващите до идването на Христа, но в резултат от Неговата мисия 
ние сме свободни от властта на Закона. Това заключение става още по-прозрачно, когото погледнем Рим. 
7:2, където отново стои глаголът καταργέω („Омъжената жена е свързана чрез Закона с мъжа, докле той е 
жив: умре ли мъжът, тя се освобождава … (κατήργηται)”). Виж още 2 Кор. 5:17.
88  Schoeps, H. Paul. The Theology of the Apostle in the Light of Jewish Religious History. London, 1961, p. 175-176; също 
подробното изследване на: Marland, A. The Rhetoric of Curse in Galations. Paul Confronts Another Gospel. Atlanta, 
2000, p. 33-80.
89  Fredriksen, P. Paul the Pagans`Apostle. London, p. 137.
90  Напълно обоснована е критиката на П. Фостер относно тезите на П. Фредриксен. Foster, P. Op. cit. p. 4-5.
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принципи е мисионерски мотивирано. Във връзка с това може да бъде зададен 
въпросът дали апостолът би развил своята аргументация по начина, по кой-
то го е направил, ако езичниците не бяха принудени да се обрежат. За св. апос-
тол Павел обаче значимостта на Христовото събитие е толкова голяма, че 
то получава осмисляне в хода на мисионерските потребности.

Заключение

Богословието, историята и мисията като утвърждаваща идентичността 
активност са толкова тясно свързани, че не можем да говорим за чиста ис-
тория и метафизика/богословие извън нуждите на съответната общност. 
Това за мене означава, че търсенето на безусловен догмат е утопия. Ние се 
намираме постоянно в процес на диалектично утвърждаване, което отчита 
влиянието на различни фактори – културни, политически, общностни и т.н. 
Въпреки че раннохристиянските текстове са твърде малко и не ни позволя-
ват да бъдем категорични в изводите, мисля, че Посланията на св. апостол 
Павел ни разкриват сериозно отдалечаване от основни старозаветни прин-
ципи. Причините са различни, но една от основните е нуждата да се утвърди 
„нов народ” – Църквата. Подобно на старозаветния модел, тя е конститу-
ирана върху устни предания и нови нужди, пред които постоянно е изправен 
новосформиращият се народ. Това означава, че в съгласие със Стария завет, 
Църквата постоянно е търсила начини да утвърди своята идентичност. По 
същия начин тя утвърждава своята истинност с властта на Божия автори-
тет. Мисля обаче, че историческата необходимост е била не по-малко важен 
фактор от откровението, което в определена степен е проживяно в Христос. 
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Василиос Сирос

МЕЖДУ ХИМЕРА И ХАРИБДА 
Византийски и поствизантийски възгледи за политическата 
организация на италианските градове държави 
(продължение)1

Византийците отиват на Запад: Апостолис, Кидонис, 
Хрисолор и Висарион
Признаците на упадък във Византийската империя и имигрантският 
поток на Запад през ХV век предизвикват различни реакции сред визан-
тийските автори. Михаил Апостолис продължава по-ранните възгледи, 
изразени от патриарх Георги Схолар (ок. 1400–1472), за античното гръцко 
наследство като елемента, който отделя „елините“ от „варварите“.2 

1  Първата част е публикувана в Християнство и култура, година 2022/брой 170. Публикацията се осъ-
ществява със съкращения.
2  Œuvres complètes de Gennade Scholarios, ed. Louis Petit (Paris, 1935), 4: 403-06. Още по-въпроса и допълнителни по-
зовавания, вж. Christopher Livanos, Greek Tradition and Latin Influence in the Work of George Scholarios: “Alone against All of 
Europe” (Piscataway, NJ., 2006), 89-94. За понятието „елин“ през късновизантийския период вж. Kaldellis, Hellenism in 
Byzantium, ch. “Imperial Failure and the Emergence of National Hellenism,” 317-88; Johannes Koder, “Griechische Identitäten 
im Mittelalter: Aspekte einer Entwicklung,” in Byzantium: State and Society [заглавието е на гръцки], ed. Anna Avramea et 
al. (Athens, 2003), 297-319; Angeliki E. Laiou, “From ‘Roman’ to ‘Hellene’,” in The Byzantine Fellowship Lectures 1, ed. Nomikos 
M. Vaporis (Brookline, MA., 1974), 13-28; Steven Runciman, The Last Byzantine Renaissance (Cambridge, 1970), 19-23; idem, 
“Byzantine and Hellene in the Fourteenth Century,” in Volume on Konstantinos Armenopoulos, ed. Georgios Michaelides-Nouaros 
(Thessalonike, 1952), 27-31; Hans-Georg Beck, “Reichsidee und nationale Politik im spätbyzantinischen Staat,” Byzantinische 
Zeitschrift 53 (1960): 86-94; Hans Ditten, “Βαρβαροι, Ελληνες und Ρωμαιοι bei den letzten byzantinischen Geschichts-schreibern,” 
in Actes du XIIe Congrѐs International d’Études Byzantines (Belgrade, 1964), 2: 273-99; Kilian Lechner, “Byzanz und die Barbaren,” 
Saeculum 6 (1955): 292-306; idem, “Hellenen und Barbaren im Weltbild der Byzantiner: Die alten Bezeichnungen als Ausdruck 
eines neuen Kulturbewusstseins” (Ph.D. Diss., University of Munich, 1954); Julius Juthner, Hellenen und Barbaren: Aus der 
Geschichte des Nationalbewusstseins (Leipzig, 1923); и обобщено, Apostolos E. Vacalopoulos, Origins of the Greek Nation: 
The Byzantine Period, 1204-1461, trans. Ian Moles (New Brunswick, NJ., 1970).

Василиос Сирос е старши изследовател във Финландската академия и препода-
вател по политическа история и история на политическата мисъл в Чикагския 
университет и университетите в Хелзинки и Ювяскюля. Научните му интереси и 
преподавателската му работа са свързани с пресечните точки на християнска-
та (латинската), еврейската и ислямската политическа мисъл и сравнителната 
политическа теория. Автор е на монографиите Marsilius of Padua at the Intersection 
of Ancient and Medieval Cultures and Traditions of Learning (University of Toronto Press, 
2012), Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua (Brill, 
2007) и Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, 
Syriac, Byzantine, and Jewish Sources (ACMRS, 2011). Публикува текстове в престижни 
издания като Viator, Journal of Early Modern History, Medieval Encounters, Journal of World 
History и др. Участва в международни проекти с голяма академична значимост.
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Апостолис е роден около 1422 г. в Константинопол, но след падането на 
града прекарва останалата част от живота си на Крит – до самата си 
смърт ок. 1480 г. Той няколко пъти пътува до Италия и се надява да по-
лучи преподавателско място по гръцки език там, но този план никога не 
се изпълнява. През времето, когато живее на Крит, някъде след 1453 г., 
Апостолис написва реч, която очевидно е целяла да отхвърли претенци-
ята за превъзходство на Запада пред гръцката култура, що се отнася 
до Рождеството Христово и изхождането на Светия Дух. Макар по-голя-
мата част от речта да се занимава с богословски въпроси, във втората 
част той захваща интересно сравнение между културните достиже-
ния на гърците и на западните, и хвали гърците за това, че са открили 
красотата на писмеността и философията; той завършва това срав-
нение с хваление на древногръцките философи и на църковните отци.3 
Нещо подобно той прави и в по-ранна своя работа, в която разяснява 
как дейността на Висарион, архиепископ Никейски и по-сетне кардинал 
(ок. 1400–1472), допринася за процъфтяването на науките в съвременна 
Италия.4

Навярно най-голямото предизвикателство, с което защитниците на ви-
зантийското превъзходство като Апостолис се сблъскват, е нуждата да се 
справят с кризата във Византийската империя.5 Принудени да признаят, че 
империята се намира пред тотален колапс, тези автори развиват идеята, 
че падането на Византия е проявление на една неизбежна необходимост. На-
чевайки от положението, че всяка цивилизация изминава един цикъл и има 
свое начало, средна фаза и край, Апостолис достига до мрачното заключение, 
че докато византийците са остатъци от гърците и са обречени да бъдат 
поробени, италианците са в началото на своята цивилизация и са свободни.6 
През 1459 г. той призовава Германския император Фридрих ІІІ да освободи су-
хоземна Гърция и да възстанови Византийската империя, като постави своя 
син Максимилиан за владетел на Изтока.7

Докато Апостолис възприема един фаталистки и унил подход, Димитър Ки-

3  Vasileios Laourdas, “Μιχαηλ Αποστολη, Λογος περι Ελλαδος και Ευρωπης,” Epeteris Etaireias Byzantinon Spoudon 
19 (1949): 235-44; Deno J. Geanakoplos, Greek Scholars in Venice: Studies in the Dissemination of Greek Learning from 
Byzantium to the West (Cambridge, MA., 1962), 73-110; idem, “A Byzantine looks at the Renaissance: The Attitude of 
Michael Apostolis Toward the Rise of Italy to Cultural Eminence,” Greek and Byzantine Studies 1 (1958): 157-62; и като 
цяло, Anna Pontani, “Sullo studio del greco in Occidente nel sec. XV: l’esempio di Michele Apostolis,” in Italia ed Europa 
nella linguistica del Rinascimento: Confronti e relazioni, ed. Mirko Tavoni, vol. 1: L’Italia e il mondo romanzo (Modena, 
1996), 133-70; Gerhard Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz: Der Streit um die theologische Methodik in der 
spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung 
(Munich, 1977), 228-29.
4  Christos G. Patrinelis, “Μιχαηλ Αποστολη προσφωνημα ανεκδοτον εις τον καρδιναλιον Βησσαριωνα,” Αθηνα 65 
(1961), 129-37, 134.
5  Вж. като цяло Franz Tinnefeld, “Zur Krise des Spätmittelalters in Byzanz,” in Europa 1400: Die Krise des 
Spätmittelalters, ed. Ferdinand Seibt и Winfried Eberhard (Stuttgart, 1984), 284-94; Jan-Louis van Dieten, “Politische 
Ideologie und Niedergang im Byzanz der Palaiologen,” Zeitschrift für Historische Forschung 6 (1979):1-35; Franz Dölger, 
“Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz,” Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 3 (1954): 3-18.
6  Laourdas, “Μιχαηλ Αποστολη, Λογος περι Ελλαδος και Ευρωπης,” 244.
7  Vasileios Laourdas, “Michael Apostolis’ Appeal to Emperor Frederick III,” in Geras Antoniou Keramopoulou (Athens, 
1953), 516-27 [на гръцки].
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донис (ок. 1324 – ок. 1398) се противопоставя на традиционните убеждения 
за инфериорността на западните и всъщност препоръчва следването на 
техния пример в едно последно усилие да се спаси олюляващата се империя. 
Програмата на Кидонис представлява мощно противопоставяне на дълбо-
ко вкоренените клишета за културното превъзходство на византийците 
и стандартното приравняване на латиняните към варварите.8 Той охотно 
признава превъзходството на латиняните и техния потенциал да имат по-
ложително влияние върху онези, които се свързват и взаимодействат с тях. 
Латиняните, отбелязва той, са усвоили Аристотел и Платон и музата им е 
по-впечатляваща от онази на двамата гръцки философи, докато византий-
ците са ги пренебрегнали до такава степен, че смятат метода на диалекти-
ческото доказателство за латинско изобретение. Още повече че, за разлика 
от многословния атически стил, с който византийците така се гордеят, ла-
тиняните съумяват да изразят истината сбито и са много по-подготвени 
за логически диспут.9

Кидонис посещава Венеция три пъти – 1369–71 г.,1389–91 г. и 1396–7 г. Корес-
понденцията му изобилства от алюзии с последствията от търговската 
война между венецианците и генуезците.10 В писмо до Иоан Ласкарис Кало-
фер (писано между 1371 и 1374) той отбелязва впечатленията си от Вене-
ция и красотата на града. В духа на Висарионовата утопична визия за Вене-
ция, Кидонис визуализира Serenissima като притежаваща съвършенството 
на гравюра: той хвали географското разположение на града, красотата на 
сградите му, църквите му и доковете; а също и големите кораби. Разказът 
му обаче не се ограничава до красотата на града; Кидонис подчертава още 
и отличното му държавно устройство: благоразумието на съвета, силата 
на законите, наказанията върху злотворниците и вредителите, както и на-
градите за добрите граждани. В добавка той подчертава, че политическата 
система на Serenissima дава възможност гражданите да участват в добри-
те дела и не оставя място за леност; хармонията, характерна за целия град, 
е като тази на музиката и цялата общност има усещането за причастност 

8  Вж. като цяло Alain Ducellier, “La notion d’Europe à Byzance des origines au XIIIème siècle. Quelques réflexions,” 
Byzantinoslavica 55 (1994): 1-7.
9  Ihor Ševčenko, “The Decline of Byzantium Seen through the Eyes of its Intellectuals,” Dumbarton Oaks Papers 
15 (1961): 169-86, 176; Frances Kianka, “Demetrius Cydones (c.1324-c.1397): Intellectual and Diplomatic Relations 
between Byzantium and the West in the Fourteenth Century” (Ph.D. Diss., Fordham University, 1981), и като цяло 
Franz Tinnefeld, “Das Niveau der abendländischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jh.,” 
Byzantinische Forschungen 6 (1979): 241-80.
10  Напр. Demetrius Cydones, Correspondance, ed. Raymond J. Loenertz (Città del Vaticano, 1960), 2:32 (Писмо 161, 
датирано 1377–78 г.), превод на немски Demetrios Kydones, Briefe, trans. Franz Tinnefeld (Stuttgart, 1991), 2: 85; 
ibid., 38 (Писмо 167, датирано 1376-77 г.), Briefe, 2:72; ibid., 72 (Писмо 198, датирано 1381 г.), Briefe, 170. Вж. също 
George T. Dennis, “Demetrios Cydones and Venice,” in Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XII-XV secolo), 495-502, 
496-7. За връзките на Кидонис с Италия вж. John W. Barker, “Emperors, Embassies, and Scholars: Diplomacy and 
the Transmission of Byzantine Humanism to Renaissance Italy,” in Church and Society in Late Byzantium, ed. Dimiter 
G. Angelov (Kalamazoo, MI., 2009), 158-79, 159-64; Frances Kianka, “Demetrios Kydones and Italy,” Dumbarton Oaks 
Papers 49 (1995): 99-110.
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към едно единно тяло.11 По-късно, през 1380 г., той окуражава Калофер да 
уседне във Венеция – град, който ще даде сигурност и на него, и на собстве-
ността му, добавяйки, че и той самият би бил щастлив да се премести там.12 
Кидонис получава венецианско гражданство през 1391 г. и се премества във 
Венеция през 1396.13

Подобни идеи за достиженията на италианците изказва и Мануил Хризолор 
(ок. 1350–1415) – ученик на Кидонис, който преподавал гръцки език във Фло-
ренция, Болоня, Венеция и Рим. В своето Сравнение между Стария и Новия 
Рим (1411), написано под формата на писмо до византийския император Ма-
нуил ІІ Палеолог (1350–1425), Хризолор подчертава колко си приличат разва-
лините на античния Рим и тези на Константинопол, но настоява за пър-
венството на Константинопол над Рим поради уникалното му географско 
разположение и красотата на сградите и паметниците му.14 По-късно обаче 
в едно размишление, адресирано до Мануил, той изказва съжаление за фак-
та, че византийците са пренебрегнали класическата си традиция, докато 
в Италия и в други страни класическото наследство бива интензивно изу-
чавано.15

На фона на твърденията на Кидонис и Хризолор относно достиженията на 
латиняните и италианците ок. 1440 г. Висарион пише своето писмо до Кон-
11  Demetrius Cydones, Correspondance, 1:53 (Писмо 24), Briefe 2:491. Описанието на Венеция, което Кидонис прави, 
е интересен пример на византийския жанр екфразис и силно напомня написаното за неговия роден град Солун 
в 1346 г., след зилотското въстание: Кидонис възхвалява мащаба, красотата, богатството, разположението, 
плодородието на земята, светилищата и църквите, пазарния площад, пристанището, укрепленията на гра-
да. Солун се радва на застъпничеството на св. Димитър, доколкото той се покои там и успокоява социалните 
напрежения, служейки като посредник между гражданите и Бога; той също така скланя управляващите към уме-
реност и облекчаване на тежкия данък и е главнокомандващ срещу външните врагове; св. Димитър внушава 
страх у онези, които посмеят да нападнат града. Солун винаги е бил истински Хеликон, понеже е приютил цяло 
съзвездие изтъкнати оратори, философи и учени и да живееш там е като да обитаваш Атина заедно с Демос-
тен и Платон. Текстът се намира във Vasiliki Nerantzi-Varmazi, Encomia of Byzantine Thessaloniki: Introduction, Texts, 
Translation (Thessalonike, 1999), 107-10 (оригиналният текст), 111-13 (превод на съвременен гръцки); превод на ан-
глийски и коментари: Barker, “Late Byzantine Thessalonike: A Second City’s Challenges and Responses,” 5-6. Вж. също 
idem, “The ‘Monody’ of Demetrios Kydones on the Zealot Rising of 1345 in Thessaloniki,” in Essays in Memory of Vasileios 
Laourdas (Thessalonike, 1975), 285-300. За византийските енкомии за Солун, вж. Helen Kaltsogianne, et al., Thessaloniki 
in Byzantine Literature: Rhetorical and Hagiographical Texts (Thessalonike, 2002) [на гръцки]; Nerantzi-Varmazi, Encomia of 
Byzantine Thessaloniki; Herbert Hunger, “Laudes thessalonicenses,” in Etaireia Makedonikon Spoudon, Eortastikos tomos, 50 
chronia: 1939-1989 (Thessalonike, 1992), 99-113. За византийските ekphraseis като например описанието на църква-
та на св. апостоли в Константинопол на Николай Месарит (р. 1163/64), вж. следните изследвания на Ruth Webb: 
“The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of Church Buildings,” Dumbarton Oaks Papers 
53 (1999): 59-74; и като цяло, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice (Farnham, VT., 
2009); “Ekphrasis Ancient and Modern: the Invention of a Genre,” Word and Image 15 (1999): 7-18; както и Efterpi Mitsi and 
Panagiotis Agapetos, “Eikon and Logos: The ‘Ekphrasis’ from Ancient to Byzantine Literature,” in Eikon and Logos: Six Byzantine 
Descriptions of Works of Art, ed. Panagiotis Agapetos and Martin Hinterberger (Athens, 2006), 15-38 [на гръцки]; Helen Saradi, 
“The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos and Historical Reality,” Gesta 34 (1995): 37-56.
12  Demetrius Cydones, Correspondance, 2:113-4 (Писмо 223, датирано 1381–2 г.), Briefe, 185; ibid., 318 (Писмо 
371, датирано 1387–8 г.), Briefe, 4: 56. За Калофер вж. Ambrosius K. Eszer, Das abenteuerliche Leben des Johannes 
Laskaris Kalopheros: Forschungen zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen im 14. Jahrhundert (Wiesbaden, 1969).
13  Raymond J. Loenertz, “Demetrius Cydones, citoyen de Venise,” Echos d’Orient 37 (1938): 125-26.
14  Текстът може да бъде намерен у Cristina Billo, “Manuele Crisolora, Confronto tra l’Antica e la Nuova Roma,” 
Medioevo greco 0 (2000): 1-26, 6-26. Вж. също Roma parte dal cielo: Confronto tra l’Antica e la Nuova Roma di Manuele 
Crisolora, trans. Guido Cortassa (Turin, 2000); Manuele Crisolora, Le due Rome: Confronto tra Roma e Constantinopoli; 
Con la traduzione latina di Francesco Aleardi, ed. Francesca Niutta (Bologna, 2001).
15  Manuel Chrysoloras and His Discourse addressed to the Emperor Manuel II Palaeologus, ed. Christos G. Patrinelis and 
Demetrios Z. Sofianos (Athens, 2001), 119.
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стантин Палеолог (1404–1453), деспота на Мистра и бъдещия византийски 
император Константин ХІ. В него Висарион – който тепърва ще стане дясна 
ръка на няколко папи – подробно излага сложна програма за драстични иконо-
мически и образователни реформи.16 В сърцевината на неговия проект стои 
идеята за Пелопонес като автономна икономическа сфера и силно напомня 
двата по-ранни меморандума, които Георгий Гемист Плитон (Плетон) (ум. 
1452) бил написал до император Мануил ІІ Палеолог (1350–1425) през 1418 г.17 и 
до сина му Теодор (1396–1448), деспот на Мистра, през 1416 г.18

Плитон поддържал възгледа за Пелопонес като самоуправляваща се поли-
тическа цялост, населена с чисти елини по кръв и образование, която той 
вижда като идеална среда за реализацията на политическите си експери-
менти. Специфичната форма на режима, който Плитон смята за подхождащ 
на Пелопонес, е тази на силния монарх, т.е. деспота на Мистра, с ограничен 
брой образовани мъже от средната класа на населението в качеството им 
на негови съветници. Плитон препоръчва силна армия, съставена от мест-

16  За живота на Висарион и неговите писания вж. Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione: Lo spirito greco e 
l’Occidente (Florence, 2009); Concetta Bianca, Da Bisanzio a Roma: Studi sul cardinale Bessarione (Rome, 1999); Ludwig 
Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann: Funde und Forschungen 3 vols. (Paderborn, 1923-
42). Влиянието на Висарион върху италианския хуманизъм е разгледано у Eleonora Lo Presti, La filosofia nel suo 
sviluppo storico: la prospettiva storiografica di Marsilio Ficino e l’influenza dei dotti bizantini Giorgio Gemisto Pletone e 
Giovanni Basilio Bessarione (Tesi di Dottorato, University of Bologna, 2007).
17  Georgios Gemistos to Manuel Palaeologos Concerning the Affairs of the Peloponnese— Spyridon P. Lampros, Palaiologeia kai 
Peloponnēsiaka (Athens, 1972), 3: 246-65; Christos P. Baloglou, Georgiou Gemistou Plēthōnos peri Peloponnēsiakōn pragmatōn 
(Athens, 2002), 213-41 (превод на съвременен гръцки, с коментари), частичен превод на английски у Barker, Social and 
Political Thought in Byzantium, 198-206; превод на немски във Wilhelm Blum, Georgios Gemistos Plethon: Politik, Philosophie und 
Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355-1452) (Stuttgart, 1988). За обръщенията на Плитон вж напр. Baloglou, Georgiou 
Gemistou Plethonos peri Peloponnesiakon pragmaton, 97-127; Proceedings of the International Congress on Plethon and His 
Time, chs. Savvas P. Spentzas, “The Military Organization of the Peloponnese: G. Gemistos Plethon’s Economic, Social and Fiscal 
Proposals,” (243-65) [на гръцки]; Anastassios D. Karayiannis, “Georgios Gemistos Plethon on Economic Policy,” (306-10); Christos 
P. Baloglou, “The Institutions of Ancient Sparta in the Work of Pletho,” Antike und Abendland 51 (2005): 137-49; Speros Vryonis, Jr., 
“Crises and Anxieties in Fifteenth Century Byzantium: the Reassertion of Old, and the Emergence of New Cultural Forms,” in Islamic 
and Middle Eastern Societies, ed. Robert Olson (Brattleboro, VT, 1987), 100-25, 120-22; Christopher M. Woodhouse, George Gemistos 
Plethon: the Last of the Hellenes (Oxford, 1986, reprinted 2000), 92-109; N. Patrick Perritore, “The Political Thought of Gemistos 
Plethon: A Renaissance Byzantine Reformer,” Polity 10 (1977): 168-91; Johannes Irmscher, “Die Wandlungen der Staatsidee im 
ausgehenden Byzanz,” Rivista di cultura classica e medioevale 19 (1977): 446-50; George A. Papacostas, “George Gemistos- Plethon: 
A Study of His Philosophical Ideas and His Role as a Philosopher-Teacher” (Ph.D. Diss., New York University, 1967), esp. 168-90; J. 
Duncan M. Derret, “Gemistus Plethon, the Essenes, and More’s Utopia,” Bibliotheque d’Humanisme et Renaissance 27 (1965): 579-
606; John Mamalakis, “The Impact of Contemporary Events on George Gemistos’ Ideas,” in Proceedings of the Ninth International 
Congress of Byzantine Studies, ed. S. Kyriakides, et al. (Athens, 1956), 2:498-532, esp. 504-511 [на гръцки]; Alberto Parisotti, 
“Idee religiose e sociali di un filosofo greco del medio evo,” in Scritti vari di filologia, ed. G. Crociani (Rome, 1901), 1-19; Henry 
F. Tozer, “A Byzantine Reformer,” Journal of Hellenic Studies 7 (1886): 353-80; Fritz Schultze, Georgios Gemistos Plethon und seine 
reformatorischen Bestrebungen ( Jena, 1874), ch. “Die Staatslehre,” 264-302. Като цяло вж. също Maxime Podromides, “Pléthon 
à Mistra: une Renaissance Païenne au XVe siècle,” Cahiers Balkaniques 24 (1996): 267-81; François Masai, Pléthon et le platonisme de 
Mistra (Paris, 1956).
18  Съвет към деспот Теодор относно пелопонеските—Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 114-35; 
Baloglou, Georgiou Gemistou Plethonos peri Peloponnesiakon pragmaton, 142-83 (съвременен гръцки, с комен-
тари), частичен английски превод у Barker, Social and Political Thought in Byzantium, 206-212. On the history of 
the Despotate of the Morea, вж. Denis A. Zakythinos, Le despotat grec de Morée (1262-1460), vol. 1: Histoire politique 
(Paris, 1932; rev. ed. Chryssa Maltezou (London, 1975), esp. ch. “Le despotat sous les Paléologues (1383-1460),” 119-
284.
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ни гърци, класа от данъкоплатци и принудителен труд за престъпниците.19 
Съвсем в Платоновия дух той предписва разпределяне на гражданството в 
три основни сегмента: управляваща класа; търговци и занаятчии и земедел-
ци, и подчертава нуждата от постоянна гражданска милиция.20 Следвайки 
Платон, той предвижда отмяна на частната собственост, стриктна регу-
лация на търговията от гледна точка на местните нужди и ограничаване на 
сеченето на монети. Плитон посочва вредните последствия от венециан-
ската търговия за икономиката на Пелопонес: тяхната валута предизвиква 
девалвацията на местната, а вносът на материали от Венеция унищожава 
текстилната индустрия на Пелопонес, който произвежда вълна, коприна и 
памук, но е забравил как да произвежда тъкани.21

В своя меморандум Висарион запазва контурите на Плитоновата опти-
мална система на управление: предлага разделянето на населението в три 
класи и споделя ограниченията на Плитон по отношение на трупането на 
богатство. Той се застъпва за управлението на добродетелните и успели-
те, но не на богатите.22 Намира също така гърците за умерени и усърдни в 
стремежа им към добродетел, ревностни да подражават на доброто, храб-
ростта, вежливостта и склонни да учат. Висарион приписва разложението 
19  Диаметрално противоположен възглед е изказан от Мазарис в неговото Пътешествие до Хадес, диалог 
на мъртвите относно някои служители на имперския двор: Пелопонес се населява от седем различни етни-
чески групи (спартанци, италианци, пелопонесци, славяни, албанци, цигани и евреи) и всички тези групи са 
хаотична каша от всичко. В резултат – всяка група неминуемо подражава на обичаите, законите, наци-
оналния характер, общественото поведение и пороците на другите, Mazaris’ Journey to Hades: or Interviews 
with Dead Men About Certain Officials of the Imperial Court, Greek text with trans., notes, introduction and index 
(Buffalo, NY., 1975), 76 и 78 (гръцки текст), 77 и 79 (превод на английски). За Мазарис вж. също Rudolf Hiestand, 
“Nova Francia—nova Graecia: Morea zwischen Franken, Venezianern und Griechen,” in Die Kultur Griechenlands in 
Mittelalter und Neuzeit, ed. Reinhard Lauer и Peter Schreiner (Göttingen, 1996), 55-72; Rainer Walther, “Zur Hadesfahrt 
des Mazaris,” Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 25 (1976): 195-206.
20  Върху Плитоновите предписания за тричастното обществено деление вж. Christos P. Baloglou, “Die 
Einteilung des Volkes in drei Stände bei Georgios Gemistos im Vergleich zu Hippodamos von Milet und den Physiokraten,” 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 46 (1996): 311-24.
21  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 3: 263. Вж. също Angeliki E. Laiou and Cecile Morrisson, The Byzantine 
Economy (Cambridge, 2007), 223; Angeliki E. Laiou, “Byzantine Economic Thought and Ideology,” in The Economic History 
of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. eadem (Washington, DC., 2002), 3: 1123-44, 1139-44. За 
икономическите идеи на Плитон, вж. следните работи на Chrestos P. Baloglou, Studies on Plethon’s Economic Ideas 
(Athens, 2001) [на гръцки]; “Economic Thought in the Last Byzantine Period,” in Ancient and Medieval Economic Ideas and 
Concepts of Social Justice, ed. S. Todd Lowry and Barry Gordon (Leiden, 1998), 405-38, 424- 30; Georgios Gemistos-Plethon: 
Ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt (Athens, 1998); “George Finlay and Georgios Gemistos 
Plethon: New Evidence from Finlay’s Records,” Medioevo Greco 3 (2003): 23-42; а също и Savvas P. Spentzas, G. Gemistos 
Plethon, the Philosopher of Mystra: His Economic, Social and Fiscal Views (Athens, 1987) [на гръцки].
22  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 32-45. Вж. също Jonathan Harris, “Cardinal Bessarion and the Ideal 
State,” in Der Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, 
ed. Evangelos Konstantinou (Frankfurt a. M, 2006), 91-97, 92-93; Chryssa Maltezou, “Still More on the Political Views 
of Besssarion,” ibid., 99-105; Christos P. Baloglou, “Bessarion’s Proposals on Economic and Social Policy,” Byzantinos 
Domos 5-6 (1991/1992): 47-68 [на гръцки]; Lenos Mavrommatis, “Cardinal Bessarion and the Modernisation of the 
Peloponnese,” Symmeikta 9 (1994): 41-50 [на гръцки]; Johannes Draseke, “Plethons und Bessarions Denkschriften über 
die Angelegenheiten im Peloponnes,” Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur 27 
(1911): 102-19. Като цяло вж. също Peter Schreiner, “Byzanz und der Westen im politischen Denken Bessarions: Die 
autographen Notizen im Marc. gr. 407 (= 1032),” in ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Studi in onore di Marino Zorzi, ed. Chryssa Maltezou, 
et al. (Venice, 2008), 413-25; Silvia Ronchey, “L’ultimo bizantino: Bessarione e gli ultimi regnanti di Bisanzio,” in L’Eredita 
greca e l’ellenismo veneziano, ed. Gino Benzoni (Florence, 2002), 75-92. За връзките между политическата мисъл 
Висарион и тази на Плитон вж. Agostino Pertusi, “In margine alla questione dell’umanesimo bizantino: il pensiero 
politico del Cardinal Bessarione e i suoi rapporti con il pensiero di Giorgio Gemisto Pletone,” Rivista di studi bizantini e 
neoellenici n.s. 5 (XV) (1968): 95-104. За едно по-обстойно сравнение между предложенията на Висарион и на 
Плитон за икономическа и социална реформа вж. Baloglou, Studies on Plethon’s Economic Ideas, 161-85.
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на империята на провалите на нейното водачество и неспособността му 
да допринесе за просперитета на народа. Голяма част от програмата на 
Висарион е посветена на разглеждането на мерките срещу неграмотност-
та. Той оплаква липсата на образование и невежеството на своите съвре-
менници, при положение че гърците са дали на света науката, изкуствата 
и познанието. Той наставлява управляващия Пелопонес да изпрати някои 
млади мъже да учат класическа образованост в Италия, за да могат да обу-
чават другите след завръщането си в Пелопонес. И доколкото латиняните 
без колебание взимат онова, което не им достига от гърците, то според 
Висарион съвсем уместно е и гърците да внесат от Запада знание, като по 
този начин възвърнат своето собствено наследство от онези, които им 
го дължат.23

Висарион настоява за строг контрол върху износа и вноса и предлага да се 
внасят единствено онези стоки, които са абсолютно необходими и не се про-
извеждат в Пелопонес, а пък да се изнасят само стоките в излишък. Още вед-
нъж той одобрително изтъква примера на италианските градове, които са 
забранили износа на стоки, необходими за препитанието на местното населе-
ние.24 Интересно, че макар Плитон да вижда западната търговия като основ-
на заплаха за икономиката на Пелопонес, Висарион хвали западното стъкло, 
текстил, оръжия, кораби и водни колела; дори стига дотам да предложи план, 
който по същество се свежда до онова, което днес бихме нарекли технологи-
чен шпионаж, за да се преодолее липсата на развита индустрия в Морея и да 
се оживи местната икономика:25 той препоръчва четири или осем млади мъже 
да бъдат тайно изпратени в Италия да изучат занаяти и италиански език, 
за да могат да вникват в онова, което се казва.26 Най-интригуващото е, че за 
разлика от повечето си предшественици, които смятат, че промените в за-
коните са основната причина за нестабилността и безредиците, Висарион 
полага големи усилия, за да докаже колко е важно приемането на закони с оглед 
на нуждите, възникващи от промените в политическата действителност.27 
Той призовава за гъвкавост и иновативност и препоръчва практиките, след-
вани в италианските градове държави: да се приемат нови закони, когато е 
необходимо, и да се отменят онези, които вече не се смятат за полезни.28

В едно свое писмо, изпратено от Витербо на 31 май 1468 г. до дожа Кристо-
форо Моро, Висарион споделя своето решение да дари сбирката си от гръц-

23  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 40.
24  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 41.
25  Вж. също Jonathan Harris, “Bessarion on Shipbuilding: a Re-interpretation,” Byzantinoslavica 55 (1994): 291-303, 
особено 291-2, 303; Lynn White, Jr., Medieval Religion and Technology: Collected Essays (Berkeley, 1978), ch. “Cultural 
Climates and Technological Advance in the Middle Ages,” 217-53, 223; A. G. Keller, “A Byzantine Admirer of ‘Western’ 
Progress: Cardinal Bessarion,” Cambridge Historical Journal 11 (1955): 343-48; Alexander Kazhdan, “The Italian and Late 
Byzantine City,” Dumbarton Oaks Papers 49 (1995): 1-22, 4-5.
26  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 44.
27  За предшествениците на Висарион вж. Donald M. Nicol, “Byzantine Political Thought,” in The Cambridge 
History of Medieval Political Thought c. 350-c. 1450, 51-79, 62-63.
28  Lampros, Palaiologeia kai Peloponnēsiaka, 4: 37-38.
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ки и латински ръкописи на Венеция.29 В писмото той подробно излага причи-
ните да избере Венеция като хранилище за неговите книги – най-ценното 
в неговия живот: след падането на Константинопол душата и мислите му 
били във Венеция, единствения град, който се радва на същинско вътрешно 
спокойствие и мир и на най-високо ниво на сигурност. Там властта се упраж-
нява съобразно правилните закони, с благоразумие, справедливост, мъдрост 
и почтеност. По думите на Висарион Венеция е обиталище на добродетел-
та, благоразумието, трезвостта, правосъдието и вярата. Нейните управ-
ници се отличават с безпристрастност и въздържание и са неподатливи на 
страсти и зломислие, предпочитат доброто пред злото, опитни са и владе-
ят инструментите на властта с благоразумие. Хора от почти целия свят се 
стичат във Венеция. Особено гърците, които пристигат по море и слизат 
първо на венецианския бряг. Близостта между гърци и венецианци е така сил-
на, че гърците, които пристигат в Serenissima, се чувстват така, сякаш са 
се оказали в друга Византия. И сега, когато Гърция е паднала под турците, 
Висарион е избрал Венеция за своя patria.30

Тези Висарионови похвали за Венеция отгласят предишни византийски laudes 
по повод на Serenissima. Анонимната поема Diēgēsis tēs foumistēs Venetias (Разказ 
за прочутата Венеция), написан на местен гръцки около края на ХV век или не-
дълго след турското завоюване на Константинопол, се превръща в образец 
за този тренд: авторът настоява, че няма друго място, подобно на Венеция, 
и възхвалява красотата на катедралата „Сан Марко“ и двореца на дожа.31 До-
ротей от Митилена, който посетил Венеция през 1439 г. по път за Ферарския 
събор, разказва колко е бил впечатлен от красотата на този град и добавя, че 
човек не би сгрешил, ако я нарече втора Обетована земя. Доротей е бил дъл-
боко впечатлен от катедралата „Сан Марко“, двореца на дожа и домовете 
на знатните. Той възхвалява богатството и културата на Венеция, нейно-
то уникално географско положение, реда ѝ, разумността на гражданите ѝ и 
отбелязва големия брой възторжени хора по улиците, които радостно очак-

29  За дарението вж. Marino Zorzi, “Bessarion’s Scientific Manuscripts, now in the Marciana Library,” in Byzantium—
Venice—Modern Hellenism: A Wandering in the World of Greek Scientific Thought, ed. George N. Vlachakes and Thymios 
Nikolaides (Athens, 2004), 13-22 [заглавието на тома е на гръцки]; idem, La Libreria di San Marco: Libri, lettori, 
società nella Venezia dei Dogi (Milan, 1987); Carlotta Labowsky, Bessarion’s Library and the Biblioteca Marciana: Six 
Early Inventories (Rome, 1979), 3-5; Henri A. Omont, “Inventaire des manuscrits grecs et latins donnés à Saint-Marc de 
Venise par le cardinal Bessarion en 1468,” Revue des bibliothèques 4 (1984): 129-87; Cento codici Bessarionei, catalogo di 
mostra, ed. Tullia Gasparrini Leporace and Elpidio Mioni (Venice, 1968), 101-11.
30  Zacharias N. Tsirpanlis, “La basilica di San Marco a Venezia in testi bizantini e postbizantini,” in San Marco: Aspetti 
storici e agiografici, ed. Antonio Niero (Venice, 1996), 494-503, 497-98 [версия на гръцки в Thesavrismata 26 (1996): 94-
104]; Deno J. Geanakoplos, Byzantine East and Latin West: Two Worlds of Christendom in the Middle Ages and Renaissance: 
Studies in Ecclesiastical and Cultural History (Oxford, 1966), 116; idem, “La colonia greca di Venezia e il suo significato 
per il Rinascimento,” in Venezia e l’Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento, ed. Agostino Pertusi (Florence, 1966), 183-
203, 186. Като цяло вж. Silvia Ronchey, “Bessarion Venetus,” in ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, 375-401; Marino Zorzi, “Bessarione e 
Venezia,” in Bessarione e l’Umanesimo: Catalogo della mostra, ed. Gianfranco Fiaccadori (Naples, 1994), 197-228.
31  Phaidon K. Bubulides, “Διηγησις της φουμιστης Βενετιας,” Athena 69 (1966/67): 181-90; Spyridon Lampros, “Η 
διηγησις της φουμιστης Βενετιας,” Neos Hellenomnemon 6 (1909): 369-81 [на гръцки]; а също “La basilica di San 
Marco a Venezia in testi bizantini e postbizantini,” 498-99; Hans Georg Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur 
(Munich, 1971), 203; Lionello Levi, “Una curiosa leggenda veneziana in un carme neogreco,” Ateneo Veneto 34 (1911): 
125-40 [превод на гръцки от Spyridon Lampros in Neos Hellenomnemon 8 (1911): 193-205]; idem, “Un carme greco 
medievale in lode di Venezia,” Ateneo Veneto 25 (1902): 188-94. On Byzantine and post-Byzantine praises of Venice, see 
Erwin Fenster, Laudes Constantinopolitanae (Munich, 1968), 313-15.
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ват пристигането на императора.32 По подобен начин Силвестър Сиропулос 
(1401 – ок. 1464), посетил Serenissima по същото време, разказва колко били 
впечатлени патриархът и византийската делегация от великолепието на 
интериора на катедралата „Сан Марко“ и особено от скъпоценните камъни, 
големината и красотата на перлите – все предмети, сухо добавя той, които 
са били донесени във Венеция от Константинопол през периода на латинско-
то завладяване.33

През 1463 г. атинянинът Димитри Халкокондил (1423–1511) получава ново-
установената катедра за гръцки науки в Падуанския университет. В инау-
гурационната си лекция, произнесена пред венецианските власти по този 
случай, той разчита на позовавания на античната гръцка култура и по забе-
лежителен начин завършва с призив към венецианското управление да осво-
боди Гърция от турското потисничество.34

Година преди смъртта си в 1472 г. Висарион също работи по задачата да ос-
нове независима гръцка колония в Тоскана. По план Анна Нотара Палеологи-
на (ум. 1507), дъщерята на великия дука на Константинопол Лука Нотарас, 
е трябвало да покрие разноските за пътя на бежанците.35 Идеята зад този 
план е била да се измоли разрешение от общността на Сиена и да се придо-
бие земя за построяването на селище в близост до замъка „Монтауто“ в 
Марема. През май 1472 г. Яков, братът на Анна, моли да бъде регистриран 
като сиенски гражданин. През юли същата година Анна изпраща делегация 
до сиенските власти и се съставя проектодоговор между Анна и брат й, 
и сиенската община. Според споразумението замъкът е трябвало да бъде 
отдаден, за да приюти сто гръцки бежански семейства. На членовете на 
гръцката колония е било разрешено да живеят според Юстиниановия за-
кон и византийската традиция и обичаи. От тях се е очаквало да окажат 
военна подкрепа на града в случай на война.36 Предложението е било одо-
32  Quae supersunt Actorum Graecorum Concilii Florentini, pars I: Res Ferrariae gestae, ed. Joseph Gill (Rome: Pontificium 
Institutum Orientalium Studiorum, 1953), 4-5.
33  Les ‘mémoires’ du Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le Concile de Florence 
(1438-1439), ed. and trans. Vitalien Laurent (Rome, 1971), 222 (гръцки текст), 223 (превод на френски); Tsirpanlis, 
“La basilica di San Marco a Venezia in testi bizantini e postbizantini,” 496-97.
34  Deno J. Geanakoplos, “The Discourse of Demetrius Chalcondyles on the Inauguration of Greek Studies at the 
University of Padua in 1463,” Studies in the Renaissance 21 (1974): 118-44. On Chalkondyles’ life and works, see F. 
R. Hausmann, “Demetrio Calcondila— Demetrio Castreno—Pietro Demetrio—Demetrio Guazzelli?,” Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance 32 (1970): 607-11; Giuseppe Cammelli, I dotti bizantini e le origini dell’umanesimo, vol. 3: 
Demetrio Calcondila (Florence, 1954).
35  За този план и дейността на Анна Нотара в Италия вж. Christopher Young, “An Attempt to Found a Greek 
Colony in Tuscany 1471-1477,” in Constantinopla, 550 años de su caída, ed. Encarnación Motos Guirao and Moschos 
Morfakidis Filactós vol. 2: La caída (Granada, 2006), 261-66; Chryssa Maltezou, Anna Palaiologina Notara: a Tragic Figure 
between the Byzantine and the Modern Greek World (Venice, 2004), 27-42 [на гръцки]; Silvia Ronchey, “Un’aristocratica 
bizantina in fuga: Anna Notaras Paleologina,” in Donne a Venezia: Vicende femminili fra Trecento e Settecento, ed. 
Susanne Winter (Rome, 2004), 23-42; Donald M. Nicol, The Byzantine Lady: Ten Portraits 1250-1500 (Cambridge, 1994), 
ch. “Anna Notaras Palaiologina, died 1507,” 96-109, esp. 99-100; Manoussos Manoussacas,” Recherches sur la vie 
de Jean Plousiadenos (Joseph de Méthone) (1429 ?-1500),” Revue des études byzantines 17 (1959): 28-51, особ. 41-
43; Giovanni Cecchini, “Anna Notara Paleologa, Una principessa greca in Italia e la politica senese di ripopolamento 
della Maremma,” Bullettino senese di storia patria n. s. 9 (1938): 1-41; Carlo Calisse, “Montauto di Maremma. Notizie e 
documenti,” Bullettino senese di storia patria 3 (1896): 177-221.
36  Текстът на споразумението (датирано 14 юли, 1474) може да се намери у Maltezou, Anna Palaiologina 
Notara, 65-79.
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брено от сиенското правителство през юли 1474 г. Впоследствие Анна и 
нейните емисари получават сиенско гражданство, но година по-късно Анна 
се мести във Венеция и планът никога не се осъществява. Подобен план за 
усядане в Тоскана е бил замислян и по-късно, в края на 1660 г. – от гърците 
от Мани.37

Венеция като новата Атина

След падането на Константинопол голям брой образовани гърци се устрой-
ват на работа във Венеция и особено в Падуанския университет. Византий-
ските автори, от една страна, се възприемат като носители на класичес-
кото наследство – след падането на Византия, а от друга, виждат Венеция 
като locus на физическото им съществуване и инкорпорират тази идея в своя 
разказ за гръцката класика и собствената си идентичност.38 Характерна чер-
та на поствизантийските изложения на италианската политика е идеята за 
смесения режим. Тя се среща под най-разнообразни форми в няколко епиграми. 
Друга характерна черта е имплицитната тенденция да се преоценностява 

37  Zacharias N. Tsirpanlis, “The Maniates of Tuscany and of the Taras Region (Second Half of the 17th Century),” 
Lakonikai Spoudai 4 (1977): 105-59; Thomas I. Papadopoulos, “Immigrants from Mani in Italy in the Seventeenth 
Century,” ibid., 396-474; Spyridon P. Lampros, “The Settlement of Greeks from Mani in Tuscany in the Seventeenth 
Century,” Neos Hellenomnemon 2 (1905): 396-434 [и трите на гръцки].
38  За това вж. също у Donald M. Nicol, Byzantium and Venice: a Study in Diplomatic and Cultural Relations (Cambridge, 
1988), ch. “Legacies and Debts,” 408-22. Относно гръцката общност във Венеция вж. напр. I greci a Venezia, ed. 
Maria F. Tiepolo and Eurigio Tonetti (Venice, 2002); Dēmosia hilaria = Pubblica celebrazione: 500 anni dalla fondazione 
della comunita dei Greci Ortodossi di Venezia, 1498-1998, ed. Chryssa A. Maltezou (Venice, 1999); Chryssa [A.] Maltezou, 
“Profughi Greci a Venezia dopo la caduta di Costantinopoli: tra mito e realtà,” in L’Europa dopo la caduta di Constantinopoli: 
29 maggio 1453 (Spoleto, 2008), 355-74; eadem, The Venice of the Greeks (Athens: Miletos, 1999) [на гръцки]; Kostas 
G. Tsiknakis, “The Hellenism of Venice (13th-18th century),” in Venetiae quasi alterum Byzantium, ed. Chryssa A. 
Maltezou (Athens, 1993), 519-96 [на гръцки]; James G. Ball, “The Greek Community in Venice, 1470-1620” (Ph.D. Diss., 
University of London, 1985); Manoussos Manoussacas, “Aperçu d’une histoire de la colonie grecque orthodoxe de Venise, 
Thesavrismata 19 (1982): 7-30; Geanakoplos, Byzantine East and Latin West, ch. “The Greco-Byzantine Colony in Venice 
and its Significance for the Renaissance,” 112-37; idem, Greek Scholars in Venice; Despina Vlassi, “The Greeks in Venice: 
Intellectual Life, Publishing and Printing Activities,” in Griechische Migration in Europa: Geschichte und Gegenwart, ed. 
Evangelos Konstantinou (Frankfurt am Main, 2000), 227-41; Giorgio Fedalto, “Griechen vom 15. bis ins 19. Jahrhundert 
in Venedig,” ibid., 63-83; idem, “Stranieri a Venezia e a Padova,” in Storia della cultura veneta, 3/I: Dal primo Quattrocento 
al Concilio di Trento, ed. Girolamo Arnaldi and Manlio Pastore Stocchi (Vicenza, 1980), 499-535, 501-14; idem, “Stranieri 
a Venezia e a Padova. 1550-1700,” in Storia della cultura veneta, 4/II: Il Seicento, ed. Girolamo Arnaldi and Manlio Pastore 
Stocchi (Vicenza, 1984), 251-79, 254-64; idem, Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei greci a 
Venezia nei secoli XV e XVI (Florence, 1967); Phani Mavroidi, A Contribution to the History of the Greek Fraternity of Venice 
in the Sixteenth Century: Publication of the 2nd Register of Documents (1533-1562) (Ph.Diss., [University of Athens], 1976) 
[на гръцки]; Nikos G. Moschonas, “I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XVo secolo: Studi su documenti 
veneziani,” O Eranistēs 5 (1967): 105-37; Giorgios Plumidis, “Considerazioni sulla popolazione greca a Venezia nella 
seconda meta del ’500,” Studi veneziani 14 (1972): 219-26; Ioannes Veloudos (Giovanni Veludo), The Colony of the Greek 
Orthodox in Venice: a Historical Commentary (Venice, 1872) [in Greek]. For the eighteenth and nineteenth centuries, see 
Artemis Xanthopoulou- Kyriakou, The Greek Community of Venice (1797-1866) (Thessalonike, 1978) [на гръцки]. For the 
Cypriote community, see Paschalis M. Kitromilides, “Cypriots in Venice,” in La Serenissima e la Nobilissima: Venice in 
Cyprus and Cyprus in Venice, ed. Angel Nicolaou-Konnari (Nicosia, 2009), 207-17; Angel Nicolaou-Konnari, “Cypriots of the 
Diaspora in Italy after 1570/1: The Case of the Nores Family,” ibid., 218-29 [и двете на гръцки]; Chryssa Maltezou, From 
Cyprus to Venice: Cypriots in the Serenissima after the Turkish Conquest of the Island (Nicosia, 2003) [in Greek]; Brunehilde 
Imhaus, “La minorité chypriote de Venise du XIVe siècle au début du XVIIe siècle,” in Chypre et la Méditerranée orientale: 
Formations identitaires: perspectives historiques et enjeux contemporains, ed. Yannis Ioannou, et al. (Lyon, 2000), 33-
41; Costas [Constantine] P. Kyrris, “Further Documents Relating to Cypriote Immigrants in Venice (XVI-XVII Centuries),” 
Epeteris tou Kentrou Epistemonikon Erevnon Lefkosias 3 (1969/70): 145-65; idem, “Cypriote Scholars in Venice in the XVI 
and XVII Centuries with Some Notes on the Cypriote Community in Venice and Other Cypriote Scholars who Lived in 
Rome and the Rest of Italy in the Same Period,” in O Hellenismos eis to Exoterikon: Über Beziehungen des Griechentums 
zum Ausland in der neueren Zeit, ed. Johannes Irmscher and Marika Mineemi (Berlin, 1968), 183-272.
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класическата демокрация, като се подчертават паралелите между Венеция 
и древна Атина.39

Още по-важен е фактът, че докато във византийската литература от ХІІІ 
и ХІV в. примерът с италианските градове държави – и особено с Генуа – е бил 
привличан, за да се заклейми общностното управление и атинската демок-
рация, в поствизантийските текстове има все по-засилваща се тенденция 
да се реабилитира античната атинска традиция, заради което Венеция бива 
описвана като нова Атина. Преоценката на атинската демокрация се случ-
ва частично поради разпространението на Плутарховите животописи на 
основните лица от атинския политически живот, които, изглежда, особено 
допадат на венецианските хуманисти. Латинските преводи на Плутархо-
вите Аристид, Кимон и Темистокъл, осъществени съответно от Франческо 
Барбаро (1390–1454), Леонардо Джустиниан (ок. 1389–1446) и Гуарино да Верона 
(1370–1460) подчертават паралелите между историята на класическа Атина 
и политическото положение във Венеция от ХV в. Атинската хегемония като 
морска сила, историята на Делийската Лига и Персийските войни са теми-
те, които силно привличат венецианските автори особено в контекста на 
заплахата от турците.40 Съвсем не случайно Гуарино изпраща превода си на 
Плутарховия Темистокъл (1417) на Карло Дзено (1334–1418), главнокомандва-
щия венецианския флот, припознавайки го като новия Темистокъл в светли-
ната на победата над генуезците при Киоджа (1379–80) и Венеция като нова-
та Атина, а пък турците – като новите перси.41

Висарион представя една много подобна идея във встъплението си към пре-
вода на първата Олинтийска реч на Демостен като част от негово слово, 

39  За епиграмите на поствизантийските автори по време на Ренесанса вж. George Karamanolis, “Was there a 
Stream of Greek Humanists in the Late Renaissance?” Hellenika 53 (2003): 19-46; Elias P. Boutierides, History of Modern 
Greek Literature from the Middle of the Fifteenth Century to the Modern Period (Athens, 1924), 1: 336-86. Макар пове-
чето от поствизантийските панегирици и епиграми, писани на италианска почва, да са посветени на Ве-
неция и на важни фигури от венецианския политически и интелектуален живот, разполагаме и с епигра-
ми, датирани към 1659 г., които са били композирани в чест на Фердинанд (де Медичи) ІІ (1610–1670), Велик 
херцог на Тоскана, от Герасим Влахос (1605/07–1685) и Арсений Калудес (ум. 1693). Вж. Georgios K. Spyridakes, 
“Gerasimos Vlachos (1607- 1685),” Epeteris tou Mesaionikou Archeiou tēs Akademias Athenon 2 (1949): 70-106, 80, 87-89 
[на гръцки]; Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au XVIe 
siècle (Paris: É. Leroux, 1894), 2: 115-17 (за Влахос); 117 (за Калудес). Вж. също Vasileios N. Tatakes, Gerasimos Vlachos 
the Cretan (1605/7-1685): Philosopher, Theologian, Philologist (Venice: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini 
di Venezia, 1973) [на гръцки]; Margarites G. Dimitsas, Hellenism and its Spread in Italy and the Rest of Europe (Athens, 
1900), 180-81 (за Калудес); 181-83 (за Влахос) [на гръцки].
40  Marianne Pade, The Reception of Plutarch’s Lives in Fifteenth-Century Italy (Copenhagen, 2007), 1: ch. “Venice 
1414-1440s: Venice as Heir to the Greek City States and ‘Patrician Humanism,’” 179-223; eadem, “Zur Rezeption der 
griechischen Historiker im italienischen Humanismus des fünfzehnten Jahrhunderts,” Neulateinisches Jahrbuch 1 
(1999): 151-69, особ. 160-4. Удобно изброяване на преводите на Плутарховите Животописи от ХV в. откри-
ваме пак там, “The Latin Translations of Plutarch’s Lives in Fifteenth Century Italy and Their Manuscript Diffusion,” in 
The Classical Tradition in the Middle Ages and the Renaissance, ed. Claudio Leonardi and Birger Munk Olsen (Spoleto, 
1995), 169-83, 182-83. Вж. като цяло Patricia F. Brown, Venice and Antiquity: the Venetian Sense of the Past (New Haven, 
1996); Elisabeth Crouzet-Pavan, “Immagini di un mito,” trans. Matteo Sanfilippo, in Storia di Venezia dalle origini alla 
caduta della Serenissima, vol. 4: Il Rinascimento: politica e cultura, ed. Alberto Tenenti and Ugo Tucci (Rome, 1996), 579-
601. За образа на атинската демокрация в италианския Ренесанс, вж. Jennifer T. Roberts, Athens on Trial: The 
Antidemocratic Tradition in Western Thought (Princeton, 1994), 119-36. За сравнение между Мехмед ІІ и Ксеркс вж. 
Marios Philippides, “The Fall of Constantinople 1453: Classical Comparisons and the Circle of Cardinal Isidore,” Viator 
38 (2007): 349-83, 366-75.
41  Pade, The Reception of Plutarch’s Lives in Fifteenth-Century Italy, 1: 209-10.
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насочено да убеди италианските управници да се изправят срещу турците. 
Виждайки себе си като новия Демостен, Висарион асоциира Филиповата по-
беда над Олинт с турското завладяване на Константинопол и успоредява 
Филип с турците, а Италия с Атина.42 Димитри Мосх (ок. 1450–1519), мигрирал 
в Италия през 1470 г. и преподавал гръцки език и литература във Венеция и 
Ферара, повтаря аналогията между Атина и Венеция в своята епиграма Eis 
Venetian (Към Венеция). В нея той възхвалява красотите на Serenissima, която 
нарича града на Посейдон, и чертае паралели с историята на класическа Ати-
на и нахлуването на Ксеркс.43 Мосх пише и друга епиграма, с която отбелязва 
победата на маркграфа на Мантуа Франческо ІІ Гонзага (1466–1519) над силите 
на френския крал Шарл ІІІ в битката при Форново през юли 1495 г.: Италия раз-
пръсква облака на войната и е майка на свободата. Бидейки пратен от небе-
сата, Франческо с божествените си добродетели и непобедимите си мишци е 
укротил порива на войната и воювайки рамо до рамо със своите млади воини, 
е постигнал такава героична победа, на която дори древните биха се възхи-
тили, като е спасил и града си, и цяла Италия.44

Марко Мусурос (ок. 1470–1517) представя Венеция като новия Константино-
пол, хвалейки също така Сената за това, че следва политическото устройс-
тво на атиняните.45 В своя Химн към Платон – въведението към неговото 
издание на Платоновите съчинения (1513), посветено на папа Лъв Х, Мусурос 
призовава папата да спаси гърците от турската тирания.46 Подобна епигра-
ма посвещава на папа Пий ІV Матей Деварис (ок. 1520–1588), ученик на Янус Лас-
кар, с цел получаване на подкрепа за освобождението на Гърция от турската 

42  Pade, The Reception of Plutarch’s Lives, 1: 210. По темата вж. също у Marino Zorzi, “Bessarion and the Defence of 
the Greek World,” in Nürnberg und das Griechentum: Geschichte und Gegenwart, ed. Evangelos Konstantinou (Frankfurt 
am Main, 2003), 49-63; Giacomo E. Carretto, “Bessarione e il Turco,” in Bessarione e l’Umanesimo, 261-74; Johannes 
Irmscher, “Bessarion als griechischer Patriot,” Medioevo e Umanesimo 24 (1976): 175-85; Raoul Manselli, “Il Cardinale 
Bessarione contro il pericolo Turco e l’Italia,” Miscellanea francescana 73 (1973): 314-26.
43  Phaidon K. Bubulides, “The Unpublished Epigram εις Βενετιαν of Demetrios Moschos the Laconian,” Rivista di studi 
bizantini e neoellenici n. s. 1 (XI) (1964): 91-101 [на гръцки]; cf. Filippo M. Pontani, “Epigrammi inediti di Demetrio 
Mosco,” Maia 15 (1963): 501-14. За живота и работите на Мосх вж. Maria R. Formentin, “Il punto su Demetrio 
Mosco,” in Bollettino della Badia Grecia di Grottaferrata NS 52 (= Ὀπώρα: Studi in onore di mgr: Paul Canart per il LXX 
compleanno; vol. 2) (1998): 235-57. Най-важната работа на Мосх е Neera, комедия, писана на гръцки. За това 
вж. у Anna Pontani, “La Neera di Demetrio Mosco: edizione critica, traduzione e commento,” Orpheus n. s. 7 (1986): 
356-92; Heinz-Werner Nörenberg, “Demetrios Moschos’ Neaira in der literarischen Tradition antiker Komödien,” Studi 
Umanistici Piceni 3 (1983): 247-64.
44  Епиграмата е запазена и върху нея се спира Marcello Gigante, “Epigrammi di Demetrio Mosco,” Rivista di studi 
bizantini e neoellenici n.s.1 (XI) (1964): 79-89, 86-88.
45  Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs au 
XVe et XVIe siècles (Paris, 1885), 1: 49. За Мусурос вж. Wilson, From Byzantium to Italy, 148-56, и като цяло, Antonis 
Pardos, “The Coordinates of the Ideology of New Hellenism in the Other Constantinople, Bessarion’s Legacy: Lascaris 
and Musuros among the Greeks of Venice,” in Ανθη Χαριτων, ed. Nikolaos Panagiotakes (Venice, 1998), 527-68 [на 
гръцки]. За образа на Венеция като новия Константинопол вж. Andre J.-M. Loechel, “Le rappresentazioni della 
comunità,” trans. Ernesto Garino in Storia di Venezia: vol. 4: Il Rinascimento, 603-721, 666-70; Manfredo Tafuri, “La 
‘nuova Constantinopoli’: La rappresentazione della ‘renovatio’ nella Venezia dell’Umanesimo (1450-1509),” Rassegna: 
Problemi di Architettura dell’Ambiente 9 (1982): 25-38; и като цяло, Chryssa Maltezou, “Byzantine Cultural Goods and 
Venetian Political Propaganda,” in Byzantina Mediterranea, ed. Klaus Belke, et al. (Vienna, 2007), 417-33 [на гръцки]; 
L’Eredita greca e l’ellenismo veneziano.
46  Grigoris M. Sifakis, “Markos Mousouros the Cretan’s Poem to Plato,” Kretika Chronika 8 (1954): 366-88 [на гръц-
ки]; Geanakoplos, Greek Scholars in Venice, 152-3; idem, “The Diaspora Greeks: The Genesis of Modern Greek National 
Consciousness,” in Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830): Continuity and Change, ed. Nikiforos P. 
Diamandouros, et al. (Thessalonike, 1976), 59-77, 64.
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власт.47 В Marcianus Codex Cl. VII, 22 (1466) – сбирка от миниатюри на критския 
художник Георги Клонцас (ок. 1530–1608) от 1590–2 г. пък срещаме позоваване на 
„най-християнския“, „най-честния“ и „най-красивия“ град на венецианците.48

Венеция в поствизантийските епиграми и историография

Йоан Котуний (1572–1657) е централна фигура за поствизантийския инте-
лектуален живот.49 Родом от северния гръцки град Верия, Котуний получава 
докторат по философия и теология от гръцката школа „Агиос Атанасиос“ 
в Рим през 1613 г.50 След това следва медицина в Падуа между 1613 и 1615 г. и 
защитава там докторат по медицина. От 1616 до 1633 г. преподава филосо-
фия в Болонския университет. В 1632 г. той е поканен от Венецианската ре-
публика да заеме първата катедра по философия в Университета в Падуа и е 
избран за наследник на Чезаре Кремонини (1550–1631) през 1637 г. Трудовете му 
включват De triplici statu animae rationalis (Болоня, 1628) – изследване на Аристо-
теловата психология, както и ред коментарии върху различни книги на Ари-
стотел, като например Метеорология (In primum Aristotelis librum de Meteoris, 
1631), Физика (Commentarii lucidissimi in octo libros Aristotelis De physico auditu, 1648) 
и Expositio lucidissima universae logices (1651), която съдържа коментарии върху 
Категориите и Втора аналитика.51

Текстовете на Котуний все още не са достъпни в съвременно издание, а 
политическите му идеи, така както са изложени в Oratio academica de formis 
rerum publicarum (1638) и други негови писания, остават практически не-
изучени. Похвалата му за Венеция се основава както на идеите на Георги 

47  Legrand, Bibliographie hellénique, 2 (1885): 60; Phaidon K. Bubulides, “The Epigrams of Matthaios Devaris,” 
Epistēmonikē Epetēris ths Philosophikēs Scholēs tou Panepistēmiou Athenōn 12 (1961/62): 387-411 [на гръцки], пре-
печатано като idem, Greek Scholars after the Fall [of Constantinople] 2: The Epigrams of Matthaios Devaris (Athens, 
1962).
48  Spyridon P. Lampros, “The Marcianus Codex of the Cretan George Klontzas,” Neos Hellenomnemon 12 (1915): 41-52, 
46 [на гръцки]. За живота и работите на Клонцас вж. Athanasios D. Paliouras, The Painter George Klontzas (ca. 
1540-1608) and the Miniatures of his Codex (Athens, 1977) [на гръцки].
49  За биографични подробности вж. следните изследвания: Zacharias N. Tsirpanlis, The Hellenic College of Rome 
and its Students (1576-1700): a Contribution to the Study of the Educational Policy of the Vatican (Thessalonike, 1980), 
397-99; idem, The Macedonian Students of the Hellenic College of Rome and Their Action in Greece and Italy(16th c.-1650) 
(Thessalonike, 1971), 125-59; Aristeides P. Stergellis, “New Biographical Details about Ioannis Kottunios,” Thesavrismata 
5 (1968): 249-57; Konstantinos D. Mertzios, “Additional Information about Ioannes Kottunios,” Makedonika 9 (1969): 339-
41; idem, Monuments of Macedonian History (Thessalonike, 1947), 470-88; Ioannes K. Vasdravelles, Ioannes Kottunios, 
the Sage from Verroia (Thessalonike, 1943) [всичките на гръцки]. Вж. също Marco Callegari, “Il collegio Cottunio e la 
sua biblioteca,” in Studenti, università, città nella storia padovana, ed. Francesco Piovan and Luciana Sitran Rea (Trieste, 
2001), 457-69.
50  Школата е основана през 1577 г. от папа Григорий XIII с цел в нея да се обучават млади гърци, които да 
разпространяват католицизма на Изток. Вж. Il Collegio Greco di Roma: Ricerche sugli alunni, la direzione, l’attività, 
ed. Antonis Fyrigos (Rome, 1983); Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-
1821): Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens (Munich, 1988), 52-54; 
Tsirpanlis, The Hellenic College of Rome; Vittorio Perri, “Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma,” Aevum 
44 (1970): 1-71; John Krajcar, “The Greek College in the Years of Unrest (1604-1630),” Orientalia Christiana Periodica 32 
(1966): 5-38; idem; “The Greek College under the Jesuits for the First Time (1591-1604),” Orientalia Christiana Periodica 
31 (1965): 85-118; P. Raymund Netzhammer, Das griechiche Kolleg in Rom (Salzburg, 1905).
51  За Котуниевите коментари върху Аристотел вж. у Antonis Fyrigos, “Joannes Cottunios di Verria e il 
neoaristotelismo padovano,” in Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum, ed. Marianne Pade (Copenhagen, 
2001), 225-40; Thanases Papadopoulos, Modern Greek Philosophy From the 16th to the 18th Century (Athens, 1988), 201-
06 [на гръцки]. Все още не е налично систематично изследване на мисълта на Котуний.
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от Трапезунд за смесения режим, така и на визията на Мусур за Венеция 
като новата Атина – в преамбюла към своя Коментар върху Физиката, той 
очертава една напомпана версия на идеята за смесеното управление, ба-
зираща се не върху съчетанието от елементите на трите основни кон-
ституционни форми, а върху една амалгама от най-добрите качества на 
различни антични градове – безпристрастността на атиняните, спра-
ведливостта на ареопагитите, стабилността на лакедемонците, твър-
достта на тесалийците в опазването на законите, зрелостта на кар-
тагенците в избора на различните държавни чиновници, величието на 
душевността на македонците, достойнството на аргивците и дружелю-
бието на критяните.52

Котуний пише още наръчник за композиране на епиграми, който носи заглавие-
то De conficiendo epigrammate liber unus (1632).53 Като продължава традицията 
на гръцките епиграми и панегирици, насочени към европейските владетели, 
за да бъдат подтикнати към освобождаване на Гърция, Котуний пише една 
евлогия във възхвала на победата на венецианския флот под командването 
на Джакомо Рива и Бертучи Чиврано над турския флот в пристанището Фо-
кея на 12 май 1649 г.54 В творбата на Котуний самият Посейдон хвали побе-
дата на Рива и Чиврано. Той сравнява турците с древните перси и включва 
множество референции към гръцката история и Персийските войни в част-
ност. Евлогията завършва с призив към дожа Франческо Молин (1646–1655) да 
освободи гърците от турското робство.55

В 1653 г. Котуний публикува сборник с гръцки епиграми (Graecorum 
Epigrammatum libri duo) на гръцки и в латински превод, който представя на 
Луи ХІV (1643–1715) като с това се опитва да увещае френския крал да осво-
боди гърците от турско робство. Фактът, че френският двор му изпраща 
златна верижка и 1500 ливри личен дар, показва, че призивът му е бил чут, 
52   Commentarii lucidissimi in octo libros Aristotelis de physico auditu una cum quaestionibus
 (Padua, 1648): Quippe in hac una largiter deprehenderet, quicquid boni, quicquid perfecti
 in illis omnibus vix sparsim potuit rimari. Deprehenderet hic Atheniensium aequitatem, Areopagitarum
 iustitiam, Lacedemoniorum constantiam, Thessalorum in conservandis Legibus
 firmitatem, Carthaginensium in designandis Magistratibus maturitatem, Macedonum magnanimitatem,
 Argivorum gravitatem, Cretum comitatem, et supra omnes singularem quandam et
 incredibilem maiestatem.
53  Tsirpanlis, The Macedonian Students, 134; James Hutton, The Greek Anthology in Italy to the Year 1800 (Ithaca, NY, 
1935), 68 (със съдържанието на работата), 269.
54  За освобождението на Гърция вж. Manousos I. Manousakas, “Appeals of the Greek Scholars to the Rulers of 
Europe for the Liberation of Greece,” Proceedings of the Academy of Athens 59 (1984): 196-249; idem, Appeals (1453-
1535) of the Greek Scholars of the Renaissance to the Rulers of Europe for the Liberation of Greece (Thessalonike, 1965); 
Georgios Th. Zoras, George of Trebizond and His Efforts for a Greek-Turkish Understanding: His “Peri ton Christianon 
pisteos: Unedited Treatise” (Athens, 1954), 31-49; Apostolos E. Vakalopoulos, National Sentiments and Activities of the 
Greeks of Macedonia During the Turkish Rule (1430-1821) (Thessalonike, 1954) [и четирите на гръцки]; както и Rolf 
Binner, “Griechische Emigration und Türkenkrieg. Anmerkungen zu einer Denkschrift von Janus Laskaris aus dem Jahre 
1531,” Südost-Forschungen 30 (1971): 37-50; idem, Griechische Gelehrte in Italien (1453-1535) und der Türkenkrieg (Ph.D. 
Diss., University of Munich, 1967); Johannes Irmscher, “Theodoros Gazes als griechischer Patriot,” La parola del passato 
16 (1961): 161-73. Вж. също писмото на Кипърския архиепископ Никифор до венецианския дож от 1664 г., в 
което Никифор моли за военна подкрепа с цел освобождаването на Кипър от турската власт, Konstantinos 
Mertzios, “An Unpublished Letter of the Archbishop of Cyprus Nikephoros (1664) to the Doge of Venice for the Liberation 
of Cyprus,” Proceedings of the Academy of Athens 33 (1958): 247-56, 253-56 [на гръцки].
55  Tsirpanlis, The Macedonian Students, 142-45.
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макар че не е мотивирал в достатъчна степен краля, тъй че той да предос-
тави военна подкрепа.56

Друг изтъкнат гръцки автор на епиграми е критянинът Константин Калоге-
реас.57 В 1642 г. Калогереас написва поетически сборник със заглавие Lacrymae 
Graeciae sive Carmen – най-вероятно вдъхновен от Hellas на Лео Алатий (Леоне 
Алачи) (ок. 1586–1669), публикуван същата година и посветен на Луи ХІV.58 Сбор-
никът съдържа три епиграми в старогръцки стил и Carmen в латински хекза-
метър, която Калогереас посвещава на дожа Франческо Ерицо (1631–46) и Сена-
та, както и двадесет и шест епиграми, посветени на членовете на Сената. 
Въпросната Песен-Carmen е панегирик за венецианските победи над турците. 
Калогереас изразява своята увереност, че в крайна сметка дожът ще разгроми 
турците, и изобразява Крит като красива млада девица, призоваваща Гърция 
да построи свой флот и да сключи съюз със Serenissima.59 В друг един сборник с 
латински поеми (Templum immortalitatis, 1643), посветен на Ерицо и двадесет и 
шестимата членове на Сената, Калогереас възхвалява добродетелите на Ери-
цо и неговото управление. Сборникът завършва с директно обръщение към 
дожа да освободи гърците от турската окупация.60 В 1644 г. Калогереас напис-
ва на латински поема (Italia rediviva), отново посветена на дожа и Сената. В нея 
той възхвалява величието на Serenissima и нейните институции. На 18 март 
1644 г. Сенатът награждава Калогереас с почетен докторат.61

Подобни идеи излага и Маринос Цане Буниалис (1620–1685), който имигрира във 
Венеция през 1646 ж. след турското завземане на Крит и служи като свещеник 
в църквата „Св. Георги“. В своята дълга поетическа хроника върху Венециан-
ско-турската война в Крит (1645–1669) (Diēgēsis dia stichōn tou deinou polemou 
tou en nēsō Krētēs genomenou, публикувана във Венеция през 1681 г.) Буниалис на-
рича Венеция свое утешение и корона, и надежда на света, везна на правосъ-
дието, меч срещу агаряните и най-мощен град в света, на когото завиждат 
всички царе.62 Подобна похвала на венецианската гражданска традиция от-

56  Tsirpanlis, The Macedonian Students, 138-40; Manousakas, Appeals (1453-1535) of the Greek Scholars of the 
Renaissance to the Rulers of Europe for the Liberation of Greece, 221-23; Hutton, The Greek Anthology in Italy, 268-69; 
Boutierides, History of Modern Greek Literature, 1: 366-70; Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée 
des ouvrages publiés par des Grecs au XVIe siècle (1894), 2:57-59.
57  Aristeides P. Stergellis, The Publications of the Greek Students of the University of Padua in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries (Athens, 1970), 103-06 [на гръцки].
58  Vicenzo Rotolo, Il carme ‘Hellas’ di Leone Allacci (Palermo, 1966). За живота и работите на Алатий вж. Karen 
Hartnup, ‘On the Beliefs of the Greeks’: Leo Allatios and Popular Orthodoxy (Leiden, 2004); Thomas Cerbu, “Leone Allacci 
1587-1669: the Fortunes of an Early Byzantinist” (Ph.D. Diss., Harvard University, 1986); Hutton, The Greek Anthology in 
Italy, 263-66.
59  Stergellis, The Publications of the Greek Students, 104-05, 120, 146.
60  Stergellis, The Publications of the Greek Students, 105-06.
61  Stergellis, The Publications of the Greek Students, 106.
62  Marinos Tzane Bounialis, The Cretan War (1645-1669), ed. Stylianos Alexiou and Martha Aposkite (Athens, 1995), 512 
[in Greek]. За живота и работите на Буниалис, вж. ibid., 86-94; както и Maria Vlassopoulou, “Literary Writing and 
the Recording of History: a Study of Marinos Tzane Bounialis’ The Cretan War (17th Century)” (Ph.D. Diss., University 
of Cambridge, 2000); Giuseppe Spadaro, “Note marginali su Marinos Tzanes Bunialis,” Hellenika 20 (1967): 160-65. Вж. 
поемата, която Буниалис пише по повод на смъртта на Андреа Корнаро, главен управител на Крит, убит 
по време на турската обсада на Ретимнон в 1646 г. Поемата е отпечатана през 1668 г. и е посветена на 
тримата синове на Корнаро. Вж. Maria Petta, “Two Poems by Emmanuel Tzanes Bunialis,” Thesavrismata 22 (1992): 
258-88 [на гръцки].
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криваме у съчинението на Мантос Йоану (ок. 1665–1748) Sumfora kai aichmalōsia 
Mōreōs (Злощастие и пленничество на Морея): Венеция e основана до морето 
от божествената мощ и човешката мъдрост; на нея завиждат всички дру-
ги царства; тя упорства в доброто управление и справедливостта. Когато 
всички други царства се обърнаха срещу тях, венецианците отвориха свои-
те хазни и мъдро изградиха силни армии, които отблъснаха враговете; те 
разбиха генуезкия флот, когато генуезците се опитаха да завземат града.63

Превод от английски: Слава Янакиева

63  Manthos Ioannou, Symphora kai aichmalōsia Mōreōs (Athens, 1980), част “Περι της ωραιοτάτης Βενετίας” (“About 
the Most Beautiful Venice”), 73-74. За тази работа вж. Caterina Carpinato, “Il Lamento del Peloponneso di Petros 
Katsaitis e Della sciagura e prigionia della Morea di Manthos Ioannu,” in Venezia e la guerra di Morea: guerra, politica e 
cultura alla fine del ’600, ed. Mario Infelise and Anastasia Stouraiti (Milan, 2005), 187- 208, 198-206. За живота и рабо-
тите на Йоану вж. D. K. Michailidis, The Epirotan Poet Manthos Ioannou and His Work (Athens, 1970).
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Любомир Игнатов 

ИЗ ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНОТО 
МИНАЛО НА ГРАД ПОМОРИЕ
Историята на град Поморие като развит християнски и културен център 
е многовековна, а изобщо появата му на историческата сцена на 42˚33ʹ се-
верна ширина и 27˚39ʹ източна дължина, води началото от средата на VI век 
преди Христа.1  Столетия назад селището е известно с името Анхиало (до 
1934 г.). Смята се, че градът получил наименованието си във връзка с това, с 
което бил най-известен – добива на сол. Напоследък все повече се утвърждава 
мнението, че името: „Анхиало” би следвало да се преведе като: „солище” – мяс-
то, на което водата се изпарява за получаване на сол.2 Правото да се нарича 
„град”  Анхиало получил при управлението на император Траян (98–117) заедно 
с други развити селища по днешните български земи, като Сердика (София), 
Пауталия (Кюстендил) и Никополис ад Нестум (Гоце Делчев).3 Древните бълга-
ри го нарекли Тутхон.4 Семената на проповедта за Христовата жертва и из-
купването на човечеството намират тук благоприятна почва още през І в. 
Според преданието по тези места е проповядвал самият първозван Христов 
ученик св. ап. Андрей, а също така и св. мчца Севастиана5, пострадала през 
82 г., при управлението на император Домициан6. През ІІ-ІІІ в., Анхиало е вече 
център на епископия, където според Libellus Synodicus около 140 г. се провежда 
третият по ред в християнската история църковен събор – след Апостол-

1  Срв. Димитров, Б. Поморие. С., Акшаена – 2007, 2013, с. 7.
2  Пак там, с. 10.
3  Пак там, с. 19.
4  Пак там, с. 75.
5  Чернев, Ч. Българското Черноморие – древна люлка на християнството. Трета книга. 2011, с. 148-150.
6  Паметта на светицата се чества на 16 септември.
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ския събор в Йерусалим и този в Йерапол (Фригия, Мала Азия), свикан от Анхиа-
лския епископ Сотас против ересите на Теодот и Монтан.7 По-късно Анхиало 
е седалище на архиепископ (V–VІ в.) и накрая на митрополит (от края на ХІІІ в.).8 
Той си е извоювал славата на едно от развитите духовни и културни средища 
по Черноморския бряг9, дало на византийската цивилизация книжовници като 
Методий Гемист (ХІV в.) и митрополит Атанасий Анхиалски (ХV в.) – първият 
е писач на т.нар. Анхиалско Евангелие с тълкувание на Охридския архиеп. Тео-
филакт Български, което според приписка в него било написано по „насърче-
нието на великия Търновски патриарх Теодосий при царуването на благочес-
тивейшия цар Йоан Асен”10, а вторият – църковен химнописец и преписвач на 
трудове на св. Йоан Дамаскин. Един от тези свои ръкописи с Дамаскинови съ-
чинения Атанасий подарил на византийско-българския книжовник Димитър 
Кантакузин (ХV в.).11 

За духовно-просветното и културно благосъстояние на местното граждан-
ство говори и фактът, че от Анхиало са възведени Константинополските 
патриарси: Михаил ІІІ Анхиалски (1170–1178)12 – родом от Анхиало, противник 
на първите опити за уния между православни и католици13; Иеремия ІІ Транóс 
(1572–1579; 1580–1584; 1586–1595) – родом от Анхиало, дал патриаршеско дос-
тойнство на Руската църква (12 февр. 1593 г.); Партений І Константинопол-
ски (1639–1644) 14, родом от Янина (Епир – Северозападна Гърция) – изпратил 
през 1641 г. мощите на св. Петка Епиватска от Константинопол в Яш, да-
рявайки ги на молдовския княз Василий Лупу15, управлявал от 1634 до 1653 г. С 
Анхиало са свързани още Константинополските патриарси: Партений IV Мо-
гилал, Антим V, Антим VII, както и един Йерусалимски патриарх – Поликарп I, 
и един Критски архиепископ – Калиник III.16 Друг вселенски патриарх – Иоа-
саф-Антоний Кокас (1462–1463) – син на латинци, пък по снизхождението на 
султан Мехмед ІІ Завоевателя бил заточен в Анхиало.17 

Сред останалата част от архипастирите на Анхиалската митрополия също 
има известни личности. Такъв е митрополит Софроний, който участва в съ-
бора във Флоренция през 1438–1439.18 Той, наред с митрополитите на Търно-
во, Силистра и Мелник, подписва Флорентийската уния с надежда за помощ 

7  Чернев, Ч. Българското Черноморие..., с. 150-153.
8  Гюзелев, В. Средновековният Анхиало. – В: История на Поморие. Част първа: Анхиало от древността до 
Освобождението. Поморие, Фондация „25 века Поморие”, 2000, с. 67-70.
9  Пак там, с. 73-76.
10  Пак там, с. 75.
11  Пак там, с. 73, 76.
12  Пак там. с. 69.
13  Димитров, Б. Поморие, с. 57-58.
14  Срв. Грозданова, Ел. Османското господство. – В: История на Поморие. Част първа: Анхиало от древ-
ността до Освобождението. Поморие, Фондация „25 века Поморие”, 2000, с. 80.
15  Каравълчев, В. Патриарсите на Анхиало (Поморие). С., Симолини 94, 2022, с. 41-43.
16  Повече за Константинополските и други патриарси и архиепископи, свързани с Анхиало виж: Каравъл-
чев, В. Патриарсите на Анхиало, с. 13-69. 
17  Гюзелев, В. Средновековният Анхиало, с. 73.
18  Срв. Амвросий, архимандрит (Погодин). Свети Марк Ефески и Флорентийската уния. Варна, Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия, Фондация „Двери”, 2019, с. 252.
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от Запада против турските нашествия, но твърде късно – непоробен бил 
останал само Константинопол.19 

В навечерието и след окончателното разгромяване на Византийската импе-
рия в Анхиало намират убежище редица представители на византийската 
аристокрация. Тук се установяват на постоянно местожителство семейст-
ва от видните византийски родове Палеолози, Дука, Кантакузини, Хрисовер-
ги, Ватаци и др.20 

В сравнително по-ново време Анхиалската митрополия за пореден път „от-
глежда” вселенски патриарх в лицето на Василий ІІІ (1925–1929), бивш митро-
полит на Анхиало, родом от Юскюдар (Скутари), квартал на Цариград. По-
следният дал томос за възвеждането на Румънската църква в патриаршеско 
достойнство. Съществуват свидетелства, според които при опустоши-
телния пожар в Анхиало на 30 юли 1906 г., наред с общо 757 анхиалски къщи, из-
гаря и домът на митрополит Василий с личната му библиотека, „съдържаща 
безценни книги и ръкописи”21, сред които по всяка вероятност е имало и музи-
кални ръкописи. На такова предположение навежда факта, че през 1904 г. към 
Атинската национална библиотека е изпратен църковен музикален ръкопис 
от 1450 г. – вероятно писан в анхиалски скрипторий. В съдържанието  му е по-
местено многолетствие (полихрония) за последния византийски император 
Константин XI Палеолог, управлявал от 6 януари 1449 до 29 май 1453 г.22

Историята познава и друг анхиалски митрополит с името Василий – българин 
от с. Загоричани, Костурско (днес в Северозападна Гърция), въдворен на тази 
катедра през 1865 г. Същият е сред най-дейните митрополити по отношение 
на просветното и благотворително дело в Анхиалската епархия. Бил един от 
малцината, които на събора в Цариград през 1872 г. не подкрепяли обявяване-
то на Българската църква за схизматична.

Няма съмнение, че като митрополия от такъв висок ранг, в Анхиало особено 
много се е държало и на добрата църковномузикална подготовка. Желаещите 
да усвоят тънкостите на псалтикийното изкуство навярно са намирали до-
бър наставник край певницата на всеки анхиалски храм23 или при своя изкусен 
и вещ музикоучител в лицето най-вече на протопсалта при митрополитска-
та църква. Подобна обичайна практика откриваме съхранена и в наше време 
на множество места в православния Изток, при която около местния първо-

19  Димитров, Б. Поморие, с. 57.
20  Грозданова, Ел. Османското господство, с. 80.
21  Виж: Каравълчев, В. Патриарсите на Анхиало, с. 61.
22  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III_%D0%9A%D0
%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
%D1%81%D0%BA%D0%B8 [Електронен ресурс, август, 2022 г.].
23  По време на Руско-турската война от 1828–1829 г. руският полковник Г. Енехолм (Енегольм) заварва в 
Анхиало шест полуразрушени църкви и още около двадесет в развалини. Виж: Енехолм, Г. Бележки върху гра-
довете оттатък Балкана. Архив за поселищни проучвания, т. І, кн. 1, София, 1938, с. 124. – Тонев, В. Преход 
към нова епоха. – В: История на Поморие. Част първа: Анхиало от Древността до Освобождението. Поморие, 
Фондация „25 века Поморие”, 2000, с. 147.
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певец е формирана и функционира своеобразна църковномузикална школа. Тук 
следва да включим в реда на вероятностите и наличието на такава школа 
в разположената тогава близо до града обител на св. великомъченик Георги, 
във връзка с която се откриват сведения, че храм или манастир с такова име 
(на мястото на днешния Поморийски манастир) съществувал още през VІІ в. 
Предполага се, че обителта била разрушена при нашествието на турците. 
Новата история на манастира започва от 1856 г.

Основание за предположението, че в Анхиало или в околностите е съществу-
вала църковнопевческа школа (или школи) дават именно стигналите до нас 
плодове от забележителната църковномузикална дейност на Палама Анхи-
алски – вероятен наследник и продължител на една твърде богата църков-
но-певческа традиция. Той самият е не само талантлив мелотворец, но и 
песнописец, познаващ съвършено правилата на църковната поезия. Ръкопис-
ни извори са съхранили негова трогателна поетична творба, представлява-
ща умилителен химн към Христа24, с което Палама се нарежда и всред сонма на 
даровитите църковни химнографи. 

Палама от Анхиало, както е известен в ръкописните кодекси, е църковному-
зикален деятел от края на византийския период на псалтикийното изкуство. 
Родом е от град Анхиало, като според някои изследователи същинското му 
име било Николай, т.е. Николай Палама от Анхиало.25

Времето не е запазило биографични данни за Палама (както и за повечето му-
зикални дейци от тази епоха), но въз основа на податки в няколко ръкописни 
извора (за които ще стане дума по-долу) следва да приемем, че най-вероятно 
той е живял и творил в годините преди окончателно над Анхиало да падне 
дългата нощ на османското владичество, т.е. преди злощастната пролет 
на 1453 г., когато заедно със завземането на Константинопол били подчинени 
почти всички прелестни градове от западната страна на Черноморието.26 

Според извлечените данни от многотомния каталог с описи на музикалните 
ръкописи от библиотеките на част от атонските манастири, дело на гръц-
кия музиколог Григориос Статис, анхиалският мелург Палама за първи път е 
засвидетелстван с произведение в ръкопис Ивирон 975 – Матиматарион, пи-
сан вероятно от Хрисаф Стари около средата на ХV в. Въпросното песнопение 
е анаграматизма27 от възкресния химн Воскрес Иисус от гроба, от който химн 
песнотворецът Палама е дал мелодия на думите дадé нам. Песнопението е на 

24  Στάθη, Γρ. Θ. Ἡ δεκαπεντασυλλάβος Ὑμνογραφία ἐν τῇ Βυζαντινῇ Μελοποιίᾳ (καὶ ἔκδοσις τῶν κειμένων εἰς ἓν 
Corpus). Ἐκδίδουν ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος καὶ ὁ Γρ. Θ. Στάθης. Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – 
Μελέται 1, Ἀθήναι, 1977, σ. 219-220.
25  Στάτης, Γρ. Θ. Οί α̉ναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τη̃ς βυζαντινη̃ς μελοποιίας. Γ΄ έκδοσις, Α̉θήνα, 1994, σ. 128-
129.
26  Гюзелев, В. Средновековният Анхиало, с. 60-61.
27  Анаграматизми – откъси или парафрази на стихири или ирмоси, разпети в мелизматичен тип пение. За 
тях виж повече във: Вознесенскаго, Протоıерея Јоанна. О пѣнıи въ православныхъ церквах Греческаго вос-
тока съ древнѣйшихъ до новыхъ временъ. Съ приложеніемъ образцовъ византійскаго церковнаго осмогласія. 
Часть первая. Кострома, въ губернской типографіи, 1890, сс. 104-105.
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четвърти глас и впоследствие е било обработено (украсено) от Марко Коринт-
ски (втор. пол. на ХV в.)28. Присъства и в други по-късни църковномузикални ко-
декси, като например ръкопис Ивирон 1205 от ХVІІ в. (л. 371v), в който след посо-
чената творба е поместено и друго песнопение на Палама – Владико, не остави 
нас сирых... (Δέσποτα, μὴ ἐάσης ἡμάς ὀρφανούς... – из четвъртата стихира на Госпо-
ди воззвах от вечернята за Възнесение), от рубриката на което става ясно, че 
върху него отново е работил Коринтският митрополит Марко, но и още един 
мелотворец от същия ХV в. – Мануил Хрисаф.29 Рубриката има следния текст: 
За същия празник, от Палама, украсено от кир Марко митрополит Коринтски, 
по-късно и от Хрисаф; глас плагиален първи30. Означения като горното са сигурно 
свидетелство, че мелотворецът Палама развива дейност около края на ХІV в. 
и първата половина на ХV в., но в същото време навеждат и на вероятността 
автор на тези творби да е присночтимият Солунски архиепископ св. Григорий 
Палама (1296–1359), тъй като в случая не е вписано пояснително прозвище. Това 
предположение бива подсилвано и от обстоятелството, че текстът и мелоди-
ята на един и същ „умилителен” химн биват представяни в ръкописите както с 
означението „от Палама” (κατανυκτικόν, τοὺ Παλαμὰ – ръкописи Лавра Е 173, л. 216а; 
Ивирон 993, л. 268а), така и с „от Кукузел” (τοὺ Μαΐστορος – ръкопис Лавра L 166, л. 
206б).31 За последния е известно, че е съвременник на великия Григорий Палама, 
като съществува вероятността той да е негов добър познайник от Велика-
та Лавра и дори близък съратник в исихазма.32 Според Григориос Статис обаче 
и при тези случаи става дума за музикалния деец Палама, към името на когото в 
множество други случаи е прибавено и пояснението „от Анхиало” (Παλαμάς ὁ ἔξ 
Ἀγχιάλου), като освен това въпросните музикални творби, означени само с Пала-
ма, носят характерностите и духа на творците от края на ХІV в. и началото на 
ХV в.33, т.е. повече от половин век след времето на св. Григорий Палама.

За жалост в църковната мелотипия не се откриват музикални произведения 
от Палама, както не е известно и дали изобщо някоя от творбите му е била 
обект на транскрипция от страна на тълкувателите на късновизантийска-
та (Кукузелева) невмена нотация.

Видни по-късни представители на анхиалското църковномузикално дело, т.е. 
на анхиалската църковнопевческа школа, са изкусните мелографи Констан-
тин (ХVІ в.), Генадий (ХVІ в.) и Гавриил (ХVІІ в.), представени с прекрасните си 
произведения в множество музикални кодекси. 

Биографични сведения за анхиалския протопсалт Константин не са запазени. 
В няколкото случая, при които той е упоменат като протопсалт от Анхиало, 
не присъстват податки за неговия живот и дейност.

28  Στάθης, Γρ. Τα χειρόγραφα, τ. Г΄, σ. 775 .
29  Στάθη, Γρ. Θ. Ἡ δεκαπεντασυλλάβος Ὑμνογραφία, σ. 106.
30  Пак там.
31  Пак там, с. 106, бел. 2, 219-220.
32  По въпроса виж: Куюмджиева, С. Стихирарът на Йоан Кукузел. Формиране на нотирания Възкресник. С., 
Гутенберг, 2004, с. 121-124.
33  Στάθη, Γρ. Θ. Ἡ δεκαπεντασυλλάβος Ὑμνογραφία, σ. 106.
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Композитор е на херувимски, причастни, славословия, пространни Святый 
Боже (асматикони), полиелейни калофонични стихове – някои от които в един 
цикъл с полиелейния стих българката (ἡ βουλγάρα) на св. Йоан Кукузел34, осмо-
гласно35 двухорово36 Честнейшую, кратими (териреми), както и на песнопения 
от месецослова, постния и цветния триод и др. Негова кратима на пети глас 
е означена като народна (ἐθνικόν). Същата е поместена в ръкопис Barb. gr. 283 
от ХVІІ в. (Ватиканска апостолическа библиотека) след пространно Святый 
Боже – асматикон37 от съгражданина му йеромонах Гавриил.38 Сред особено 
значимите негови музикални произведения е споменатото осмогласно Чест-
нейшую, означавано често в ръкописите като твърде изкустно (πάνυ ἔντεχνος). 
Смята се, че същото е прототип на съставеното по-късно подобно двухоро-
во осмогласно Достойно есть от Дамян Ватопедски (XVII–XVIII в.).39 Творбата 
на Дамян Ватопедски пък вдъхновила ученика му Петър Берекета (XVII–XVIII в.) 
за написването от него на прекрасното осмогласно Богородице Дево, ползва-
що се с доволна известност (в превод на църковнославянски) и у нас.

Свързаните с името му музикални кодекси (писани от него или съдържащи него-
ви произведения) са сред ръкописните сбирки на редица светогорски манасти-
ри, както и в хранилища извън пределите на Атон, каквито например са ръко-
писите: Патмос 499; Берлин (Koniglichen bibl.) 386; горепосоченият ръкопис Barb. 
gr. 283; Лесвос (манастир Ипсилý) 4840, представляващ двулистов автограф на 
Константин, съдържащ творбата му Честнейшую, над която последният само-
ръчно пояснява: „... съставена от мен, Константин Протопсалт от Анхиало”41.

Вероятно освен с музика се е занимавал и с изобразително изкуство, тъй 
като в ръкопис Ивирон 978, писан около 1680 г. от Козма Македонец (XVII в.), 
във връзка с песнопение за Рождество Богородично е упоменат като „Кон-
стантин Зограф от Анхиало”42.

Църковномузикалната дейност на Константин Протопсалт от Анхиало бива 
определяна като оставяща дълбоки следи в новия период от развитието на 

34  Тончева, Ст.н.с. І ст. д.изк. Е. Български полиелейни мелодии в късновизантийските извори от ХІV-ХV 
век. – В: Българско музикознание, год ХХХІ, кн. 3–4, С., 2007, с. 60-61.
35  Осмогласно песнопение е това, в построението на което са включени поред мелодии на осемте източ-
ноцърковни гласа, като се спазва правило – на който глас започне песнопението, на него и да завърши.
36  Двухоровите песнопения обикновено са осмогласни и са разделени на отделни части, които се изпълня-
ват чрез редуване на дясната и лявата певница. 
37  Асматикон – това наименование носи последното „Святый Боже...” от състава на Великото славосло-
вие, което, за разлика от предшестващите го мелостихове, е в пространна и богата на мелизми мелодий-
на форма. В някои старопечатни псалтикии е преведено с „песенно”. С това означение е известна и древна 
църковнопевческа книга, съдържаща нотирани стихове от Псалтира.
38  Куюмджиева, Св. Бележки и коментари за някои ранни химнографски ръкописи от Ватикана. – В: Богослу-
жебните книги – познати и непознати. Материали от научната конференция „Методологически проблеми по 
описанието на богослужебните книги. С., ОМОФОР – Фондация „Покров Богородичен”, 2008, с. 109.
39  Χατζηγιακουμής, Μ. Κ. Η Εκκλησιαστικὴ Μουσικὴ του Ελληνισμοὺ μετά τήν Ἄλωση (1453-1820). Σχεδίασμα ιστορίας. 
Κέντρον ἔρευνων & ἐκδόσεων, Αθήνα, 1999, σ. 35.
40  Γιαννόπουλος, Έμμανουήλ Στ. Ἠ ψαλτικη2 τέχνη – λόγος καὶ μέλος στὴ λατρεία τής Ὀρθοδόξης Ἐκκλησίας. 
University studio press. Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 136, σημ. 73.
41  Χατζηγιακουμής, Μ. Κ. Η Εκκλησιαστικὴ Μουσικὴ του Ελληνισμοὺ μετά τήν Ἄλωση, σ. 35, 122.
42  Στάθης, Γρ. Τα χειρόγραφα, τ. Г΄, σ. 788 .
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псалтикийното изкуство (края на ХVІ в.), подобно дейността на Пловдивския 
митрополит и по-късен Цариградски патриарх Теофан Карик (†1597).43

Името на следващия засвидетелстван в музикалните ръкописи анхиалски 
църковномузикален деец е Генадий. Популярен е сред църковните певци от 
ХVІІ в. насам предимно с композиция върху текста на първа катизма – Блажен 
муж, както и композиции върху Трисвятата песен – Святый Боже, на различни 
гласове. Най-често срещани в певческите пособия са мелургиите му на Трис-
вятое – на първи, пети и осми гласове, употребявани предимно като асма-
тикони, т.е. като завършек на Велики славословия. Негово Святый Боже на 
четвърти глас е сред кръстовходните песнопения, изпълнявано при изнася-
нето на честния Кръст в края на утринното богослужение на празниците 
Въздвижение и Кръстопоклонна неделя.

Кодекси, съдържащи неговите музикални произведения, са известни предим-
но в библиотеките на атонските манастири, но се срещат такива и далеч 
извън пределите на Света гора. Такъв например е ръкопис Синай 1295.44 

Освен с мелотворчество Генадий се занимавал и с кодикографска дейност.45

Обзорът на засвидетелстваните в музикалните ръкописи анхиалски дейци в 
областта на псалтикийното изкуство ще завърши с йеромонах Гавриил. Спо-
ред данните от тези ръкописи той е последен по време в диптиха на анхиал-
ските мелурзи. Музикалните му творби са включвани в певческите пособия 
от втората половина на ХVІІ в. насам. Това обстоятелство дава известно 
основание да се смята, че е живял и музикотворил именно през този век. След-
ва да бъде отбелязано, че е известен на науката и друг църковномузикален 
деец със същото име – Гавриил йеромонах, творец на църковномузикален 
трактат. Възможност обаче за  идентифициране на анхиалския деятел с ед-
ноименния творец на известния трактат не съществува, тъй като послед-
ният е живял около два века по-рано – през XV век.

Псалтикийни пособия, писани от Гавриил йеромонах от Анхиало или съдържа-
щи творбите му, са предимно сред ръкописите от библиотеките на атон-
ските манастири. Знае се също и за малък брой такива в западни ръкописни 
хранилища, като например ръкопис Париж (Bibl. Nation. Ancien fonds Grec) 405 и 
ръкопис Vat. Barb. gr. 283.46

Подобно на съгражданина си Генадий, а най-вероятно и негов съвременник,  
йеромонах Гавриил композира асматикони Святый Боже (пространни), изпъл-
нявани в края на Великите славословия. С най-голяма известност обаче се 
ползва асматикон само на пети глас. Друга негова твърде популярна творба 
е Буди имя Господне благословено на шести (ненано) глас. 
43  Χατζηγιακουμής, Μ. Κ. Η Εκκλησιαστικὴ Μουσικὴ του Ελληνισμοὺ μετά τήν Ἄλωση, σ. 35.
44  Γιαννόπουλος, Έμμανουήλ Στ. Ἠ ψαλτικη2 τέχνη, σ. 136, σημ. 73.
45  Пак там, с. 136.
46  Пак там.
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Докога точно е продължила активната църковномузикална дейност в Анхи-
ало – засега по този въпрос църковномузикалната история е в неведение. Не-
съмнено тя не е пресекнала изведнъж, а е продължила вероятно и в следващи-
те два века, макар църковномузикалните ръкописни паметници да не дават 
информация в това отношение или все още не са открити податки. Може 
да се предположи, че наличието на епархийски център в града е благоприят-
ствало за продължаването на няколковековната църковнопевческа тради-
ция. Трудно е да си представим новопостроената в края на XIX  век величест-
вена анхиалска катедрала „Успение Богородично” (изгоряла през 1906 г.) без 
достойни и отговарящи на благолепието ѝ църковни псалти, ръководени от 
изкусен протопсалт – продължител на стародавното анхиалско ангелогла-
сие. С прекратяването на практиката Анхиало да бъде седалище на митропо-
лит, а това станало в началото на ХХ век – официално през 1913 г.47, по всяка 
вероятност била преустановена и гръкоезичната псалтика. От това време 
насам гръцките псалтикийни книги били заменени с български, въпреки че 
българският елемент в града и околностите присъствал значително и преди 
това. За това спомогнала спогодбата, известна като Моллов – Кафандарис48, 
по силата на която станала размяна на гръцко население от Черноморието 
с българско от Егейска Македония. Причината за това е много назад във вре-
мето – до голяма степен станало именно вследствие на погрома и клането на 
българи от с. Загоричани, Костурско, през 1905 г. (Благовещение – 25 март) от 
гръцки чети.

За жалост плодовете от кодикографската дейност (певческите ръкописни 
кодекси) на анхиалските църковномузикални дейци остават недостатъчно 
проучени от българската музикална наука. Вероятно немалка част от ръко-
писното псалтикийно богатство на Анхиало, останало там до 20-те години 
на ХХ век, е било изнесено от пределите на България от изселниците, опреде-
лящите се като гърци. Такава съдба се предполага, че е имало ръкописното му-
зикално наследство и на други църковномузикални центрове по българското 
Черноморие.

В съгласие с Иван-Вазовите думи: Не се гаси туй, що не гасне49, и още – както е 
казал народът ни: Там, където е текло, пак ще тече, град Анхиало, днес вече По-
морие, е отново средище на църковната песенност. От 2004 г. насам с попечи-
телството на Сливенска света митрополия и местната управа в Поморие се 
организира Международен фестивал на православната музика „Света Богороди-
ца – Достойно есть”, в който участват множество хорове от страната и целия 
православен свят, в това число и монодийни източноцърковни формации.

Южното българско Черноморие се свързва с имената и на други известни дей-
ци в областта на псалтикийното изкуство. Един от тях е Созополско-Ахто-
полският (Σωζουαγαθουπόλεως) митрополит Прокопий (ХІХ в.) – мелотворец 
47  Димитров, Б. Поморие, с. 58.
48  По имената на външните министри на двете страни, подписали спогодбата на 8 декември 1928 г.
49  Не се гаси туй, що не гасне е стихотворение от Иван Вазов, написано през 1883 г. и включено в стихо-
сбирка под наслов Поля и гори, издадена от Драган Манчов през 1884 г.
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на няколко църковни песнопения, чиято съдба понастоящем не е известна. 
Писал е и светски песни.50 Сред българските църковномузикални дейци от ХІХ 
век името му става известно след отпечатването на двуцветната гръцка 
Антология на Павел Куртович и Георги Попконстантинов. В края на тази псал-
тикия – в абонатния каталог, владиката е упоменат като един от предпла-
тилите за отпечатването ѝ, а освен това в кратко пояснение е представен 
като музикоучител на съиздателя на Антологията – пловдивския протоп-
салт и референдарий на Пловдивска митрополия Георги Попконстантинов.51 
Певческата книга била предварително закупена от видни български музико-
учители и множество родни псалти, тъй като първоначално издателите 
планирали тя да бъде отпечатана двуезично, т.е. в съдържанието ѝ да при-
състват гръцки и славяноезични църковни песнопения. Това не станало по-
ради прекомерно нарасналия ѝ обем според уведомителен църковнославянски 
текст в началото на псалтикията.52 

Митрополит Прокопий си отишъл от този свят през 1884 г., след като се от-
теглил на покой на остров Принкипо (Буюк ада – най-големия от Принцовите 
острови в Мраморно море).53

Негов изтъкнат съвременник с произход от тази епархия е Константин Та-
лиди – музикален деец, също вписан в историята на музикалното изкуство.

Константин Талиди е лирически поет и музикант, родом от Созопол. Учил в 
основаното през 1815 г. ІV патриаршеско музикално училище, при патриар-
шестването на Кирил VІ, в което тримата реформатори на източноцърков-
ната музикална писменост – Хрисант, Григорий и Хурмузий, вече преподавали 
новата невмена нотация, наречена „Нов метод”. В школата Талиди изучил 
и европейската музикална система. За неговата дейност на църковномузи-
калното поприще няма сведения, но е известно, че станал прочут музикант. 
Имал честта да бъде назначен на музикантска длъжност в атинския кралски 
дворец по времето на гръцкия крал Отон, от когото бил почетен и с орден. 
Изявил се като многоплоден поет и светски композитор. В Созопол се завър-
нал след заболяване от подалгия (болест на долните крайници), където на-
пуснал този свят през 1867 г. Флейтата, на която той обичал да свири, била 
продадена за 200 турски лири.54

През 60-те години на ХХ век бележитият наш църковномузикален деец Петър 
50  Παπαδόπουλος, Γ. Ίστορική ε̉πισκόπησις τη̃ς Βυζαντινη̃ς Μουσικη̃ς. Εκδόσεις «ΤΕΡΤΙΟΣ», Κατερίνη, 1990, σ. 213; 
Τολίκα, Ολυμπία. Ε̉πίτομο Ε̉γκυκλοπαιδικό Λεξικό τής Βυζαντινής Μουσικής. Ευ̉ροπαϊκό κέντρο τέχνης. Α̉θήνα, 1993, σ. 
213.
51  Άνθολογία. Πάσης τῆς ἐνιαυσίου ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, ἐσπερινοῦ, ὄρθρου τὲ καὶ λειτουργίας τῆς τε 
μεγάλης τεσσαρακοστῆς καὶ τοῦ Πάσχα. Μεληστεῖσα παρὰ διαφόρων μουσικῶν παλαιῶν τε καὶ νέων κατ̓ ἐκλογὴν 
τῶν ἐμμελεστέρων γλαφυροτέρων μαθημάτων. Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσα εἰς τύπον δὶ ἐρυτρών σημείων παρὰ τῶν 
Φιλιππούπολει Πάυλου Κούρτοβιτς Τσάλογλου καὶ Γεωργίου Π. Κωνσταντίνου Μ διδασκάλου τῆς τριαδικῆς Σχολῆς 
ἐπιστασίᾳ μέν καὶ ἐπιδιορθώσει τοῦ Ἰωάννου Λαμπαδαρίου εἴς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀναλώμασι δὶ ἰδίοις 
τῶν ἐκδοτῶν. Ἔν Κωνσταντινούπλει, ἔκ τυπογραίφας Ταδδαίου Διβιτζιάν, 1846, σ. 729.
52  Пак там, с. ІV.
53  Παπαδόπουλος, Γ. Ίστορική ε̉πισκόπησις, σ. 213.
54  Пак там; Τολίκα, Ο. Ε̉πίτομο, σ.137.
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Динев прокара и утвърди тезата за обособяването през Възраждането на 
т.нар. църковнопевчески школи на територията на днешна България и извън 
нея. От публикациите му в Църковен вестник и музикалнотематични издания 
от това време става ясно, че не иде реч за школи в познатия ни смисъл на ду-
мата – с ученически скамейки, класове и преподаватели, а за църковнопевчески 
центрове, в които се развива интензивна дейност в областта на църковно-
то пение. Тази дейност не изключва подготовката на църковнопевчески ка-
дри, но сред най-обичайните ѝ прояви са песнотворчеството, адаптирането 
на църковнославянски език от гръкоезични оригинали, поддържането на мес-
тен църковномузикален „почерк” (úфос – характерен музикален стил), функ-
ционирането на местен скрипторий, т.е. писането на псалтикийни пособия 
и др. В известна степен всичко това виждаме безспорно засвидетелствано в 
Анхиало, което прави този град наистина едно от най-значимите в днешни-
те български предели църковномузикални средища (школи – според определе-
нието на Петър Динев) с многовековна и достолепна история.
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Валерий Пощаров

МОНАХЪТ И НЕГОВАТА ВЯРА
Черното и бялото са двете лица на всеки човек така, както светлината и 
сянката вървят винаги заедно. Когато е облечен в черно, монахът не трябва 
да забравя, че живее в мрака и в този мрак трябва да носи светлина. Черното 
му напомня за тъмнината, с която до гроб трябва да се бори. В тази серия 
портрети на монаси от различни манастири в България черното и бялото 
са контрастът, който всеки човек, вярващ или не, носи в себе си. Този, който 
приема монашески обет, скрива миналото си в черно расо и започва да търси 
път към светлината. Броеницата му става компас, който го води към вечния 
кръговрат, от който никой смъртен не е избягал.


