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Разговор в редакцията

Християнството и
„постхристиянската
ситуация”
Разговор в редакцията между Цочо Бояджиев, Владимир
Градев, Георги Каприев и Калин Янакиев

Георги Каприев: Популярна медийна теза е, че след терористичния акт от
11.09.2001 г. религиозността в света и в частност християнската религиозност
търпи възход. Увеличава се интересът към християнството не само в Европа,
но и в самата Европа – нещо трудно представимо малко преди това. „Каква е
съвременната ситуация на християнството?” е за мен един, как да кажа, даже
тревожен въпрос. Веднага ще хвърля основната си теза: масовизирането в плана на религиозното води до определени типове негово профаниране.
Ще ми се обаче в началото да кажем няколко думи за следното: премина огромен
дебат за това как да приеме Европейският съюз християнството, да вкара ли
Европейският съюз християнския Бог в конституцията си, или да не го вкара...
Дали става дума за една християнска Европа? В какъв смисъл става дума за
християнска Европа днес?
Владимир Градев: Не съм сигурен в тази масовизация. Основният критерий,
който се ползва от традиционната позитивистична социология тук, е: какъв
процент от населението ходи на неделна служба. Бихме могли да кажем, че този
процент след 11 септември едва ли се е повишил много. А и малко да се е повишил, не би могло от това да се заключи за някаква съществена тенденция в
това отношение. Процентът от населението, което ходи на църква, е спаднал
днес в страна като Англия до 4–5%, в традиционно католически страни като
Италия и Испания той е около 18–19%, в страна като Франция – 7–8%, толкова
са практикуващите християни.
По-скоро има определени фигури, определени течения в християнството, определени събития, които в някаква степен мобилизират интереса и вниманието на
обществеността и завръщат хората в църквите. Наистина, самите политици
– и това добре се видя по време на дебата в Европейския съюз относно включването на позоваването на християнските корени на Европа в преамбюла на неуспелия проект за Европейска конституция – изпитват потребност от момент на
завръщане и подновяване на диалог с християнството. Ала реално погледнато,
когато говорим специално за ситуацията на Западна Европа, бихме могли да кажем, че тя е една постхристиянска ситуация. Би могло да се каже, че проблемите на Западна Европа са сходни с проблемите на Римската империя в момента
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на нейния разпад. Има спад на раждаемостта и сериозен демографски проблем,
наблюдава се същевременно безкрайно продължаване на младежката възраст,
направо нежелание да се порасне, което се придружава и от загуба на връзката
и диалога между поколенията, у по-младите поколения дори изчезва чувството
за смисъл на историята, едва ли би могло да се говори и за някаква визия за
бъдещето при тях. Както казва Валтер Бенямин, европейският човек сякаш вече
е лишен от отношение и чувство към собствения си опит, към собственото си
преживяване. В Европа отново нахлуват големи миграционни потоци, подложени
сме на силния натиск на други култури, та ние се намираме съвсем близо до
епицентъра на глобализацията, който е Азия, където ислямът играе сериозна
роля. Всичко това води до нови кризи на идентичност, чиито ефекти все още не
сме в състояние да предвидим. Европа е в голяма степен под ударите на една,
бих казал за разлика от теб, логика на индивидуализацията и същевременно е
изложена на ударите на глобализацията. Оттук идва и големият религиозен
проблем на нашето време: синкретизмът на религиозните вярвания, смесването
на традициите. Символичните граници – на традиционното християнство, на
другите религии – са паднали или са вече твърде рехави и сякаш всичко може
да мине през всичко. Откъдето и отслабването на традиционната религиозна
идентичност. В този смисъл бихме могли да говорим за едно постхристиянско
общество. Тоест за край на християнството като обемащо европейската култура. Това е ситуацията, от която трябва да изходим и която ни връща към
аналогията с Римската империя. Ние, християните, стоим като ъндърграунд,
заставаме в позицията на субкултура в рамките на голямата глобална култура,
в която се завръща християнството. Това бих казал като начална теза.
Калин Янакиев: Ще започна с проблематизиране на границата, която ни предложи Георги Каприев: състоянието на християнството след 11.09.2001 г. И аз като
Владимир Градев я намирам за съмнителна. Ако трябва да говорим за „християнството след”, бих очертал други имена и по-други предели. Може би трябва да
говорим, ако става дума за протестантските изповедания, за състоянието на
протестантизма в епохата след стъпването в Белия дом на Джордж Буш младши. Известен е силният религиозен патос в неговата политика, който безспорно
влияе върху състоянието на протестантизма особено в Америка. Що се отнася
до католицизма, границата там по-скоро е „след папа Иоан Павел II”, който при
всички положения постави някакво ново начало на оживлението в тази деноминация, започнало впрочем от времето на Втория ватикански събор. И накрая, за да
бъде пълно изреждането на деноминациите и тяхното състояние „след”, изглежда, макар това да е най-неопределено и най-малко изследвано, че би трябвало
да говорим за „Православието след падането на комунизма”. Това според мен са
същинските граници. Същинските феномени в развитието на тези три големи
деноминации на християнството в наши дни.
Относно онова, което каза Владимир Градев в края на своето изказване, за
своеобразната „романизация” на Европа, в смисъл на сравняването на религиозното състояние в Европа с това на късната Римска империя, да – общо
взето споделям мнението му – но феномените, които той посочи, се отнасят
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в цялост именно към Европа. Бих си позволил да прокарам известна разлика със
състоянието на християнската религиозност в Америка – както в Северна,
така и в Латинска Америка. Така например: трудно бихме могли да говорим за
нарастването на индивидуализацията на Северноамериканския континент. Там
се забелязва по-скоро обратна тенденция. Там имаме един, с цялата мекота на
християнството, нарастващ фундаментализъм. Понеже тази дума звучи много
одиозно, специално искам да уговоря, че става дума за християнска протестантска фундаментализация и за една тенденция, която е по-скоро противоположна
на огромната индивидуализация и пъстрота на културите от 60-те и 70-те
години, когато почти всяка субкултурна сфера имаше напора да се превръща в
„култура”. Ние бяхме започнали да живеем в свят на много и много култури: на
хипи културата, на гей културата, на културата на консуматора, на... – всичко
стана някаква „култура”. Имам усещането, че в „епохата Буш” Северна Америка
се движи към една противоположна тенденция. Още идеолозите на Буш (макар
част от тях да са с еврейски произход, но се вписват в този протестантски
ренесанс) заговориха за връщането към културата като такава, тоест към
християнската култура. Не би могло да се говори и за голямото предизвикателство на религиозния синкретизъм, когато говорим за Северна Америка.
Отслабване на традиционната религиозност в Латинска Америка пък няма, макар и там също, според Питър Бъргър, да се забелязват странни за тази част
на света образувания. Да кажем, много силното и много острото влизане на
радикални протестантски деноминации.
Владимир Градев: Помитат направо...
Калин Янакиев: Да, но това не може да бъде вписано нито във феномена на
„синкретизацията”, нито във феномена на „отслабване” на традиционната религиозност, тъй като имаме по-скоро една промяна на картината на традиционната религиозност в Латинска Америка, която обаче не е равна на отслабване.
Накрай, изглежда, на Американския континент не можем да говорим за това,
че християнството е в статуса на своеобразна субкултура в границите на
глобалната култура. Много интересно в този смисъл е да помислим на какво в
дълбочина се дължи тази своеобразна разлика в духовното развитие, в духовните измерения на живота в Америка и на Стария континент. Няма сега да взема
отношение по другите и много интересни наблюдения от страна на Градев:
безкрайна младост, загуба на връзка между поколенията, загуба на смисъла на
историята и т.н. Аз даже съм писал статии по този въпрос в предишния формат
на списанието „Християнство и култура”. Това – като въвеждане, като отклик,
към онова, към което Георги Каприев ни призова.
Георги Каприев: Разбира се, вие се сещате, че подхвърлянето за 11.09.2001 г. си
беше една провокация от медиен тип. Така ни се говори от медиите. Съгласен
съм, че това не може да бъде границата. И все пак, любопитно, определен тип
граници, близки граници, граници на различието, се набелязаха. Съгласен съм,
общо взето, с това, което каза Калин Янакиев, което посочи като граници. Ние
знаем, че в културата границите не са изчислими с ден, час, с година... Изглежда

6

2008 / брой 2 (25) / зима

в разговора се потвърди тезата на Бъргър, че Европа е малко по-особен казус
по отношение на останалите културни региони. Добре, нека бъде валидно само
за Европа. Може би от мен дойде...
Цочо Бояджиев: Разбира се, когато става дума за ментални структури и нагласи, понятието за граница е бездруго много условно. И все пак, макар да не
произвежда спонтанно и непосредствено радикално пренастройване на умовете,
едно толкова драматично събитие като атентата от 11 септември несъмнено
активира и „драматизира” определени предразположености. Тук дори не става
въпрос за „социологическото” измерване на религиозността. Подобно на говорилите преди мен, аз също не вярвам и не се осланям на лансираната представа
за нейната „масовизация”, но същевременно ми се струва, че терористичният
акт наложи по-остро откогато и да било преди идентификационния проблем –
не само с оглед разделителните линии между християнството и останалите
религии (най-вече исляма), но и вътрешната съдържателна идентификация на
самото християнство, готовността му да удържи определени свои принципи или
да отстъпи от тях в името на предполагани политически, икономически, културни или общоекзистенциални резултати. Точно поради това и за мен питането
„християнска Европа?” – с голяма въпросителна! – далеч надхвърля рамките на
чисто интелектуалното любопитство. Преди две или три години с Георги Каприев водихме съвместно семинар върху раждането на Европа през Средновековието. В него много добре се видя, че собствено европейските институции имат
неотменно като свой духовно-спояващ компонент християнството – и това е
исторически много трудно оспоримо. Въпросът е обаче доколко това е валидно и
в така добре описаната от Владимир Градев съвременна ситуация? А и каква е
степента на припокритост на християнството с „европейското”, включително
с онова „европейско”, което все пак в някаква степен съставлява фермента на
живота в двете Америки.
Владимир Градев: Само ще добавя, че казаното от мен важи в някаква степен
дори и за Америка, макар за там да ми е по-трудно да говоря, малко знам от
практически опит за Северна и за Латинска Америка. И там обаче религията е
престанала да бъде, според заглавието на една известна книга на Питър Бъргър,
„свещен балдахин”. Би могло да се каже, че се заменя, както каза Калин Янакиев
съвсем правилно, с търсенето на тези общностни идентичности на друго ниво.
Тя се превръща в поредица от „свещени чадъри”. И дори самият процес след
11.09.2001 г. в Америка, много по-слабо почувстван в Европа, имаше нуждата
от вдигането на поредица от различни такива свещени чадъри. Но те са вече
по-частни, по-малки, влизащи с тази логика от една страна на силна индивидуализция, характерна и за Америка (бихме могли да поговорим за гражданската
религия в Америка и за американското отношение към религиозното), но същевременно влизаща в отношение с глобализиращата култура, която много често
бихме могли да гледаме като „американска”.
Калин Янакиев: Добре... Дали обаче бихме могли в края на краищата да определим нашата епоха като „постхристиянска”? Ние всички тук се опитахме да кажем, че изглежда религиозният манталитет по-скоро излиза от един период на
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изтласканост, на упадък, излиза от притиснатостта си в ъгъла от една много
войнстващо секуларна култура, характерна за предходния период. Това е вярно.
И все пак, уви, може би имаме основания да говорим за постхристиянска култура
в следния по-дълбок смисъл: църковната организация на християнството – да
кажем така, скелетът на християнската менталност, който представляват
църковните институции и на трите изповедания – при всичките им различия, не
определят истински и съществено религиозния ритъм на живот. Това трябва
да се признае.
И същевременно – ако се върнем към отражението на религията в политиката,
е много интересно да забележим, че съвременното разделяне на лявото и дясното, като традиционни политически „крила”, все повече и повече отстъпва
от старите демаркации, когато най-вече отношението към определени икономически проблеми определяше кое е ляво и кое е дясно. Отдавна е отстъпено
от още по-старата демаркация между дясното и лявото, която преминаваше
по линията „монархическа или републиканска държава”. Интересно е, че съвременната демаркация между дясното и лявото все повече минава по хребета
на отношението към определени екзистенциални проблеми, свързани с възможностите на съвременните биотехнологии, тоест с отношението към проблеми,
свързани с началото и края на човешкия живот. И тук онова, което на всяка
цена трябва да се забележи, е, че дясното все повече и повече се обвързва със
и направо се вдъхновява от традиционните религиозни доктрини. Много активна в тази сфера е Католическата църква, но не по-малко, даже с определена
сериозна войнственост, е активна и протестантската деноминация, а – при
цялата сложност на ситуацията – също и Православната църква в някои страни.
Така например Руската православна църква излезе с един много голям документ,
който се нарича Социална доктрина на Руската православна църква, в който голяма част от главите са обвързани с подобни екзистенциални проблеми. Вижте
следователно колко е интересно: църковните институции сякаш губят своето
централно място в ритъма на религиозния живот, но, от друга страна, те по
някакъв начин проникват в политиката до степен да определят демаркацията
между традиционното ляво и традиционното дясно. Днес дясното и лявото се
различават много по-горещо, много по-дискусионно по въпросите за аборта, за
евтаназията, за клонирането, ролята на биотехнологиите, етоса на сексуалния
живот на човека, задаващата се възможност човекът да се превърне в „креатор” на собствената си природа и тревогите във връзка с всички тези проблеми. Пак повтарям: решаващо важно е да се забележи, че тук дясната позиция
се изгражда под все по-силното въздействие на християнската религиозност.
Тоест това е един нов „брак” между политическото и религиозното, който сякаш бе разтрогнат в предходните епохи, където лявото и дясното – повтарям
– традиционно се различаваха главно по базисните си отношения към икономическия и социалния живот.
Владимир Градев: Това, което спомена Калин Янакиев, е изключително съществено. То винаги е било свързвано и обяснявано с термина „секуларизация”, която,
общо взето, винаги е била разбирана като еманципиране в различните сфери на
живота – етическа, политическа, социална, семейство, наука, изкуства и т.н.
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– от хегемонната власт на религията и Църквата. Най-общо, така го описва Вебер, така го описват неговите последователи, така ни го задават социолозите.
Същевременно можем да видим в термина „секуларизация”, струва ми се, всички
ние сме съгласни по това, по-скоро преобразуване на модерното общество в
една или друга степен чрез религията. Текат процеси, както каза и Калин Янакиев, на промяна на религиозното, на неговите измествания, които би трябвало да
изследваме по-внимателно и задълбочено. Несъмнено е, че тази трансформация,
че това преображение на християнството се случва извън Църквата. Специално
аз винаги съм се удивлявал от способността на Католическата църква да се
нагажда към всеки политически ред и да запазва своята същност. Спомнете си
само за прочутия съюз между трона и олтара. Виждаме обаче, че е много трудно
да се случи, метафорично казано, съюз между олтара и пазара. Същността на
християнството е отново и отново да дава на човека като основна, най-важна
за него, темата за спасението. За спасението и опрощението на греховете.
Тази тема за спасението влиза и трябва да влиза в конфликт с позитивните
правни норми на съвременното западно общество, където интересът е насочен само към това: щом е позволено от закона, щом сме произвели този закон,
имаме тази позитивна правна норма, тогава можем да направим и клониране, и
евтаназия, и всички останали неща, за които говори Калин Янакиев. Намирам, че
напрежението между позитивния правен ред и християнската позиция е едно от
най-плодотворните неща на нашето време.
Георги Каприев: Ако се върнем малко към началото на нашия разговор, вижте
колко интересно става: да, лявото и дясното като че ли са започнали тъкмо
по това да се различават. Те обаче в европейския контекст имат възможност
за диалог помежду си, ако щете диалог-противоборство, тъкмо защото Европа,
не Европейският съюз, а Европа, си зададе въпроса за своята идентичност и
нейните корени. Преди малко Владимир Градев говори за отслабване на традиционната религиозна идентичност и това е някак си очевиден факт. И на фона на
този процес, или по-скоро успоредно с него, тече един друг процес. Един процес
на осъзнаване на европейците, че имат своята идентичност в нещо, което е
базирано върху християнски ценности, християнска култура, върху християнски
фундамент. В този смисъл ми се ще да напомня например особените развития,
които претърпя Юрген Хабермас в последните седем-осем години. От един достатъчно радикален атеист или – както той се изразява за себе си – религиозно
немузикален човек изведнъж...
Владимир Градев: Това е по Вебер.
Георги Каприев: Да, цитирайки своите учители, изведнъж започна да говори за
необходимостта от усвояване на определени християнски ценности. В началото
той имаше предвид етическите ценности, това, което Владимир Градев спомена, отварянето на една конкуренция на морала с формалното право, за да стигне
по-нататък, вече в други свои публикации, до твърденията, че християнската
позиция не просто е допустима и има място в европейския културен контекст,
ами тя е необходима за този контекст и нейното присъствие е задължително
в него, ако искаме въобще да имаме такъв културен контекст. От тази гледна
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точка според мен се появяват две тенденции, които не могат да не бъдат забелязани. От една страна, добре, Владимир Градев изреди преди малко едни печални
проценти на числото практикуващи християни, както се казва това на езика на
католицизма, тоест на тези, които си плащат църковния данък и ходят редовно на църква, да, този процент като че ли не е много висок. От друга страна,
европейците като че ли започнаха да се научават да идентифицират себе си
с някаква християнска традиция, дори да не са екзистенциално причастни към
тази традиция. Там, мисля, лявото и дясното имат базата, върху която да се
чуват, а не да водят диалог между глухи.
Това обаче отваря един огромен проблем пред говоренето за християнството.
Не искам тук да говоря за говоренето от името на християнството, това е доста сложна тема, за да бъде обсъдена с две думи, може би по-нататък ще опрем
до нея. Говоренето за християнството рязко се стратифицира на различни нива.
От една страна – порой от литература, свързана с история на християнството, история на църквите, популярна теология, не знам още какво ли не... Наскоро
четох една сърцераздирателна статия как Православието след влизането на
България и Румъния става най-многобройната деноминация в Европейския съюз
и това давало шанс и на останалите деноминации и на християнските църкви
отново да поставят себе си в дневния ред на Европейската общност. Добре...
Владимир Градев: Да, след като православните църкви осъзнаят, че се включват в границите на Европейския съюз...
Георги Каприев: Искам да кажа, че има подобни тенденции. И оттук – различните типове християнство, със и без кавички. Мисля, че в момента, както българинът се сеща, че е българин, с най-голяма убеденост извън България, когато му
се налага да заяви някаква идентичност, така и европеецът тъкмо пред лицето
на глобализирания свят се сеща, че е християнин, ако ще да е пето поколение
атеист.
Владимир Градев: Когато говорим за Хабермас и целия този тип мислене, виждаме две основни неща. Хабермас, говорейки за християнството, признава, включително и пред себе си, доколкото сам се представя като продължител на просвещенската традиция, две основни илюзии на Просвещението. От една страна,
все по-ясна и по-ясна става неспособността за саморегулация на пазара. От
друга страна, все по-ясна ни става и неспособността за саморегулиране на
съществуващите конституционни, демократични и други подобни политически
механизми. Налице е следователно определен дефицит на демократичност в съвременното общество, който Хабермас ясно осъзнава и търси съответните
ресурси, с които да го запълни. И интересно е, че той дискутира не толкова с
протестанти, каквито най-вече има около него, а търси дебат с Католическата
църква, не само заради Бенедикт XVI, с когото вече имаше диспут, но и защото
Иоан Павел II, а още преди това и Вторият ватикански събор и Иоан XXIII, показаха, че християнският етос като цяло не е чужд на демократическия етос, а е
в неговите корени, в неговата основа. А същевременно има и тази силна теза,
на която акцентираше Иоан Павел II, че човек има нужда от трансцендентното,
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от различно от него, друго, високо същество, за да се постави въпросът за ценностите и за да осъзнае човекът собствените си задължения и отговорности.
Няма ли го това, по-трудно би могло да стане. Оттук бихме могли да заговорим
за предизвикателствата пред собствено християнското мислене.
Цочо Бояджиев: Тъкмо глобализацията, съпътствана по неизбежност от „усредняването” на човека, като че изостря желанието за себеидентифициране. Средствата за това се оказват обаче изненадващо малко. Това е осъществимо или
чрез анархистично-индивидуалистичния бунт, който обаче е неизбежно съпътстван от макар и смътното усещане за безоснователност или поне за недостатъчност на основанието; или чрез отнасянето ни към трансцендентното. Защото по хоризонталата на иманентното – политическо устройство, икономика,
стил на живот, комуникации, облекло, спорт – ние сме всъщност (поне що се
отнася до общо взето „нормалните” страни) до голяма степен подвластни на
един и същ моден тренд. Кока-кола се пие в целия свят и в квалификациите за
световното първенство по футбол са включени всички страни. Та ако вменим на
човека като негова същностна характеристика жаждата за себеидентичност,
християнството без съмнение се оказва изворът – може би не единственият,
не зная, но във всеки случай един незаобиколим извор – за утоляването на тази
жажда.
Калин Янакиев: Вижте, преди да говоря по това, към което ни насочи преди
малко Георги Каприев, бих искал да се върна за малко към казаното по-рано, ако
щете и като провокация.
Ще кажа направо, че от религиозна гледна точка има нещо смущаващо в цивилизацията, и то в най-голяма, метафизична дълбочина, което е било прозряно
много отдавна. Има едно непреодолимо двусмислие в отношенията между християнството и цивилизацията и при цялата ни воля за диалог и съгласие ние
трябва да го признаем, за да търсим тези диалог, съгласие и така нататък.
Защото цивилизацията е двусмислена още в библейските си корени. Първият
градостроител, спомнете си, е Каин. При това Каин стана градостроител, след
като нападна брата си Авеля и го уби и „се отдалечи от лицето Господне”. Той,
значи, се отдалечи от лицето Господне и построи град. Тук има един действително бездънен символ. В основата на цивилизацията по някакъв начин стои
Каин. Стои, разбира се, и Херакъл, почистващ Авгиевите обори, стои, разбира
се, и Одисей, пътешественикът, но стои и Каин. Има едно много дълбоко Каиново клеймо върху цивилизацията. От друга страна, за да направя симетрия в
тази символичност, на другия полюс стои Авел, който неслучайно е пътникът,
скотовъдецът, оня, който се движи по лицето на земята, но не я урбанизира и
не я присвоява, който е праобраз на Онзи, Който „няма где глава да прислони”.
Каин следователно е символ на хоризонталното трансцендиране, на трансцендирането по хоризонтала, някак си отчаяно заменило, изоставило връзката с
Бога. Значи и обръщането на гръб на Бога е в основата на цивилизацията. Авел
стои в основата на вертикалното трансцендиране и той бива убит от „градостоителя”. Тук, в този най-дълбок корен, лежи дълбоката двусмисленост между
християнство и цивилизация и тя следва да бъде осмислена.
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В тази връзка ще кажа, че аз все пак изпитвам, и това е моя, лично моя позиция,
известна болка по отношение на онова, по което сякаш се съгласихме в предишния кръг на разговора: намаляването на ролята на Църквата в християнския
живот. Църквата не е – тук аз се самокоригирам – просто и само скелет на
религиозната плът. Такава може би е само Църквата в измерението  на институция. Църквата по-скоро е онази, която съставя общността на спасението
(това, което Владимир Градев преди малко посочи като основна отличителна
характеристика на християнството). Християнството все пак е не етика и
политика, а път към спасението. А спасението се извършва в Църквата, чрез
Църквата – като Църква. Общността на спасяващите се е Църква и Църквата
е общество на спасяващите се. След това Църквата е общност за участие, за
„причастие” в буквалния, етимологическия смисъл на думата, за причастност
към едно друго измерение на живота. Причастност към Царството Божие. Това
е литургичният аспект на Църквата, без който аспект християнството е куцо
християнство или полухристиянство. Църквата е механизмът, извинявайте за
думата, за живота в Христос. Това е следователно нещо, което прави от християнството християнство.
Иначе, при положение че ролята на Църквата запада и ние забелязваме това
като социологически феномен (забелязваме го включително чрез процентите на
практикантите, както се изразяват на Запад), ние по-скоро се намираме пред
нещо, което само с много добра воля наричаме християнство, но то по-скоро е
само християнска по произход етика. Ние в нея живеем, в християнска по произход етика, а не собствено в християнство. Християнство без Църква не може.
Неслучайно Никео-Цариградският Символ на вярата, който описва основните
опорни пунктове, според които един християнин е християнин, наред с трите
Лица на Троицата, наред с Богочовечеството на Иисус Христос, казва: „Вярвам
в едната, света, вселенска и апостолска Църква”, което означава, че Църквата
е един от веровите елементи на християнството и без него ние в собствения
смисъл на думата нямаме християнство.
Затова бих казал: дали живеем в християнска или постхристиянска епоха, може
да се прецени и по това как се решава въпросът за постоянната двусмисленост
между спасение и цивилизация, между Авел и Каин, за постоянната двусмисленост между civitas Dei и civitas terrena, тоест между Църква и земна общност във
всичките форми, които тя може да приема в нейната история. Какво е състоянието на литургическия живот на християнина. Ако там има криза, то значи има
много тежка криза на християнството в социологическо измерение.
Владимир Градев: Аз напълно подкрепям това, което каза Калин Янакиев. Струва
ми се, че действително се изправяме в една ситуация на напрежение между цивилизация и християнство. И слава Богу, че го има, защото ние виждаме, че в нашата цивилизация с всичките  възможности, за които говорим, с възможностите
на техниката, генетичните манипулации, с развитието на технологиите и т.н.,
господства все повече и повече моралът на адаптиране към съществуващия ред
в епохата на глобализацията, който – метафорично казано – цели да свърже небе
и земя в един нов световен ред. И в този момент на адаптиране, с необходима-
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та за него техника и морал (да го наречем този морал „конфуциански”, такъв е
неговият смисъл, пък и в съвременния свят, както казах, епицентърът неслучайно отива в Азия, отива към Китай) – компютър и Конфуций, се губи онова, което
Калин Янакиев очерта чрез противопоставянето на Авел и Каин: основното, на
което учи християнският етос, способността да различаваш между добро и зло.
И същевременно онова, което християнството ни остава и днес: възможността
за отваряне на съзнанието и за търсене на спасението. Оттук имаме сблъсъка
на тези два модела, за които така добре говориш. Защото ние вървим, нашето
общество върви към загубването на способността за различаване на добро и
зло. Тъкмо това можем да наречем „загуба на душата на Запада”.
Цочо Бояджиев: Е, подмяната на доброто с целесъобразното е постоянно изкушение на човешката цивилизация. Това дори, бих казал, е не толкова отказ от
различаване между доброто и злото, истината и лъжата, справедливото и несправедливото, колкото дезориентация относно мястото, където би следвало да
се търси разделителната линия. Аз бих потърсил причините за това разбягване
на хоризонтите и в отказа от нормативността на етическото, в отслабването му чрез социокултурното му контекстуализиране, в хиперболизацията на
иначе сама по себе си примамливата и хуманна идея за толерантността спрямо
„другия” и за диалога между културите. Това, за да използвам изразите на Калин
Янакиев, е надмогване на вертикалното чрез хоризонталното трансцендиране.
Само че това, последното, никога не е в състояние да засити човешката жажда
за трансценденция. Безкрайното трансцендиране, трансцендирането без цел
(„все повече” не може да бъде цел) може да породи само умора, униние и разочарование. Въпросът е кой би могъл да пренасочи вектора на живота на съвременния човек? Кой би могъл да формулира достатъчно убедително онова „трябва”,
което самият човек – воден от естествената си склонност към доброто – да
преживее като онтологически оправдано, като наистина нещо, което „е”. И кое
точно слово ще изрече ефективно това, в което иначе като че не се съмняваме.
Калин Янакиев: Тук можем да направим и нека направим един преход към богословието. Защото – ще го кажа с малко повече сол, за да подчертая тезата си
– до какво се свежда християнската проповед днес? Онази проповед, която св.
апостол Павел нарича направо „безумство” и я противопоставя на „мъдростта
на тоя век”. От една страна, имаме склонност християнската проповед да се
свежда до чисто етическа проповед. „Твърдата храна” на спасението, на трансцендирането, на чудесата, на мистерията на християнството се „очиства” и
ние сме пред една етическа доктрина – при това етическа доктрина за живот
на земята. От друга страна – и това е противоположният полюс – в определени
по-зилотски християнски общности християнската проповед се препарира като
легендарика, като „анекдотика на чудесата”. Средината между тези две неща
някак убягва на съвременния християнин. Той или твърде много ще приземи християнската проповед и ще  отнеме „солта на безумството”, на вертикалността, или до такава степен пък ще я вертикализира, че ще  придаде формата на
някаква проповед за малки деца, в която се разказват наивистично житийночудесни истории, евангелските чудеса се декламират без какъвто и да е опит
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за екзистенциализация, няма средина. А богословието се ражда тъкмо в тази
средина. В екзистенциализацията, в хоризонтализацията на вертикалното, да го
кажем така, но без да се губи вертикалното. Чуйте в неделя – това са двата
типа проповеди в почти всяка православна енория и в Католическата църква
сигурен съм...
Владимир Градев: Да.
Калин Янакиев: Или четеното в неделята Евангелие се превежда като изцяло
етическо поучение: не си купувайте това, което не ви е необходимо, живейте
с малко, бъдете възпитани: нещо от този род, или просто се преразказва без
какъвто и да е опит за задълбочаване някое евангелско чудо, което за съжаление
се свежда до това, което аз наричам с голямо прискърбие „религиозна анекдотика”: „Днес ние честваме св. Георги, който е убил змея”. Или така любимото
на някои духовници удряне на плесница от св. Николай на еретика Арий, което
на всичко отгоре не отговаря на историческата истина. И така нататък. Няма
богословие в същинския смисъл на думата.
Георги Каприев: Струва ми се, че сме изправени пред криза. Това, за което
Калин Янакиев говори, е криза на богословското и тя е видима. За мен част от
причините за тази криза се състои тъкмо в неяснотата по въпроса: „На кого
говорим?”. Защото, да, стана ясно преди малко: етика, етическа база, етическо
християнство, което не е християнството в собствения смисъл на думата. Но
то е факт. Значи някакъв глад за ценностите на християнството има и в среди,
които, разбира се, не можем да определим като църковни. Какво да направи богословът? Да говори само за онези, които са в Църквата? Тогава навярно ще се
стигне до едно малко по-адекватно богословие от онова, което Калин Янакиев
описа, но то ще остане затворено сред стените на Църквата, на манастира, в
средите на църковната общност. Или обаче да търси по-популярен изказ? Разбира се, когато търсиш по-популярен изказ, рискът да отидеш в една от двете
тези лоши крайности е огромен. И даже, бих казал, много труден за избягване.
Съвременният богослов има пред себе си най-напред този проблем. Въпросът
„на кого говоря”, на който той много рядко може да си отговори сам или да си
отговори както трябва. Това е едното.
Второ, не знам дали ще се съгласите, аз също малко пресолено ще изкажа една
теза – ние имаме много богослови, имаме грамотни богослови (говоря не само
за православните, разбира се, а в контекста на цялото християнство) и в същото време като че ли нямаме силни богослови. Или нямаме толкова много
силни богослови. Нямаме онези богослови, които да зададат една такава силна
парадигма вътре в Църквата, която после да намери своите изкази извън нея. И
извън нея. Защото, да, добре, съгласявам се, че между християнство и цивилизация има сблъсък, има конфликт, обаче християнството е още от най-първите
си стъпки призвано да култивира „пустинята”, да култивира света. Християнството има за свой дълг да носи култура, и то християнската култура. Когато
има жажда, особено когато има жажда за тази култура, за нейните ценности,
за фрагменти от нея дори, то е длъжно да утоли тази жажда. Оттам, види ми
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се, идват и проблемите, които съвременното богословие изпитва като някакви
вътрешни дефицити. Те, от една страна, разбира се, са вътрешни дефицити на
компетентност, но, от друга страна, са и вътрешни дефицити на мотивация
или по-скоро ефекти на колебливост в мотивацията: „накъде да се насоча, кого
търся?”.
Наскоро в Немската католическа църква трябваше да бъде решен следният проблем. Както е известно, там има висок църковен данък. Оказа се, че има голямо
число хора, които си плащат данъка, но не ходят на църква. Немските епископи
решиха така: нека плащат, нека плащат и не ходят на църква, но поне по този
начин да се движат бавно и полека към спасението на душите си. Ще оставя
това без коментар. Обратно, за Полша стана ясно, че сериозна част от представителите на интелектуалния и политическия елит обявяват себе си експлицитно за атеисти. Същите тези атеисти всяка неделя са на църква. Ето
ви ситуации европейски, спрямо каквито богословието непременно трябва да
определи своето отношение, да реши своя мотивационен проблем, ако иска да
съхрани същината си.
Владимир Градев: Да, оправдана е тази тревога, която изразихте – за кризата
на църковното. Имаме и глад, и предизвикателство, и то тотално предизвикателство. Може да има много добри богослови, да се пишат умни книги, да се
разбират проблемите, да се разсъждава върху тях, но това, което действително
липсва на църковния живот в момента, струва ми се, и в трите християнски
деноминации, са религиозни реформатори, които, без да бъдат еретици, без да
напускат Църквата, са в състояние да поставят под въпрос съществуващия
църковен ред. Да извършат това, което са сторили св. Атанасий Велики, Кападокийците, св. Августин и св. Франциск, исихастите, дори, ако щете, това, което е направил Калвин спрямо съвременното му лутеранство, и да тръгнат към
оживяване на църковното, но не под формата на ереста. Защото едва ли бихме
могли да открием такова реформаторство в някои от онези форми на сега найбурно развиващата се религиозност в Латинска Америка и Африка: Петдесятните църкви, та от 40 милиона в края 80-те години членовете на тези църкви
днес са 500 милиона. В Бразилия 50 милиона души са напуснали Католическата
църква. Харизматичните движения поставят под въпрос традиционно съществуващото християнство с една нова форма, която несъмнено е еретична и напуска
традиционните църковни форми, но без все още да влиза в нов тип отношения
с властта и всичко останало. Ние имаме нужда не толкова от нови богослови,
колкото от религиозни реформатори, които да останат в рамките на Църквата и да намерят тази сила в сърцевината на всекидневното християнство, на
всекидневната вяра.
Имах възможност да наблюдавам отблизо пълните неуспехи на т.нар. икуменическо движение, което се движи горе-долу така, както се движеха отношенията
между източния и западния блок преди падането на Берлинската стена. С делегации, празни срещи, конгреси, форуми – всеки вдига някакви лозунги за единение
и прави точно обратното. Ала всяка от тези деноминации трябва да потърси
искрено и да открие в другата това, което е същественото, онези ценности,
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около които да се обединят в глобалната среща между християнство и цивилизация. В противен случай целият този икуменически напън ще си остане в една
или друга степен празен мях.
Калин Янакиев: Аз ще бъда малко по-сдържан, защото тази перспектива за
реформаторство, която чертае Владимир Градев, е нещо, което не можем да
верифицираме. И да се случи, то всъщност би било рожба на някаква чудесност,
която ние нито можем да предвидим, нито можем да коментираме. Ще кажа поскоро отново нещо за богословието. Абсолютно е вярно това, което каза Георги
Каприев: че богословието не може да говори само и просто на човека в храма.
Това сам Христос не е правил, Той не е проповядвал само и единствено в синагогите и даже най-малко там е проповядвал. Онова обаче, което би съживило
богословието, това е мое дълбоко убеждение, е тъкмо екзистенциализирането
на проблемите на спасението, проблемите на греха, екзистенциализирането на
вярата в самия Бог, ако искате дори. Не може да има богословие, което да не
артикулира една силна вяра в Бога – не в „християнските ценности” и не просто
в „доброто”. Тук има две крайности, които са традиционни. Едната е абсолютно
рационалното богословие.
И друг път съм го разказвал: всеки път си правя този експеримент, защото той
представлява една действително добродушна шега. Аз казвам на свои студенти:
вижте колко е просто – всяко нещо съществува, при условие че е изпълнено, че
е налице нещо друго, защото нещото не е безусловно по своето съществуване.
Ето, моите очила, моята писалка, а и аз самият сме тук, защото са изпълнени
определени условия за това. Условията, които са изпълнени, за да съществуват
тези прости неща, от своя страна също са неща, които не съществуват безусловно, а само при определени свои условия. Което означава, че или трябва да се
инсталира една безкрайна редица от условия, за да съществува дори най-малкото и най-простото обусловено нещо, или тази редица трябва да има край. Ако
е безкрайна обаче, то обусловеното просто не би било налице, не би го имало.
Но него го има, следователно редицата от условия за всяко обусловено нещо е
крайна, а щом е крайна, на нейния връх трябва да стои нещо, което е безусловно
по своето съществуване, нещо, което „всички наричат Бог”. След което се обръщам към моите студенти и питам: намирате ли някъде да се къса логиката
на това разсъждение? Не, казват те, това е една много проста, до обидност
елементарна и ясна логика. Добре, уважаеми колеги, казвам, вие знаете ли, че
макар и с известно огрубяване, аз току-що ви приведох едно от „доказателствата за съществуването на Бога”? Някои от вас, които влязоха в тази аудитория
невярващи, станаха ли вярващи подир тази проста логика, която развих сега
пред вас, още повече че никой от вас не  възрази. Никой от тези хора, разбира
се, ако бъде искрен и сериозен и не хулиганства, няма да каже, че поради това
доказателство е станал религиозен. Следователно богословието на може да
бъде просто рационализъм.
От друга страна обаче, богословието не може да бъде и петдесетнически харизматизъм (отново изказвам своя лична позиция), тъй като тук няма никакво
екзистенциализиране на религиозното послание, тук даже въобще няма религи-
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озно послание. Тук има нещо като религиозна инфлуенца, от която или ще се заразиш и ще се разтрепериш, или няма да се заразиш и няма да се разтрепериш.
Това е една сляпа стихия, която някои сполита, някои не сполита. Онези, които не
сполита, от гледна точка на сполетяните са просто безнадеждни. Нищо не може
да се направи с тях. Не можем да им сведем месмерически духовната енергия на
тази чиста харизма. Следователно богословието не може да бъде и това.
Което означава, че богословието трябва да екзистенциализира религиозното
послание. Да го екзистенциализира не означава да го лишава от разум, но не означава и да го препарира само до разум. Как става това? Екзистенциализацията,
в която участват и разумът, и сърцето едновременно, може да стане само при
наличие на религиозен живот, на религиозен опит. Богословието без него е
абсолютно немислимо. И ако ние намираме за отслабена църковността на европейското човечество, едно от най-печалните измерения на това е не упадъкът
на църковната институция, а на жизнената среда на богословието. Църквата е
не просто институция, тя е жизнената среда, в която се богословства. В която
се екзистенциализират послания. Църквата не е просто сакраментална „машинерия”, това би било монофизитство. Тя същевременно не е и училище за морал
и религиозен разум. Тя не е нито едното, нито другото и е и едното, и другото,
следователно тя е среда на религиозния живот в Христа. Литургически живот,
само в атмосферата на който можем да очакваме раждането на същинско, на
истинско богословие, което говори и на разума, и на сърцето едновременно.
Така че едно от предизвикателствата пред онези, които се декларират като
християни, е възраждането на църковността в този смисъл, за който говорих.
Там именно може би трябва да се проведе и определено реформиране (за да избегна думата реформация). Реформиране на Църквата не като институция, не
просто пригаждането  към стихиите на този свят и тяхното непрекъснато
многоцветие и сменяне на цветовете им, а възраждане на Църквата като среда
за живот в Христа и съответно като среда за богословие.
Георги Каприев: Искам просто да продължа, накланяйки в една посока, която
Калин Янакиев захвана. А именно темата за разума, за знанието в богословието,
за типовете богословска грамотност и за нивото на богословската грамотност. Съгласен съм, че в съвременните християнски църкви повече или по-малко
е изгубен този патос за живот в Христа, за който говори Калин Янакиев. Един
пряк ефект от това е тъкмо дефицитът на креативност в богословието. Съвременният богослов, независимо към коя от двете описани от теб крайности
клони, като че ли е много щастлив да изрови необходимите цитати от Светото
Писание, от отците, от съборите и т.н., да ги издекламира едно хубаво, да ги
насглоби здраво и оттам да извади един извод, вписващ се независимо в коя от
двете споменати крайности. Губи се богословската креативност, губи се вкусът за действителна богословска грамотност.
Какво имам предвид? Разбира се, че трябва да се познават свещеният текст,
писанията на отците, решенията на съборите, цялата вече почти двехилядигодишна традиция. Тя трябва да се знае, знае се обаче повърхностно. Декламират
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се, така да се каже, заключенията, а не се познават предпоставките. Не се рови,
екзистенциално не се рови, интелектуално-екзистенциално не се рови в онези
проблеми и в онези кризи, които са предизвикали тези решения. Непознавайки
всичко това и заставайки пред предизвикателствата, за които днес говорим,
какво повече може да направи средният богослов, освен да избълбука поредната
порция от цитати. Това, разбира се, е ужасно досадно както за невцърковените,
така и за вцърковените.
Смея да твърдя, че в съвременната ситуация имаме дефицит от нива на богословска грамотност. Аз съм за всички нива. Нека те присъстват, нека са
налице. Нека има медийно богословие, което естествено трябва да е по-елементарно и повърхностно, за да бъде възприемано от масовата публика, нека има
по-популярно и по-специализирано, нека има и едно тежко богословие. За това
тежко богословие аз имам обаче притесненията, че собствената му тежест
е някак си извън него. То винаги се опира на нещо друго, а не на собствения си
проблем. А собственият му проблем е то все пак наистина да говори за Бога, но
да говори и от Бога. Това, за което Калин Янакиев настояваше преди малко. За
да може да направи това, богословът трябва да живее тази история на християнството, историята на Църквата, но и историята на богословските проблеми.
Те не са някакви кухи формули, не са някакви мантри, които някой събор или някой
си епископ решил, че трябва непременно да натресе на вярващите. Те винаги са
решения на много тежка криза. Докогато ние не можем и не знаем как екзистенциално да приемем цялата тази интелектуална тежест, да я храносмелим, така
да се каже, за да произведем нещо от себе си, дотогава поне на това най-високо
ниво на богословието ще има дефицит, който с огромна сила влачи след себе си
дефицити на всички останали богословски нива.
Цочо Бояджиев: Аз дори бих се изкушил да определя като екзистенциално малодушие съзнателното приглушаване на интелектуалните тревоги, що се отнася
до истински травматичните богословски въпроси. Заклинателното повтаряне
на „чудо” и „тайна”, безхитростният ad litteram преразказ на събитията например от Евангелската история или буквалното цитиране или перифразиране на
авторитетни текстове някак нередно ни освобождава от отговорността да се
домогваме – но именно от тоталността на битието си, което означава и по
разум – до истините на вярата. Богословската грамотност в този смисъл е императив, макар и в различна степен, за всеки вярващ и тя включва непременно
в себе си усилието на ума, интелектуалната аскеза, ако искате, постоянната
духовна тревога, а не свършва при простото реципиране на свещените писмена
или на догматичните трафарети. Та ако ще говорим за симптоми на кризата в
модерната религиозност, аз бих посочил като един от тях и неохотата да се
следва този императив – било поради свръхоценностяване на простодушната
вяра (която е все пак сравнително рядък феномен в епохата на всеобщата,
макар и най-често повърхностна образованост), било просто поради умствена
леност.
Владимир Градев: Когато говорим за богословието и по-специално за западното, голямата криза, през която то преминава от XIX век насам, а приблизително
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същото би могло да се каже и за православното, е кризата на модернизма. Кризата от един стремеж на всяка цена богословието да бъде адаптирано (това
е ключовата дума за всички съвременни либерални американски теолози, от нея
се ражда дори прочутото aggiornamento, осъвременяването на Втория ватикански събор) към всичко добро и положително, което идва от Просвещението,
модерната цивилизация и т.н. Оттук идва болезненият момент на скъсването
с изворите, на скъсването с традицията или пък формалното  познаване, с оглед на нейното манипулиране. Става дума в последна сметка за споменатата в
началото болест на съвременното общество, каквото е прекъсването на връзката между поколенията. Оттук идва и другият болезнен момент, споменат на
няколко пъти от Калин Янакиев, а именно нуждата от фундаментализъм. Но не
в смисъла, в който американските фундаменталисти устройват процес срещу
маймуната, не в карикатурните му форми, в които всички сме го виждали, а като
една възможност за обратно черпене от изворите на този жив опит, който се
свързва с традицията. От тази гледна точка е многозначителна позицията
на Ратцингер, на папа Бенедикт XVI, която е и нещо като програма на неговия
понтификат. Дали ще има време за промени? Защото сега имаме пред себе
си множество парадокси. Колко например от съвременните богослови владеят
добре класическите езици? В Католическата църква дори свещениците вече не
владеят латински. Така се отива до горчивия опит от липсата на нещо, което
е налице все пак при схоластичните богослови, а именно търсенето на разума
във вярата. По-късно имаме един модел, който минава през пълното разделяне на
разума от вярата. Например при Декарт, търсещ Бога само и единствено чрез
разума, на който Паскал ще противопостави търсенето на Бога единствено
чрез вярата. Оттук произтича предизвикателството не само пред богословите, но и пред философите, да се намери едно ново съотношение между вярата и
разума, за да не прибягваме до излияния на сърцето като тези, които се наблюдават при харизматиците и които са по-скоро в сферата на психопатологията,
отколкото на теологията, но и за да не изпадаме в самозаблудите на интелектуалното инженерство, което на всяка цена трябва да адаптира религията към
съвременната действителност.
Калин Янакиев: Вижте колко е интересно: ние започнахме този разговор с констатацията, че ролята на християнската религиозност сякаш вече не е така
маргинална, както е била през 60-те и 70-те години. По-нататък обаче навлязохме в дълбочина и видяхме, че под привидността на една „масовизация”, на едно
по-агресивно, по-доминантно присъствие все пак се крият определени кризи и
ние ги очертахме. За да вляза в същия тон, ще добавя още една криза: криза на
нашата съвременност, която има много общо с християнството.
Тук ще припомня нещо, което каза Владимир Градев в началото и даже го повтори. Каза: „загуба на връзката между поколенията”. Ако прочетете Притчи Соломонови, една библейска книга, която не се радва на голяма популярност, но – от
друга страна – по една чудесна традиция на Православната църква тя се чете
през всеки ден от Великия пост, вие ще забележите следното: че основните
лайтмотиви на Притчи Соломонови са лайтмотивите на религиозния консерватизъм par excellence. И те са два: „почитай баща си и майка си” (макар това да

19

Разговор в редакцията

е заповед от Изход, тук тя също е лайтмотив) и „страхът от Бога е начало на
премъдрост”. Почитта към бащата и майката и страхът са лайтмотивът на
тази може би най-консервативна книга на християнската етика, която стои в
основата на християнския консерватизъм. Какво се случва в нашата съвременност? Случили са се две неща.
Първо, наистина се е скъсала връзката между поколенията. И тук ще цитирам
вече пълния текст на тази една от десетте Божии заповеди от Декалога: „Почитай баща си и майка си, за да живееш дълго и да ти бъде добре на земята”.
Вижте колко е загадъчно: защо трябва да почиташ баща си и майка си, за да
живееш дълго на земята? Има такава връзка. Почитта към бащата и майката е
началото на традицията. Традицията е неразкъсваемостта между поколенията,
тя осъществява тази трайност, този канал, през който старото живее в новото и в който богословието е живот. Защото сега Преданието е превърнато
действително в някакъв набор от цитати, а не в живеене на онова, което е
било отначало. Ние не сме „в бащиното си”, ние сме в книжни тела. Ние не сме
„синове” на Августин, ние сме „познавачи” на Августин, изкушавам се да кажа
руската дума „знатоци”, защото тя е много цветиста. Ние – казвам го самокритично, не обвинявам – по същия начин не живеем св. Василий Велики, по същия
начин не живеем и по-новите светци. Защо? Защото се е разкъсала връзката
между поколенията, затова не живеем „дълго” на земята, не живеем с дълга
перспектива. Затова има и криза в църковността, има криза и в християнската
свяст, макар да няма може би криза в християнската образованост.
Второто е страхът. Съвременната цивилизация е може би една от най-безстрашните цивилизации. Страхът се гони по всякакъв начин и отвсякъде. Ние
сме призвани да експериментираме, призвани сме не да се боим от себе си
(както столетия и хилядолетия хората са го правили), а сме по-скоро призвани
да се уповаваме на себе си. Един от най-несигурните източници на упование –
към него биваме призовани: самите ние. Оттам идват и феномените, за които
говорихме в началото. Невероятно дръзки експерименти с началото и с края на
човешкия живот: идеите за позволеността на аборта, допустимостта на евтаназията, кръженето по-скоро около либералното отношение към тези два пункта за началото и края на човешкия живот са именно също така резултат от
лишаването от страх. Няма следователно ясно усещане за грях. За зло. И злото,
и грехът се релативизират в съвременната епоха до безкрайност. Има зло за
едни, което не е зло за други. Има някои неща, които се определят от консенсус
на общественото мнение, а не от човешката природа. Ако днес консенсусът на
общественото мнение е в полза на нещо, то престава да е зло или най-малкото престава да е неприемливо и става приемливо. Тоест има криза на страха.
Всички ужасно се радват от западането на страха, а значи от западането и на
мъдростта, както точно е казано в Притчи Соломонови.
Владимир Градев: Същевременно – и в това е парадоксът – то е общество,
изтъкано от тоталния страх.
Калин Янакиев: Лошият страх.
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Владимир Градев: Лошият страх. Това е 11.09.2001. Страхът, който влиза във
всяко сърце, дори на най-спокойния и уверен в себе си американец. И друго, заради
което сякаш започнахме да говорим за тези кризи на църковността. Ние имаме
феномена, с който започна Георги Каприев, феномена на деприватизиране на вярата. Това, което през цялото време правеше модерността, бе да раздели всичко на отделни сфери и да се разпореди вярата да отиде в сферата на частния
живот, от която обществото никога не се интересува. Предизвикателствата,
за които говори Калин Янакиев, те направиха необходимо дори такъв просветител и атеист като Хабермас да види, че вярата не може да бъде и не остава
само и единствено в частната сфера. Оттук се генерира и голямото предизвикателство, което води към различни опити. На масовизацията на религиозното
и съответните очаквания например Иоан Павел II отвърна с нещо като „фабрика
за светци”. Той през своя понтификат произведе повече светци и блажени, на
брой, ако не се лъжа, 2000 за блажените, 800 за светците, отколкото е имала
цялата Католическа църква през цялото  съществуване за тези 2000 години.
Всички тези хора несъмнено имат в един или друг смисъл на думата свят живот.
Но дали едно механично натрупване на светци, отварянето на една фабрика за
светци, би могло да освети живота, е един голям въпрос. Независимо от всичко
трябва да се отдаде дължимото на такава фигура като Иоан Павел II, който
все пак върна Католическата църква на световната сцена. Върна и Църквата, и
християнството на тази сцена. Друг е въпросът защо всички тези хора се стичат всяка седмица на площад „Свети Петър” в Рим, независимо дали там ще е
Иоан Павел II или Бенедикт XVI, или друг някой. Щом има човек в бяло, те имат в
него идентичността си, но малко чуват от това, което той казва. Работи идентификационният механизъм, но остава открит въпросът за срещата на християнството с глобалната цивилизация, което е и изпитанието пред Църквата и
богословите, за превръщането на този сблъсък в ползотворен, за да се постави
отново въпросът, същественият въпрос – както каза и Калин Янакиев – за греха
и въпросът за спасението. И да се отвори вратата на трансцендентното и за
нашия свят.
Калин Янакиев: Има и още нещо, което съпровожда тези два феномена на съвременната цивилизация, за които говорих. Това е невероятната умора от думите.
Всичко подлежи на обговаряне. Всичко може да се каже и по тази причина думите
губят значение. Ние хубаво говорихме за богословието, но пак трябва да направим един контрапункт. Богословието не означава бъбрене по тези въпроси. Тук
пък аз ще кажа нещо за Православната църква и ще кажа, че тя е Църква, която
при всичките кризи и тежки удари, които е понесла, по някакъв начин най-силно
е съхранила една особена – много особена приглушеност, сумрачност. Понякога
я обвиняват, че е Църква на мълчанието, но аз не намирам това за кой знае
колко лошо или не го намирам за непременно лошо. Вкопчеността в традицията
православното духовенство да ходи в тези черни одеяния е някакъв своеобразен
символ, контрапункт на цивилизацията, в която ние всички сме буквално изстреляни в собствените си осанки. Ние се движим между осанки. Ние се движим
между външности, движим се между плътски крясъци, които се носят около нас
и по някакъв начин ни задушават. В този крясък на осанките, в тази невероятна
дързост да излезеш по повърхността на своята външност, черното облекло на
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православния духовник е някакво освестяващо напомняне – напомняне, че има интериорност, дълбочина. Това недообговаряне, тази благочестива традиция някои
неща да бъдат премълчавани, да не се дава на определени сфери от човешкия
живот простор да достигат до равнището на словото, е мъдрост. Мъдрост,
която беше проиграна и профукана, да кажем, от неофройдистката идеология
(аз не говоря за фройдизма, а за идеологията, която последва фройдизма). Колкото повече неща са в депото на мълчанието, толкова е по-болен човекът, казва
тази идеология. Аз пък не съм напълно съгласен с това. Има някои неща, които
са по-здрави, когато са в сферата на словесния здрач или са даже под равнището на словото. Защото когато излязат на равнището на словото, те губят
своя интимитет, те губят своята истинност или пък губят жилото на злото
си, без да престават да бъдат зло, превръщайки злото в банално зло, банализирайки злото. А ние знаем от някои съвременни мислители, че банализацията
на злото е също една степен на злото, и то доста страшна. Аз даже направо
точно така и ще завърша: пътят към възраждането на християнската свяст
минава през припомнянето на тази толкова малко популярна ветхозаветна книга
Притчи Соломонови и нейните два основни лайтмотива: връзката между поколенията и страха. Почитта към бащата и майката и страхът от Бога, който
е начало на всяка мъдрост. Това са два стълба, които могат да възстановят
християнството може би много повече от други неща, за които се говори. Това
е отгоре на всичко много консервативно, и то християнски консервативно. Защото приемствеността между поколенията е традиция, страхът от Бога е
религиозна свяст. Традиция и религиозна свяст са онова, което стои в основата
на Църквата като среда за богословие и религиозен живот. Малко повече приемственост и малко повече свяст  трябва на нашата цивилизация, за да не я
идентифицираме като постхристиянска, като каквато, изглежда, ще трябва да
я диагностицираме в края на краищата.
Цочо Бояджиев: Напълно споделям апела на Калин Янакиев към бездната на мълчанието. Той ми позволява да внеса определен нюанс в онова, което казах преди
малко. Настоявах да не замълчаваме малодушно пред въпросите, при обговарянето на които човешкият разум неизбежно достига собствената си граница.
Сега трябва да уточня, че това обговаряне би било смислено единствено ако се
разгръща от резервоара на едно не глухонямо, а преизпълнено със смисъл мълчание, от една дълбока душевна съкровеност, от една-единствена, ако искате,
„основна дума”. Дионисий Псевдо-Ареопагит призоваваше колкото по-възвишен
е предметът, за който говорим, толкова речта ни да бъде по-краткословна,
докато най-сетне угасне в бездната на онова мълчание, което е всъщност безусловната пълнота на смисъла. Изречена именно оттам, дори обозначаващата
най-нищожния предмет дума няма да бъде просто бърборене.
Георги Каприев: Искам за финал все пак да напомня тезата на Владимир Лоски,
която макар и негова, мисля, не се отнася само до Православието, а до цялото
християнство. Тезата, че християнската традиция има за свой фермент иновативността. Че самият двигател на християнската традиция е в нейната
иновативност. И когато тя се изгуби, тогава, ще добавя аз, се появява и това
скъсване на връзката между поколенията или онова, което нарекохме тук по
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този начин.
И така: необходимостта от говорене и необходимостта от мълчание, необходимостта от встъпване в традицията и страхът от Бога, необходимостта успоредно с това от иновативност, за да е живо всичко останало, аз мисля, това са
големите предизвикателства пред модерното богословие и пред християнството изобщо, ако не искаме да живеем в наистина постхристиянска ситуация.
Владимир Градев: Напълно съм съгласен и аз с казаното за тази новост. И
това, което трябва да правят и богословите, което трябва да прави и самата
Църква, пък и всички вярващи, е да бъдат винаги отворени за нея. С това и започнахме, с аналогията с Римската империя, когато никой не е очаквал Христа и
неговата Църква, но когато същевременно са били широко отворени и сърцата,
и умовете за Неговото идване, защото е казано „когато се изпълниха времената”. Ние не знаем, както каза и Калин Янакиев в разговора, в какво точно ще
се изрази тази новост и как ще се осъществи връзката с традицията, която
ни гарантира църковността. Струва ми се, бихме могли да приключим нашия
разговор с призива, с който първите християни са завършвали молитвата си:
Марана-та! Дойди, Господи!
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Св. Аврелий Августин
Проповед 137
По евангелие от Иоан 10:1-16
За пастира, наемника и крадеца

1.1. Прескъпи мои, вашата вяра добре знае и знаем, че така сте научени от Учителя, Който учи от небесата, на когото сте възложили надеждите си, че нашият Господ Иисус Христос, Който страда и възкръсна за нас, е Главата на Църквата и Църквата е Неговото тяло, и в тялото Му съществуват единството на
членовете и връзката на любовта, така да се каже, като съвършено здраве1. А
пък ако някой охладнее в любовта, става слаб член в тялото Христово. А онзи,
който вече е прославил нашия Глава, той може дори и да лекува заболелите Му
членове, стига само да не бъдат отсечени от тялото поради прекомерната си
нечестивост, а да остават свързани с тялото в очакване на изцелението. Защото за всеки един телесен член, докато е прикрепен към тялото, все още не е
изгубена надеждата за изцеление, а за този, който бъде откъснат, не може вече
нито да се полагат грижи, нито да бъде лекуван. Следователно, щом Той е Глава
на Църквата и Църквата е Неговото тяло, то целият Христос е Глава и Тяло
1

Често срещано твърдение по отношение на еклесиологията у Августин е, че Църквата, мистическото тяло
на Христа, и съответно членовете на християнската община са свързани с Главата на Църквата, намираща се
в небето. Тази взаимовръзка и взаимозависимост се осъществява благодарение на любовта (caritas). (бел.
прев.)
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на Църквата. Той вече възкръсна – значи Главата се намира на небето2. Нашият
Глава се застъпва за нас. Нашият Глава, Който е безгрешен и безсмъртен, вече
измолва от Бога снизхождение за греховете ни3. Нека и ние, възкръснали на края
и преобразени в славата небесна, да последваме нашия Глава. Защото където е
главата, там са и останалите телесни членове. Но докато сме тук, ние сме членове в тялото Му, нека не губим надежда, защото ще последваме нашия Глава.
2.2. И тъй, братя, забележете силата на любовта на нашия Глава. Той е вече на
небето, но на този свят се измъчва дотогава, докато тук Църквата се измъчва.
Тук Христос страда от глад и жажда, гол е и странник, болен е и е в тъмница. Защото Той рече, че изтърпява всичко, което измъчва тук Неговото тяло.
И накрая, когато отдели тялото Си отдясно4, а отляво постави останалите,
от които доскоро е бил унижаван, Той ще рече на онези отдясно: „Дойдете вие,
благословените от Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание Мира”. По какви заслуги? „Защото гладен бях и Ми дадохте да ям”. И така
изброява и останалото, което сякаш лично е получил от тях – дотолкова, че те,
неразбирайки, ще Му отвърнат: „Господи, кога Те видяхме гладен или странник,
или в тъмница?”. И Той ще им отговори: „Доколкото сте сторили това на едного
от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили”.
Така е и в нашето тяло: главата е отгоре, краката са на земята: и все пак,
щом сред тълпата и сред голяма хорска навалица някой те настъпи по крака,
нима главата ти не казва: „Настъпваш ме”? Никой не е настъпил нито главата,
нито езика ти, тя е най-отгоре, на сигурно място, нищо лошо не  се е случило,
и все пак, тъй като чрез посредничеството на любовта съществува неразривно
единство от главата до петите, езикът не се дели от него, а казва: „Настъпваш
ме”, въпреки че никой не го е докоснал. Следователно, както езикът, без никой
да го докосва, казва: „Настъпваш ме”, така и Христос, Главата на Църквата, без
никой да Го докосва, изрича: „Гладен бях и Ми дадохте да ям”. А на онези, които
не са сторили това, казва: „Гладен бях и не Ми дадохте да ям”. И как завършва?
Така: „Тия ще отидат в огън вечний, а праведниците – в живот вечен”5.
3.3. Ето защо, когато Господ казва, че Той е Пастирът, казва също, че Той е и
Вратата. Имаш тук и двете: „Аз съм вратата” и „Аз съм Пастирът”6. Вратата
е в Нашия Глава, а пастирът – в тялото Господне. Защото Той казва на Петър, в
когото единствен основава Църквата:7 „Петре, любиш ли ме?”. А той отговаря:
„Обичам Те, Господи”. „Паси Моите овци”. И за трети път пита: „Петре, любиш
ли ме?”. Петър се натъжи при третото запитване8: сякаш че Онзи, Който бе
2

Аврелий Августин   се спира отново на идеята, че Главата на Църквата е в небето, а Христовата Църква
представлява Тялото Му на земята – в случая това е подходът repetitio. Срв. Sermo 22,10; 229/K,1; 299/C,2;
Enarr.in Ps.30,II,1-3; 60,1; 138,2.

3

Опозицията между Главата на Църквата, Който е безгрешен, и грешното Тяло кореспондира на отношението
между Спасителя и спасените (вж. Enarr. in Ps.2,3,37; Sermo 361,13).

4

Тялото Христово, т.е. Църквата се намира отдясно на Върховния Съдник (срв. De agone chr .26,28).

5

Мат. 25:34-46.

6

Иоан. 10:9-1

7

В лицето на Петър се персонифицира цялата Христова Църква и по-специално – всички пастири.

8

Иоан. 21:15-17
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видял гузната съвест на отрицателя, не виждаше и вярата на изповядващия се
в любов9. Той беше го познавал винаги, дори и когато Петър сам не познаваше
себе си. Защото той не познаваше себе си, когато изрече: „Готов съм да отида
с Тебе и на смърт”10, и не знаеше колко е слаб. Това наистина често се случва
с болните – болният не знае какво става в него, а пък лекарят знае, въпреки че
болният страда от болестта, а лекарят – не. Лекарят казва повече за това, което става в другия, отколкото онзи, който е болен, за това, което става в него.
Следователно в случая Петър е болникът, а Господ – лечителят. Петър казваше,
че притежава сила, която всъщност нямаше, а Другият само с едно докосване на
пулса на сърцето му казваше, че той три пъти ще се отрече от Него. И случи се
така, както предсказа Лекарят, а не както предположи болният11. Ето защо след
възкресението Си12 Господ пак го попита, не защото не знаеше, че той носи в
сърцето си любовта към Христос, а за да може с тройното признание на любов
да изличи тройното отрицание от страх.
4.4. Ето защо Господ настоятелно запита Петър: „Петре, любиш ли ме?”13, сякаш казва: „Какво ще Ми дадеш, с какво ще Ми покажеш, че ме обичаш?”. Какво
смяташе Петър да даде на Господа, Който възкръсна, отиде в небесата и седи
от дясната страна на Отца? Сякаш му е казал: „Това Ми дай, покажи Ми, че Ме
любиш, като пасеш овците Ми, като влезеш през вратата, а не прескачаш отдругаде”. Вие чухте, когато се четеше Евангелието: „Който влиза през вратата, пастир е на овците, който прескача отдругаде, той е крадец и разбойник и
иска да открадне, убие и погуби”14. Кой е този, който влиза през вратата? Който
влиза чрез Христа. А кой е той? Който подражава страданието Христово, който
познава смирението Христово; и въпреки че Христос се е преобразил заради нас
в човек, нека човекът да знае, че не е Бог, а човек. Защото този, който иска
да изглежда като Бог, а всъщност е човек, той не подражава на Онзи, който,
въпреки че е Бог, се е преобразил в човек. А пък не ти се казва: „Бъди нещо помалко, отколкото си”, а: „Знай какъв си”. Знай, че си слаб, знай, че си човек, знай,
че си грешник, знай, че Той отсъжда, а ти си опетнен. Нека опетнеността на
сърцето ти се разкрие в изповедта ти15 и ще принадлежиш към стадото Христово. Защото изповедта на грешниците приканва лекаря, който ще ги излекува,
а този, който при боледуване казва: „Здрав съм”, не търси лекар. Нима не влязоха
в храма митарят и фарисеят? Единият се гордееше със здравето си, другият
показваше раните си на лекаря. И първият казваше: „Боже, благодаря Ти, че не
съм като този митар”. Гордееше се, че е над другия. Значи, ако митарят беше
9
В коментара си върху този диалог Августин и на други места използва паралелизма между тройното
признание в любов, което трябвало да изличи тройното отрицание (срв. sermo138,4; 147/A,1-2; 295,3-4;
296,1-3; 340/A,3).
10

Лука 22:33.

11

Лука 22:33-34;55-61

12
Моментът на този разговор е отбелязан от Августин и други проповеди: вж. sermo 147/A,1; 229/B,2; 295,4;
340/A,3.
13

Иоан 21:15.

14

Иоан 10:1-2;10.

15

В проповед 29,2 и 67,1, Августин говори за това, че съществува „двойна” изповед – confessio laudis и
confessio peccatorum, като втората е свързана с първата, защото признаването на собствените грехове е вече
и възхвала на Бога.

26

2008 / брой 2 (25) / зима

здрав, фарисеят щеше да го възненавиди, защото нямаше да има над кого да се
самоизтъква. Как тогава е попаднал там един тъй завистлив човек? Той изобщо
не е бил здрав и понеже наричаше себе си здрав, не си тръгна изцелен. А вторият, свел очи към земята, без дори да смее да вдигне поглед към небето, се биеше
в гърди с думите: „Боже, бъди милостив към мене грешния”. И какво казва Господ:
„Казвам ви, че митарят отиде у дома си оправдан повече, отколкото фарисея,
понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унижен, а който се смирява, ще
бъде въздигнат”16. И така, които превъзнасят себе си, те искат отдругаде да
прескочат в кошарата, а които се смиряват, влизат в кошарата през вратата.
Затова казва за единия „влиза”, а за другия „качва се”. Който се качва, виждате,
е този, който се стреми нависоко, но не успява да влезе, а пада. А онзи, който се
снишава, за да влезе през вратата, не пада, а става пастир.
5.5. Но Господ говори за трима души и тях трябва да разгледаме според Евангелието: пастир, наемник и крадец. Смятам, че при четенето на Евангелието
забелязахте, че Той дава определение за пастира, дава определение за наемника,
дава определение и за крадеца. Господ казва, че пастирът залага живота си за
овците и влиза в кошарата през вратата. Казва, че крадецът и разбойникът
влизат отдругаде. Казва също, че наемникът, като види вълк или крадец, побягва, защото не го е грижа за овците, защото е наемник, а не пастир. Първият
влиза през вратата, защото е пастир, вторият се прекачва отдругаде, защото
е крадец, а третият, като вижда онези, които искат да грабят овците, се плаши
и побягва, защото е наемник и не го е грижа за овците, именно защото е наемник17. Ако сме разкрили кои са тези трима души, вие, свети хора, откривате кои
да обичате, кои – да търпите, и от кои да се пазите. Пастирът трябва да бъде
обичан, наемникът – търпян, а крадецът – отбягван. В Църквата има хора, които Апостолът казва, че „проповядват Евангелието според случая, в търсене на
лична изгода”18 – било пари, уважение или светска почест. Проповядват с желанието по какъвто и да е начин да получат за себе си облаги и искат не толкова
доброто на този, комуто проповядват, колкото лична изгода. Ако пък онзи, който
слуша да се говори за спасението от човек, който сам не е спасен, е повярвал в
това, което той проповядва, но не е възложил надеждите си на човека, чрез когото проповедта за спасение е достигнала до него, то този, който проповядва,
ще изгуби, а този, комуто се проповядва, ще спечели.
6.6. Ето, чуй как Господ казва на фарисеите: „На Мойсеевото седалище седнаха“19.
Но не само тях има предвид Господ: Той сякаш наистина изпращаше повярвалите
в Христа в юдейско училище, за да научат там как да достигнат до царството небесно. Та нали Господ дойде затова, да основе Църквата, да отдели онези
юдеи, които имаха правилна вяра, правилна надежда и правилна обич, както се
отделя жито от плявата, и чрез тайнството на обрезанието да издигне стена,
о която да се опира другата стена от необрязани езичници, а Той сам да бъде
16

Лука 18:10-14

17

Чрез настойчивото повторение Августин умишлено иска да акцентира върху това, че любовта (caritas)
изключва търсенето на какъвто и да било личен интерес.
18

Фил. 1:21.
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Мат. 23:2.
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крайъгълен камък помежду тези две стени, идващи от различни посоки?20 Не е ли
казал Господ затова, че тези два народа ще бъдат един: „Имам и други овци, които не са от тая кошара”? А говори на юдеите: „И тях трябва да приведа и ще
бъде едно стадо и един пастир”21. Ето затова два бяха и корабите, на които бе
повикал своите ученици, и те представляваха тези два народа, когато хвърлиха
мрежите и вдигнаха такъв огромен товар и голямо количество риби, че мрежите
едва не се раздраха, и казва: „И тъй напълниха и двата кораба”22. Двата кораба
означават една Църква, състояща се от два народа, но обединени в Христа, ако
и да идват от различни посоки. Това означават също Лиа и Рахил23, двете жени
с един и същи съпруг. Това означават и двамата слепци, които седяха край пътя
и на които Господ върна светлината24. И ако се вгледате в Писанията, на много
места ще откриете да се загатва за двете църкви, които всъщност не са две,
а една. Именно за това служи крайъгълният камък – от двете Църкви да направи
една. За това служи онзи Пастир: от две стада да направи едно. Следователно
нима Господ, Който, както виждаме, е можел да създаде Църквата и да има свое
учение отделно от юдеите, трябва да изпраща онези, повярвалите в Него, да
се учат при юдеите? Но с името на фарисеите и книжниците Той обозначава
някои хора, които ще бъдат в Църквата Му, които едно ще говорят, а друго ще
вършат, а Той сам се представя в образа на Мойсей. Именно защото Мойсей
представлява Божия образ, затова и поставя пред себе си завеса, когато говори
пред народа, защото докато приелите Закона се отдаваха на плътски наслади
и въжделения и желаеха земното царство, пред лицето им бе поставена завеса,
за да не могат да виждат Христос в Писанията. Но след като покривалото бе
смъкнато след смъртта на Господа, видяха се всички тайни на храма. Ето защо,
когато висеше на кръста „храмовата завеса се раздра на две от горе до долу”25;
и апостол Павел открито заявява: „Но кога се обърнеш към Господа, покривалото
се снима”. А който не се обърне към Христа, дори и да чете Мойсей, „покривало
лежи на сърцето му”26. Така казва Апостолът. И тъй, какво казва Господ, когато
предрича, че ще има такива в Църквата Му? „Книжници и фарисеи седнаха на
Мойсеевото седалище: затова всичко що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте”27.
7.7. Като слушат казаното против тях, лошите клирици искат да го изопачат.
Защото аз чух как някои искат да изопачат тези думи. Нима, ако беше им позволено, те не биха го заличили от Евангелието? Но понеже не могат да го заличат,
те търсят как да го променят. Ала тук е Господнята милост и състрадание и
не им позволява да направят това. Понеже Той е обгърнал и уравновесил всички
Свои слова чрез Своята истина, така че ако някой пожелае да изличи нещо от20

Има се предвид, че първото Христово пришествие префигурира Неговото второ (и крайно) пришествие.
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Иоан 10:16-17.
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Лука 5:2-7.
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срв. Бит. гл.29.
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там или да внуши нещо чрез злонамерено прочитане и тълкуване, то онзи, който
има сърце, нека свърже с Писанието откъснатото от него и да прочете думите
по-нагоре или по-надолу и да открие смисъла, който онзи е искал неправилно да
изтълкува. И така, какво мислите, че казват онези, за които е казано: „Затова
всичко що ви кажат да пазите, пазете и вършете” – защото това без съмнение е казано към миряните? Защото какво ще си рече мирянинът, който иска
праведно да живее, като види лошия свещеник? Господ е рекъл: „всичко, що ви
кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте”. Ще
вървя по пътищата Господни, няма да следвам делата на свещеника. Ще слушам
от него не собствените му думи, а словото Божие. Аз ще следвам Господа, а
той – низките си страсти. Защото ако искам да се защитя пред Бога, като Му
река: „Господи, видях, че лош живот водеше онзи Твой свещеник, и затова и аз
така живях”, няма ли Той да ми рече: „О, жалък, нищожен рабе, не чу ли от Мене:
„затова всичко що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им
не постъпвайте”? А пък лошият мирянин, неверен, непринадлежащ към стадото
на Христа, непринадлежащ към житото на Христа, когото търпят като слама
на гумното, какво ще си рече, когато Божието слово започне да го изобличава?
„Хайде де – какви ми ги говориш! Самите епископи и свещеници не спазват това28, а ти караш мен да го спазвам?” Той ще потърси за себе си не покровител
в прегрешението, а другар в наказанието. Защото който и да е онзи лошият, на
когото е искал да подражава, той не ще го защити в Съдния ден. Както всички,
които дяволът съблазнява, са не тези, с които ще се възцари, а тия, с които ще
бъде прокълнат, така и всички, които се подвеждат по грешниците, си търсят
спътници за Геената, а не покровителство за царството небесно.
8.8. И ето как те изопачават онези слова, когато се говори за хората, които
живеят в грях: заслужено е казано от Господа: „затова всичко що ви кажат да
пазите, пазете и вършете”. И те отвръщат: „Право е. Защото ви е казано да изпълнявате това, което ви казваме, а пък да не вършите това, което вършим. Защото ние правим приношения, а вам то не е позволено”. Виждате това човешко
лукавство: какво да се каже? Лукавство на наемници. Понеже ако бяха пастири,
нямаше да кажат това. Ето защо Господ, за да им затвори устата, продължава и
казва: „На Мойсеевото седалище седнаха, затова всичко що ви кажат да пазите,
пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото говорят, а не
изпълняват”. И така, какво излиза, братя мои? Ако Господ говореше за приношенията, щеше ли да каже: „говорят, а не изпълняват”? Нали когато правят приношение, принасят жертва на Бога? Какво е това, което казват, а не изпълняват?
Чуй какво следва: „защото връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят
върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да се помръднат”29. Съвсем открито е изобличил, описал и посочил. А онези, когато така искат да изопачат словото Му, показват, че търсят в Църквата единствено собствена изгода
и че не са чели Евангелието, защото ако го познаваха страница по страница и
бяха прочели всичко, никога нямаше да се осмелят да кажат това.
28
Наставлението на Христос (Мат. 23:2), Августин отнася не само до миряните, но и до свещениците, тъй като
осъзнава, че на тях човешките злини също не са им чужди.
29
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8.9. Но слушайте по-внимателно, защо в Църквата има такива хора, и нека някой
не ми възрази: „Говори за фарисеите, за книжниците и за юдеите, но такива няма
в Църквата. Тогава, кои са всички тези, за които Господ казва: „Не всеки, който
ми казва „Господи, Господи” ще влезе в царството небесно”? И добавя: „Мнозина
ще Ми кажат в оня ден „Господи, Господи, не в Твое име ли пророкувахме и не
в Твое име ли чудеса правехме и ядохме и пихме”. Нима юдеите правят това в
името на Христа? Ясно е, че Той казва това за онези, които се наричат по име
християни. Но какво следва? „И тогава ще им кажа открито: „Никога не съм ви
познавал, махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие”30. Чуй Апостола, който скърби за такива люде. Той казва, че едни проповядват Евангелието
от любов, а други както им е угодно, и за тях казва: „Проповядват Христа
нечисто”31. Право е делото им, но те не са праведни. Правилно е това, което
проповядват, но онези, които проповядват, не са праведни. Как е възможно това?
Защото в Църквата не Бога, а друго търси. Ако търсеше Бога, щеше да е чист,
понеже законният жених на душата е Богът. Всеки, който търси от Бога друго,
освен самия Бог, значи не търси Бога. Вижте, братя: ако съпругата обича мъжа
си задето е богат, то тя не е чиста, защото не мъжа си обича, а златото му,
а пък ако наистина обича мъжа си, и гол и бос ще го обича, и като просяк ще го
обича. Защото, ако го обича, задето е богат, какво ще стане (каквато често е
съдбата човешка), ако той бъде лишен от имуществото си и изведнъж остане
пълен бедняк? Може би ще го изостави, защото това, което е обичала, не е съпругът , а неговото имане. А пък ако наистина го обича, дори и беден да е, още
повече ще го обича, защото ще го обича със състрадание.32
9.10. И все пак, братя мои, нашият Бог никога не може да бъде беден. Богат е
Той, сам е сътворил всичко – небето и земята, морето и ангелите. И видимото,
и невидимото, що е на небесата, сам е сътворил. И въпреки това не богатствата Му трябва да обичаме, а Този, Който ги е сътворил, защото Той не ни
е обещал нищо друго освен Себе Си. Намисли си нещо драгоценно и Той ще ти
го даде – красива е земята, небесата и ангелите, но още по-прекрасен е Този,
Който ги е сътворил. Следователно онези, които проповядват Бога с любов към
Бога и проповядват Бога заради Него Самия, те пасат овците и не са наемници.
Същата такава чистота изискваше от душата нашият Господ Иисус Христос,
когато питаше Петър: „Петре, любиш ли ме?”, което означава „Любиш ли ме?
Чист ли си? Не е ли сърцето ти разпътно? В Църквата Моето ли търсиш, не
своето? Ако си наистина такъв и Ме любиш, паси Моите овци”33. И няма да бъдеш наемник, а пастир.34
9.11. А пък онези, заради които скърби Апостолът, не проповядват чисто. А
какво казва? „Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено,
30

Мат. 7:21-23.
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Фил. 1:17.
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Любовта е един вид непорочност – душата обича Бог като свой законен жених, без да търси лична изгода.
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Иоан 21:15.
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При Августин е от голямо значение идеята, че пастирът Божи не трябва да се грижи за личния си интерес,
защото стадото не е негово, а на Христа (/срв. sermo 295,5; 229/B,2; 296,3; 229/N,1; 340/A,3).
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Христос се проповядва”35. Следователно Той е позволил да има наемници. Пастирът искрено проповядва Христа, наемникът – престорено, понеже към друго се
стреми. Все пак и единият, и другият проповядват Христа. Чуй гласа на пастира
Павел: „Било престорено, било искрено, Христос се проповядва”. Сам Пастирът е
пожелал да има наемници. Защото те правят колкото могат, полезни са, доколкото е възможно. А пък когато Апостолът желаеше човек за изпълнението на други цели, човек, чиито стъпки да следват слабите, каза: „Затова пратих при вас
Тимотея, той ще ви напомни моите пътища”36. И що казва? „Изпратих ви пастир,
който да ви напомни моите пътища, сиреч – човек, който върви така, както аз
вървя”. И изпращайки им пастир, що рече? „Понеже нямам никого равно усърден,
който толкова искрено да се грижи за вас”. Но нали мнозина бяха с него? А какво
следва? „Защото всички търсят своето, а не Иисус Христовото”37, това значи:
„Аз исках да ви изпратя пастир, тъй като има много наемници, но не биваше
да се изпраща наемник”. За извършването на едни дела и поръчения се изпраща
наемник, но за тези, които тогава желаеше Павел, бе нужен пастир. И той едва
откри един пастир сред множеството наемници: понеже малко са пастирите, а
много – наемниците. Но какво е речено за наемниците? „Истина ви казвам: те
вече получават своята награда”38. А какво казва Апостолът за пастира? „И тъй,
ако някой се очисти от тия, ще бъде почетен съсъд, осветен, приспособен за
употреба на Господа и приготвен за всяко добро дело”39. Не приготвен за някое
дело и неприготвен за друго, а приготвен за всяко добро дело. Това казах за
пастирите.
10.12. Сега вече говорим за наемниците. „Наемникът, като вижда вълка, че иде,
оставя овците и бяга”40. Така е рекъл Господ. Но защо? Защото наемникът не го
е грижа за овците. Значи наемникът е полезен дотогава, докато не види вълка
или докато не види крадец и разбойник, но види ли ги – бяга. И кой е този наемник, който не побягва от Църквата, щом види вълк или крадец? Има в изобилие
вълци, има в изобилие и крадци – това са същите онези, които се качват в кошарата отдругаде. Кои са тези, които се катерят? Онези от сектата на Донат41,
които искат да грабят Христовите овци, те се покатерват от другата страна.
Не влизат чрез Христа, защото не са смирени. Качват се, защото са надменни.
А какво ще рече „качват се”? Възгордяват се. Отгде се качват? От другата
35
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Донатисти – секта, наречена така по името на своя основател Донат. Води началото си от разкола, настъпил
през 311–312 год. в Северна Африка по повод избирането на Цецилиан за епископ на Картаген, когато група
духовници с помощта на знатната вдовица Луцила свалят Цецилиан и избират на негово място за кратко
Майорин, а по-късно и Донат. Самият Константин Велики изключил донатистите от клира, след като на двата
събора, свикани по повод на разкола – в Рим 313 г. и в Арл през 314, Цецилиан бил признат за единствен
законен епископ на Картаген. Въпреки гоненията срещу тях (317–321 г.) сектата запазва изключителната си
популярност в продължение на повече от сто години. Донатистите се противопоставяли на присъствието на
грешниците в църквата и смятали, че истинска е само онази Църква, която не допуска грешниците до себе
си.
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страна – затова и искат да се наричат „от тази страна”42. Тези, които не са в
единението, са от другата страна и оттам се качват, тоест – възгордяват се
и възжелават да грабят овци. Вижте как се възгордяват: казват „Ние създаваме
светостта, ние създаваме справедливостта, ние създаваме праведниците”. Ето
откъде се покатерват, но „всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унижен”43.
Защото нашият Господ Бог има власт да ни смири. А пък вълкът е всъщност
дяволът: дебне, за да съблазни, същите са и неговите последователи, понеже
речено е, че са облечени в овча кожа, а отвътре са вълци грабители44. Ако наемникът види някой, че говори неистини или мисли по начин гибелен за душата
си, или че прави нещо потайно и престъпно, и все пак изглежда, че тази личност
има влияние в Църквата, откъдето той се надява на някаква изгода, то действително е наемник. И когато вижда, че човекът гине в греха си, вижда, че върви
след вълка, вижда, че е захапан за гърлото и повлечен към гибел, не му казва:
„грешиш”, не го упреква, за да не изгуби облагите си. Именно това означава:
„Бяга, щом види вълка”, не му казва: „постъпваш нередно”. Това бягство не е телесно, а е бягство на душата. Този, чието тяло виждаш да седи на едно място,
всъщност в душата си побягва, щом види грешника; и не ще му рече: „грешиш”,
защото вече е негов съучастник.
11.13. Братя мои, нима не се случва понякога свещеник или епископ да застане
на амвона и да не говори от високото друго, освен да не се граби чуждото, да
не се мами, да не се извършват престъпления? Но тези, които „на Мойсеевото
седалище са седнали”, не могат да говорят друго, защото тронът Мойсеев
сам говори вместо тях, не те. Тогава какво означава: „бере ли се грозде от
тръне или смокиня от репей?” и „По плодовете им ще ги познаете”45? Може ли
фарисеят да говори правдиво? Фарисеят е също като трън, как да бера грозде
от тръните? Защото Ти, Господи, си рекъл: „Всичко, що ви кажат да пазите,
пазете и вършете, но според делата им не постъпвайте”. Заповядваш ми да
откъсна грозде от тръните, когато си рекъл: „Бере ли се грозде от тръне?” Но
Господ ти отвръща: „Не съм ти нареждал да береш грозде от тръни, а погледни,
внимавай добре, да не би, както често се случва, лозницата, като се влачи по
земята, случайно да се окаже обгърната от тръни. Защото понякога, братя,
ще се натъкнем на друго: как лозата, опряна върху острицата, тъй като там е
защитена от бодлите, разпростира ластарите си и ги вплита в бодливия плет
и гроздето виси посред тръните. И който види грозда – откъсва го, но все пак
не от тръните, а от лозата, обгърната с тръни. Ето така и онези хора са същински бодли, но като седят на Мойсеевото седалище, обграждат се с лози и
от тях висят гроздовете, които са всъщност добрите слова и поучения. Бери
гроздето и бодлите не бодат, когато четеш: „Всичко, що ви кажат да пазите,
пазете и вършете, но според делата им не постъпвайте”. А ще те убоде, ако постъпваш според делата им. И затова, за да береш грозде и да не се закачиш по
тръните: „Всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, но според делата
42

Тук под da parte се има предвид, че донатистите искат да бъдат разграничавани като секта, т.е. да не се
идентифицират с каноничното християнство.

43

Лука 14:1.

44

Мат. 7:15.

45

Мат. 7:16.
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им не постъпвайте”. Техните дела са тръните, а словата им – гроздето, което
ражда лозата, сиреч – Мойсеевото седалище.
11.14. И така, те бягат, щом видят вълк, щом видят крадец. А бях започнал да
казвам, че от високото място те не могат да кажат нищо друго освен: „Вършете добро, недейте да престъпвате клетва, недейте да лъжете, недейте да
мамите някого”. А пък живеят така, че за да отнемат нечий имот, прибягват
за съвет до самия епископ. И на мен се е случвало някога, от опит го казвам
– защото иначе нямаше да повярвам. Много хора искат от мен лоши съвети,
съвет как да лъжат и мамят, и си мислят, че ми се харесват. Но в Името на
Христа, ако Господ ни позволи да го кажем, никой от тези не ни е изкушил и не
е получил това, което е пожелал от нас. Защото ако така иска Този, Който ме
е призовал, аз съм пастир, не наемник. Но какво казва Апостолът? „Малко ми се
струва да бъда съден от вас или от човешки съд, но и аз сам себе си не съдя,
защото в нищо виновен не се съзнавам, ала не с това се оправдавам, съдия ми
е Господ”46. Не затова е чиста съвестта ми, защото вие я хвалите. Защото как
може да хвалите нещо, което не виждате? Хвали Онзи, Който вижда, пак Той е и
Който поправя, ако съзре нещо, което обижда взора Му. И затова не казваме, че
сме съвсем безгрешни, а се бием в гърдите и се молим на Бога: „Бъди милостив
към мен, за да не греша!”. Все пак смятам, понеже говоря в Негово присъствие,
че не искам от вас друго освен вашето спасение и често стена заради греховете на нашите братя, измъчвам се и се изтезавам в душата си и понякога ги
порицавам; даже никога не пропускам да ги порицая. Свидетели са ми всички,
които помнят какво говоря, колко пъти са били порицавани от мен – и то сурово
порицавани, нашите братя, изпаднали в грях.
12.15. И сега отнасям обобщението си към вас, свети хора. В името на Христа,
вие сте божи народ, вие сте истински християни и членове в тялото Христово: не сте отделени от единството. Съединени сте с членовете на светите
апостоли, със спомена за светите мъченици, пръснати по целия свят, и сте в
обсега на нашите грижи, така че да ви дадем добра равносметка. Но вие изцяло
знаете каква е равносметката ни. Ти, Господи, знаеш що изрекох, знаеш какво
не премълчах, знаеш, че го изрекох от сърце. Знаеш, че плаках пред Тебе, когато
говорех, а не ме слушаха. Смятам, че равносметката ми е точна. Сигурност ми
вдъхва Светият Дух чрез пророка Йезекиил: вие познавате четивото за стража: „И Тебе, Сине Човешки, поставих страж на дома Израилев; кога да кажа на
беззаконника: „Беззаконнико, без друго ще умреш” и ти не кажеш нищо”. Това ще
рече: „Аз ти нареждам да говориш, а ако ти не проповядваш, „ще дойде меч и ще
го отнесе”, тоест „това е, с което съм заплашил грешника”. „И тоя беззаконник
ще умре за своя грях, но кръвта му ще изискам от ръката ти”. И защо? Защото
не е говорил. Ако стражът види идващия меч и надуе тръбата, за да избяга беззаконникът, а той не се спаси, тоест – ако не се поправи, за да не го сполети
участта, обещана му от Бога: „ще дойде меч и ще го вземе – той ще умре за
своя грях, а ти ще спасиш душата си”47. И на това място в Евангелието какво
46

1 Кор. 4:3-4.

47

Йез. 33:7-9.
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друго е рекъл на раба? Когато онзи казва: „Господарю, знаех, че ти си жесток
човек, жънеш каквото не си сял и взимаш каквото не си турил, и понеже се побоях от тебе, отидох и скрих твоята мина, ето вземи, каквото е твое”. А онзи
му рекъл: „О, лукави и нищожен рабе, още повече, защото знаеше, че съм жесток
човек и жъна каквото не съм посял и взимам, каквото не съм турил, алчността
ми трябваше да те научи, че искам печалба от парите си. Тогава защо не даде
парите ми в банката, та като дойда, да си ги получа с лихва”48. Нима казва: „да
дадеш и да получиш”? Ние, братя, даваме; ще дойде Онзи, Който ще получи. Молете се да ни завари подготвени.
Превод от латински:
Ива Меркова-Янкулова
Преводът е осъществен по изданието:
Opere di Sant’ Agostino, v. 31/1, Roma, 1990.

48

Лука 19:21-23.
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Папа Бенедикт XVI / Йозеф Ратцингер, е роден
на 16.04.1927 г. в Марктл на Ин. Следва философия и теология в Мюнхен и Фрайзинг, където на 29.06.1951 г. получава свещенически сан.
След хабилитирането му през 1957 г. с изследване върху Бонавентура академичната му кариера
включва професури в Бон, Мюнстер, Тюбинген и
Регенсбург. Автор е на множество богословски
текстове. На 25.03.1977 г. е ръкоположен за архиепископ на Мюнстер и Фрайзинг. В същата година е посочен за кардинал. През 1981 г. е назначен
за префект на Конгрегацията за учението на вярата. От 1986 до 1992 г. ръководи комисията по
изготвянето на „Катехизма на Католическата
църква”. От 2002 г. е декан на кардиналския колегиум. На 19 април 2005 г. кардинал Йозеф Ратцингер е избран за наследник на папа Иоан Павел
II. Той си дава името Бенедикт XVI.
Книгата Иисус от Назарет е първата му монография, издадена след избирането му за римски
понтифекс. В послеслов към нея той пише: „Сигурно не е нужно да казвам, че тази книга по
никакъв начин не е длъжностно-учителен акт, а
единствено израз на личното ми дирене на „лицето на Господа” (вж. Пс. 26:8). Затова всеки е
свободен да ми възразява. Моля читателките и
читателите само за онзи аванс от симпатия,
без който няма никакво разбиране”.

Папа Бенедикт XVI / Йозеф Ратцингер

Изкушенията на Христа
Спущането на Духа върху Иисус, с което завършва сцената на кръщението,
обозначава нещо като формално полагане в длъжността Му. По тази причина
отците не без основание са виждали в това събитие една аналогия с помазването, чрез което царете и свещениците в Израил са били въвеждани в техните
длъжности. Думата „месия” – христос – означава „помазаник”. Помазването
се схваща в Стария Завет като видимия знак на изпълването с даровете на
длъжността, с духа Божи за тази длъжност. Оттук в Ис. 11:1 сл. бива развита
надеждата за един истинен „помазаник”, чието „помазание” се състои тъкмо в
това, че духът Господен снизхожда над него, „дух на премъдрост и разум, дух на
съвет и крепост, дух на знание и благочестие”. Според свидетелството на св.
Лука, Иисус представя в синагогата на Назарет Себе си и Своето пратениче-
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ство чрез един сроден израз на Исаия: „Дух Господен е върху мене, защото Господ
ме помаза1” (Лук. 4:18; Ис. 61:1). Финалът на кръщелната сцена ни казва, че Иисус
е приел това истинно „помазване”, че Той е чаканият помазаник – че в онзи час
формално Му е било придадено царското и свещеническото достойнство за историята и пред Израил.
Отсега нататък Той стои под силата на това поръчение. За наша изненада трите синоптични Евангелия ни разказват, че първата повеля на Духа Го отвежда
в пустинята, „за да бъде изкушен от дявола” (Мат. 4:1). Вътрешното съсредоточаване предхожда действието, а това съсредоточаване е по необходимост и
борба за поръчението, борба против изопачаванията на поръчението, препоръчващи себе си като негови действителни изпълнения. То е впущане в угрозите
пред човека, защото падналият човек може да бъде възправен само така: Иисус
трябва – това се числи към ядрото на Неговото пратеничество – да встъпи в
драмата на човешката екзистенция, да я извърви до последните  дълбини, за
да намери по този начин „изгубената овца”, да я вземе на раменете си и да я
завърне у дома.
Слизането на Иисус „в ада”, за което говори вероизповеданието, се е състояло
не само в Неговата смърт и след смъртта Му, а е постоянно принадлежно към
Неговия път: Той трябва да обземе цялата история от самите  начала – от
„Адама” насетне, да я извърви и да я изстрада, за да може да я преобрази. Особено Послание до евреи настоятелно подчертава, че към Иисусовото пратеничество, към Неговата солидарност с всички нас, представена още преди това
в кръщението, се числи впущането Му в заплахите и угрозите пред човешкото
битие: „Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята си, та да бъде
милостив и верен първосвещеник пред Бога и да изкупи греховете на народа.
Защото тъй като Сам бе въведен в изкушение и страда, може да помогне и на
онези, които ще бъдат изкушавани” (2:17 сл.). „Ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувства в нашите немощи, а такъв, Който е
бил въведен като нас в изкушение във всичко, но не е сторил грях” (4:15). Така
историята за изкушенията стои в тясна връзка с историята за кръщението, в
която Иисус става солидарен с грешниците. Редом с нея стои борбата на Елеонската планина като повторната голяма битка на Иисус за неговото пратеничество. „Изкушенията” обаче съпровождат целия път на Иисус и в този смисъл
– в пълно подобие с кръщението – историята за изкушенията се проявява като
една антиципация, в която се обобщава борбата на целия път.
Марк установява в своя кратък разказ за изкушенията (1:13) паралелите с Адам
– за изстрадване на човешката история като такава: Иисус „живееше с дивите животни и Ангелите Му служеха”. Пустинята – противообраз на градината
– става място на помирение и оздравяване; дивите животни, представляващи
най-конкретния образ на заплахата за човека, идваща от бунта на творението
и от властта на смъртта, стават приятели като в рая. Възстановен е онзи
1
С италик в библейските цитати се отбелязват местата, в които е налице разминаване с българския синодален
превод на Светото Писание. Съхраняването на варианта, предлаган от автора, се прави с цел да се запази
въвежданият чрез съответните цитати контекст – бел. прев.
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мир, който Исаия известява за времената на Месията: „Тогава вълк ще живее
заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле...” (Ис. 11:6). Където е преодолян грехът, където е възстановено съгласието на човека с Бога, там следва
помирението на творението, разпокъсаното творение става отново място на
мира, както ще каже Павел, който говори за въздишката на тварите, които „с
нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии” (Рим. 8:19).
Не са ли оазисите на творението, възникнали например около бенедиктинските
манастири на Запад, предизвестия за помирението на творението, идещо от
синовете Божии, както – обратно – Чернобил например е покъртителна изява на
заробеното в богоомрачение творение? Марк завършва своята кратка история
за изкушенията с един израз, който може да бъде схванат като намек, отвеждащ към Псалом 90:11 сл.: „...и Ангелите Му служеха”. Същият израз стои в края
и на подробната история за изкушенията при Матея и може да бъде разбран
напълно само чрез зададения там по-мащабен контекст.
Матей и Лука разказват за три изкушения на Иисус, в които се отразява борбата за Неговото поръчение, но заедно с това се поставя и въпросът за какво
изобщо става дума в човешкия живот. Ядрото на всяко изкушение – това става
видимо тук – е избутването настрана на Бога, който, поставен редом с всичко
в нашия живот, изглеждащо по-наложително, бива схващан като второстепенен,
ако не и като излишен и пречещ. Да вкараш света в ред от своето си, без Бог,
да градиш върху своето си, да признаваш само политическите и материалните
реалности за действителност и да оставяш Бог настрани като илюзия, това е
изкушението, заплашващо ни в множество образи.
Моралната жестикулация на изкушението се включва в неговата същност: то
съвсем не ни приканва към самото зло, това би било твърде недодялано. То
настоява, че ни показва по-доброто: да бъдат най-сетне изоставени илюзиите
и да се насочим с пълна сила към усъвършенстването на света. При това то
тръгва с претенцията за истински реализъм: реалното е наличното – власт
и хляб. Обратно на това, Божиите работи изглеждат нереални, един вторичен
свят, от който всъщност няма нужда.
Става дума за Бог: Той ли е действителният, самата действителност, или не
е? Той ли е благият или трябва сами да си изнамерим благото? Въпросът за
Бога е основният въпрос, който ни поставя на кръстопътя на човешката екзистенция. Какво трябва да прави или да не прави спасителят на света – това е
въпросът в изкушенията на Иисус. Трите изкушения са идентични при Матей и
Лука, само подреждането е различно. Ще последваме предлаганото от Матей
заради последователността на степенуването, чрез което е изградено.
Иисус „като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, огладня” (Мат. 4:2).
За Израил по времето на Иисус числото 40 е вече изпълнено с богато символно
съдържание: то най-напред ни напомня за 40 дни на Израил в пустинята, които
са времето на неговото изкушение и времето на особената богоприближеност.
По-нататък те ни карат да мислим за 40 дни, прекарани от Моисей на плани-
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ната Синай, преди да получи правото да приеме словото Божие, свещените
скрижали на Завета. Те могат да ни напомнят още за равинския разказ, според
който Авраам по пътя към планината Хорив, където трябвало да пожертва сина
си, 40 дни и нощи не е докосвал ядене и пиене и се е хранел от погледа и речта
на съпровождащия го ангел.
Отците, в едно вече малко игрово разширение на числовата символика, са разглеждали числото 40 като космическо число, като числов знак на този свят
изобщо: четирите края на света описват цялото, а десет е числото на заповедите. Числото на космоса, умножено по числото на заповедите, се превръща
в символен изказ за историята на този свят изобщо. Иисус отново преброжда
едновременно изхода на Израил и после блужданията и смутовете на историята
въобще. Четиридесетте дни на глада обземат драмата на историята, която
Иисус приема и пренася в Себе си.
„Ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове” (Мат. 4:3) – така
гласи първото изкушение. „Ако си Син Божий...” – ще чуем тези думи и от хулителите под Кръста: „Ако си Син Божий, слез от кръста...” (Мат. 27:40). Още
Книга Премъдрост е предвидяла тази ситуация: „Защото, ако този праведник е
син Божий, Бог ще го защити...” (2:18). Хула и изкушение преминават тук едно
в друго: Христос трябва да даде доказателство за претенцията Си, за да добие правдоподобност. Това искане на доказателства преминава през цялата
жизнена история на Иисус, в която отново и отново му се натяква, че не се е
легитимирал достатъчно, че най-сетне трябва да стори голямото чудо, което
да отмахне всяка двузначност и всяко противоречие и да посочи с яснота за
всекиго кой и какво е или не е Той.
И ние издигаме срещу Бога и Христа и Неговата Църква това изискване в хода
на цялата история: Ако Те има, Боже, тогава трябва да се покажеш. Тогава
трябва да разкъсаш облака на твоята прикритост и да ни дадеш яснотата, за
която претендираме. Ако Ти, Христосе, действително си Синът, а не един от
просветлените, както и да встъпват те в историята, тогава именно Ти трябва
да направиш това по-отчетливо, отколкото Го правиш. А сетне трябва да дадеш
на Църквата Си, ако ще трябва да е Твоя, друга мяра еднозначност, отколкото
 е присъща в действителност.
Към този момент ще се върнем при второто изкушение, защото той образува
същинския му център. Доказателството за божествеността, предложено от
изкусителя при първото изкушение, се състои в превръщането на пустинните
камъни в хлябове. Най-напред иде реч за глада на самия Иисус – така го е видял
Лука: „Кажи на тоя камък да стане хляб” (Лук.4:3). Матей разбира обаче изкушението по-мащабно, тъй както то е бивало и бива отново и отново отправяно
още по време на живота на земния Иисус и в хода на цялата история.
Какво е по-трагично, какво противоречи на вярата в един добър Бог и в един
Спасител на човечеството повече от глада в човечеството? Не трябва ли
първoто легитимиране на Спасителя пред и за света да е, че Той му дава хляб
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и слага край на всеки глад? По време на странстването из пустинята Бог е
изхранвал народа Израил с хляб от небето, с манната. Вярвало се е, че някакъв
образ на месианското време с право може да се открие в това: не е ли трябвало
и не трябва ли спасителят на света да се легитимира чрез това, че дава на
всички да ядат? Не е ли проблемът с изхранването на света и – по-общо – не
са ли социалните проблеми първият и същински мащаб, чрез който да бъде измервано спасението? Може ли някой, ущърбен относно този мащаб, с право да
се именува „спасител”? Марксизмът – по във висша степен понятен начин – е
превърнал тъкмо това в ядро на своето спасително обещание: той щял да се
грижи щото да приключи всеки глад и „пустинята да стане хляб”...
„Ако си Син Божий...” – що за предизвикателство. И не трябва ли да се каже същото и на Църквата: ако искаш да си Църква Божия, тогава преди всичко друго
се погрижи за хляб за света – другото ще дойде отподире. Трудно е да се отговори на това предизвикателство, тъкмо защото викът на гладуващите така
силно прониква и трябва да прониква в ушите и душите. Отговорът на Христос
не може да бъде разбран само от историята за изкушенията. Темата за хляба
преминава през цялото Евангелие и трябва да бъде видяна в цялостното му
разгръщане.
В живота на Иисус има още две големи истории, свързани с хляба. Едната е
умножаването на хлябовете за хилядите, последвали Господа в пустошта. Защо
сега е направено онова, което преди това е било отхвърлено като изкушение?
Хората са се стекли, за да чуят словото Божие и в името на това – изоставили всичко друго. И така именно, като хора, отворили сърцето си за Бога и един
за друг, те могат да приемат хляба по праведен начин. В чудото с хлябовете
следователно се съдържат едновременно три неща: най-начело е търсенето на
Бога, на Неговото слово, на правилното наставление за живота. Освен това
хлябът бива измолен от Бог. И най-сетне, взаимната готовност за поделяне е
съществен елемент от чудото. Вслушването в Бога става живот в Бога, а той
води от вярата към любовта, към откриването на другия. Иисус не е равнодушен към глада на хората, към телесните им нужди, но ги поставя в правилната
взаимовръзка и им придава правилния порядък.
Тази втора история, свързана с хляба, предварващо насочва към третата и
е подготовката за нея: последната вечеря, превърнала се в евхаристията на
Църквата и в постоянното хлебно чудо на Иисус. Той сам става зърно умряло,
принасящо много плод (Иоан. 12:24). Той сам е станал хляб за нас и това умножаване на хляба ще трае неизчерпаемо до края на времената. Така разбираме
сега думите на Иисус, които Той взима от Стария Завет (Втор. 8:3), за да
отблъсне с тях изкусителя: „Не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което
излиза от Божии уста” (Мат. 4:4). По това има един израз на екзекутирания от
национал-социалистите немски йезуит Алфред Делп: „Хлябът е важен, свободата е по-важна, най-важното е обаче несломимата вярност и поклонението без
предателство”.
Където този ред на благата не се съблюдава, а се поставя с главата надолу,
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там повече не се появява справедливост, там вече не се полагат грижи за
страдащия човек, но там освен това се накърнява и разрушава тъкмо сферата
на материалните блага. Където Бог бива гледан като вторична величина, която
временно или въобще може да бъде оставена настрана в името на по-важни
неща, там се провалят тъкмо тези привидно по-важни неща. Не само негативният финал на марксистките експерименти доказва това.
Едва построената върху само техническо-материални принципи помощ за развитие, давана от Запада, която не само пропуска Бога, но и изтласква хората от
Бога с гордостта на своята многознайковщина, превърна Третия свят в трети
свят според днешния смисъл на думата. Тя изхвърли устойчивите религиозни,
нравствени и социални структури и положи своя техницистичен манталитет
в празното. Тя вярваше, че може да превръща камъни в хляб, но тя даваше камъни вместо хляб. Става дума за примата на Бога. Става дума за неговото
признаване като действителност, без която нищо друго не може да бъде добре.
Историята не може да бъде направлявана встрани от Бога посредством чисто
материални структури. Ако сърцето на човека не е добро, нищо друго не може
да бъде добро. А благостта на сърцето може да идва в последна сметка само
от онзи, който е Благостта – Благото – сам по себе си.
Може, разбира се, да се пита защо Бог не е направил един свят, в който присъствието Му да е по-очевидно; защо Христос не е завещал някакъв друг, неустоимо поразяващ всекиго блясък на Своето наличие? Това е тайната на Бога
и човека, в която не можем да проникнем. Ние живеем в този свят, в който Бог
именно няма очевидността на непосредственото, а може да бъде дирен и откриван само чрез въздигането на сърцето, само чрез „изхода” от „Египет”. В този
свят ние трябва да противостоим срещу заблудите на неистинни философи и да
научаваме, че не живеем само с хляб, а най-напред и преди всичко от послушанието спрямо словото Божие. И където това послушание живее, там израстват
мисловните нагласи, които биха могли да осигурят и хляб за всички.
Да пристъпим към второто изкушение на Иисус, чиято значимост като образец
е в някакъв смисъл най-трудна за разбиране. Изкушението трябва да се схваща
като един вид визия, в която отново е обобщена една особена угроза за човека и
за поръчението на Иисус. Най-напред, тук има нещо поразително. Дяволът цитира Светото Писание, за да примами Иисус в своята клопка. Той цитира Псалом
90:11 сл., говорещ за закрилата, която Бог дава на вярващия човек: „Защото ще
заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще
те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си”. Тези слова добиват
още по-особена тежест от това, че са казани на свято място. Действително,
цитираният Псалом е свързан с храма. Молещият се надява на закрила в храма,
защото домът Божи трябва да има силата на особено място за божествена
закрила. Къде човекът, вярващ в Бога, би следвало да се усеща по-сигурен, отколкото в свещеното пространство на храма? (Вж. по-подробно по тази тема
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, Erster Teil, Freiburg – Basel – Wien, 1986, 88 сл.)
Дяволът се проявява като познавач на Писанието, способен да цитира Псалома с
точност. Целият разговор по второто изкушение изглежда от формална гледна
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точка като спор между двама библеисти: дяволът действа като богослов, забелязва Йоахим Гнилка по този повод.
Владимир Соловьов подхваща този мотив в своето Кратко повествувание за
Антихриста: Антихристът получава от Тюбингенския университет почетен
докторат по теология; той е голям библеист. С това описание Соловьов дава
драстичен израз на скепсиса си относно определен тип екзегетична ученост,
разпространен по негово време. Това не е „не” на научното изясняване на Библията като такова, а едно изключително здравословно и необходимо предупреждение за възможните му погрешни пътеки. Тълкуването на Библията действително
може да се превърне в инструмент на Антихриста. Това не ни се казва едва от
Соловьов, а е иманентното настояване на самата история за изкушенията. Найлошите книги, служещи за разрушаването на образа на Иисус, за демонтажа на
вярата, са изплетени от привидни резултати на научната екзегеза.
Днес Библията е в голяма степен подведена под мащаба на така наречената
модерна картина на света, чиято основна догма е, че Бог изобщо не може да
действа в историята, така че всичко, отнасящо се до Бога, следва да се положи
в областта на субективното. Тогава Библията вече не говори за Бога, за живия
Бог, а тогава говорим вече единствено ние самите и ние определяме какво може
да върши Бог и какво искаме или трябва да вършим ние. И тогава Антихристът
ни казва с жеста на висшата научност, че екзегезата, четяща Библията с вяра
в живия Бог, вслушвайки се при това в самия Него, била фундаментализъм. Само
неговата екзегеза, уж чисто научната, в която сам Бог нищо не казва и няма
нищо за казване, била на висотата на времето.
Богословският спор между Иисус и дявола е един актуален за всички времена
диспут относно правилното изложение на Писанието, чийто основоположен херменевтичен въпрос е въпросът за образа на Бога. Спорът относно изложението
на Библията е в последна сметка спор за това кой е Бог. Тази битка за образа
на Бога, за която става дума в диспута относно валидното библейско изложение, се решава обаче конкретно при образа на Христа: Той, който е останал без
светска власт, той ли е действително Синът на живия Бог?
По този начин структурният проблем на забележителния диалог върху Писанието
между Христос и изкусителя въвлича директно в сърцевината на съдържателния
проблем. За какво иде реч там? Това изкушение е бивало вкарвано във връзка с
мотива „хляб и зрелища”: след хляба трябвало да бъде предложена сензацията.
Понеже простото телесно насищане очевидно никога не е било достатъчно за
човека, налагало се онзи, който не желае да допусне Бог в света и в човека,
да предложи гъдела на увличащите възбуди, тръпката от които да измести и
изтласка религиозното вълнение. Това обаче не може да е имано предвид тук,
понеже в изкушението видимо не се предполагат никакви зрители.
Същинската тема просветва в отговора на Иисус (Мат. 4:7), отново зает от
Второзаконие (6:16): „Не изкушавай Господа, Бога твоего!”. Във Второзаконие
това е един намек за историята как Израил е бил заплашен да загине от жажда
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в пустинята. Той стига до бунт срещу Моисей, който се превръща в бунт срещу
Бога. Този бунт срещу Бога е описан в Библията по следния начин: „Те изкушаваха Господа, думайки: дали е между нас Господ, или не?” (Изх. 17:7). Става дума
следователно за същото, което бе вече обсъждано по-нагоре: Бог трябва да се
подложи на експеримент. Той бива „пробван”, както се изпробват стоки. Той
трябва да се подчини на условията, които ние обявяваме за необходими относно
нашите съвести. Ако Tой сега не осигурява обещаната от Псалом 90 закрила,
той следователно не е Бог. Той е фалшифицирал собствената си дума, а по този
начин и самия Себе си.
Тук пред нас стои целият голям въпрос как може да се познава Бог и как може
да не се познава, как човекът може да стои при Бога и как може да Го изгуби.
Арогантността да се превръща Бог в обект и да Му се вменяват нашите лабораторни условия не може да открие Бога. Защото тя вече предпоставя, че ние
отричаме Бога като Бог, понеже поставяме себе си над Него. Защото ние отблъскваме цялото измерение на любовта, на вътрешното вслушване и признаваме за действително единствено подлежащото на опитна проверка, даденото ни
под ръка. Който мисли така, прави самия себе си бог и по този начин принизява
не само Бога, но също така света и самия себе си.
От тази сцена на храмовата стряха се открива обаче и поглед към Кръста.
Христос не се е хвърлил от покрива на храма. Той не е скочил надолу. Той не е
изкусил Бога. Но Той се е спуснал в дълбините на смъртта, в нощта на самотата, в изоставеността на беззащитния. Той поема риска от този скок като акт
на любовта, идваща от Бога за човеците. И затова е знаел, че при този скок
би могъл да падне най-накрай единствено в благатите ръце на Отца. Така се
изяснява действителният смисъл, задаван от Псалом 90, правото на онова висше и неограничено доверие, за което иде реч там: който следва волята Божия,
знае, че във всички съпътстващи го угрози той не губи една висша закрила. Той
знае, че фундаментът на света е любов и поради това дори там, където никой
човек не може или не иска да му помогне, има право да продължи в доверие към
Онзи, Който го обича. Този вид доверие, с каквото ни упълномощава Писанието и
към което ни приканва Господ, Възкръсналият, е обаче нещо съвсем различно от
предизвикателството към Бога, искащо да превърне Бог в наш слуга.
Да пристъпим към третото и последно изкушение, връхната точка на цялата
история. Дяволът завежда визионерски Господа на една висока планина. Той Му
показва всички царства на света и тяхната слава и Му предлага царуването
над света. Не е ли точно заради това изпратен Месията? Не трябва ли Той да
бъде царят на света, обединил цялата Земя в едно голямо царство на мира и
благосъстоянието? Както спрямо изкушението с хляба са налице две забележителни контрастни съответствия в историята на Иисус, така е и тук.
Възкръсналият Господ сбира своите „на планината” (Мат. 28:16). И тогава Той
наистина казва: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята” (28:18). Тук
има две нови и различни неща: Господ има власт на небето и земята. И само
който има цялата тази власт, има действителната, спасяващата власт. Без
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небето земната власт остава винаги двусмислена и трошлива. Само власт, поставяща се под мярата и съда на небето, тоест на Бога, може да бъде власт за
добро. И само власт, която стои под благослова на Бога, може да бъде такава,
на която да се разчита.
Към това се прибавя другото: Иисус има тази власт като възкръснал. Това значи: тази власт предполага Кръста, тя предполага смъртта Му. Тя предполага
другата планина – Голгота, където Той, обруган от хората и напуснат от своите си, увисва на кръста и умира. Царството Христово е различно от земните
царства и тяхната слава, показвана от Сатаната. Тази слава е, както показва
и гръцката дума doxa, привидност, която се разпръсква. Христовото царство
няма такава слава. Тя расте посредством смирението на благовестие в онези,
които се оставят да бъдат сторени негови ученици, които се кръщават в троичния Бог и пазят заповедите Му (Мат. 28:19 сл.).
Нека се върнем обаче към изкушението. Истинското му съдържание става видимо, когато прозрем как то постоянно приема нов и нов облик в хода на историята. Скоро след това християнската държава се опитва да превърне вярата в
политически фактор за единството на империята. Царството Христово трябва
да добие сега облика на едно политическо царство и неговата слава. Безсилието на вярата, земното безсилие на Иисус Христос трябва да бъде подпомогнато
чрез политическа и военна власт. През всички векове се възправя в многообразни
форми наново и наново изкушението да бъде подсигурена вярата посредством
властта и вярата наново и наново застава пред заплахата да бъде задушена в
прегръдките на властта. Борбата за свободата на църквата, борбата за това,
царството на Иисус да не може да бъде идентифицирано с никое политическо
образувание, трябва да бъде водена във всички векове. Защото цената на сплавянето между вяра и политическа власт се състои в последна сметка винаги в
това, че вярата постъпва на служба при властта и трябва да се преклони пред
нейните мащаби.
В историята за страстите на Господа алтернативата, за която става дума
тук, се проявява във вълнуващ облик. Във висшата точка на процеса Пилат
дава да се избере между Иисус и Варава. Единият от двамата трябва да бъде
пуснат на свобода. Обикновено ние чуваме в главата си само формулировката
на Евангелието по Иоанна: „Варава пък беше разбойник” (18:40). Гръцката дума
за разбойник обаче би могла да има при тогавашната политическа ситуация в
Палестина специфично значение. Тогава тя е означавала ни повече, ни по-малко
„участник в съпротивата”. Варава е участвал в бунт (Марк. 15:7) и на това
отгоре с обвинение – в тази връзка – за убийство (Лук. 23:19.25). Когато Матей
казва, че Варава бил „прочут затворник”, това показва, че той е бил един от
изтъкнатите участници в съпротивата, ако не и същинският предводител на
въстанието (27:16).
С други думи: Варава е бил месианска фигура. Изборът Иисус – Варава не е случаен. Един срещу друг застават два месиански образа, две форми на месианизма.
Това става още по-ясно, когато обърнем внимание, че Бар-Авва означава „Син

43

Християнство и истина

на Отца”. Това е типично месианско название, култово име за един изтъкнат
предводител на месианско движение. Последната голяма война на иудеите през
132 г. е предвождана от Бар-Кохба – „Син на звездите”. Това е същият тип имеобразуване; демонстрирано е същото намерение.
От Ориген научаваме за един друг интересен детайл: в много ръкописи на Евангелията чак до III век човекът, за когото става дума, се е наричал „Иисус Варава” – Иисус Син на Отца. Той се представя като един вид двойник на Иисус,
който, разбира се, издига същата претенция по съвсем друг начин. Изборът
следователно е между един месия, който води борбата, обещава свобода и собствено царство, и този загадъчен Иисус, Който прогласява самозагубването
като път към живота. Чудо ли е, че масата дава предимство на Варава? (Виж
по-подробно по това при Vittorio Messori в неговата важна книга Gelitten unter
Pontius Pilatus?, немско издание Adamas, Köln, 1997, 64-76.)
Ако трябваше днес да избираме, би ли имал Иисус от Назарет, синът на Мария,
Синът на Отца някакъв шанс? Познаваме ли въобще Иисус? Разбираме ли Го?
Не сме ли длъжни да полагаме усилия и преди, и сега, че да Го опознаем наново?
Изкусителят не е достатъчно груб да ни предлага директно поклонение пред
дявола. Той ни предлага само да се решим за разумното, за превъзходството на
един планиран и добре организиран свят, в който Бог може и да има мястото
си като частно дело, но няма право да ни учи на ум относно най-съществените
ни намерения. Соловьов приписва на Антихриста една книга, Откритият път
към мира и благосъстоянието на света, която се превръща, така да се каже, в
нова Библия и има за свое съдържание поклонението пред благосъстоянието и
разумното планиране.
По този начин третото изкушение на Иисус се проявява като основоположно –
въпросът за това, какво трябва да върши един спасител на света. Той пронизва
целия живот на Иисус. Той се проявява открито още веднъж при един решителен поврат в пътя Му. Петър изказва от името на учениците изповядването на
Иисус като Месията-Христос, Сина на живия Бог, и така формулира една вяра,
която съгражда Църквата и учредява новата, основана върху Христа, общност
на вярата. Тъкмо на това решаващо място обаче, на което в противоречие с
„мнението на хората” се проявява разделното и решаващо познаване на Иисус
и така започва да се създава Неговото ново семейство, стои изкусителят –
заплахата всичко да се обърне в своята противоположност. Господ веднага
разяснява, че понятието за месия трябва да бъде разбирано, изхождайки от
целостта на профетичното послание, че няма предвид светска власт, а Кръст
и възникващата по силата на Кръста съвсем нова общност.
Петър не го е разбирал обаче по този начин: „И Петър, като Го взе настрана,
захвана да Му възразява: милостив Бог към Тебе, Господи! Това няма да стане
с Тебе”. Четем ли тези думи върху фона на историята за изкушенията – като
тяхно завръщане в решаващия миг, едва тогава разбираме невероятно острия
отговор на Иисус: „Махни се от Мене, сатана! Ти си ми съблазън! Защото мислиш
не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко” (Мат. 16:22 сл.).
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Не казваме ли обаче отново и отново на Иисус, че Неговото послание води до
противоречие с господстващите мнения и така носи заплахата от неуспех,
страдание, преследване? Днес християнската империя или светската папска
власт не са вече изкушения; но да се тълкува християнството като рецепта за
прогреса и общото благосъстояние да се признава за същинската цел на всяка
религия, а следователно и на християнската – това е новият облик на същото
изкушение. То се облича днес във въпроса: Какво толкова е донесъл Иисус, щом
не е въвел по-добрия свят? Не трябва ли това да е съдържанието на месианската надежда?
В Стария Завет преминават една в друга, все още неотделени, две линии на
надеждата: очакването на оздравения свят, гдето вълк ще живее заедно с агне
(Ис. 11:6), в който народите на света ще потекат към планината Сион и за
който е в сила: „ще прековат мечовете си на орала, и копията си – на сърпове”
(Ис. 2:2-4, Мих. 4:1-3). До него обаче стои схващането за страдащия раб Божи,
един Месия, Който спасява, преминавайки през презрение и страдание. По време
на целия Му път и наново в предпасхалните Му разговори, на Иисус се е наложило
да покаже на учениците Си, че Моисей и пророците са говорили за Него, външно
безсилния, страдащия, разпнатия, възкръсналия; наложило Му се е да покаже, че
тъкмо така се изпълняват предвещанията. „О, несмислени и мудни по сърце да
вярвате на всичко, що са казали пророците!” – така говори Той на учениците
пред Емаус и така трябва да каза отново и отново нам през всички векове,
защото ние продължаваме да си мислим, че Той е трябвало да докара златната
ера, щом е искал да бъде Месия.
Иисус обаче ни казва още какво е възразил на сатаната и какво е казал на Петър, и какво е разяснил наново на учениците пред Емаус: че никое царство от
този свят не е Царството Божие, спасителното състояние на човечеството
par excellence. Човешкото царство остава царство на човеци и който твърди,
че е в състояние да изгради здравия свят, той се съгласява с измамата на сатаната, той полага света в ръцете му.
Тук, разбира се, възниква големият въпрос, който ще ни съпровожда през цялата
тази книга: Но какво всъщност е донесъл Иисус, щом не е докарал световния
мир, благосъстояние за всички, не е докарал по-добрия свят? Какво е донесъл?
Отговорът звучи съвсем просто: Бог. Донесъл е Бог. Той е донесъл Бог, Чийто
лик бавно се е разкривал преди – от Авраам, през Моисей и пророците до литературата, посветена на премъдростта, Бог, показал лицето Си само в Израил и
под многобройни затъмнявания почитан от народите на света, този Бог – Бог
на Авраам, Исаак и Иаков, истинския Бог, Него е донесъл Той на народите на
Земята.
Той е донесъл Бог: сега познаваме лика Му, сега можем да го призовем. Сега познаваме пътя, който ние като хора в този свят трябва да поемем. Иисус е донесъл Бог, а с това и истината за нашето накъде и откъде; вярата, надеждата и
любовта. Само поради вкоравеността на сърцата си ние мислим, че това е мал-
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ко. Да, Божията власт е безшумна в този свят, но тя е истинската, трайната
власт. Отново и отново нещата изглеждат така, като че ли делото на Бога е
въвлечено в битка на живот и смърт. Отново и отново обаче то проявява себе
си като същински устойчивото и спасителното. Всичките царства на света,
които тогава Сатаната е успял да покаже на Господа, са се междувременно разпаднали. Тяхната слава, тяхната „докса” се е проявила като привидна. Славата
Христова обаче, смирената и готова за страдание слава на неговата любов, не
е залязла и няма да залезе.
Иисус е победил в борбата срещу Сатаната: на лъжовното обожествяване на
властта и благосъстоянието, на лъжовното обещание за едно бъдеще, даващо
посредством власт и икономика всичко на всички, Той противопоставя божествеността на Бога – Бог като истинното благо за човеците. Срещу приканването да се поклоним на властта, Господ противопоставя едни думи от Второзаконие – същата книга, която се цитира и от дявола: „Господу, Богу твоему, трябва
да се покланяш и Нему едному да служиш” (Мат. 4:10; Втор. 6:13). Основната
повеля за Израил е основна повеля и за християните: само Богу следва да се
покланяме. При тълкуването на Проповедта от планината ще видим, че тъкмо
това безусловно „Да” относно първия скрижал на Второзаконието включва в
себе си и „Да” относно втория скрижал – уважението към хората, любовта към
ближните. Както при Марк, и при Матей историята за изкушенията завършва с
израза: „и ето, Ангели дойдоха да Му служат” (Мат. 4:11; Марк. 1:13). Така се изпълнява Псалом 90:11: Ангелите Му служат; Той се е проявил като Син и затова
над Него, новия Иаков, родоначалника на един Израил, станал универсален, стои
отворено небето (Иоан 1:51; Бит. 28:12).
Преводът е осъществен по: Joseph Ratzinger Benedikt XVI., Jesus von Nazareth.
Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, Freiburg – Basel – Wien, 2007,
54-74.
Превод от немски:
Георги Каприев
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Калин Янакиев

ВЪЗМУТИТЕЛЕН ЛИ Е
ЗА СЪВЕСТТА ДОГМАТЪТ
ЗА ВЕЧНИЯ АД
„Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век” – този последен
член на Никео-Константинополския символ на вярата, както е видно, съдържа
понятието за „бъдещия век” (aiōn); за онова, което ще бъде след всеобщото
възкресение на мъртвите. Но това, което „ще бъде” тогава, включва според
вярата на Църквата както вечния живот – участието във вечния живот на
Бога, така и „втората смърт”, т. е. ада. Разбира се, че най-тежък проблем за
богословието създава именно последният. За Царството Божие ние знаем малко
и най-същественото е, че „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не
е идвало това що Бог е приготвил за ония, които Го обичат” (1Кор. 2:9). Това
„незнание” обаче на великата светла тайна на Царството не изкушава ума и
сърцето. Напротив, ужасната и тъмна тайна на ада е породила още през първите векове на Църквата изкушението на Оригеновото учение за apokatastasis tōn
pantōn, т.е. „възвръщането”, „възстановяването” на всичко.
Нека следователно първо да кажем нещо за общото съдържание на това учение,
за да можем след това да разберем защо, макар да е учение на един само християнски мислител от зората на богословието, то е в определен смисъл постоянно изкушение за християнската съвест и ум.
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Разбира се, учението на Ориген за „апокатастасиса” има и своите специфични
метафизически предпоставки, но те – направо трябва да кажем – са най-несъщественото и най-преходното в него. Те най-лесно могат да бъдат отчленени
от него и разкритикувани като несъгласни с дълбинните основи на вярата. Много по-съществени и много по-травматизиращи за християнския ум са богословско-етическите предпоставки на учението на Ориген и те са следните: „Бог е
благ. Ако това е така, Бог желае всички да се спасят. Бог обаче е и всемогъщ.
А това значи, че онова, което Той желае (а именно – всички да се спасят), не
може да не стане. И тогава, при положение че не се спасяват всички, едно от
двете следва неминуемо – или Бог всъщност не е всеблаг (и не желае тъкмо
всички да се спасят), или – не е всемогъщ: желае всички да се спасят, но въпреки Неговото желание не всички се спасяват и волята Му не е всемогъща. Бог
обаче безспорно трябва да е всеблаг и всемогъщ. Ние не можем да Му отречем
нито едното, нито другото, без да „произведем” с това в ума си едно понятие, с
което действителният Бог не може да има нищо общо. И ако това е така – то
адът (в който по делата им справедливо ще идат необърналите се от злото си
грешници) не може да бъде окончателен и вечен, както го изповядва ортодоксалното вярване. Адът не може да бъде окончателно духовно място, вечна мъка.
Лесно може да се съобрази защо според Ориген заключението е такова. Защото
ако адът е вечно отчуждение, то значи някои (онези, които ще идат в него)
няма да се спасят – во веки веков. И тогава – или Бог, оставящ ги там, не е
благ (защото не е направил така, че и те да се спасят), или не е всемогъщ – и
въпреки Неговото желание те не са се спасили. Но тъй като Бог е и всеблаг, и
всемогъщ, и това няма как да се отрече от вярващия в Бога, ние няма как другояче да мислим за ада освен – всъщност – като за последното, най-болезнено
средство – най-изостреното хирургическо оръдие, с което именно всеблагият
Бог, Който желае всички да се спасят, прави тъй, че и най-отчаяно противящите се на спасението все пак да се освестят и Божията всеблага и всемогъща
воля да възтържествува.
По този начин според Ориген мъката на ада, от наказание, се превръща в пароксично-болезнено средство, което Бог е приготвил за най-упоритите грешници,
та да ги обърне и очисти.
Но това вече означава и че адът от място на вечна мъка се превръща у Ориген
в чистилище. Не „чистилище” като „средно място” – между рая и ада (както е в
по-късната католическа доктрина), а в смисъл, че адът, самият ад е по-своята
най-дълбока същност чистилище: място, в което най-злите и най-отчаяните
грешници се очистват по най-болезнения, последния възможен начин. Откъдето
пък следва, второ – че адът не може да бъде вечна участ. В края на краищата, този последен и най-остър инструмент на Божието домостроителство на
спасението ще свърши своята работа и благата воля ще възтържествува над
всяка душа, ще дойде във всемогъщата си победа. Всички, които са в ада, рано
или късно ще се възстановят, ще преживеят „апокатастасис”. И този апокатастасис ще е „на всичко”.
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Ето това е, накратко и схематично, есхатологичното учение на Ориген. Трябва
да се каже, че това учение е предизвикало радикално отхвърляне още приживе на
Ориген, а вече в 543 г., малко преди Петия вселенски събор в Константинопол,
по искане на император Юстиниан Велики то и експлицитно се осъжда като
противоречащо на църковната вяра.
Въпреки това осъждане обаче, оригенизмът векове след слизането си от историческата сцена на богословието продължава да вдъхновява възражения срещу битието на ада и в този смисъл да остава жив като есхатологически теологумен.
Много е характерно, че тези възражения срещу доктрината за ада се появяват
с по-голяма честота на почвата на православното богословско съзнание, а през
ХIХ и ХХ в. – и сред религиозните философи, определящи се като вкоренени в
православната духовна традиция. Трябва да спомена тук от богословите – о. С.
Булгаков (в Невеста Агнца и в Тълкувание на Апокалипсиса) и о. Пол Евдокимов (в
излязлата и на български книга Православието), а от философите, на първо място, Н. Бердяев (в За назначението на човека. Опит за есхатологическа етика),
а след това по-умерения и софистициран в отрицанието си Евгений Трубецкой
(в Смисълът на живота). Би могло да се говори следователно (като добавим
тук и парижкия кръг „Жив Бог”) за цяла неооригенистка струя в православното
богословие.
Как могат да бъдат представени тезите на този неооригенизъм и как би могло
да им бъде отговорено от позициите на църковно-богословската ортодоксия?
Това е основната тема на нашата статия.
И тъй, първият аргумент на неооригенизма (формулиран от Н. Бердяев) гласи:
идеята за ада е по-принцип една изтезаваща идея, една идея, вдъхваща ужас, а
чрез изтезание и заплаха човек може да бъде принуден към какво ли не. Онова
обаче, на което човекът е принуден чрез страх, дори да би било добро обективно,
се лишава от ценност и значимост – то не е нравствено постижение.
Каква е същността на този аргумент?
Адът, казва се тук – всъщност е хетерономен на религиозното благочестие
мотив за християнски живот. И това е така, защото страхът от ада е несъвместим с любовта към Бога. Ако ние се подвизаваме за своето спасение и се
стремим към Бога от страх пред ада, то ние не се стремим истински към Бога.
Любовта към Бога и страхът пред ада са несъвместими – казва това възражение.
Сериозна ли е тази мисъл? На мен ми се струва сериозна.
Нека се опитаме следователно да я разгледаме с подобаващата  задълбочена
критичност. Ако става дума просто за страха за моето собствено наличие
и благополучие – да, любовта и страхът са несъвместими: „В любовта страх
няма” (1Иоан 4:18). Не е ли вярно обаче, че колкото повече съм безразличен към
някого, толкова по-малко се страхувам от това как „стоя” по отношение на
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него; какъв съм във връзката с него? Ако връзката ми с един човек е „слаба” в
екзистенциален смисъл, аз наистина не се страхувам от това какво представлявам в тази връзка.
Ако обаче аз обичам някого, въпросното „безстрашие” съвсем не е нещо подразбиращо се. Колкото повече почитам и обичам, толкова повече се боя: от корумпиране, от пропадане, от разкъсване на тази връзка. Колкото повече почитам и
обичам, толкова повече обратното, противоположното на тази връзка – нейното разрушаване и разкъсване, нейното изчезване – е за мен непоносимост. Ако
аз полагам живота си в тази връзка; ако за мен животът, смисълът на живота
е тази връзка, то обратното – отчуждението ми от нея, скъсването  е равно
на лишаване от живот. Животът вън и без тази връзка е равен на смърт за
мен. Той е – направо казано – живяна смърт, той е безсмислица – празнота,
пустота. Живот без благо и – направо – без битие, без нищо. „Без него – казвам
– животът ми нищо не е”.
Е, питам: несъвместима ли е значи любовта със страха? Напротив: изглежда,
че колкото повече обичам, толкова повече се боя. Ако аз обичам изключително
силно, ако полагам смисъла на живота си в любимия ми, няма ли да се ужасявам
аз от това да се окажа недостоен за него. Та нали ако бъда недостоен, не бих
могъл да съм с него! А това означава да живея вън от онова, в което е положен
целият смисъл на живота ми, и животът ми да бъде празен. Аз даже питам
следното: не се ли преживява по принцип толкова повече като недостоен онзи,
за когото любимият му има максимално екзистенциално присъствие в битието
му? Колкото по-силно екзистенциално присъствие има за мен обичаният, почитаният, толкова по-трепетно, толкова по-естествено аз се чувствам слаб и
недостоен за него. Колкото по-силно обичам, почитам, превъзнасям, толкова повече усещам: „Не съм достоен за него”! Толкова повече следователно аз съм близък – поради любовта си – до ада и до непоносимостта. Но не значи ли тогава
това, че адът е именно иманентната вътрешна възможност на религиозната
връзка – която е и най-интензивна, най-екзистенциално наситена, най-екзистенциално всеизчерпваща?
Тук някой би могъл да възрази. Но ако адът е възможността, която съществува
тъкмо за обичащите Бога, то той би бил по-скоро празен. Да, изневярата, която
би прекъснала една дотам екзистенциално-съществена връзка, би реализирала
ужас именно за обичащия, но тъкмо той и никога не би изневерил. Неговият
ужас от накърняване на връзката именно за него не е актуален. Ужасността на
иманентната на тази връзка възможност от прекъсване тъкмо за него е найабстрактна. Наистина, целият ужас, целият ад на тази възможност прозират
именно онези, които полагат живота си в тази връзка – защото за тях скъсването  е живот-без-живот. Но точно за тях тази възможност е и най-нереална
като действителност.
Да, но аз припомням, че тук ние отговаряме на възражението, че адът, това е
догматическа реалия, която ни принуждава към любов. Какво виждаме обаче?
Виждаме, че истината е по-скоро в това, че ние не обичаме, защото се страху-
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ваме или още по-малко – обичаме толкова повече, колкото повече се страхуваме,
а напротив – страхуваме се, защото обичаме. Сиреч виждаме точно обратното
на онова, което се казваше във възражението. Защото там се казваше така:
няма никаква стойност онази любов или добродеяние, които съществуват от
страх пред мъка. Защото те са принудени чрез изтезания. Адът според християнското вероучение съществува, следователно – има опасност неговото утвърждаване да обезцени цялостния религиозен живот. Какво виждаме обаче ние? Аз
не обичам, защото се страхувам, а точно обратното – аз се страхувам, защото
обичам. И даже – колкото повече обичам, толкова повече се страхувам. Адът
следователно не е логически предшестващ, а логически последващ любовта.
Той не я причинява. Тя, грубо казано, го причинява. Не любовта към Бога е (принудената) алтернатива на ада. Адът е (не „принудената”, а „естествената”,
иманентната) алтернатива на любовта към Бога.
Казват: но ако адът беше просто тази обратна възможност на максимално
интензивната връзка с Бога, то адът щеше да е празен, а християнската догматика го утвърждава като „населен”. Населен, обаче с кои? Щом не с онези,
които полагат живота си във връзката с Бога и за които той е страшната
обратна възможност на тази връзка, то значи с онези, които без-страшно се
отвръщат от тази връзка или я оскверняват. Какво излиза тогава? Излиза, че
адът именно никого не принуждава – нито онези, които стават негово достояние, нито онези, които остават вън от него. Онези, които са в него, са в него
въпреки страха, който той трябва да вдъхва (те са в него именно защото не
се страхуват от него; защото адът не е успял да ги принуди да се ужасят от
него и да започнат да обичат Бога). Светците пък, които не са в ада, обичат
Бога не защото са се страхували от ада, а обратно – те са се страхували от
ада, защото са обичали Бога.
За кои тогава адът е „изтезание”? Кои адът формира хетерономно към морално
и религиозно деяние?
Да, адът може да бъде превърнат в плашило и хетерономен мотив за религиозна
връзка и ние трябва да признаем това. Но да отричаш битието на ада поради
това негово възможно употребяване в религиозния живот е несериозно. Адът е
чисто и просто страшната възможност на отчуждаването от Любимия, а не
страшната инстанция, която те мотивира и поражда – хетерономно – любовта и религията ти. Това последното – тази страшна инстанция, създадена и
утвърждавана, за да те „изнасили“ към вяра – може да се отрече, но първото –
страшната отчужденост от Любимия, въобще не може да се отрече, защото тя
чисто и просто е реална, реална възможност; обратното на живота-с-любимия,
имаща я не за да те плаши, а плашеща те, защото я има и не може да я няма,
щом има любов и вкорененост на целия живот, битие и благо в нея.
Едно друго съзвучно с разглежданото възражение срещу догматическото положение за ада гласи: адът прави човека утилитарист, хедонист в религиозния
живот, т.е. лишава религиозността му от безкористност. До голяма степен
това разсъждение е продължение и развитие на предишния аргумент. Понеже
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адът плаши и ужасява, човекът, който вярва в него, избира (утилитарно) да обича Бога, за да не падне в този ужас. Той е утилитарист – обича Бога не защото
(всъщност) Го обича, а защото… обича себе си.
Какво е погрешното в това разсъждение? В най-дълбок смисъл (както и в предишното възражение) презумпцията, че адът е нещо „създадено”, при това с
определена „цел” по отношение на човека. Всъщност адът въобще не е „инструмент”; не е реалност, създадена (или поне допусната) „за да” – плаши, поощрява,
мотивира и т.н., и за която подир неизбежното  критично разграждане да заключим: Бог, щом Той е именно Бог – т.е. Любов, желаеща ответна безкористна
любов – не би могъл да я създаде.
Тук вече няма да психологизираме, а направо ще кажем отново: адът е иманентната обратна на свързаността на тварта с Бога – извора на всички жизнени
блага – реалност. Умозаключението е съвсем просто. Ако Бог е извор на всяко
благо, на всяко битие и на всеки смисъл (което и нео-оригенизмът не може да
не признава, щом е християнска доктрина), то ад не може да няма. Защото
човек, бидейки надарен със свобода, може да избере да бъде „кроме” Бога, а с
това, вън от всяко благо, вън от всяко битие, вън от всеки смисъл, което и е
адът – тази „тма кроме-шная”, „външна тъмнина”, в която е пълно само с абсолютната пустота.
Адът не е създаден „за да”, той не е „инструмент” на Бога, създаден за нещо
(което ако не е очистването на грешника, както го мисли Ориген, не би могло да
се приеме като подобаващо за Бога). Адът е по-скоро като обратната страна
на монетата, която не може да я няма. Ако лицето на монетата е това, че Бог
е извор на всяко битие, на всяко благо и на всеки смисъл, то нима обратната
страна няма да бъде: извън Бога няма смисъл, няма благо, няма битие? Няма как
да не бъде така. Ако при това човекът е създаден свободен и той избира дали
да бъде с извора на всяко благо битие и смисъл или да не бъде, то самата му
свобода имплицира възможността за осъществяване на ада.
Адът не е „създаден” от Бога – ето това е погрешната презумпция. Адът е обратната страна на Божествената онтология. „Адът е нужен не за това, за да
възтържествува справедливостта за злите, а за да не бъде човека изнасилван
от (Божественото) добро” – признава дори възмущаващият се от една догматическа „обективация” на ада Бердяев. Тази негова мисъл изглежда разумна,
но дори в нея присъства споменатата погрешна презумпция. Адът, повтарям,
въобще не е „за това” или пък „за друго”. Адът не е институция, било за възтържествуването на Божествената справедливост, било дори за да се осигури
сериозност на човешката свобода и „да не бъдем изнасилвани към добро”. Тази
предпоставка, че адът е „създаден” (или най-малкото – че е „допуснат” или „оставен”) – е погрешна. Защото всъщност именно при търсенето на отговора „за
какво” (би могъл да е създаден или допуснат адът) ние стигаме до богословската несъстоятелност на всички възможни отговори.
Нека се опитаме да се убедим, че е така.
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И тъй, може ли адът да е „създаден” (или допуснат) за вечно наказание? Този
отговор веднага се сблъсква с нравствено възмущение и теологическо затруднение. Бог не би могъл да създаде ада за вечно наказание, тъй като Бог, открит
ни в Иисуса Христа – Бог, Който е Любов, Който е Спасител, въобще не желае
просто да накаже злодея. Той желае да го обърне. Не е подобаващо за Бога да
желае, при това с пределната си Божествена воля, наказанието. Затова мисълта „адът е създаден за последно и вечно наказание” се сблъсква с невъзможност
именно в духовната атмосфера на християнството (нещо забелязано още от
Ориген).
Вторият възможен отговор на въпроса „за какво” Бог би могъл да създаде (или
да допусне) ада може да гласи: адът е създаден, за да възтържествува справедливостта. Този отговор също е верово невъзможен за християнството. Бог
не може да има тържеството на справедливостта, при това на възмездителната справедливост, като пределно тържество на Своята воля. Бог е милост
и тържество за Него би било – дори въпреки справедливостта, да помилва. Бог
Сам говори чрез пророк Осия: „Милост искам, а не жертва” (Ос. 6:6). Следователно адът не би могъл да е създаден и за да тържествува справедливостта,
защото дори ако тя би тържествувала, Бог не би тържествувал, казано малко
парадоксалистки.
Може би тогава адът е „създаден” (или оставен), за да бъдат отделени найсетне добрите от злите. Но и този отговор е теологически неприемлив. Защото добрите – ако са наистина добри според посочената от Бога мяра: „Бъдете
съвършени, както е съвършен вашият Отец небесен” (Мат. 5:48), не могат да
желаят като последно свое желание да бъдат избавени от злите. Казано направо: ако пределното желание на добрите би било да бъдат избавени от злите, те
не биха били съвършено добри. Същински добрите не искат да бъдат избавени
от злите, а да избавят злите от злото им. Още по-малко такава несъвършена
„доброта” би пожелал или допуснал като предел на Своята воля Бог.
Не издържа на изпитанието на християнската съвест дори този отговор: Бог
е „създал” (или оставил) ада, за да не бъде човекът насила и по неизбежност
избиращ доброто. Защото Бог все пак не е дал свободата самоцелно и като
абсолютна – последна ценност. Той е дал свободата като възможност и способност за добродеяние, за спасение. Бог не би дал свободата просто за да
„осигури” и да „гарантира” възможността на злите, ако пожелаят, да останат
в злото си. Бог наистина е дарил свободата на човека сериозно и съдбоносно,
но не я е дарил без промисъл. Ако този отговор бе верен, тогава по-скоро би бил
прав Ориген. Бог би имал право да използва най-радикално средство да пречупи
упорстващите в злото си. И адът да се опразни.
Ето защо адът не бива да се мисли нито като „създаден”, нито като „оставен”
заради някаква цел на Бога. Той не е целе-съобразно съществуваща реалност.
Той е, пак казвам, неотмислимата обратна възможност на връзката с Бога. Найясно виждана и с най-голям ужас усещана именно от свързаните с Бога. Защото
ужасът и бездънната провала на ада е най-ясно прозрима от праведника. Тъкмо
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понеже той полага живота си в Бога, понеже съзнава, че животът е в Бога, той
е онзи, който има най-остро ясновидение какво означава животът без Бога, „кроме” Бога. Ако аз полагам целия си живот в Бога, за мен и тъкмо за мен, животът
„кроме” Бога би означавал нищо да не остане от живота ми, той, той да бъде
смърт. Която обаче – о, ужас – аз ще живея!
Обръщам се към елементарния житейски опит – вън от всякаква религиозност.
Нали всеки, който е влюбен, познава това съзнание: ако ме напусне; ако се прекъсне връзката, животът, който ме чака без него, когото обичам, ще ме смаже,
той ще бъде равен на смърт, но не на успокояващата смърт на нищото, а на
ужасната смърт, която аз ще живея. Ще живея пустотата, ще живея празнотата, нищото, безсмислието да съм без този човек. С колко повече сила това
важи за религиозната връзка. И как би могло да се поиска от онзи, който вярва,
изповядва и е убеден, че всяко битие е от връзката с Бога, че всяко благо е от
връзката с Бога, да се съгласи, че ад няма, че адът е неистинен догмат? Та той
знае, че адът, това е отрицанието на връзката с Бога. Той не го желае – тъкмо
защото знае най-добре бездната му – дори на най-последния злодей; той не го
„оправдава” или „обосновава” като някаква целесъобразност. Но той не може да
го отрече, тъй както ако виждаш лицето на монетата, не можеш да отречеш,
че тя има и опако.
При Тома – казват, – при Данте, при средновековните теолози, адът е израз на
патоса на разделянето (Н. Бердяев). Оттук следва, че вместо „възмутителното” му оправдаване ние трябва да поведем една борба срещу него. Защото борбата на религиозната съвест против ада е довеждане на борбата срещу злото
докрай. Смята се, че ако ние кажем „ад няма”, ад не бива да има, ние преставаме
да се отвращаваме от злото, приемаме го, умиваме го. Напротив – настоява
Бердяев – борбата срещу ада, борбата да няма ад е тъкмо: борбата срещу злото да бъде доведена докрай. Защото докато има ад, злото не е преборено – Бог
не се е преборил със злото докрай.
Да, това възражение звучи силно. Изглежда, че ако има ад, борбата срещу злото
не е доведена до победа. Бог следователно не е възтържествувал след деня на
Страшния съд въпреки мнението на средновековните теолози, които са убедени
точно в обратното.
Но що значи „оправдание на ада”, което приписват на средновековната теология? Ако това значи някой да се опитва да обоснове, че е добре, че има ад
(например, защото това е справедливо), добре е, че има ад (защото така праведните се ограждат от злите), това наистина изглежда възмутително. Никой
религиозен човек, никой християнин не бива да се опитва да каже, че е „добре”,
че има ад. Че има ад, не може да е „добре” по никакъв начин. Адът е зло. Казано
дръзко – адът, както и да го стилизираме – винаги е някакъв триумф на сатаната. Не е „добре”, че справедливостта (спрямо злите) тържествува с ада. Жалко
е, жалко е всъщност, че те – получили заслуженото си (защото то е заслужено)
– не са се обърнали и не могат да получат милостта и благото. Но ако под „оправдание” на ада се разбира просто обосноваването на неговата зла и ужасна

54

2008 / брой 2 (25) / зима

неизбежност – така, както всъщност прави Тома от Аквино и много други като
него, в това няма абсолютно никаква възмутителност. Защото тук се обосновава и утвърждава не нещо добро, а се утвърждава нещо непоносимо и ужасно,
защото е неизбежно него да го има, ако човек е свободен, а Бог е изворът на
всяко благо, смисъл и битие. А изборът на обратното на извора на всяко благо,
смисъл и битие не може да не е ужас. То е нещо лошо, то е нещо непоносимо
дори, но ние не можем да го отречем поради това.
Сетне: какво означава да се доведе борбата със злото докрай? Всеки, казват
ни, който допуска вечността на ада, отрича довеждането на борбата със злото
докрай, до победа. Довел ли е Бог борбата със злото докрай, ако вечно ще съществува ад? Не, не я е довел докрай – казва ни оригенизмът.
Всъщност и тук има своеобразен паралогизъм. Ако под „довеждане на борбата
със злото докрай” се мисли абсолютното унищожаване на злото (което инак
се изповядва като горящо в ада), това твърде бързо ще ни доведе до необходимостта да изповядаме един цинизъм. Защото да у-нищо-жиш злото, цялото зло,
всяко зло, което е било сторено по протежение на историята – какво означава
това? Не означава ли да кажеш – в крайна сметка няма значение, че това зло
е било сторено? Ето как се разсъждава тук. Ако съществува вечен ад – то
значи злото, (което Бог е допуснал да бъде сторено, макар да не го е желаел),
въпреки че в този ад то пребивава като осъдено – не е победено. Продължава
да има битие (колкото и парадоксално да е то в ада), именно онова, което по
волята Му не бива да бъде. А това значи, че – както и да го мислим – „не-биващото-да-е” по Божията воля – е. И значи Бог, оказва се, няма същинска власт
да наложи волята Си. Или ад има и Бог не е победил злото, или Бог е победил
злото – и вечен ад няма. Следователно, за да бъде наистина победено злото, ад
като вечно място на злото не бива да има. Не само силата на злото трябва
да бъде унищожена, а самото зло трябва да бъде унищожено. Него трябва да го
няма – никъде, никъде повече.
Но как това може да стане, след като зло все пак е било сторено и значи
– е, завинаги вече е онова-което-не-бива-да-е? Дори всеобщото възкресение
настъпва едва след като злото е било сторено. Вижте – разсъждават тук привържениците на нео-оригенизма (в този пункт напр. Евгений Трубецкой): само
за нас, временните същества, злото едва „накрая” е раз-решено и унищожено.
Бог обаче винаги съзерцава цялото време на този свят. За Него – така бихме
могли да си го представим – лъчът на времето започва като един път, тръгващ
пред всемогъщия Му поглед, простира се напред и стига до крайната си точка.
За онези, които се движат по този път, неговият край – краят на времето, на
историята „на този свят” само предстои. За Бога обаче този край вечно е, Той
вечно го зре, защото вечно го е пред-определил. И в този край е абсолютното
утешение, абсолютната изцеленост, до която всички и всичко непременно ще
достигнат. Тя свети оттам за Бога винаги, Той винаги я вижда и винаги вижда
как всички – и злодеите, и техните жертви – в края на краищата – стигат и
потъват в тази безгранична и неомрачавана от нищо светлина. За Бога онова,
което за нас е едва в края на краищата, което е едва накрая, след като, уви,
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толкова много зло е било извършено и толкова страдание претърпяно по лъча на
този път, е винаги. И значи – не накрая, а винаги всяко зло е раз-решено и всяко
страдание изцелено. Тази безкрайна и неомрачавана от нищо светлина, в която
всичко, всичко в края на пътя потъва и която винаги свети пред Божия поглед,
поради което Той винаги съхранява Своя ведър покой, не просто свети там,
срещу Божия поглед – тя хвърля своя мощен блясък от хоризонта на времето
назад и го хвърля с такава сила, че потапя в блясъка си и целия път. И не само
че в края няма ад, защото в края всяко зло е изцелено и разтопено в блясъка на
Божието предопределение; не само в края злото е разтопено в светлината на
раз-решението и вече го няма изобщо – него всъщност и никога не го е имало
истински, защото то винаги е било потопено в светлината, идеща от края, и
винаги е било изпепелено от тази светлина, хвърляща блясъка си назад.
Да, наистина, тази визия на „разтапянето” на злото чрез вечно предопределеното му потапяне в разрешението му води до неговото у-нищо-жаване. Показва
как у Бога злото може да бъде победено (и всъщност вечно е победено) докрай.
Но тази така прекрасна визия, в която на хоризонта няма никакъв ад, а съзерцаващият го отвека (и приготвил го за всички и всичко) Бог пребивава в нивга
несмутен и несмутим покой на Своята удовлетворена воля, е крайно опасна. Защото ако всяко и цялото зло, което е било сторено в историята в края на краищата (и всъщност винаги), е напълно разрешено и сведено до никога всъщност
и не било, тогава и това, че то е било сторено, престава да има значение. За
Бога във всеки случай то няма значение, защото за Него то е всъщност винаги
разрешено. За вярващия то е в края на краищата разрешено, но значи също
няма значение. Това, че претърпелият злото го е претърпял, няма значение (или
винаги, или „в края на краищата”). Това, че извършилият го го е извършил – няма
значение (било във вечността, било в края на краищата).
Но! Дали е наистина добро злото да бъде победено по този начин?
Ние видяхме, че ако Бог именно така го е „победил” (и винаги всъщност го е
победил), то това, че то все пак по пътя към „края” е било извършено и претърпяно, престава да има значение. За временните същества, които непременно ще
се влеят във всеобщата светлина в края – то в края на краищата ще изгуби
значение. За Бога, Който вечно съзерцава тази светлина – то по принцип няма
значение. И ето – тук аз питам: добро ли е наистина – било в края на краищата,
било по принцип – това, че зло е било сторено и претърпяно – да няма значение?
Това, казвам, „разтапяне” на злото чрез вечното му разтваряне в предопределеното му от Бога разрешение, води наистина до у-нищо-жаването му въпреки
неговата извършеност. Но това „разтапяне” е съмнително от гледна точка на
Божията правда. Защото ако злото е не-биващото-да-е (което – „е”), то разтапянето му по този начин води и до това, че то не е вече и „небиващо”. Понеже:
и да „бива”, и „да е било”, щом няма значение, че е било, то не е и „небиващо”
(защото по принцип си е нищо). Да се покаже, че „няма значение”, че злото е
било сторено и изтърпяно (поради пределното му за човека и вечното му за Бога
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предопределено разрешение), е мисъл утешителна, без да е праведна. А това
отново означава – неподобаваща спрямо Бога.
Не може да се каже: аз победих злото, като го направих без значение. „Няма
значение, че злото е било сторено” – как това ще е добро? Напротив, зло е да
можем някога да кажем, че дори едно сторено (и претърпяно) зло в един момент
– или още повече по принцип – е без значение, че е било сторено.
За Бога – осмелявам се да кажа – не „няма зло”. За Бога по-скоро няма зли. Всички са възлюбени. Дори не просто онези, които Го презират, а дори онези, които
Го разпъват – и те са възлюбени от Него. Но тази безпределна любов Божия е
любов, защото тя е въпреки злото. Което означава, че го пред-полага.
Ако злото бъде унищожено в метафизическия смисъл, т.е. бъде превърнато в
нищо по посочения начин, то и самата жертвена любов на Бога, с която Той до
смърт преследва грешниците, за да ги спаси, би се обърнала в нищо. Самата
жертвена любов на Бога означава, че за Бога зло има, че то се пред-полага и
тъкмо то мотивира това Божие „преследване” на грешниците. Той не би ги преследвал с такова упорство, за да ги спаси – с упоритата решимост да понесе
от тях дори кръстната смърт, ако нямаше Сам Той – хоризонта на ада, за който
най-добре знае какъв ужас е.
А на нас ни се казва: адът е нещо, което трябва да отмислим от теологията;
като опразним ада, опразваме злото. Нека да помислим още веднъж какво означава да доведем борбата със злото „до край”. Защото ни казват – борбата със
злото е доведена до край и Бог е триумфиращ само ако адът е унищожен, ако
повече няма ад.
Довеждането на борбата срещу злото „до край” обаче, или краят на борбата
срещу злото, победата над злото, е най-непостижимата мисъл. Защото есхатологията на злото, т.е. неговият „край”, е неизбежно антиномичен.
Какво значи да победиш „злото”? Да го накажеш? Не, това означава само да си
наказал злото, което, уви, е сторено и си остава сторено дори ако е наказано.
Или означава да го опростиш? Злото си остава обаче – и е, и след прошката. Да
утешиш претърпелия злото, да „оправиш работата”? Но онзи, който е утешен,
възмезден, изцелен – си остава претърпял злото. Нима, макар да си поправил,
макар дори да си вдигнал от смъртта убития, няма значение, че той все пак е
бил убит?
Съвестта знае що значи да доведеш борбата със злото докрай. Теолозите
казват – тя е искра Божия в нас. Да видим следователно какво свидетелства
съвестта, как тя се бори със злото.
Какво казва угризението на съвестта, когато ни гризе? Казва ли то: няма да се
успокоя, няма да се преборя, докато не бъда наказан за стореното от мен зло?
Не, не казва точно това. Ние знаем хора, които биват наказвани, но съвестта
им продължава да ги гризе, въпреки че са наказани. Даже ги смятаме толкова
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повече за обърнали се, осъвестили се, прозрели злото в неговата истинска природа, колкото повече не считат наказанието, което търпят, за достатъчен
повод да се смятат вече за чисти.
Казва ли по-нататък угризението – няма да се успокоя, докато злото ми (освен че
е наказано) не бъде и „поправено”? Не, не казва и точно това. Може да има човек,
извършил зло, който да узнае – особено ако е станал вярващ – че в края на краищата злото, което е извършил, каквото и да е то, Бог там, след края на времената,
ще „поправи” по такъв начин, та и помен от него няма да остане. Нима угризението ще спре, ще се „пребори”, придобивайки това знание? Та тази съвест ще се
превърне в цинична съвест в същия момент, в който си приведе този аргумент.
Как гризе съвестта? Това знае всеки, когото съвестта е гризала: съвестта
не говори – бих се успокоил, ако бъда наказан; бих се успокоил, ако злото ми
бъде поправено и т.н. Съвестта просто казва: бих бил удовлетворен, ако не бях
сторил това, което сторих. Искам стореното да не бе (да не е) сторено. Това
е гласът на съвестта – трябва да се съгласим. Което свидетелства, че да се
доведе борбата със злото докрай, означава злото да не е. Злото да го няма. Не,
повтарям, да е наказано (стореното, имащото го, наличното), не да е поправено
(излекувано и т.н. стореното, имащото го), а да го няма.
Това обаче е, тъй да се каже, едната „права”, която очертава есхатологичната
посока на злото. Тя е безспорна – и тук оригенизмът е прав: докато злото го
има – и да е наказано, и да е поправено, и да е отсечено и захвърлено някъде
„вън” – то не е победено и Бог не триумфира. Другата „права” обаче – и затова аз казвам, че есхатологията на злото е антиномична – води към друго. Ако
отново се вслушаме в свидетелството на угризението, ние не можем да не си
дадем сметка, че съвестта, тъкмо ако е будна по отношение на собствения си
грях, говори и това: няма (не бива да има) условие, при което аз да мога да кажа
– онова, което извърших (вече), няма значение, че го извърших. Което означава,
че съвестта е здрава тогава, когато не позволява успокоение. Ако съм сторил
стореното, няма такова условие, не бива да има такова условие, при което да
няма значение, че съм го сторил. Такова условие не може да бъде наказанието
– защото и да изтърпя наказание, пак има значение, че съм сторил стореното.
Това не може да бъде и „поправянето” на злото – защото и да се „поправи” злото – не може да няма значение, че „поправеното” е било сторено и т.н. Няма
условие, при което стореното зло да би могло да бъде лишено от значение. Не
би било добро, би било зло злото да бъде лишено от значение. Зло би било да има
условие, при което да няма значение, че злото е било сторено; би било зло едно
зло да се превърне в чисто нищо.
Но това означава абсолютна антиномия: защото единият „глас” на съвестта
свидетелства: ако злото е било сторено, зло би било при каквото и да било условие да няма значение неговата стореност. Не би било победа над злото, което
е сторено, то да бъде у-нищо-жено, да бъде обърнато в нищо, стореността му
да е – нявга – нищо. Другият пък „глас” на съвестта свидетелства така: не би
било победа над злото, което е сторено, нито това то просто да бъде наказа-
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но, нито това дори то да бъде „поправено” (но да остава сторено). Би било зло
(поражение, не победа) самото това, то да остава. Но тогава победата над
злото, над стореното зло, в предел, би трябвало да означава – то да не остава
въобще. То – стореното – да го няма и същевременно – то, стореното – вечно
да има значение, стореността му никога да не се обръща в нищо. Не е ли това
противоречие? Не чертаят ли „гласовете” на съвестта нещо като две успоредни прави, чието есхатологично пресичане е възможно само в безкрайността? Е,
аз казвам – есхатологията на злото, конечната му съдба, победата над него е
умо-непостижима. Победата над злото означава тези две линии да се пресекат.
А те се пресичат или в тайната на покаянието, или ако тя не е осъществена –
в ада. Там именно злото е обърнато в нищо и същевременно вечно има значение,
вечно гори. Вечно има значение и вечно гори онова, което вече въобще не е.
Да отричаш ада на такива плоски етически основания, че само ако ад няма, злото е победено докрай, а ако го има – победено е не злото, а Богът, означава да
не постигаш антиномичната реалност, която е адът. Той не е някакъв картинен
огън, той е умо-непостижим обект. Впрочем точно така и го открива Св. Писание: адът е „втора смърт”, „смърт на смъртта”. Адът и смъртта, казва се, ще
бъдат хвърлени в огнено езеро – което означава, че ще бъдат хвърлени, за да се
унищожат, за да престанат да са битие. Но това все пак не означава да няма
ад – защото хвърлен в огненото езеро, адът е онази „външна тъмнина”, в която
„червеят им не умира” и „огънят им не угасва”. Сиреч – и нищо, и вечно гризене.
Точно както го и свидетелства съвестта.
Адът е реализираността на антиномичната воля на угризението – реализираността на неговата антиномия, събирането на двете му линии в безкрайността. Единственото „средство”, което може да снеме тази антиномия (която
иначе е абсолютна), е друга една умо-невместимост: покаянието – което затова е и абсолютно тайнство.
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Триадологични основи и
антропологични последици
от духовността на бл.
Августин и византийската
„мистика”
1

Ще започна моето изложение с размисли върху Августиновата духовност. Каква онтология предполага този тип духовност? Знаем, че в мисълта на бл. Августин вярата е дълбоко свързана с индивидуалистичното притежаване на Бога
във формата на интелектуална спекулация, което пък е съдържанието на волевото движение, чрез което умът се стреми да разбере Божията същност (De
Trinitate, 2, I, 1). Тук волята властва над мисленето и го обхваща в себе си по начин,
противоположен на Аристотелевата психология. Августин изисква очистването
на ума като условие за осъществяването на мистичното проникване в Божията
1

Текстът е лекция в Центъра за висши религиозни и богословски изследвания на Богословския факултет
на Университета в Кеймбридж, изнесена през октомври 1999 г. и в Богословския факултет в Университета
в Дърам през ноември същата година: The Trinitarian foundations and Anthropological consequences of St.
Augustine`s Spirituality and Byzantine „Mysticism”, ΕΕΑΕΣΘ, Θεσσαλονίκη, 2002, 105–118.
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същност (De Trinitate, 2, I, 3). Според трактата За Троицата (10, XI, 18-11,VII, 12)
„мистицизирането” на ума се осъществява чрез неговото предаване на волята,
която обединява душата. По този начин волята се разглежда като вътрешна
динамика на усъвършенстването на ума, т.е. като негова „ентелехия” (да използваме Аристотелевия израз). Това означава, че тя се смята за негова същност.
Дълбоко свързан с представата, като присъствие на абсолютната Истина във
формата на логическо-емоционален знак (signum) в съзнанието, умът се стреми
към мистичното съединение (unio mystica), като негово собствено съвършенство,
като осъществяване на собствената му „ентелехия”. Въпреки че тук духовността означава излизане (ek-stasis), откриване заради участието в Цялото, то в
крайна сметка се потвърждава като езотеричен (вътрешен) логическо-емоционален знак, което означава, че индивиудалната psyche (душа) притежава това Цяло.
Така мистичното е дълбоко вкоренено в интелектуалното (ума), защото мистичното обитава в „ентелехията” на ума – в неговата воля за съвършенство.
Затова онтологическото превъзходство на човека означава, че той е духовен,
т.е., че той е Душа, която мисли самата себе си. За пръв път в историята истинският живот се състои в мисленето, т.е. в мистичното осъществяване на волята като мисъл, която притежава Битието. Както казва Августин, дори когато
човекът смята, че притежава тяло, единственото сигурно нещо е, че той мисли
за него. Докато в контекста на неоплатонизма тялото е подложено на реално
онтологично отхвърляне, в мисълта на Августин тялото получава своята онтологична идентичност само като обект на духовно надмощие от страна на Душата.
Тук не става въпрос за едно и също съ-изразяване на човешкото цяло, както е в
късното византийско светоотеческо предание, а изглежда тялото губи своята
конкретна онтологична другост, тъй като неговото реално битие се състои в
това, че то е подвластно на душата, която иска своето собствено волево духовно или мистическо съзерцание (contemplatio). Духовната природа на душата се
състои в тази воля за надмощие, докато не-духовната природа на тялото или на
сетивата се състои в това, че тя е склонна да бъде подвластна именно на волята
за надмощие. Затова дори и в своята теория на познанието Августин отхвърля
всяка възможност за въздействие на сетивата върху душата. Това е, което Етиен Жилсон е нарекъл „le principe de l’interiorite de la pensee”. Никой не научава нищо
от сетивата. Всичко вече съществува в душата: не защото душата е съществувала преди тялото, както е смятал Платон, а защото тя има „вътрешен учител”,
който я учи на всичко. Разбира се, този учител е Бог. Божественото просветление има същата природа като природата на душата и човекът (като същество,
надарено с ум) е по естествен начин същество, просветлено от Бога.
Това улеснява онтологичната анагогия2 от човешкото към божественото. Всъщност особено през първия период на духовното развитие на Августин (до 391 г.)
душата се разбира като онова, което истински открива Света Троица, докато
Христос просто предлага пример за скромен и нравствен начин на живот. Психологическите характеристики на човешката душа могат да се отнесат към
Личностите на Света Троица и по този начин, по анагогичен път, получаваме
2

Анагогия (анагогическо тълкуване) – буквално означава възвисяващо тълкуване, т.е. тълкуване, което
вижда в библейските текстове символи на догматическите символи на вярата. (б. ред.)
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онтологията на триединния Бог, основана върху нашия собствен душевен опит.
Първата от тези психологически триади (De Trinitate, VIII, IХ–Х) е тази на обичащия, обичания и любовта. Тази триада обаче не е достатъчна, тъй като може
да бъде прекъсната от омраза. По-подходяща е триадата, която включва духа,
неговото знание и любовта му към самия себе си. Така човешкото cogito става
триадологично cogito. Накрая, Ипонският епископ говори за триадата, която съдържа memoria, intelligentia, voluntas, и открива съвършената триада в абсолютно
нарцистичната триада на себе-помнене, себе-мислене и себе-любие. Като съчетава Плотин и Порфирий, накрая Августин стига до Платоновата аналогия, която разпознава Бога (като „великия Неоженен” според ироничния израз на Оливие
де Роа) чрез Неговото творение и главно чрез човешката душа.
Както вече казах, смятам, че този анагогичен метод е само една от крачките (и
то първата) в Августиновата триадологична онтология, и не мисля, че той въобще го е изоставил. Но в неговия зрял период виждаме крачка напред, която мисля,
че трябва да се разглежда като по-нататъшно развитие или подобряване на предишната. Тук нямам възможност да изложа аргументите подробно3, но смятам,
че някои основни аспекти на Августиновото триадологично богословие са много
близки с тези на кападокийските отци, макар че съвременни православни догматисти се опитват безусловно да отхвърлят този факт. Тук привеждам като
пример борбата на Августин срещу антропоморфизма в трактата De Trinitate
(15, 15: 23: 24) или неговото ясно различаване между „Divinitas” и „Deitas”, и в разбирането му за Отца не като извор на същността, а като „principium deitatis”
(4, ХХ, 29) или пък отъждествяването в Бога на ума с битието и живота (6, Х,
11). Също така ще спомена Августиновото схващане за Божествената същност
като релационна реалност (7, I, 1), което има първостепенно значение в богословието на св. Атанасий и на кападокийците. Изтъквам и честата употреба от
негова страна на примера с трите човешки лица (приятели или роднини или съседи, както казва той) вместо примера за един затворен духовен субект, и всичко
това, за да предложи модел за осмисляне на независимостта и реалността на
трите Божествени Личности – именно това, което кападокийците правят, макар
че те не настояват върху анагогията, както понякога прави Августин.
След всичко това не мисля, че можем да говорим за есенциализъм на западното
триадологично богословие в противоположност на персонализма на източното
триадологично богословие, както ни е учил Дж. Л. Престиж. Когато става дума
за сравнение с Августиновата триадология, аз смятам, че можем да говорим за
два типа персонализъм – на Изток и на Запад – в зависимост от това как всеки
от тях разбира идеята за единосъщието (ομοούσιος; homoousios). Аз смятам,
че в богословието на Августин намираме sui generis онтология на личностното
общение, основано върху разбирането за единосъщието, вдъхновено от Плотин.
Завършек и последица от неговия анагогичен метод и едновременно корекция
и ново проникновение е тази „волунтаристка” триадологична онтология, която
разглежда тайната на Божието същностно триединство като Негово трансцен3
Това изследване до голяма степен се основава върху моята книга Затворена духовност и смисълът на Аз-а
(Λουδοβίκου, Ν. Η κλειστή πνευματικότητα καί το νόημα του εαυτου. Αθήνα, 1999). В тази книга също може да се
намери подробна библиография.
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дентално ипостазиране (субективиране) чрез силата на Неговата воля. Това
означава, че трите Личности са един Бог, защото те са определени и обединени от една-единствена Цел и от един-единствен Смисъл, който волята може
да предложи. Аз мисля, че тук имаме непосредствено влияние от Плотиновото
отъждествяване на ипостаста на Едното с неговата воля (Енеади VI, 8, 13),
и то във формата на нова християнска трансформация. При Августин тази
воля се променя в същност на Божията любов, която на свой ред е същност
на Неговата абсолютна духовност (i.e. De Trinitate, 15, ХVII, 27, cf. 15, ХХ, 35-15,
ХХI, 41). Като духовна същност на Бога, Божията Воля/Любов обединява Неговата субстанция (същност) и дава на трите Личности тяхната субективност
(ипостасност), като дава единствения абсолютен Смисъл на Тяхното общение.
Това общение няма смисъл per se, а получава своята онтологична идентичност
от този трансцендентален Смисъл, който може да му предложи именно Волята/
Любовта.
Може да кажем, че това учение е философско обяснение на тайната на Божието
единство, което е модел за много западни типове персонализъм до наши дни. Този
тип персонализъм изисква постоянно определяне на личностното общение от
конкретен исторически или институционален Смисъл и така открива същността
или смисъла на общението не в самото него, а винаги извън него. В тази перспектива става почти невъзможно да се твърди, че на Запад общението принадлежи
към „първата философия”, въпреки че има толкова много теории за интерсубективността или за социалното измерение на душата и т.н.4 Това, което липсва,
не е моделът на релационната структура Аз-Ти, а смисълът на общението в
границите на тази структура, без при това да се губи пълнотата на субективността (ипостасността). Както ще видим по-късно, в източното светоотеческо
предание може да се намери друга триадологична онтология, където смисълът на
общението на Личностите лежи в това общение – като дълбоко преобразяване
на всяка философска идея за индивидуална или субективна същност. Тук може да
се каже, че Целта/Смисълът принадлежи на личностите, а не обратно.
По този начин в богословието на Августин за пръв път виждаме истинска богословска онтология на волята, като върховен смисъл или като върховна ценност.
Тази върховна воля или смисъл, или ценност, е абсолютно духовна, абсолютно
божествена и следователно абсолютно недостъпна. Тук намираме връзка на
онто-теологията с метафизиката на ценностите или, по-точно казано, проява
на това, което наричаме „мистика на мощта”, което е другото име за метафизиката на волята за мощ. В духовността на Августин персоналността е
онтологически утвърдена като „ентелехия” на волята за мощ в смисъла, който
Хайдегер дава на тази ентелехия, когато говори за ницшеанската онтология (в
неговото двутомно съчинение за Ницше). Разбира се, аз не твърдя че Августин е
ницшеанец, а твърдя, че Ницше несъзнателно е августинианец. Имам предвид, че
когато се лиши от своята богословска утеха, несъзнателният метафизически
модел на Августиновата мистика, която еднакво се съдържа в неговото триадологично богословие и в неговата онтология на човешката персоналност, става
4

Вж. моето изследване Symbolic or historical transcedentality. An introduction to the notion of communion in
roman catholic ecclesiology (Gregorios Palamas, Vol 77, 1994, pp. 305–346).
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начатък на съвременната онтология на волята за мощ.
Бих искал да припомня, че в мисълта на Ницше волята не е просто психологически продукт; тя е по-скоро същността на душата. Волята означава мощта
като средство за властване: волята е фокусът на мисълта, която властва.
Накрая волята е воля-да бъдеш-още-повече. Това е начинът, по който Ницше
разглежда поддържането на битието в неговата същност. Аз не съм съгласен
с Хайдегер, когато той твърди, че тук главното вдъхновение на Ницше е Аристотелево. Не можем да пренебрегнем факта, че в крайна сметка в Аристотелевата психология волята е контролирана от мисълта. Накратко: мисли се
само това, което се желае. До известна степен в своята онтология Ницше е
„християнин”, което означава, че подобно на Августин волята обхваща мисълта в една мистическа онтология, в която доминира представата, чрез която
мисълта става мощ, и то като абсолютна воля. Представата е par excellence
акт на волята – пътят, по който волята става мистично осъществяване на
битието като такова посредством това духовно надмощие.
В мисълта на Августин определянето на духовния „богообразен” субект е именно тази волева презентативна мисъл, която управлява тялото, материята и
историята, като ги „субективира”, т.е. като им дава техния единствено възможен смисъл. Това е така, защото този акт на духовно надмощие конституира
самата същност на битието като единствената истинска дейност, която дава
смисъл, която може да си представим, и като конститутивен акт на битието.
За да бъде съвсем ясно, ще повторя, че въобще не твърдя, че Августин използва
съзнателно метафизичния модел, който Хайдегер открива у Ницше. Августин е
този, който просто прави възможна тази дълга еволюция от себе си до Ницше,
като формира сърцевината на западната метафизика, докато в неговата собствена мисъл ние откриваме големи богословски, църковни и духовни усилия за
редуциране на последиците от една такава „динамична” онтология. Трябвало е
да изминат векове на постепенна секуларизация, за да може тази сърцевина напълно да се разкрие в ницшеанската, т.нар. „антиметафизична” мисъл. В моята
книга (вж. бел. 2) изследвам накратко тази еволюция, особено в съчиненията на
Дънс Скот, Уилям Окам, Яков Бьоме, Лайбниц, Шелинг и, разбира се, Шопенхауер.
Особено мисълта на Бьоме е ключ за разбирането на начина, по който волята
(като преодолява Плотиновия волунтаризъм, който я поставя в субстанцията на
Едното, както и неговата християнска, Августинова корекция) става „по-изначална” от Бога, изначалното и превъзходно Битие: „Ursein”, както би казал Шелинг. Именно Шелинг ни показва как аз-ността (Selbstheit) става идентична с волята за отделяне от Цялото (Целостта), както и необходимостта от смъртта
на тази аз-ност, за да стане всичко „Sehnsucht” (копнеж) – това първоначално
непонятийно Желание, което властва „над битието. (От друга страна, Лайбниц
ни показва как тази Августинова духовна воля става философия на историята.)
Напълно логично е, че Ницше прави следващата крачка.
По този начин бихме могли да кажем, че Ницше преобръща не Платон, а Августин. Накрая, като идеалистична сърцевина на метафизиката на ценностите
Августиновата онто-теология на волята прави възможен християнския „плато-
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низъм за народа”. Но ако ницшеанският нихилизъм иска да унищожи този Платонически небесен свят на ценностите/идеи, това е така, защото Августиновият мистически нихилизъм пръв е „унищожил” – и то чрез тази метафизика на
мощта – другостта на цялата природа (physis) на творението. Така се открива
пътят за установяването на ницшеанската метафизика: това, което се нарича
„хуманизиране на битието”. Хайдегер приписва това само на ницшеанската мисъл, но очевидно ние бихме могли да твърдим, че „хуманизирането на битието”
е именно това, което свързва и изразява двете противоположни употреби на
същата онтологическа форма: волята за мощ, като основа на духовните ценности, и от друга страна – волята за мощ, като тяхно обезценяване. Ако свръхчовекът на Ницше е абсолютната субективност, която включва в себе си цялата
истина като „феноменалност”, т.е. като изкуство за спасяване на материалната и сетивната истина на съществата, тогава Августин е първият, който
поставя истината в зависимост от субективния вътрешен свят. Личността
става истинска, когато субективира „духовно” творението и историята, т.е.,
когато чрез своята волева презентативна мощ притежава тяхната истина
съгласно склонността им за преобразяване в „quanta” на човешката „духовна”
мощ. Така Августиновата онто-теология (в нейните секуларна, ницшеанска и
впоследствие модерни трансформации чрез изкуството и философията) прави
възможна съвременната „мистика на мощта” (дори каквато я откриваме в съвременни автори като Конрад, Бержес, Бароуз или Балард) и, от друга страна,
нейните проекции в съвременната политика и технология – а това е подчертан
елемент на западното схващане за историята.
Разбира се, Августиновата мисъл има много аспекти и тук не е нужно да подчертаваме нейното положително влияние по много въпроси на източното и западното богословие. Но изглежда неговата духовност – в плана на триадологичните
предпоставки и антропологичните последици, които откриваме в зародиша на
по-късната метафизика на волята за мощ – може да ни предложи онтология
на конкретния Аз. Тук Аз-ът е hyper-thesis (свръх-поставяне) на духовното, а
обикновено духовното се разбира като това, което властва, а не това, което
преобразява. Очевидно ограничаването на Въплъщението в областта на морала
– като същностна характеристика на Августиновото богословие и на значима
част на западното богословие като цяло – ни води (след известно елиминиране
на неговите онто-теологични измерения) към един вид „монофизитски” подход
към антропологията. В западното богословие този подход се проявява в много
форми (от етически легализъм до диалектическото отхвърляне на ценността и
пълнотата на човешката природа).
В книгата, която споменах по-горе, се опитвам да изследвам условията, при
които Августиновите критерии за духовност стават общи не само на Запад,
но и на Изток. Така днес дори в контекста на православното богословие, без да
осъзнаваме имаме сходни прочити на исихазма, където е очевидна липсата на
онтология на Аз-а в полза на някакви „духовни” отдушници/излизания.
Византийският духовен автор, който най-много е пострадал от това „августиновско” тълкувание, е св. Симеон Нови Богослов. Мисля, че св. Симеон изразява
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богословското усвояване и преобразяване на това, което специалистите наричат „първи византийски ренесанс”. То формира богословската идея за субективността и теорията за богословското познание, която откриваме в основите на
православния исихазъм. Като следва преданието на св. Максим Изповедник, той
напълно преодолява Евагриево-оригенисткия спиритуализъм, който е бил паралелно изкушение за Изтока: изкушение от ефективната езотерична интелектуална мистика с типично елински характер. Съчетаването на оригенистките и
Августиновите идеи започва през ХII век и достига своя връх с Августиновите
интерпретации на ареопагитските текстове между ХIII и ХV век. Това, което
смятам за много важно в този процес, е предполагаемото отъждествяване на
идеята за ek-stasis (екстаз) с мистиката на волята за мощ, за която говорих.
Този въпрос е много деликатен и тук няма да говоря подробно за него.
Това, което преди всичко е много важно в богословието на св. Симеон, е коренно
различната употреба на волята, която откриваме в неговите съчинения. Като
следва мисълта на св. Максим Изповедник (към когото ще се върнем по-късно),
той разглежда волята като релационна реалност (Химни 3), а не като обикновен
индивидуален процес на логическо-емоционално „духовно” осъществяване. Тук
интелектуалният мистицизъм е отхвърлен в полза на участието: тук идеята
за „сърцето” се използва, за да покаже – както в случая с богословието на св.
Максим – именно тази релационна и причастна същност на волята, която, както ще видим по-късно, е обозначена в преданието на византийските отци чрез
термина „homoousios” (единосъщен). Това всеобхватно отношение или общение
обхваща не само душите или духовете, а цялото материално и нематериално
творение (въпреки че във византийското светоотеческо предание всички тварни същества, дори и душите или ангелите, са материални в абсолютен смисъл).
Тук волята означава воля за онтологично разпростиране на събитието на Въплъщението като събиране на цялото творение в тялото на Христос не в морален,
а в онтологичен смисъл. Оттук в еклесиологичен контекст това се изразява
чрез светата Евхаристия.5 Това екзистенциално отъждествяване на нравствено с онтологичното е от първостепенно значение.
Такъв вид воля е сърцевина на църковната духовност или по-точно, тя е преодоляване на духовността, ако това означава предпазването на нематериалното
творение от това да се разглежда като „духовно”. В богословието на св. Максим Изповедник (и в богословието на св. Симеон Нови Богослов) чрез синергията
на благодатта и човешката воля тварното същество, материално или не, може
да промени своя „начин на съществуване” (τρόπον υπάρξεως) и да стане „духовно” съгласно Божествената воля (логос) на своето битие, без при това да престава да бъде тварно. Това е смисълът на подвижническия живот, основан върху
тайнствата, които именно са такива божествени инициативи за непрестанно
5

Богословието на св. Максим Изповедник обяснява по задълбочен начин това онтологично значение на
Евхаристията. Вярвам, че неговото учение за логосите (конститутивните принципи) на битието може да се обясни
правилно единствено чрез неговото богословие за Евхаристията и vica versa. Следователно от Евхаристията
произтича реалната онтология на ставането-в-общение  (έν κοινωνία γίγνεσθαι) – както го наричам – макар да
не може напълно точно да се преведе на английски език. (Във връзка с това вж. моята книга Евхаристийна
онтология (Ευχαριστική οντολογία, Αθηνα, 1992). Това е есхатологична онтология и – по начин, който може да се
стори странен за западния християнин – в същото време е и онтология на историческото битие.
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преобразяване на „начина на съществуването” на сътвореното битие в начина,
по който съществува възкръсналото тяло Христово.
Тази воля за общение приема божествената воля, както това е изразено по фундаментален начин в тайнствата: като воля за единосъщие, което св. Симеон
Нови Богослов нарича „ολική σχέσις” (цялостно отношение) (Нравствено слово
2). Той смята, че това „отношение” е същностният критерий за осъществяването на този нов църковен „начин на съществуване”. Ето защо тази воля за
единосъщие е дълбоко свързана с покаянието. Тук покаянието не означава обикновена промяна на самопознанието, а категоричния реализъм на единосъщието.
Това означава борбата да допуснеш и да поддържаш другия, за да му отстъпиш
неговото място в себе си. Μετάνοια (покаяние) у св. Симеон (както и у св. Максим) означава чувството, че аз не съм истинско „същество”, тъй като не нося
цялото творение в себе си. При св. Симеон дори виждането на Бога е резултат
от кенотичното причастно въвеждане в тази тайна на битието като ставанев-общение. Това не е триумф на някакъв „супервярващ”, който „раздува” своята
индивидуална природа по индивидуалистичен начин чрез притежаването на Бога
и „духовно” властва над творението. Това дори не е духовното „изцеление”,
както твърдят някои съвременни богослови. Това е покаяние, кеносис (самопонизяване) като аналогично въвеждане в кенотичния „начин на съществуване” на
Самия Христос, Който по този начин конституира пълното общение на Своето
църковно тяло. По този начин волята приема онтологичното съдържание на
тайнствата и особено на Евхаристията, което отваря пред творението пътя
на съединението „съгласно единството, което се вижда в Света Троица („τήν εν
τη Τριάδι νοουµένην ενότητα”), т.е. единосъщието според думите на св. Максим
Изповедник. Затова виждането на Бога означава опитна еклесиология.
Ето защо, когато помолили св. Симеон да изясни значението на израза на св.
апостол Павел άρρητα ρήματα (неизказани думи) – израз, който означава съдържанието на Царството Божие – той дава много странен отговор на своите
спиритуалистки противници: „За нас тези неизречени думи – казва той – са
това Тяло и тази Кръв на нашия Господ Христос, които всеки ден ядем и пием”. И
след това добавя нещо парадоксално: „Извън тях не можете да намерите нищо,
дори ако обиколите цялата вселена” (Нравствено слово 3).
Това е причината, поради която у св. Максим подвижническият живот предполага пълната онтология на конкретния Аз. Умът (Νους) е напълно и завинаги
отеловен. Явяването на Бога е събитие, което засяга не само разумната душа,
но и сетивата, зрението, слуха, осезанието, вкуса, мириса, преобразени в Духа
(Нравствено слово 3). Истинският живот е всеобхватно чувство в Бога: събиране на умното и сетивното, на същностното и екзистенциалното в Христос;
истинският живот не е някакво волево духовно излизане.
Четири века по-късно св. Григорий Палама, защитникът на свещените исихасти, има голям принос към онтологията и антропологията на живота в Христос
(защото това е изразът, който използват византийските автори; изразът „мистика” е напълно подвеждащ – както ще видим – ако искаме да разберем правос-
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лавния духовен живот). Това се случило, когато св. Григорий Палама реагирал
срещу онтологическото различие между същността или природата и съществуването, което Плотин е трябвало да направи, за да обясни съзерцаването на
Едното. У Плотин ние наистина можем да открием това различие (като дълбока
тревога, която го съпътства) между съществуващото битие, което е загуба на
истинското съществуване, и съзерцаващото битие, което чрез съзерцанието
притежава истинския небесен живот. Истинското съществуване, истинският
човешки Аз по дефиниция означава унищожаването на битието, едно лъжливо съществуване. Ние трябва да приемем напълно това онтологично разделение, т.е.
да затворим нашето природно съществуване, за да открием предполагаемата
трансцендентна същност чрез съзерцаването, когато душата, подобно на Едното, стане нещо „отвъд същността” (επέκεινα της ουσίας, Енеади VI, 9, 11). Тук
„духовност” означава жертването на човешкото, за да успее то да се вкорени
във вечността. Така ние имаме изобилие от „мистически” живот, но няма реални
сътворени същества, които участват в този живот. В този смисъл аз не мисля,
че т.нар. „византийска мистика” е някаква мистика, нито дори „духовност”, въпреки че понякога някои православни богослови я разбират по този начин.
Като се бори срещу неоплатонизма, св. Григорий Палама разглежда различието между природата и съществуването (същността и съществуването)
като възможност за свободно изпълване на човешката природа в Христос, и
то като съществуване в Духа, където всички елементи на Аз-а и творението
са напълно приети, за да съставят тялото Христово. Както при св. Максим,
тук съществуването означава екстаз не от или извън природата (както някои
екзистенциалистки философи и някои съвременни православни богослови, като
напр. Христос Янарас, разглеждат персоналността), а екстаз на самата природа в Светия Дух.
По този начин в борбата си срещу Варлаам св. Григорий Палама казва, че неоплатоническото съзерцаване на Едното не означава съединение. Той казва, че това
съзерцаване е въображаемо (Αντιρρ. Ζ, 11, 36), защото то е само интелектуално,
т.е. без участие на тяло. В противоположност на това, възхождането на исихаста към Бога е реално, защото то става чрез благодатта на Светия Дух и той
носи със себе си „всеки вид творение” (µετά παντός είδους κτίσεως), „за да бъде
пълен образът Божий” (ίνα τό της εικόνος απηκριβωµένον). По този начин не само
духът, а всички сили на душата и дори тялото участват в Бога. Светците не
са само съзерцатели, но и участници в Бога чрез цялата си природа по благодат
(ου µόνον θεωροί αλλά καί κοινωνοί της θεότητος κατά χάριν – Αντιρρ. ΣΤ. 12, 38).
Именно това напълно реално, опитно, а не метафизично единение с божественото е смисълът на богословието на природните въипостазирани нетварни енергии на триединния Бог. Нетварните енергии дават на Бога възможност да бъде
не само трансцендентен, но и иманентен, реално присъстващ в творението.
Така „мистиката” или „духовността” става не-метафизична и опитна есхатологична онтология на цялата човешка природа.
Последен, но не и най-маловажен, оставих въпроса за триадологичното богословие, което се предполага в една такава „духовност”, ако все още може да я на-
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ричаме така. Няма време за подробно обсъждане на източниците или аргументите, които съм изложил в книгата си Затворена духовност и смисълът на Аз-а.
Накратко казано, смятам, че съвременното православно богословие, дълбоко повлияно от автори като Т. де Реньон или Г. Л. Престиж, се опитва да конструира
една онтология на персоналността, основана върху онтологичния приоритет на
личността над природата, като в същото време се предполага, че западното
богословие прави обратното. Опитах се да покажа, че поне в изворите на западното богословие не липсва персонализъм. Но въпросът или проблемът е в предполагаемото основаване на персонализма върху онтологията на волята за мощ.
В контекста на днешното православно богословие искам да направя една същностна разлика между онтологията на персоналността и това, което наричам
„онтологизация на персоналността”. С помощта на Хайдегер и Сартр някои
богослови стигат до „онтологизация на персоналността”, като отъждествяват (по хайдегеровски начин) същността на битието изключително с неговия
„начин на съществуване”, а „този начин на съществуване” – с личността. Така
персоналността екстазира извън природата (както у Сартр). Така имаме едно
(нарцистично от гледна точка на психоанализата) разбиране за персоналността, което игнорира дълбоко положителния светоотечески възглед за природата
като екзистенциално диалогично динамично събитие и този подход не може да
ни предложи онтология на Аз-а. (И нека не забравяме възможността за различното основаване на онтологията на мощта.)
Във византийското светоотеческо предание природата е общо диалогично и есхатологично дело на разумното (логосно) битие и на Божията благодат, и то в
неговия κατά ϕυσίν (естествен) начин на съществуване. Това е момент от първостепенно значение в мисълта на св. Максим и особено в неговото учение за
нетварните логоси на тварните същества. Чрез тези нетварни логоси Божествената любяща воля се обръща към тварната природа и я призовава, а чрез своя
положителен отговор тези логоси на битието (които отразяват Божествения
Логос и призовават творението да се върне към Него) също така стават определен екзистенциален път, който е възможността за едно ставане-в-общение
като осъществяване на единството – начина на съществуване – на триединния
Бог в творението, в Христос, в Неговата Църква.
Можем да кажем, че това „Божие единство” създава една нова онтология във
византийското светоотеческо предание, само защото като триадологична онтология то е свързано с идеята за единосъщието, което е радикална промяна
на всички философски идеи за същността (ουσία). Например това, което липсва
в Плотиновата онтология за трите първоначални ипостаси, е именно единосъщието. Следователно тези три ипостаси не могат да бъдат пълни и независими личности, тъй като за да имаме цялостно Битие, трябва да добавим техните същности. Във византийското светоотеческо триадологично предание
истинска Личност е тази, която притежава цялата божествена същност.
Под единосъщие обаче византийските отци нямат предвид волунтаристкото
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единство, а с това изразяват перихоресиса (взаимното проникване) на трите
Личности (Ипостаси). Те изразяват природата (physis), която е динамично общностна: начин на съществуване на всяка личност чрез другите, във взаимно
свободно „притежание”.
Ако това вечно „кенотично” единосъщие е основа на троичното богословие,
тогава постигането на единосъщието в творението – от гледна точка на подобието на Бога – е решителната борба на християнина и неговата единствена
„мистична духовност” като член на Христовата Църква. Тази духовност е онтологията на реалния конкретен природен Аз, който става всеобхватен (catholikos), който по екзистенциален начин отстъпва място на цялото творение в
себе си. Така той става средоточие на всички творения, като се бори срещу
демонското зло на онтологичното разделение по примера на кенотичния решителен начин на съществуване, който Христос е проявил.
В този случай същността на богообразния човешки Аз не е неговата душа или
ум, или волята, или разумът, или сетивата, или пък неговото тяло, а всички заедно, и то в перспективата на тяхното съединение с Бога в Христос. Трябва да
добавим и нещо много важно: както твърди св. Максим, пълната субективност
(ипостасност) включва и възможността за кенотичен перихоресис на цялото
творение в Аз-а. Това не е обикновената интерсубективност, както в мисълта
на Бубер, Левинас или на Рикьор, които се опитват да включат идеята за другостта в реалността на персоналността. Причината за това е, че при тези
автори нарцистичният затворен индивидуализъм не е окончателно преодолян.
Това забелязва и самият Рикьор, когато критикува Левинас,6 докато например
при св. Максим тайната на гостоприемството на всички други в мене (екзистенциалното „единосъщие”) предполага тайната на Кръста, жертването на
моето себелюбие (ϕιλαυτία). Накратко, това е смисълът на персоналността в
екзистенциални категории в контекста на православното богословие.
Разгледахме накратко някои от големите автори на нашата обща християнска
традиция: Августин, св. Максим Изповедник и св. Симеон Нови Богослов. Свети Григорий Палама е единственият, който засега принадлежи само на Православната
църква. Дълбоко съм убеден, че ценната Августинова духовност, както и неговото
триадологично богословие, все още може да бъде прието и може би коригирано
от самата западна традиция по един допълващ начин, и то благодарение на автори, които могат да преодолеят бездната между източното и западното християнство, като напр. Тереза Авилска или Дитрих Бонхьофер. В известен смисъл
екзистенциалното значение на Августин надхвърля границите на неговата богословска терминология, като прави богословието му значимо духовно постижение,
което заслужава нашето най-голямо уважение. Ние обаче винаги сме длъжни да
осъзнаваме разликите между традициите – особено ако искаме да ги примирим.
Превод от английски:
Константин Константинов
6

Paul Ricoeur, Soi meme comme un autre (Seuil, Paris 1990), p. 387: cette pretention exprime une volonté de
fermeture, plus exactement un état de separation, qui fait que l` altérité devra s` égaler l` exteriorité radicale.
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Владимир Градев

VIA CRUCIS
Размисли по кръстния път

Първа спирка
Иисус е осъден на смърт
Те още по-силно закрещяха: разпни Го! Тогава Пилат,
като искаше да угоди на тълпата, пусна им Варава, а
Иисуса бичува и предаде на разпятие. (Мк. 15:14-15)
Толкова е трудно в любовта между двамата да няма нищо друго. Между човек
и Бог винаги е бил съдът. Един за друг са, а се срещат само там, където се
пресичат двете греди.
Твое е царството, твоя е силата, но той, той какво да направи, след като му
бе дадена единствено любовта?
Съдят го тия, при които бе изпратен, искат рай, а не опрощение. Не желаят
да бъдат твои сечива, намери си друг проводник на спасението. Не им отнемай
болките и насладите и нищо, нищо няма да им липсва. Прекалено много ли е той
човек или прекалено малко? Погледът му вбесява. Изтръгнете божественото, да
го няма тук, да изчезне от тази земя. Процесът е решен. Всички сочат с ръце:
обичан, виновен, осъден: Разпни го, разпни го! Другият си измива ръцете: да не
би той да е измислил съда? Ecce Homo, толкова сам е човекът!
Кое време е? Стражо, защо свърши нощта?

71

Интермецо

Втора спирка
Иисус е натоварен с кръста
Войниците управителеви взеха Иисуса в преторията, събраха срещу Него цялата чета войници и като го съблякоха,
облякоха Му багреница; и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст;
и като заставаха пред Него на колене, присмиваха Му се
и думаха: радвай се, Царю Юдейски! И след като Го заплюха, взеха тръста и Го биеха по главата. И след като Му
се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие (Мт. 27:27-32).
Смеят се – високи, красиви, с железни ръце. Единият тържествува, че е сграбчил
този шут: ето царчето е вече цар, само дето свита си няма. Друг гледа безжалостно с драконови очи, кой, богът ли, какъв ти бог, суров е законът. Кривогледият, пияният, намигащият през рамо хитрец... всички те намират своя образ
в мен. Срещал ни е, срещал ни е, говорил ни е дълго за царството, чак ни се
повръща от него, но щом чуем думата чудо наостряме уши. Да поиграем малко
на чудо тогава, да те видим и теб, чудодеецо, най-сетне чудото е в наши ръце.
Площадите обичат смъртта. Свещениците и войниците се смеят с клокочеща
омраза. „Добре е един да загине за всички”. Ужасяващо братство на враждуващи богове. Небето се смее с крясъците на налитащите птици (Бит. 15:11).
Нечестивият владее света, Бог му покрива с удари лицето, на мъките на чистите се смее. Гърбът се превива под кръста, с мъка се отваря подутото след боя
око. Децата бягат и се смеят на висок глас по тесните улички. Служителите
подвикват. Няма време, пътят трябва бързо да се разчисти. Светлината играе
по покривите. Никой ангел не идва на помощ. Старците поклащат глава. Безчестието е винаги същото. Къде е непорочната белота на зората?
Начало на деня.

Трета спирка
Иисус пада за първи път
Но Той взе върху Себе си нашите немощи и понесе нашите
недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен
за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние
блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни (Ис. 53:4-6).
Мъглата упорства през цялата сутрин. Пътят нагоре не е стръмен, ала почвата се изплъзва изпод краката му. Вдясно се вижда изкорубено дърво: първо и
единствено. От сухите му клони се чува дрезгавият вик на безсънната птица.
Той залита, ръцете и краката напразно дирят опора, пада с лице към земята.
Устните мълвят неразбираеми, безсмислени думи. Примирение с кръста, с греха,
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с отредената всекиму участ. Върху тялото се стоварват камшиците на войниците. Слънцето се връща на небето. Изправят го, трябва да продължи да носи
своето бреме.
Духът е готов, но плътта е слаба. Страхът от подвижния пясък втвърдява
като скала земята, по която вървим. Спокойна е нощта, в която, на определените от бог и цезар места, звездите и войниците пазят сигурността на реда и
съдбата. Кръстът не е вън от нас. Той е движението, което ни създава и вае,
удряйки ни в света.
Един философ гледа към кръста: не се смее, не плаче, не се моли, знае, че няма
лек за идващата от кръста тъга, и пак иска да разбере.
Следвай ме, върви след мен, падни след мен.

Четвърта спирка
Иисус среща майка Си
И рече Симеон на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, – и на сама тебе меч ще прониже душата, – за
да се открият мислите на много сърца. Майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си (Лук. 2:34-35, 51).
Богът, който става човек, жената, която става царица на небето. Синът в
плътта – Девата във вечността. Молитвата идва от далеч, от много далеч,
изпратена сякаш от Другия. Сърцето и душата се притичват след нея.
Тя се е молила преди много години. Едно дете се е родило в нощта. Поседнах
на леглото, спокоен, засмян. Казах молитвата така, както следва, спокойно и
вглъбено, приемайки всичко, надеждата против всяка надежда, тревогата без
тревога, славата, която идва винаги.
Още ли чакаш чудото? Твърде рано престанах да вярвам в чудеса, всичко лесно
ме отвращава. Молитвата ми е за умиращите, за всички умиращи, за майката и
сина, за сина, който ще умре и майката, която няма да умре. Молитвата ми е за
душата, която, разтърсена, иска да напусне тялото, за тялото, което, уплашено,
иска само да остане живо. Молитвата ми е за раждащия се и за умиращия, за
майката между тях. Не виждам за какво друго да се моля. Моля се да свържа в
едно началото и края, и всичко което се случва между тях: убогото време, вечното скърбене, непреходната радост.
Без майката няма жив Бог, нито Разпятие, нито войници, които четири пъти да
забият гвоздеите, няма слава, която да виси на кръста, за да направи хората
свободни.
Майката гледа своя син.
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Пета спирка
Симон Киренеецът помага на Иисус да носи кръста
И накараха някой си Симона Киренеец, баща на
Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста Му (Мк. 15:20).
Как това смазващо дърво се озова на моя гръб? Защо все на мен се случва, защо
все аз трябва да върша работата на другия? Не съм ангел хранител, я. И кой е
той? Не го познавам този стенещ под гредата клетник. Аз ли съм виновен, че
не го държат краката му. Стана вече пладне, Господи, от зори се бъхтя, стига
вече, чакат ме децата, basta! Нали трябва и нивата да се оре, какво от туй,
че ще умре? Ще свърша и другото, ще се помоля за него, обещавам, няма да
забравя... Подхлъзва се, подпирам го и пак върви, а аз залитам по нагорнището
след него. Кръстът, той и аз, едно сме. Тайна на срещата.
Кой се нуждае от теб? Никой.
Бог се нуждае от нас, за да умре. Да останем близо в часа на неговата смърт.
Без сигурност и без утеха, мълчаливо привързани към тежестта на това черно
дърво.

Шеста спирка
Вероника изтрива лицето на Иисус
Няма в Него ни изглед, нито величие; ние Го
видяхме и в Него нямаше изглед, който да ни
привлича към Него. Той беше презрян и унизен
пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и
ние отвръщахме от Него лице си (Ис. 53:2-3).
Много пъти искаше да напише своето име върху праха на небето. Прахът не
задържа написаното, но се посипва на челото му.
Тя се навежда към него през ударите на играещите си войници. Лявата ръка
колебливо се протяга и крайчетата на пръстите грижовно махат пръстта
и съсирената кръв от слепоочията. Слепените с пясък клепачи се разделят
с мъка, небето и земята са изпепелени в слепия поглед. Дясната ръка прокарва навлажнена кърпа по бледото лице. Прошепва нещо на ухото му, думите долитат като музика от далечна звезда и изкривената уста слабо се
усмихва. Отворената рана на любовта разрязва булото на меланхолията, но
тя е в благодатта и леко го погалва по сплъстените коси. Потта, кръвта,
сълзите вплитат в белия плат йероглифите на обезобразения лик, свещено
писание, което само пламтящите сърца ще могат да прочетат. Няма никаква
непорочна белота на тази земя. Но такава е любовта! Остава следата на
кърпата, следа, която не може да бъде забравена, следа, която не може да
бъде изпрана.
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Седма спирка
Иисус пада за втори път
Аз съм човек изпитал неволя от жезъла на Неговия гняв.
Той ме поведе и въведе в тъмнина, а не в светлина... С камъни прегради пътищата ми, изкриви пътеките ми... разби
с камъни зъбите ми, с пепел ме покри (Иер. 3:1-2, 9, 16).
В началото беше играта. После всичко бързо се втвърди. Мълчанието на нещата вика с всеки камък. Левият крак се заплита в тръните, просва се на лошата
си страна. Светът се изравнява в прахта. Времето се завърта в кръг: това,
което е било, ще бъде, това, което е, вече е било. Познат му е този вкус на
пепел, познава вкуса на нищото. Ръката се хваща за бодлите, които цапа с
кръв. Яхве, моя опора. Захвърлени сме на тази пуста земя дори без да знаем
защо. Защо да се тревожим? Нещата падат: това е тяхното определение. Не
падаме ли притеглени от някой друг?
От какво ни спасява Спасителят? Не ни спасява от нищетата и самотата,
нито от болестта и изоставянето, нито от старостта и забравата. От какво
ни избавя тогава Избавителят? Единствено от желанието за живот, от жаждата да съществуваме. Спасението е в отказа от спасение.
Словото на спасението е мълчанието.

Осма спирка
Иисус се обръща към йерусалимските жени
И след Него вървеше голямо множество народ и жени,
които плачеха и ридаеха за Него. А Иисус, като се обърна
към жените, рече: дъщери иерусалимски, не плачете за
Мене, а плачете за себе си и за чедата си: понеже, ето,
наближават дни, когато ще се каже: блазе на неплодни,
и на утроби неродили, и на гърди некърмили! Тогава ще
почнат да казват на планините: паднете върху ни! и на
хълмовете: затрупайте ни! Защото, ако това правят със
зеленото дърво, какво ще бъде със сухото? (Лук. 23:28-31).
Жените също са тук. Тук са и момичетата на радостта, с които войниците обичат да танцуват. Тук е бдителната прелъстителка, премрежени от плач са нейните очи, само носът  е още вирнат нагоре. Тук е и онази другата, която сега
гледа надалеч, устата  таи вкуса на вкиснало, третата бързо се отдалечава,
за да забрави тази гледка, която изпълни душата  с горчивината на оцета.
Сестри йерусалимски, преди да поемете в нощта, не забравяйте за странника,
който остана да почива в пещерата. Цял живот вървя в пустинята, където очакваше минаването на своя Бог. Неговият Бог е само това минаване.
Сестри йерусалимски, когато го вземете за последно в ръце, не забравяйте, че
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той беше странникът на това минаване. Поверете го на Бога на Изхода, на
Бога на Пасхата, на Бога на надвисналия над главите ви безнадежден облак.
Главите се свеждат надолу към земята. Само ръцете, събрани, се вдигат нагоре,
все п на високо... Очите им са пълни със сълзи. Болката влиза в сърцата, за да
останат те сърца.

Девета спирка
Иисус пада за трети път
Добре е човеку, кога носи иго на младини. Седи самотно
и мълчи, понеже Той го е наложил върху него. Туря устата
си в прах, мислейки: „може би, има още надежда”; подлага
страната си на ономува, който го бие, до пресита приема
хули, понеже не навеки оставя Господ. Пратил ли е неволя,
Той и ще помилува по великата Си благост (Иер. 3:27-32).
Отеква звукът от падналото на калдъръма дърво. Невинният врат се отпуска
под кръста. Тежестта победи лекотата, която по хълмовете на Юдея изправяше
пътеките на милосърдието. Не е вече време да се действа.
Защо този човек не се изправя на крака?
Мъдрият се скандализира: не открива в падналия силата, която го кара да стои
изправен срещу насрещния вятър. Вярващият се отчайва: не намира в поваления
този, който заповядва на ветровете и морските вълни. Той лежи на земята, почти до върха, умората го е погълнала изцяло, тялото е смазано под собственото
си безсилие. Не съществува по-висше всесилие от всеслабието. До него коленичи Киренееца, той отваря очи, вижда неподвижно гледащите го малки черни очи
в грубата кожа на запотеното чело и над тях смеещите се лица на войниците.
Погалва с ръка грапавото дърво. Симон става и се изправя срещу всички. Повлича тялото нагоре. Небето е точно каквото трябва да бъде: сиво, със синкави
отблясъци, ветровито, сломяващо.

Десета спирка
Събличането на Иисус
Разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе (Мк. 15:24).
Само едно тяло, а целият свят се разголва из основи. Какво е срамът? Едно и
също е да гледаш и да отвърнеш поглед. Срамуваме се от кръста, обръщаме му
гръб, за да го отлеем в бронз, слагаме го на гърдите си и той, знак на нашата
вяра и род, вече не ни безпокои. Само който не го носи става подозрителен.
Славата на небето покрива безчестието, тъй както пръстта попива кръвта.
Светът се свива в парещата болка и така събран, дава на всеки жребия да
вземе своя дял. Червеното слънцето застинало. В началото на неизменното му
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величие не стои никакъв човек – нито мъртъв нито жив. Прилича на венеца на
онзи Другия, когото познава много добре и който не е. Той е сянката на тази
голяма светлина. Птиците, както обикновено, възпяват света.
Нищо по-малко не може да се мисли от него, бога на нищото. Кръстът го съблича от битието и идеята, от любовта и властта. Четворно нищо. Нулева точка,
в която кумирът, с каквито и одеяния да го обличаме, престава да ни изкушава.
Богът, който Tи не си, минава в съня на обсипаната със звезди лятна нощ. Ти
идваш с обезкървения лик на нашето бдение.

Единадесета спирка
Иисус е прикован на кръста
Беше третият час и го разпнаха. Имаше надпис за вината Му: Цар Иудейски. С Него разпнаха двама разбойници,
единия отдясно Нему, а другия отляво (Мк. 15:25-27).
Изправени сме винаги пред кръста, пред пронизания от напречната греда отвес.
Кръстът е знакът на битието, преди да бъде този на човека. Той чертае ъглите
на тази кръгла земя, бележи, върху всичко що е на този свят, разпрата на деня
и нощта, минаването на това, което е към онова, което не е.
Жестовете са точни и премерени. Тялото се съпротивлява. Иска да се изтръгне.
Ала дланта се сгърчва около гвоздея. Главата се скланя към земята. Цветята,
дърветата, полята, всичко цъфти, възбудени животните се търсят едно друго.
Край на зимата, тържество на света. Великолепие на цветове, дрехи и пера.
Безразличие на живота. Незнание. Оскотяване.
Няма никаква сила в кръста, изобщо не носи победа знамето на кръстоносците.
Всяка власт трябва да бъде победена, това е първата и единствена работа на
кръста. Духът е безпомощен: нищо не може, в това е неговата слава. Само в
смъртта човек превъзмогва крайното, сваля животинското, изплува от живота,
става дух.
Тялото на кръста натежава. Дишането се разрежда, биенето на сърцето се
забавя, ръцете се отпускат в последен жест, който е молитва.

Дванадесета спирка
Иисус умира на кръста
На шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас:
Елои, елои, лама савахтани? Което значи: Боже Мой, Боже
Мой, защо си ме оставил?... А Иисус, като издаде висок
глас, издъхна... А стотникът, който стоеше срещу Него,
като видя, че Той, след като извика тъй, издъхна, каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий (Мк. 15:33-34, 37, 39).
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Животното страда, погълнато от своята болка. Познавам и аз тези животински часове, в които човешкото изчезва в болката. Ала не е това истинското
слизане в ада. Разпъването е ясното и отчетливо страдание, когато болката
се удвоява от онова „защо?”, което няма отговор. Всичко пропада в този миг в
бездната на отчаянието, мълчанието изтръгва всички наши корени. Приковани
сме към тялото, което не можем да отместим, а духът е бездънна нощ, в която
единствените звезди са нашите въпросителни.
По обед „слънцето стана черно като вретище от козина” (Откр. 12:6). Очите
се вдигат нагоре само за да срещнат това черно тяло с настръхнали кървави
косми. Три часа по-късно умиращият вика с висок, свръхчовешки, глас. „Толкова
пъти са викали човеците неправда!” (Иов. 19:7)... и никой не чува, никой не чува
в Арабия на Йов, никой не чува в Русия на Шаламов. Неправда, викат всички, във
всички Арабии и Русии и никой, никой не чува. Вън от света, вън от страдащия
син, вън от всеки страдащ човек, Бог – отсъстващ или глух – мълчи. Силата на
вика отеква в бездната на мълчанието. В този миг те, които едно са, са разделени. За това и не го зове Отче, а стене и пита: защо? Защо е бил изоставен?
Той, въплътеното Слово, който знае отговорите на всички въпроси, знае едно
единствено нещо: какво е да си изоставен. Никой не чува неговия вик, никой не
му отговаря. Бог се крие, не иска да вижда, забулва лицето Си със спуснатия
мрак. Защо, защо Господи, пита попадналата в беда душа. Бог мълчи. Откровението е откровение на скрития Бог, отговорът е отговор на мълчащия Бог.
„Свършек дойде, дойде свършек, дигна се против тебе; ето настъпи” (Йез. 7:6).
Като връща на Отца своя дух, той разпръсва над света онзи дъх, който не знаеш откъде идва и накъде къде ще те отведе, но който винаги ще те кара да
дръзнеш и ти стъпката отвъд...
Остава тялото, провесено между небето и земята.

Тринадесета спирка
Иисус е снет от кръста
Когато вече мръкна, Иосиф Ариматейски, виден член
от съвета, който и сам очакваше царството Божие, като купи плащаница, сне Го (Мк. 15:42-43, 46).
На смрачаване вятърът повдига златисто-червения прах в сянката на кръста.
Всички отдавна знаем: Бог е смърт. Бог е Бог, който умира. Свалянето на мъртвия освобождава от всичко биващо, за да ни обрече на една невъзможна празнота. Повече никакво основание, никаква почва под краката ни, абсолютна празнота. Животът постига своята слава, когато Бог се разпознава в смъртта.
По целия път, който води от небето до земята и който заличава всеки път до
този свят, по целия път, през закона и хаоса, през вярата и разума, като Теб,
като Теб, о, Господи, сме отдадени на смъртта, която взима росата от кръста.
Сваленото от кръста тяло е измито, пречистен, Бог ни пречиства от самия
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Себе си. Безсмъртен Бог, мъртъв Бог. Бог не иска да бъде само Бог, Бог създава
нищото, в което се хвърля.
Философът се опитва да начертае в пясъка този безкрайно по-беден от Южния
кръст знак, от който остава единствено болезнената и въздигаща точка на
неговия въпрос?

Четиринадесета спирка
Иисус е положен в гроба
Иосиф Ариматейски Го обви в плащаница и положи
в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху
вратата гробня. А Мария Магдалина и Мария
Иосифова гледаха, де Го полагат (Мк. 15:46-47).
Лицето, изваяно от страданието и отчаянието, отхвърлило всяка грижа и радост, е вглъбило в бездънната тайна същността на вече съществувалия. Безкрайно оттегляне на живота в себе си, обръщане навътре, където никой не
може да насочи взор. Очите са зат-ворени, погледът ни не среща неговия поглед. Дълбокият мир на смъртта се е спуснал върху първородния между живите
и мъртвите. Бледото тяло притваря нашите очи. Духът си е отишъл, започва
безкрайното питане, което ни оставя без дъх. Покой, който ще изпълва дните и
нощите ни с безпокойство.
Редът е спазен и тялото е погребано. Разредява се облакът и изчезва (Иов.
7:9). Той се спуска в нищото, отива да бъде пътят там, където няма път. Със
смъртта си отива да бъде живот там, където няма живот. За нас остава денят след смъртта, денят без Бог, безграничният ден. А на сутринта гробът,
хранител на небитието, е празен. Невъзможно съвършенство: никога гробът
не може да съвпадне с тази празнота. Стоят само повивките и, отделно, сгънатата кърпа, свободни от смисъл белези на нищото...
Кого търсите, няма Го тука.
Рим, 2003 – София, 2007
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Цочо Бояджиев

ЗИМАТА В МАНАСТИРА
Ритъмът на времената

Животът в манастира е по парадоксален начин въвлечен в ритъма на времената. Ако телеологичният хоризонт на този живот е вечността – защото целта
на монашеското уединение е тъкмо загърбването на преходното и земното в
името на вечното спасение – то ходът на времената в „манастирския рай”
би следвало да бъде максимално редуциран, за да не би той да обсеби взора и
помислите и да отклони Божия служител от избрания път или да възпрепятства осъществяването на неговата мисия. Разбира се, тук, в тварния свят,
времето няма как да бъде напълно изключено, защото тъкмо то е мярата на
сътвореното; неговата значимост обаче е възможно да бъде по особен начин
минимализирана, то може да бъде оставено да тече по начин, че да не ангажира
повече от допустимото вниманието на онези, които са посветили себе си Богу.
Механизмът на тази редукция е ритъмът на всекидневието.1 Размереността
и повторимостта на дължимите действия гарантира онази устойчивост и непроменливост на живота, която позволява на монаха да предвкуси още тук, в
статуса му на пътник, обещаното му блаженство в родината.
1

Срв. Ц. Бояджиев, Възхвала на всекидневието, в: Ето, 1, 2007, с. 157 – 161.
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Наистина, историята разгръща своята фабула и вътре в стените на манастира. Манастирските хроники грижливо отбелязват достопаметните събития, последователността на предстоятелите, строежите, усилията по култивирането
на местността, взаимодействията със светските власти, църковните противоборства, природните и социалните катастрофи. Но всичко това се третира
като неизбежен пробив на мирското в онзи равен и лишен от новости, „отвеки”
установен, постоянно повтарящ се ход на живота такъв, какъвто той трябва
да бъде и какъвто той е нормиран в манастирския устав. Хрониката и уставът,
историята и неизменната норма са двата динамично взаимовъздействащи си
полюса, между които протича животът в средновековния европейски манастир.
Ефективността на това взаимодействие предполага отчетлива различеност
на двете модалности: съсредоточеност на хрониката върху уникалното и драматичното, закрепеност на устава върху аисторично значимото. Оттук и изключването от първата на ординерното и рутинното, и постоянното усилие
на втория да блокира интервенцията на времето в сферата на нормативното
или, когато това е невъзможно, да наложи строг регламент на подвластното на
времевите промени, да нормира и оразмери и самата промяна.
Последното означава в частност и овладяване на онези времеви сегменти, които заплашват да нарушат равномерния ритъм на благочестивия живот, които
са особено податливи за чисто човешките слабости, които – поради враждебността и суровостта си – отслабват твърдостта на човека по неговия път
към спасението. Такъв времеви сегмент в рамките на денонощието е нощта с
нейния непрогледен мрак, с плътните вредоносни изпарения, с пренаселеността
 с всевъзможните врагове на човешкия род. В рамките на годината проблемен
времеви отсек е зимата. Тъкмо поради това манастирските устави съдържат
по правило детайлни описания на дължимото поведение в споменатите периоди.
Как монахът надмогва проблематичността на нощта, се опитах да покажа в
една моя предишна студия.2 В настоящия текст ще проследя усилията за овладяването на зимните несгоди в манастирите на средновековна Европа.

Hiems erat asperrima…3
Зимата, както всяка реалия в подчертано символично натоварения свят на
средновековния човек, е – разбира се – компонент от една своеобразна репрезентативна система. Но тя е и непосредствено обстоятелство на човешкия
живот, нещо, което естествено ни спохожда, несгода, която изисква нашето
противодействие. За човека от средните векове зимата е травматичен сюжет, достоен да бъде съхранен в паметта на поколенията. Средновековните
хронисти сравнително често, макар и по правило съвсем лаконично, отбелязват
особеностите на климата през този сезон. Дори в съвършено краткословните
ранносредновековни анали суровостта на зимата е събитие, равнозначимо на
военните походи, смъртта или интронацията на кралете, появата на комета
или земетресенията. Понякога своеобразието на този сезон е преценено дори
2

Ц. Бояджиев, Нощта през средновековието, София 2000, с. 46 – 69. 397 – 408. 526 – 561.

3

Зимата беше сурова…
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като единственото достопаметно събитие за цялата година. Xрониките ни
позволяват да установим динамиката на климата в определен период от време,
но и демонстрират наративните клишета при описанието на тежестите на
зимата, свидетелстващи, прочее, за начина, по който се възприема и преживява този най-труден и тягостен от всички сезони. Така анонимната хроника на
Парма за последните десетилетия на тринадесетото и първите на следващото
столетие неколкократно повтаря поредица от стандартни мотиви. През месец
февруари 1275 година снегът достигал височина от около два лакътя. Зимата
на 1281 година първоначално била влажна, с множество дъждове, след което
настанало студено време с дълбоки снегове.4 Около средата на февруари 1286
година паднал дълбок сняг.5 От празника на свети Антоний и света Либерата
до края на месец февруари полетата били покрити със снежна покривка от един
лакът, която се стопила за кратко в началото на март, ала мъгливото и дъждовно време траело само няколко дни, след което отново паднал сняг, дълбок
около лакът, и земята останала скована от силен студ от Богоявление до края
на месеца.6 През 1289 година студеното време продължило от Рождество чак
до април, като силен снеговалеж засипал земята дори на единадесети март.7
Незапомнен жесток мраз сковал земята в продължение на тринадесет дни през
януари 1306 година, реките замръзнали и ледът бил толкова дебел, че плавателните съдове останали сковани между ледените блокове, а хората преминавали
пеша от единия на другия бряг на По.8 След топлия януари на 1315 година около
средата на февруари настанали студове, така че всичко замръзнало.9 Тежката
зима на 1316 година е вече свързана с недостиг на храна и отопление.10 През
нощта срещу празника на свети Иоан Кръстител на 27 декември 1317 година сух
и силен сняг валял в цяла Ломбардия и най-вече в Парма и околностите. Вятърът
бил толкова силен, че на сутринта снегът не се виждал нито на покривите,
нито по улиците, а бил сметен в домовете, в хамбарите и църквите, изобщо
навсякъде, където били забравени отворени врати или прозорци. През цялата
нощ хората не мигнали от страх. Сетне целият февруари и целият март били
мразовити и снежни, на празника на света Мария през март паднал дълбок сняг
и дори на самия Великден, на трети април, времето било много студено, с дъжд
и сняг.11 Също толкова жестока е и зимата на 1319 година. Студът през януари
и февруари бил такъв, че замръзнало дори виното в бъчвите, измръзнали много
дървета, а на самия ден на карнавала, който се падал в сряда на 20 февруари, задухал бурен вятър и завалял обилен сняг, така че хората не били в състояние да
излязат на улицата. Лошото време обхванало цяла Ломбардия и продължило до
средата на март, като и дълго след това слънцето не се появявало. Дървата за
огрев поскъпнали извънредно много. Мнозина умрели от студ. Поради изобилието
4

Ibidem, p. 39.

5

Ibidem, p 49.

6

Ibidem, p. 52.

7

Ibidem, p. 56.

8

Ibidem, p. 94.

9

Ibidem, p. 137 sq.

10

Ibidem, p. 150.

11

Ibidem.
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на диви свинe ловът бил повсеместно разрешен, така че градът бил наводнен от
селяни и други ловци, дошли да продават улова си. Ледът, сковал улиците, бил с
дебелина една педя. Смокините измръзнали.12 Измръзнали и лозята, което довело
до недостиг на вино.13 Големи снегове и студове са засвидетелствани и за 1322
година. Тежката зима продължила от ноември почти до април. Снегът бил толкова дълбок, че човек не можел да види другиго от отсрещната страна на улицата. Движението из града се осъществявало през специално прокопани в снега
коловози. Някои преспи достигали дори до покривите на къщите и много домове
били разрушени от стегналия ги замръзнал сняг.14 Голям сняг навалял в събота
на 14 февруари 1329 година.15 В края на декември 1333 година, след няколко сухи и
студени дни, паднал дебел сняг, който замръзнал и се запазил в този си вид през
следващите мразовити, макар и слънчеви дни.16 Сухо и студено е времето и през
зимата на 1335 година.17
Прекомерно суровата зима е екстраординерно събитие, нарушаващо естествения ход на времената. Това извеждане на живота извън установените му рамки
причинява огромни неудобства за всеки човек, но то е особено пагубно там, където равномерността и повторимостта на случващото се е непосредственото
условие за реализирането на най-високата човешка мисия, служенето на Бога.
Затова в манастирите на средновековна Европа се полагат специални усилия за
надмогване на зимните несгоди, за пренареждане на житейските жестове и пренастройване на жизнения ритъм така, че тегобите на зимата да не отклонят
монасите от същностната им дейност. На първо място с възможния неблагоприятен климат се съобразяват манастирските правилници.

Монашеският хорариум
В манастирските устави годината обичайно се разделя на два сезона, чиито
граници полагат най-общо ноемврийските календи, сиреч първи ноември, и началото на Велики пости.18 В по-късни устави зимният период обхваща времето
от празника на свети евангелист Лука до Великден19, от Вси Светии до Възкресение20 или от празника на свети Мартин до Очищение на света Мария.21 Това
разделение е важно с оглед съществени промени в монашеската дисциплина
12

Ibidem, p. 157.

13

Idem, p. 164.

14

Ibidem, p. 170.

15

Ibidem, p. 190.

16

Ibidem, p. 227.

17

Ibidem, p. 253.

18

Cf. Regularis Concordia Anglicae Nationis Monachorum Sanctimonialiumque, II 28, ed. Dom Th. Symons, London
et al. 1953, p. 25.

19
Consuetudines et Observantiae monasteriorum Sancti Mathiae et Sancti Maximini Trevensium ab Iohanne Rode
abbate conscriptae (a. 1435 – 1436), I 8, 18, ed. P. Becker OSB (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 5),
Siegburg 1968, p. 22.
20

Redactio Helmstadiana – Fuldensis (s. XI), XXVII 91, ed. M. Wegener, C. Elvert (Corpus Consuetudinum
Monasticarum, t. 7, 3), Siegburg 1984, p. 338.

21

Aelfricus abbas, Epistula ad monachos Egneshamnenses (post a. 1004), VI 14, ed. H. Nocent (Corpus
Consuetudinum Monasticarum, t. 7, 3), Siegburg 1984, p. 159).
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през единия и другия период. Променен е преди всичко хорариумът. В английските манастири от десети век през лятото той има следния вид: около 1.30 часа
– ставане; 2 – нощна служба; 3.30 или 4 – утреня; около 5 – тройна молитва;
6 – първи час; 7.30 – труд; 8 – трети час; 9.30 – четене; 11.30 – шести час; 12
– обяд; около 13 – следобедна почивка; 14.30 – девети час, напитка; около 15 –
труд, вечерня, вечеря; 19.30 – подготовка за лягане; 20 – повечерие; около 20.15
– тройна молитва, сън.22 През зимата денят е скъсен почти с три часа: около
2.30 часа – ставане; 3 – нощна служба; 5 – четене; 6 – утреня; 6.45 – първи час;
7.30 – четене; 8 – тоалет, тройна молитва; около 9.45 – труд; 12 – шести час;
около 13.30 – девети час; около 14 – вечеря; около 14.45 – вечерня, подготовка за
лягане, напитка; 18.15 – повечерие; 18.30 – тройна молитва, сън.23
Различието между зимния и летния хорариум предполага, между всичко останало,
и промяна на ритъма на богослуженията. Правилникът специално препоръчва
през по-късите зимни дни да се подбират по-кратки химни, за да могат да бъдат те вместени в съкратените срокове на съответната служба.24 Определени
богослужебни жестове също са съобразени с годишното време. На студения
църковен под се коленичи, ако времето го позволява.25 След първи ноември на
послушниците е позволено да остават седнали и дори да прилягат на пейките в
църквата между нощната служба и утреня, стига само да не заспиват, за което
следи приорът.26
Различен е и броят на храненията. Докато за лятото се предвиждат обяд и
лека вечеря, вместени, прочее, в рамките на три часа, то през зимните месеци
се поднася само вечеря в ранния следобед. Поради по-ранното здрачаване през
зимните месеци най-вече на север се налага да бъде осигурено подходящо осветление в трапезарията. Уставът на бенедиктинското абатство Ейнсхям в
Оксфордшир от 1229 година вменява на подсакристана задължението да осигури
достатъчно свещи за вечерята.27 На свой ред друг монах трябва да се погрижи
за възглавничките, поставяни на пейките и под нозете на братята.28 Бирата,
която по вкус и по начин на приготовление се различава твърде много от днешната, следва да бъде налята непосредствено преди братята да влязат в помещението за хранене, за да не замръзне в чашите.29

Отоплението
Манастирските помещения по правило не се отопляват. При все това някои
устави допускат снарядяването на специална стая, в която в особено студени
22

Regularis Concordia Anglicae Nationis, p. XLIV.

23

Ibidem, p. XLIII.

24

Ibidem, II 28, p. 25.

25

Ibidem, I 21, p. 17.

26

Decreta Lanfranci, ed. D. Knowles, London et al. 1951, p. 7.

27

The Customary of the Benedictine Abbey of Eynsham in Oxfordshire (a. 1229), VIII 165, ed. A. Grandsen (Corpus
Consuetudinum Monasticarum, t. 2), Siegburg 1963, p. 101.
28

Ibidem, XVII 471, p. 188.

29

Ibidem, XVII 469, p. 187.
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дни монасите да могат да прекарват най-вече мразовитите предутринни часове. Това помещение обикновено е различно от трапезарията, в него трябва да
се ходи само при крайна нужда, като поведението следва да е същото, както
изобщо в манастира, т.е. да се пази пълна тишина и благоприличие.30 Понякога
като място за греене край огъня може да бъде използана и кухнята, където
монасите имат възможност също да измият лицето и ръцете си.31 Във Фарфа
слугите имат задължението призори да напалят огън в кухнята и лечебницата,
за да могат монасите да се подготвят за сутрешната меса. След това трябва
да стоплят водата за миене и да приготвят кърпите, с които послушниците ще
се избършат.32 В особено студени дни приорът и братята могат да останат за
четенето в трапезарията.33 На същото място и послушниците следва да измолват прошка за сторените провинения.34 Болните на свой ред могат да се молят
в лечебницата, стига да го правят мълчаливо, сдържано и без смях.35 Дали да
останат в църквата, или да прекарат времето между службите в отопленото
помещение, се предоставя на избора на самите монаси – на тяхната физическа
издръжливост, но и на тяхното благочестие.36 Че тази отстъпка на човешката
слабост често води до неоправдана разпуснатост, свидетелства Уолтър Мап.37
Изглежда не на последно място и за да избегне изкушенията на дългото седене
край огъня, абат Йоханес Роде нарежда след краткото отбиване във въпросното
помещение монасите да се върнат в леглата си, където да прекарат в сън или
дрямка най-малко два часа.38
Задълженията, свързани с отоплението на манастира, са разпределени между
сакристана и обслужващия масата. Задача на първия е снабдяването с необходимите въглища и дърва.39 Вторият е длъжен да подготви всичко от вечерта, а
на сутринта да запали огъня, така че веднага след утреня монасите да могат
да се сгреят на него.40 В Монте Касино грижата за огъня е предоставена на
камерария.41 В други манастири това е длъжен да стори монахът, който пръв е
30

Regularis Concordia Anglicae Nationis, II 29, p. 29 sq.

31

Redactio Wirzenburgensia (s. XI), III 22, ed. R. Grünewald, K. Hallinger, C. Elvert (Corpus Consuetudinum
Monasticarum, t. 7, 2), Siegburg 1983, p. 290.

32

Liber Tramitis aevi Odilonis abbatis (s. X), I 13, ed. P. Dinter (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 10),
Siegburg 1980, p. 21.

33
Consuetudines Castellenses (s. XV), 36, ed. P. Maier (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 14, 1), Siegburg
1996, p. 315. – cf. Ibidem, 33, p. 312.
34

Ibidem, 35, p. 295.

35

Ibidem, 44, p. 350. – През цялата зима болните са освободени от спазването на пости. Срв. Consuetudines
Fructuarienses – Sanblasianae (ss. XI – XIII). III b 23, 973 (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 12, 2), Siegburg
1987, p. 251.
36

Consuetudines Corbienses (ante a. 826), VIII 1, ed. J. Semmler (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 1),
Siegburg 1963, p. 416.
37

Walter Map, De nugis curialium, I 25, ed. R. M. James, Oxford 1983, p. 84 sqq.

38

Consuetudines et Observantiae monasteriorum Sancti Mathiae et Sancti Maximini Trevensium ab Iohanne Rode
abbate conscriptae (a. 1435 – 1436), II 10, 28, p. 33.
39

Ibidem, VIII 67, 181, p. 169. – cf. Caeremoniae Burfseldenses (s. XV), II 7, ed. M. Albert, OSB (Corpus
Consuetudinum Monasticarum, t. 13), Siegburg 2002, p. 255.

40

Ibidem, VIII 75, 211, p. 196.

41

Statuta Casinensia (s. XIV), III 51, ed. T. Leccisoti, OSB, C. W. Bynum (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 6),
Siegburg 1975, p. 237.
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влязъл в кухнята.42 На свой ред деканът е задължен да осигури дърва за времето
между празника на свети Мартин и края на студеното и влажно зимно време при
всички случаи, когато това е необходимо – за отопление, за кухнята, за бръснене
или миене на краката.43 За килията на абата се грижи специално определен за
това прокуратор.44
Във Фльори още от Х век близо до входа на манастира е заделено помещение, в
което да бъдат приемани за нощуване отбилите се от пътя си бедняци. Законът
за гостоприемството изисква на никого да не бъде отказван подслон. Същевременно през зимата постоянно се поддържа огън, на който да бъде сгрята водата
за измиване на нозете на пътниците и край който премръзналите нещастници
да се сгреят.45 Едно любопитно разпореждане, свързано с обособяването на
специален карцер, в който да бъдат държани бегълците и размирниците, също
предвижда възможността за отоплението му през зимата.46

Хигиената
В английските бенедиктински манастири баня се взема обикновено три пъти
годишно – преди Рождество, преди Великден и преди Петдесетница. Разпорежданията на Ланфранк посочват като подходящ за това начинание специално деня
на свети Тома, ала така или иначе до Рождество всеки монах е длъжен да е взел
своята зимна баня. Конкретните разпореждания се основават по всяка вероятност на личния опит на бъдещия Кентърбърийски архиепископ, тъй като липсват предшестващи аналогични текстове. Предходната вечер абатът назначава
едного от по-възрастните монаси, който ще има грижата всичко да протече по
предписания начин. Той на свой ред ще назначи за прислужващи също възрастни
монаси, а не младежи или деца, а също ще се погрижи, щото младите да не остават сами в банята, ами винаги да са под надзора на по-стари, благочестиви
и благоразумни монаси. След което ще определи – в съответствие с наличните
места – кои точно от братята и в каква последователност ще отидат на баня.
Избраните биват избръснати и вземайки дрехите за смяна, се отправят към
приготвеното банно помещение, снемат дрехите си по онзи целомъдрен начин,
по който трябва да го правят и в спалното помещение, и се настаняват всеки
на посоченото му място, придърпвайки закриващата го завеса. Всичко се върши
в пълна тишина. Ако има нужда от нещо, къпещият се дава мълчаливо и сдържано знак и обслужващият монах бързо донася исканото от него. Никой не бива да
остава в банята по-дълго от необходимото, доколкото къпането е по необходимост, а не за удоволствие.47
42

Liber Tramitis aevi Odilonis abbatis, II 23, p. 232.

43

Ibidem, II 40 – 43, p. 236.

44

Consuetudines Fructuarienses – Sanblasianae, III b 27, 985, p. 257.

45

Consuetudines Floriacenses Antiquariores (s. X). Libellus Consuetudinarius, 14, ed. A. Davril, L. Donnat (Corpus
Consuetudinum Monasticarum, t. 7, 3), Siegburg 1984, p. 24..

46
Legislatio Aquisgranensis. Synodi primae acta praeliminaria, 22, ed. J. Semmler (Corpus Consuetudinum
Monasticarum, t. 1), Siegburg 1963, p. 436л - cf. Ibidem. Synodi primae decreta authentica, 36, p. 468; Regula S.
Benedicti Amanensis, 31, p. 524.
47

Decreta Lanfranci, p. 10.
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Ако в манастирите баня в собствения смисъл на думата се взема сравнително
рядко, то монасите поддържат чистотата на тялото си чрез регулярните му
обтривания. Камерарият има задължението да осигури леген с топла вода през
зимата и кърпи за братята, които трябва да измият ръцете си преди да се
отправят към църквата за сутрешната меса.48 Краката се мият всяка вечер.
От празника на Вси Светии до Възкресение това става с топла, през летния
период – със студена вода.49 Бръсненето през лятото е на 12, през зимата – на
15 дена, а по време на четиридесетдневните пости – едва на Светата Събота.50 В много студени дни на бръснаря е разрешено да наостри бръсначите в
кухнята, а ако пожелае да го направи в нарочно отопленото помещение, трябва
да поиска специално позволение.51 Той запалва огъня от собствените си предназначени за тази цел дърва и с помощта на своите прислужници по време на
сутрешната меса.52 При кръвопускане на монасите се разрешава да не стават
сутрин веднага от леглата, а да останат в тях до времето за посветената
на Богородица меса или дори дотогава, докато сметнат това за разумно, като
единственото условие е да го правят не за удоволствие, ами по необходимост.53
Обядът на подложилите се на тази процедура братя през зимата е желателно
да е с един час по-рано. Те могат да пропуснат някои от богослуженията, но са
длъжни да присъстват на повечерие.54 При всички случаи за тях трябва да бъде
запален огън в калефактория.55

Зимното облекло
Специално място в монашеските устави се отделя на въпроса за зимното облекло. Още в края на осми век абатът на Монте Касино Теодомар отбелязва в
едно свое писмо до Карл Велики56, че монахът трябва да разполага с три туники
– две по-плътни за зимата и една по-лека за лятото, а също с козиняв капюшон
(coculla villosa) за студените месеци. В постановленията на един събор от същото време57 предписанията са по-детайлни: монахът е предвидено да притежава
две ризи, две туники, два капюшона и две шапки, към които при нужда се прибавя
и трета, четири чифта чорапи, две набедреници, един колан, дълга до глезените
кожена наметка, привързана с две връзки, а когато монахът е на път – с четири,
летни ръкавици, наричани от простолюдието uuantos, а през зимата такива от
овча кожа, два чифта обувки за през деня, два чифта пантофи, а през зимата
дълги чорапи, плюс достатъчно сапун и мазнина, както за мазане, така и за яде48

Ibidem, p. 13.

49

Redactio Helmstadiana – Fuldensis, XXVII 91, p. 338. – cf. Consuetudines Castellenses 16, p. 157.

50

Statuta Casinensia (s. XIII), 75, p. 220.

51

Consuetudines Fructuarienses – Sanblasianae, III b 20, 957, p. 244.

52

Ibidem, III b 22, 967, p. 248.

53

The Customary of the Benedictine Abbey of Eynsham in Oxfordshire, IX 173, p. 105.

54

Consuetudines Castellenses, 44, p. 348 sqq.

55

Liber Tramitis aevi Odilonis abbatis, II 29, p. 249.

56
Theodomari abbatis Casinensis epistula ad Karolum regem, 5, ed. D. J. Winandy, OSB, D. K. Hallinger, OSB
(Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 1), Siegburg 1963, p.166 sqq.
57

Synodi primae decreta authentica, 20, ibidem, p. 462.

87

Християнство и история

не. Уставът на манастира Кастл в Горен Пфалц58 специално напомня, че облеклото на братята следва да бъде съобразявано с особеностите на обитаваното
от тях място и с температурата на въздуха. И тъй като въпросният манастир
се намира на място със суров климат и тъй като е редно да се съчувства на
братята, още в първия ден на месец октомври, когато е празникът на свети
Михаил, на монасите и конверсите трябва да бъдат раздадени необходимите
одежди, обувки и кожи, съобразно възможностите на манастира: два или три
вълнени капюшона, три ризи, две наметки, чифт обувки, два чифта пантофи, за
деня и нощта, достатъчно чорапи, голяма и малка кожена шапка, всяка година
ленена нощна шапчица, на три или четири години подплатена с агнешка или овча
кожа горна дреха, плътни боти и дебело наметало. С достатъчно облекло следва
да бъде снабден и онзи от братята, който бива изпращан в друг манастир – за
да не бъде принуден да проси по пътя.59 Дрехите се перат през лятото на три
седмици, а през зимата – веднъж месечно. Определят се три дена, в които монасите трябва да предоставят дрехите за пране. Онзи, който пропусне срока, e
принуден да чака следващия месец.60 В други манастири обаче е обичайно долните ризи да се перат през зимата веднъж на два месеца, а през лятото – всеки
месец.61
Търпеливото понасяне на зимния студ, разбира се, се третира като компонент
от монашеското умъртвяване на плътта. При все това, съобразявайки се и
съчувствайки на човешката слабост, манастирските устави са в достатъчна
степен загрижени да подсигурят във възможните и разумни граници братята
срещу него. Самите монаси посрещат тази загриженост с благодарност и смирение. При нарушаване на разпоредбите те обаче не се колебаят да отстояват
правата си, понякога твърде драстично. Така анонимният монах от Тегернзее
не просто измолва от предстоятеля си кожени ръкавици за „времето, когато
всички духаме в дланите си: ху, ху”, но и с дръзка ирония го упреква за неизпълненото обещание.62

Трудът
Въпреки суровостта на зимата този сезон в никакъв случай не обезсилва водещия за монашеския живот принцип ora et labora, „моли се и работи”. Разбира
се, както продължителността и честотата на богослуженията, така и видовете труд следва да бъдат съобразени с климатичните условия. Разбира се, в
този сезон работите в манастирските градини и лозя не са много. Ако съдим
например по календарните миниатюри, те се ограничават единствено до подрязването на лозята през февруари или март и събирането на дърва за зимата
58
Consuetudines Castellenses (s. XV), 42, ed. P. Maier OSB (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 14, 1),
Siegburg 1996, p. 336 sq.
59

Consuetudines Castellenses, 41, p. 334.

60

Consuetudines et Observantiae monasteriorum Sancti Mathiae et Sancti Maximini Trevensium ab Iohanne Rode
abbate conscriptae (a. 1435 – 1436), VIII 89, 254, p. 230.
61
Caeremoniae Burfseleldenes (s. XV), II 29, ed. M. Albert, OSB (Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. 13),
Siegburg 2002, p. 259.
62

Die Tegernseer Briefsammlung, IV, ed. K. Strecker (MGH, Ep. sel., Bd. 3), Berlin 1925, S. 21. – cf. ibid., VIII, S.
29.
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през ноември или декември.63 През зимните месеци се събират и някои лечебни
корени и треви.64 Ръчните дейности се съсредоточават вътре в манастирските
помещения.
През зимата по правило не се прекратява една от основните трудови активности на монасите – преписването на книги.65 Този вид труд, както се знае, се
възприема като вид аскетическо упражнение, като акт на служене на Божието
слово. Вероятно и поради тази причина скрипторият по правило не се отоплява
и ако на пишещия се разрешава да се отбие в кухнята, то това е не толкова
за да се сгрее той самият, колкото за да бъде размразено мастилото и по
този начин да стане възможно продължаването на работата. Приписките към
готовите кодекси, т.нар. „колофони”, дават ясна представа за тягостността
на този вид труд през студените зимни месеци. Към обичайните жалби от
отслабването на зрението, главоболието, схващането на гърба и пръстите66
се прибавят и тези от непоносимия студ67 и настинките, принуждаващи скриптора да довършва работата си изгарящ от висока температура.68 Последното,
прочее, е казано не само като оплакване, но и като своего рода самопохвала за
усърдието и непреклонността, с която пишещият е довършил труда си без оглед
на неблагоприятните условия. Зимният студ е в този смисъл обстоятелство,
придаващо допълнително достойнство на стореното, също както такова може
да е например съзнателното решение на монаха да препише необходимия богослужебен текст с по-неудобната си лява си ръка.69

Аскезата
Зимата се третира изобщо и като сгодното време за преутвърждаването на
аскетическото рвение на монаха. Светият мъж Етиен, основателят около средата на дванадесети век на манастира Обазин край Брив в днешния департамент Корез, разбивал с брадва леда в близката река и се потапял до шия в
ледената вода, оставяйки по този начин студът да прониже цялото му тяло.70
Една зимна нощ, когато навън бушувала снежна виелица и студът бил непоносим,
свети Ламберт станал по обичая си преди братята, но докато обувал обувките
си, едната паднала с трясък на пода. Разкайвайки се за това, дето е нарушил
покоя на монасите, светият мъж се изправил бос и леко облечен пред поставения
на открито кръст, произнасяйки молитви и пеейки псалми, и останал там, до63
Cf. J. C. Webster, The Labor of the Months in Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth Century,
Princeton 1938, passim.
64

W. R. Dawson, A Leechbook or Collection of Medical Recipes of the Fifteenth Century, London 1934, p. 142.
146.
65
В една-единствена приписка е споменато, че суровата зима принудила скриптора да прекрати работата
си. – Cf. Bénèdectins de Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des origins aux XVIe siècle, Nr. 6330, t. 2,
Fribourg 1965, p. 347.
66
Ibidem, Nr. 7117, t. 2, p. 444; Nr. 7687, t. 3, p. 34; Nr. 9897, t. 3, p. 307; Nr. 12368, t. 4, p. 32; 12538, t. 4, p. 52;
Nr.13323, t. 4, p.156.
67

Ibidem, Nr. 5557, t. 2, p. 240; Nr. 11480, t. 3, p. 499; Nr. 16547, t. 5, p. 226 sq.

68

Ibidem, Nr. 12483, t. 4, p. 45.

69

Ibidem, Nr. 10902, t. 3, p. 427.

70

Vie de saint Étienne de Obazine, ed. M. Aubrun, Clermont-Ferrand 1970.
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като отсъствието му на утренната служба било забелязано и той бил открит
– премръзнал и почти затрупан от непрестанно падащия сняг. Това, пояснява
хронистът, бил неговият жест на послушание пред небето, жива жертва, но и
доказателство за несломим пред телесните несгоди дух.71
Търпеливото понасяне на зимните несгоди е проявеност на основната монашеска добродетел, смирението. То е обаче и израз на постоянното усилие за
отвоюване на времето, в което именно трупаме заслуги пред Бога в настоящия
си живот. Защото въпреки жестокия мраз, въпреки виелиците и мрака, зимата
е сезонът, в който като че най-пълноценно могат да бъдат изявени достойнствата на човека, неговата издръжливост, решителност и благочестивост,
готовността му неотклонно да осъществява мисията си тук на земята. В
противоборството между боголюбивия дух и природните стихии последните
неизбежно следва да отстъпят. Снегът и виелиците заобикалят светия мъж.72
Това е победата над света, онази победа, която увенчава монашеския живот.
Към нея приканва монаха Онзи, Който неслучайно – както настоява свети Бернар
от Клерво – е роден именно „през зимата, през нощта”.73

71
Herigerus et Anselmus, Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium, II 5 (MGH SS, Bd. 7),  
Hannover 1846, S. 193.
72

Vitae Sanctorum Hiberniae, ed. C. Plummer, Oxford 1910, t. 1, p. 11; t. 2, p. 87. 218.

73

Bernardus Claraevallensis, Sermones in nativitate Dominis, III 1. – cf. Anonymus, Meditationes Vitae Christi,
translated by Nicolas Love (1410), ed. L. F. Powell, Oxford 1908, p. 48 sq.
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Претенции за
универсализъм и
съзнателно
провинциализиране:
Православната и
Католическата църкви
след 1368 г.
Гледано през историята на православието, годината 1368 бележи един специфичен срез между християнските църкви на Изтока и Запада. Тъкмо тогава
Константинополският синод отчетливо демонстрира съзряването на позицията
спрямо западното християнство, принципно валидна и до днес. Тогава стародавните претенции за универсалност биват потвърдени с цената на едно доброволно провинциализиране. Същата нагласа определя и поведението на тогаваш-
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ната Католическа църква. Историческото проследяване на отношенията между
тях показва, че и в наше време не може да се говори за съществена промяна на
тази ситуация.

1. Предисторията: хронология на схизмите
Разделението между църквите на Изтока и Запада датира много по-отдавна от
споменатата дата. Понеже Първият вселенски събор (325 г.) оставя нерешени
стари и открива нови проблеми, стига се до идеята за провеждане на нов събор
през 343 г. Император Констант, управляващ западната част на империята,
предлага мястото му да е Сердика (сега София) с един знаменателен аргумент.
Той подчертава, че тя е на границата между двете империи, на границата между Изтока и Запада. Двете административни и географски понятия започват да
се натоварват и с друга значимост.
Смята се, че първата същинска схизма, първото официално прекъсване на общението между Западната и Източната църква, е свързваната с името на
Константинополския патриарх Акакий. Тя продължава от 484 до 519 г. и се вдига
под натиска на император Юстин (418–427). В документа, приключващ спора,
се подчертава верското единомислие между Рим и Константинопол. Колкото и
щастлива да изглежда развръзката, тя е само официалното начало на голямото
противодействие между Стария и Новия Рим, между Изтока и Запада. Едно противоборство, белязало цялото средновековие.
Следващият съществен етап в разделението е т.нар. Фотиева схизма. Папа Николай I (858–867), в противодействие на императорското нежелание да допуска
вмешателството му в дисциплинарните уредби на Константинополската църква, не признава патриаршеското достойнство на Фотий (ок. 810–890, патриарх
858–867, 877–886). Успоредно с това той издига претенции за юрисдикция върху
бившата провинция Илирик и за възстановяване на папския патримониум над
Калабрия и Сицилия. Кризата се разгръща през 60-те по повод християнизирането на българите. При своето противопоставяне на римското мисионерство в
България Фотий атакува няколко централни проблема. На преден план излизат
въпросите за изхождането на Светия Дух и от Сина (filioque) и претенциите
за примат на Римския папа. Съборът на Източните църкви от 867 г., свикан от
Фотий в Константинопол, екскомуницира Николай и проводниците на политиката му в България, но не и Западната църква като такава. Изисканият от папа
Адриан II (867–872) антифотиански събор в Константинопол от 869–870 анатемосва Фотий, не и Източната църква. Тъкмо от Фотиевата схизма обаче носи
началото си източното гледане към Запада като към „земя на ересите”, както
и западното схващане за Изтока като склонен да изпада в схизма и еретизъм.
Общоприето днес е схващането, че голямата схизма между Рим и Константинопол, окончателното разделение между Запада и Изтока, се случва през 1054 г. Амбициозният, но непохватен Михаил Керуларий (1005/10–1059, патриарх 1043–1058)
решава да се противопостави радикално срещу претенциите на Рим за пълна
хегемония и да се равнопостави с папата според собствените му мерки. През
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пролетта на 1053 г. той закрива латинските манастири и църкви в столицата.
Аргументът е, че причастяването с неквасен хляб е невалидно, поради което
латиняните нямат повече връзка със сакраменталния живот на Църквата. Този
ход разпалва фанатизма и на двете страни. През същата година Лъв Български,
архиепископ на Охрид, разпространява енциклика срещу „варварите” франки. Тя
е преведена на латински от кардинал Хумберт, епископ на Силва Кандида (поч.
1061), станал основен автор на посланията на папа Лъв IX (1049–19.04.1054) и мотор на отношенията с Константинопол. Той изготвя 40 глави, в които защитава
папския примат и атакува над 90 „гръцки заблуди”. Неговата невъздържаност и
богословската му некомпетентност, сравними само с тези на Керуларий, изиграват голяма роля в конфликта.
По повод едно краткотрайно затопляне на отношенията той пристига през юни
1054 г. в Константинопол като папски пратеник. Поведението му се отличава
най-вече с арогантност. Така се отнася към него и Керуларий. Хумберт се държи
ултимативно, при което въвежда и стария, но неповдигнат до момента въпрос
за filioque (латиняните в Константинопол не ползват израза), формулирайки фамозното обвинение, че гърците са го зачертали от Символа. Към това добавя
цял списък от „ереси”, между които и неприлагане на целибата към свещениците. Губейки търпение, папските пратеници кардинал Хумберт, кардинал Фридрих
от Лотарингия (бъдещият папа Стефан IX) и архиепископ Петър от Амалфи влизат сутринта в събота, на 16.07.1054 г., в „Св. София” и хвърлят върху олтара
була, анатемосваща патриарха и поддръжниците му Лъв Охридски и сакелария
Константин. Нейните формулировки предизвикват масов гняв в Константинопол.
На 24.07.1054 г. постоянният синод осъжда действията на легатите, но не папството и дори не вече покойния папа, доколкото Михаил не ги счита за негови
посланици. Годината 1054 не е датата на същинската схизма. Този епизод започва да се натоварва с решаваща значимост по-късно. Нито съвременниците,
нито следващите поколения виждат в него нещо повече от пореден конфликт,
но той маркира един важен етап от процеса на отчуждение. С него не се слага
край на контактите между Рим и Константинопол.
Още през 1073 г. папа Григорий VII полага усилия за тяхното възстановяване.
Дискусиите между латински и византийски богослови се възобновяват след 1081
г. при династията на Комнините. Дебатът през късния XI и XII век цели уточняването на основните несъгласия между двете църкви и възстановяването на
нарушеното единство. Той се води, общо взето, коректно, но безкомпромисно.
Извършена е сериозна работа по кодифицирането и прецизирането на източниците, както и систематизирането на проблемните сфери. Въпреки всичко се
забелязва, че диалогизиращите са с ясно съзнание за разликата между „нас” и
„вас”, за исторически, културно и езиково натрупалите се различия между двете
части на Европа – латинската и византийската, между центровете, излъчващи
нееднаква културна динамика.
Целият процес на рефлектирано приближаване се прекъсва катастрофално от
едно драматично събитие: Превземането на Константинопол от участниците
в Четвъртия кръстоносен поход на 12.04.1204 г., оплячкосването на града и об-
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ругаването на светините му. Едва след 1204 г. византийските автори започват
да използват думата „православни” не като разграничаваща ги от езичниците, а
от западните християни. Това се прави първом още през 1205 г. от Никита Хониат, настояващ на фундаменталната несъвместимост между ромеи и латиняни.
Мнозина виждат в 1204 годината на действителната схизма.
Любопитно е, че тъкмо през 1215 г. чрез IV латерански събор Инокентий III въвежда окончателно filioque в латинския Символ. В същия документ се атакува гордостта на отказващите подчинение на Апостолическия престол „гърци” спрямо
латиняните с техния църковен ред и – по ирония на историята – за пръв път
в римски документ Константинополската катедра се посочва като втора по
достойнство сред петте „стари” църкви, явно изхождайки от факта, че в този
момент градът се владее от кръстоносците1.
Впрочем още първите три кръстоносни похода (1096–1099, 1147–1149, 1189–1192),
последвали призива на папа Урбан II от 1095 г., допринасят за отчуждаването
между Изтока и Запада на Европа. Те са кулминация на глобалната експанзия на
Запада, все по-активно схващащ себе си като единствен представител на християнския свят. Ако първоначалната идея не включва враждебност към християнския Изток (в Клермон Урбан II подканва множеството да помогне на своите
източни братя), то контактът между кръстоносците и ромеите вече засилва
отчуждението. През XII и XIII век взаимната враждебност набира сила и това
се вижда в текстовете на идеолозите и хронистите на походите. Ромеите все
по-често се описват като „изнежени и коварни гърци”, напред излизат определенията „лъжливи християни” и „схизматици”.
На този фон не е изненада, че съборът в Лион от 1274 г., нарочен за вселенски,
не допринася с нищо за сближаването между двете църкви, а още по-малко – на
двете култури. Михаил VIII форсира веднага след 1261 г. контактите си с Рим, за
да неутрализира претенциите за трона както на Ласкарисите, така и на Карл
от Анжу. Папа Григорий Х, търсещ гаранции за замисления пореден кръстоносен
поход, посвещава четвъртата сесия от събора на отношенията с Константинопол. Там тримата членове на Константинополската делегация, упълномощени от
императора, но не и от патриарха, подписват документ, чрез който – според съвременниците – Михаил приема повече, отколкото се иска от него. Не се провежда
никакъв богословски дебат. А той не е и необходим за императора и папата, доколкото и двамата преследват извънцърковни цели. Естествено е, че след събора
не следва никакво сближаване. На Изток по-скоро се случва тъкмо обратното.
Именно съпротивата срещу унията през 80-те години ражда теологумените, които залягат в теоретичната основа на исихасткото движение, разгърнало се от
края на XIII век.

2. Осъждането от 1368 г.
Първата фаза на т.нар. „исихастки спор” (1336–1351), въпреки идеологически под1

Cf. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P. Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom – Wien, 2001, [810-811], 363-364.
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платените настоявания на някои от участниците в него и на някои днешни богослови, не е директен конфликт между ромейския начин на мислене и латинската
схоластика. Повечето антипаламити, включително Варлаам, Акиндин и Никифор
Грегора, са по-скоро с антилатинска убеденост и не познават достатъчно ученията на съвременните им западни автори. Същото се отнася и за по-голямата
част от паламитската партия и нейните най-влиятелни фигури, както впрочем
и за самия Григорий Палама. Те не са системно антилатински насочени. Става
дума за дебат, протичащ в рамките и в името на източната традиция.
Втората фаза на тези спорове е обаче съществено свързана с появата и разгръщането на византийския томизъм, за чиято „рождена дата” се посочва
24.12.1354 г., денят, в който Димитър Кидон (1324/5–1398) приключва своя превод
на Сума против езичниците на Тома от Аквино. Томизмът се появява във Византия първоначално като платформа за антиисихастки настроени интелектуалци.
Самите те не поставят себе си извън ромейската традиция, а – напротив – се
позовават тъкмо на нея в опитите си да дискредитират паламизма, при което
се опитват – в последна сметка безуспешно – да постигнат синтез между тази
традиция и мисловния фонд на съвременната им западна ученост. През 70-те
години томизмът и антипаламизмът са вече – както в очите на опонентите
им, така и на техните представители – две безвъпросно съвместени позиции.
Правомерно е да се твърди, че ако в началото антагонистите в паламитските
спорове не са противопоставени по оста „Изток–Запад”, това става факт след
навлизането на томизма във византийската култура2.
Основният двигател на томизма във Византия са братята Димитър и Прохор
Кидон. От средата на 40-те години Димитър заема висши държавни постове
в империята и почти 40 години определя вътрешната и външната  политика.
Дори изучаването на латински той започва, мотивиран от политическата си
длъжност. Преминава към католицизма вероятно към края на 50-те години, през
1370 г. встъпва в католическия клир, а напуска родината си едва през 1390 г.,
за да се пресели във Венеция, където е обявен за почетен гражданин. Освен
обилно количество текстове на Тома от Аквино, той превежда съчинения и от
други латински автори, главно за целите на богословската полемика, както и за
разясняването и отстояването на методите, характерни за латинската интелектуална традиция.
Първоначално той се опитва да намери съзвучие между томизма и паламизма, за
да се превърне после (особено след 1370) в решителен противник на последния.
Възпитаният от него интелектуален кръг оказва силно влияние върху византийската култура дори десетилетия след падането на Константинопол. Няма никакво съмнение, че осъждането от 1368 г. цели уязвяването на Димитър. При неговата екскомуникация, произнесена след окончателното му напускане на страната,
се настоява, че е учил против божествената енергия и нетварната Таворска
2

Cf. H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959, 733–740; S.
Papadopulus, „Thomas in Byzanz. Thomas-Rezeption und Thomas-Kritik in Byzanz zwischen 1354 und 1435“, in:
Theologie und Philosophie, 2/3 (1974), 276–292; G. Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz, München,
1977, 169–171; 207–218.

95

Християнство и история

светлина и е преподавал според елинското митотворчество (muqopo…a). Той е
действал срещу Църквата Христова и е защитавал вредните ереси, отклонявайки се от отците на Църквата. Той е държал затворени очите си за светлината
на истината и се е застъпвал за борещия се срещу Бога Прохор, при което сам
е бил причина за заблудите на брат си. Добавя се още, че се е откъснал от Бог,
от неговата Църква, от родината си, божествените догми и светите Писания,
при което се е преселил в чужбина, където е водил безсрамен и безбожен живот.
Така гласи във всеки случай един ръкопис от 1439 г.3. Поради практическата недосегаемост на Димитър обаче ударът през 1368 г. се насочва към брат му.
Осъждането на Прохор следва да се гледа в контекста на зачестилите вълни от
преследвания от страна на официалните църковни кръгове срещу „латинофроните”, латински нагласените интелектуалци във Византия, започнали още през
80-те години на XIII в. и набиращи все по-голяма скорост тъкмо през 60-те и
70-те години на XIV век. Това обстоятелство предизвиква загрижеността на самия папа Григорий XI, който се изказва еднозначно по този въпрос в две послания
от 1375 г.4. Личният принос на патриарх Филотей за ескалирането на агресията
срещу „латинофроните” не подлежи на никакво съмнение.
Филотей Кокин (ок. 1300–1379), исихаст и фанатичен защитник на паламизма, е
издигнат през 1353 г. за патриарх от Йоан VI Кантакузин, а след поражението
на Кантакузин през 1354 г. отстранен от патриаршеския престол и обвинен в
държавна измяна. През 1364 г. обаче, не без посредничеството на Димитър Кидон, възстановен в патриаршеското му достойнство, при което е принуден да
даде клетва, че ще избягва и предотвратява всякакви атаки срещу противниците на паламизма. Това не се сбъдва по никакъв начин. Тъкмо по негово време
и по негова инициатива тези атаки добиват системен характер. Под ръководството на Палама той е автор на Tomos Agioretikos, чрез който систематикът
на исихазма се защитава през 1341 г., а заедно с Нил Кавасила пише прочутия
Tomos Synodikos от 1351 г., за който се настоява, че обобщава учението на паламизма и окончателно опровергава антипаламитските учения. Това обстоятелство обяснява дълбоката му лична ангажираност с този текст, демонстрирана
в документа от 1368 г.
Осъденият тогава Прохор Кидон (1333/35–1370) съвсем млад става монах във Великата атонска лавра, придобива авторитета на един от най-значимите умове
сред Атонските монаси, а след 1364 г. е всепризнат лидер на антипаламитите
там. Той изследва целия паламитски спор и праща през 1365 г. този текст на
патриарха, заедно с основното си съчинение За същността и енергията, чиято
последна редакция датира от 1367 г. Междувременно е обвинен по внушение на
игумена на Лаврата и след 1367 г. е в столицата с намерение да убеди аргументирано патриарха в правотата си. През 1368 г. той му връчва още две свои
съчинения. През април 1368 г. Прохор е обвинен, а малко след това той и неговото учение са анатемосани от Константинополския синод. Освен най-активния
3

Cf. G. Mercati, Notize di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro Meliteniota, Roma, 1973, 61.

4

Cf. F. Tinnefeld, „Exkurs. Patriarch Philotheos Kokkinos“, in: Demetrios Kydones, Briefe I,2, Stuttgart, 1982,
403-404.

96

2008 / брой 2 (25) / зима

след брат си преводач на Тома и други латински авторитети, Прохор е първият
автор, провел критика на паламизма чрез стриктно прилагане на томистки
аргументи, и първият във Византия, последователно практикуващ философията
на томизма.
Синодалният том от 1368 г., който е дело на патриарх Филотей, има съвсем
проста структура. След кратко, но бурно въведение се излага и осъжда учението на Прохор. Във втората част се аргументира канонизирането на Григорий
Палама. Накрая се обявява анатемата и се потвърждава съответната позиция
на синода.
Въведението напомня, че е имало много ереси, които са били осъдени, благодарение на което е установен мирът в Църквата. Специално се споменават имената
на Арий, Евномий, Македоний и Несторий. Веднага след това се нападат Варлаам и Акиндин, с които бива сравнен монахът Прохор Кидон. Той бил от същата
природа – инструмент на Сатаната; той открито се е отделил от Църквата;
той, подобно на своите учители Варлаам и Акиндин, учил на неблагочестие, при
което все пак надминал учителите си, при което схващал отделянето от Бога
(¢po Qeoà cwrismÒj) за въпрос на чест5.
Признава се, че още като момче е станал монах в Лаврата на Атон, където е
усвоил всичко, както подобава, но подражавайки на Иуда, се е отклонил от учението на отците, при което, подобно на Варлаам и Акиндин, е повел война срещу
Църквата, срещу мира и единството на християните. Тъкмо в този контекст
се подчертава, че поради извратено увреждане се е прилепил към елинската
ученост (mataiÒthj tîn `Ellhnikîn) и издълбоко е усвоил нейното злоучение
(kakodox…a). Сред учениците на елините Прохор бил първият и най-големият,
при което в хода на времето ставал все по-лош. Той въвел един нов начин на
изказване (kainofwn…a), вследствие на което станал неспособен да упражнява
исихията и застъпвал един неблагочестив начин на мислене (frÒnhma)6.
Независимо че става дума за нов изказ и съответното мислене, веднага след
това се настоява на неговото единомислие (Ðmolog…a) с Варлаам и Акиндин и
с никого другиго7. По тази причина се заявява, че Прохор занемарил монашеския
живот заради учението на Варлаам и Акиндин, веднага след което се напомня
(със споменаване на „светия синодален том” от 1351 г.) осъждането на Варлаам
и Акиндин и всички единомислени (ÐmÒfronej) с тях. Въпреки че знаел за това
осъждане, Прохор упорствал в твърдоглавието си8.
Като основно доказателство се привежда фактът, че в килията му са били
5

Tomos synodicos 1368, Rigo 1-32; PG 151, 693AC. Томът се цитира по критичното издание в: A. Rigo (ed.),
Gregorio Palamas e oltre, Firenze, 2004, 99–134 по редове, както и по изданието в Patrologia Graeca по колони
и редове.
6

Ibid., Rigo 33-54; PG 151, 694AB.

7

Ibid., Rigo 54-59; PG 151, 694C.

8

Ibid., Rigo 64-114; PG 151, 695A-696A.
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открити еретически книги, а именно текстове на Варлаам и Акиндин9. Не е необходимо това да е непременно лъжа или пък подхвърляне на книгите от страна
на игумена или на паламитски настроени монаси. Прохор изпраща на патриарха
своята критика срещу тома от 1351 г. Някак си естествено е да е искал да познава осъдените учения, без обаче поради това да се стреми към съгласие с тях.
Неговото учение е съвършено различно от позициите, застъпвани от Варлаам и
Акиндин. Тяхното отъждествяване в никакъв случай не може да е резултат от
богословско или философско невежество. Филотей Кокин е знаел достатъчно
точно, че в лицето на братята Кидон има пред себе си тъкмо преводачите на
Тома от Аквино и застъпниците на неговото учение.
В търсене на източниците на Прохоровите тези, Филотей разпознава обаче
освен Варлаам и Акиндин единствено вече споменатата елинска мъдрост и подчертава, че твърденията му са изведени не от Писанието или от свидетелства
на светците, а от собствени размишления (logismo…) и доказателства, които
очевидно са повлияни от Аристотелевата силогистика10. Настояването, че Прохор извежда всичките си „хули и безбожия” чрез разгръщане на Аристотелеви
силогизми, се повтаря и малко по-надолу11. Освен това Прохор се обвинява и в
изказване на позицията, че всяка истина се излага чрез силогизми, докато ние –
заявява Филотей – се придържаме към Откровението, защото имаме вярата си
благодарение на него12. С това приключва диренето на Прохоровите източници
от страна на Филотей. Иначе омразната му латинофрония не се споменава дори
с една-единствена дума.
Поучително е междувременно да се проследят осъдените тези на Прохор и особено триадологичните измежду тях, за да стане съвсем ясно кои са действителните източници, вдъхновяващи автора. За еретични са обявени тезите, че
умственото действие на Бога (noer¦ toà Qeoà ™nergšia) е негова същност; че
умствената сила на Бога (noer¦ toà Qeoà dÚnamij) е негова oÙs…a; че мъдростта (sof…a) на Бога е негова същност, че истината (¢l»qeia) на Бога е негова
същност; че волята (qšlesij) на Бога е негова същност13. В тази връзка се добавя, че Прохор освен това настоява, че Таворската светлина била един символ
на истината, стояща отвъд всеки ум и разум (noàj kaˆ lÒgoj). Светлината
следователно нито е първата истина, нито стои над ума и разума, а само над
сетивността (a‡sqesij). Таворската светлина следователно, коментира Филотей, не е самата истина и не е нетварна14.
Лесно е да се забележи и отдавна е забелязано, че осъдените триадологични
тези на Прохор, до една коректно извлечени от съчинението му За същността
и енергията, са почти буквални цитати от Сума против езичниците на Тома
9

Ibid., Rigo 114-118; PG 151, 696B.

10

Ibid., Rigo, 241-243; PG 151, 699B.

11

Ibid., Rigo, 253-254; PG 151, 699C.

12

Ibid., RIgo, 320-354; PG 151, 701BC.

13

Ibid., Rigo, 237-241; PG 151, 699B.

14

Ibid., Rigo, 256-259; PG 151, 699CD.
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от Аквино и стоят в директна връзка с томисткото учение15. Тук е налице
директен сблъсък между две метафизични програми: томистката метафизика
и метафизиката на паламизма, която действително се вписва в едно основно
направление на византийската философска традиция. Този сблъсък може да се
гледа като противопоставяне на учението за трансценденталиите и енергийното учение.
В Синодалния том учението на Прохор се противополага директно на учението
на Палама16. Паламитската система не бива конфронтирана обаче дори чрез
една-единствена дума с томистката доктрина или с което и да е учение от
латинската традиция. В същия том е заявена канонизацията на Григорий Палама
и обявяването му за учител на Цървата. Учението му е представено като учение
на Църквата и е тържествено възхвалено17. С тези два акта, проведени в един и
същи текст, Константинополската църква предприема един решителен ход.

3. Претенции за универсализъм и провинциализиране: 1368 г.
Синодалният том от 1368 г. на Константинополската църква се обсъжда относително рядко и бива по същество подценяван. Вниманието на изследователите
се концентрира основно върху периода от средата на 30-те години на XIV век
до 1351 г. Томът от 1351 г. с осъждането на Варлаам и Акиндин и порицаването
на Никифор Грегора и всички техни единомишленици, чрез което се рекапитулират, аргументират и потвърждават решенията на съборите от 1341 и 1347 г.,
бива гледан като финал на паламитските спорове. Твърди се, че той представя
окончателната равносметка на сблъсъка и формулира пълноценно позицията на
Православната църква. Томът от 1351 г. се определя като „най-зрелия плод на
византинизма”18, при което под „византинизъм” се схваща парадигмата, валидна
за формирания под византийско влияние европейски културен кръг, във всеки случай в неговите високи нива. Осъждането на Прохор Кидон и канонизирането на
Григорий Палама се схващат като закономерен детайл от епилога.
Обратно на тези мнения, следва да се забележи, че с осъждането от 1368 г. се
пристъпва за първи път към експлицитно осъждане на едно във висша степен
представително латинско учение, учението на Тома от Аквино. То демонстрира
съдържателен сблъсък между томистката и паламитската интерпретации на
ученията на църковните отци, сблъсък на съответните позиции, системи и методи. По този начин томизмът е въвлечен в конфронтация не просто с отделни
богослови, а с базисното ядро на Православната църква и нейното богословие.
Положени са усилия за разобличаването на „продуктите” на „латинофронската”
традиция като изначално чужди на собствената. Самият томизъм остава обаче
неспоменат при тази процедура. Патриарх Филотей и синодът се стремят да
представят учението на Прохор като продължение на доктрините, развивани от
15
Cf. Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, I, 22; I, 23; I, 45; I, 46; I, 73. Cf. S. Papadopoulos, „Thomas in
Byzanz“, in: Theologie und Philosophie, 2-3 / 1974, 292.
16

Tomos synodikos 1368, Rigo, 609-611; PG 151, 708AB.

17

Ibid., Rigo, 724-785; PG 151, 711A-712B.

18

А. Ф. Лосев, Очерки античного символизма и мифологии, Москва, 1993, 894.
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Варлаам и Акиндин (сякаш те двете са тъждествени една с друга). Неговата
„ерес” се определя наистина като „нова”19 и се подчертава, че е надминал „учителите си”, но по никакъв начин не се конкретизира в какъв смисъл следва да се
схваща тази новост. Вместо това неговите тези се отъждествяват изцяло с
твърденията на вече осъдените мислители. По този начин съзнателно се отклонява и пропилява възможността за директен богословски и философски дебат
с томизма. По-късните опити за предизвикване на подобна дискусия, например
текстът на Калист Ангеликуд Против книгата на Тома Латинянина срещу елините20, не намират релевантна рецепция.
Константинополската църква, никога неотстъпвала от претенциите си за универсализъм, игнорира по този начин генерално латинската църква, обявява я не
просто за чужда и еретична структура, а за направо несъществуваща в полето
на християнското учение и християнската практика. Тъкмо чрез така демонстрираната претенция за универсализъм тя открито заявява фактическото
начало на доброволното си провинциализиране. Тя декретира парциалната локализация на православието. С актовете на синода от 1368 г. и предначертаната
чрез тях насока след „аферата” с Прохор Кидон действително се слага край на
една и начало на друга, нова епоха21.
По същото време нещата от другата страна в никакъв случай не стоят подобре. Григорий ХI, който съзнателно продължава унионистката политика на
предшествениците си Инокентий VI и Урбан V, неизменно клейми Константинополските патриарси, обявявани от него директно за „антипатриарси”, като еретици и схизматици, поради което търси като диалогичен партньор единствено
императора, включително по повод планирането на един вътрешноцърковен събор през 1372 г., който трябвало да заседава в Тива. В тази връзка той не прави
изключение от папите през XIII–XV в. На този фон не е чудно, че идеолозите на
кръстоносните походи през XIII и XIV в. са настойчиви в представянето си на
„гърците” или по-общо на christiani orientales не само като schismatici, вкоравени
и корумпирани в техните errores, но и като „по-лоши от сарацините”22. Изследователите говорят за „отчуждение” (estrangement) между църквите на Изтока
и Запада през този период23. Всъщност обаче става дума по-скоро за тотално
взаимно игнориране, отказ да се признае съществуването на другия в областта
на църковната политика, еклесиологията, теологията.
Директно следствие от тази позиция е растящата популярност на идеята за
т.нар. „икономийна уния” на църквите, която всъщност е opinio communis през XIV
и XV в. Има се предвид убедеността, че става дума за обединение, служещо единствено на политически нужди и насочено преди всичко към удържане на турския
19
Ibid, Rigo, 869; PG 151, 714C.
20 Cf. S. Papadopulos (ed.), Καλλίστου ΄Αγγελικούδη κατά Θομᾶ ΄Ακινάτου, ΄Αθῆναι, 1970.
21

A. Rigo, „Il Monte Athos e la controversia plamitica dal Concilio del 1351 al Tomo Sinodale del 1368 (Giacomo
Trikanas, Procoro Cidone e Filoteo Kokkinos)”, in: A. Rigo (ed.), Gregorio Palamas e oltre, Firenze, 2004, 51.

22
Вж. Ал. Николов, Вярвай или ще те убия! „Ориенталците” в кръстоносната пропаганда 1270–1370, София,
2006, 397–488.
23

CF. A. Rigo, Premessa, in: A. Rigo (ed.), Gregorio Palamas e oltre, Firenze, 2004, VII.
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напор, не обаче и на цели, свързани с всестранното обмисляне и осъществяване
на действително еклесиологично и догматично единство. Може би единственият на събора от Ферара-Флоренция, имал наум едно действително църковно
единение, основано върху истината на християнското учение, е бил Марк Евгеник.
Навярно тъкмо затова той отказва да подпише решенията на събора. Ясно доказателство за липсата на стремеж към същинско единение е фактът, че след
установяването на турското владичество не са предприемани никакви опити за
обединяване. Стига, разбира се, ако за такъв опит не се изтълкува документът,
издаден през 1575 г. от папа Григорий XIII относно евентуална уния с Руската
църква, тоест единствената, действаща в режим на единоверска държавност.
В него папата предписва (sic!) на „гърците” едно вероизповедание (Professio fidei
Graecis praescripta), в което педантично се изреждат основните постулати от
Флорентинския събор и ултимативно се изисква безусловното приемане на решенията на Тридентския събор24. С това се изчерпват официалните документи на
Рим, свързани с православните по време на османското владичество.

4. Претенции за универсализъм и провинциализиране:
съвременната ситуация
В документ, издаден на 16 септември 1864 г., папа Пий IX споменава православните чрез недвусмисленото „communio graeco-schismatica”. Атакуван е текст
от изданието The union review, където се настоява, че съществуват три християнски общности – „на римо-католиците, гръко-схизматиците и англиканите”,
претендиращи с право да се именуват „католици”, макар трите общности да са
взаимно отделни или разделени. Той строго порицава претенциите им, подчертавайки, че Католическата църква е една и нейното тяло е единно, с едно учение
и едно предание. На същото място е казано, че никой истински католик не би
приел да схваща Църквата Христова разкъсана на три лъча, при което откъсването на православните се обвързва не с друго, а с Фотиевата схизма25.
Първият ватикански събор (1869–1870) въобще не споменава в своите решения православните църкви. Затова пък в приетата там Constitutio dogmatica за
Църквата Христова съборът произнася анатема над всеки, който не изповядва
пълния примат на Римския понтифекс над цялата Църква, безвъпросното му върховенство във всяко отношение26. Симптоматично и дори в някакъв смисъл драматично звучи фактът, че и тогава, а и досега Католическата църква повтаря
все същите, познати от векове, аргументи в полза на това положение, което
важи впрочем и за православната контрааргументация27. Взаимната незаинтересованост от задълбочаване в тълкуването е сама по себе си симптом за
общата приемливост на ситуацията, конституирана през 1368 г.
24
Cf. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P.
Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom – Wien, 2001, [1985–1987], 605–606.
25
Cf. „De uni(ci)tate Ecclessiae“, in: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum, ed. H. Denzinger – P. Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom - Wien, 2001, [2885–2888], 793–795.
26
Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P.
Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom – Wien, 2001, [3056–3058], 827–828.
27

Срвн. Анселм Хавелбергски, Диалози, прев. Г. Каприев, София, 2007, 190–225.
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Вторият ватикански събор (11.10.1962–08.12.1965) изглежда се опитва да промени всичко това, поставяйки активно на преден план т.нар. икуменическо движение и икуменичен диалог, целящи в последна сметка възобновяване на единението на християнската Църква. Важно е да се забележи, че в хода на събора,
на 05.12.1965 г., едновременно в Константинополската и в Римската църква, са
отменени отлъчванията от 1054 г. В съответния нарочен документ на събора
(Decretum de oecumenismo „Unitatis redintegratio”) от 21.11.1964 г. се посочва, че
разделението е по вина на хора и от двете страни, но че тази вина не бива
да се възлага на сега родените в тези общности, които Католическата църква почита и обича като братя, при което се формулира твърдението, че всеки
вярващ в Христа и приел по правилен начин кръщението е в определена, макар и
несъвършена общност с Католическата църква. Остават различия в учението,
дисциплината и структурата на църквите. Икуменическото движение е призвано да преодолява тези пречки с взаимни усилия. Изисква се равнопоставеното
обсъждане на богословски въпроси. Подчертава се, че източните в своите „отделни църкви” (in his singulis Ecclesiis) несъмнено следва да се управляват според
собствения си порядък, в съответствие с духовната нагласа на вярващите и
че различните нрави и обичаи в тях с нищо не противоречат на единството на
Църквата, както не противоречат и различните богословски методи на тълкувание истината, дадена по откровение. Въпреки признаването на „съкровището”
в сферата на литургията, духовната традиция и правния ред, притежавано от
източните църкви, от самото начало пред скоби се извежда и дебело се подчертава, че именно Католическата църква е одарена с цялото богатство на
откровената истина и средства на благодатта (medii gratiae) и се акцентира
нейната отговорност за обратното привличане на „отделените братя”, заради което се изисква познаването на тяхната душевност („fratrum seiunctorum
animum cognoscere oportet”), на ученията, историята, духовния и литургичния им
живот, религиозната им психология и култура. Особено в края на документа се
акцентира мотивирането на единението с оглед на политическите и социалните реалности в днешния свят, при което отново се набляга на верността към
истината и съгласието във вярата, които винаги и изцяло са били присъщи на
Католическата църква28. Без никакво съмнение, Вторият ватикански събор прави
нечувано едра стъпка към единението на християнската Църкви, без обаче да
излиза от общата граница на универсалните претенции, обезпечени чрез съзнателно провинциализиране, установена през XIII и XIV в. В последна сметка и тук
прозвучават емблематичните пароли на „икономийната уния”.
Енцикликата Ut unum sint на Йоан Павел II от 25.05.1995 г. препотвърждава решението на Втория ватикански събор и неговия дух. В нея се говори за напредъка
на икуменическия диалог и неговите перспективи. Макар почти буквално да се
повтарят заявленията за това, че единствената Църква Христова продължава
съществуването си в Католическата църква, владееща пълнотата на спасителните средства, при което пълното единение ще е действително, когато всички
са причастни към тях, както и внимателно да се потвърждава необходимостта
28

Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P.
Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom – Wien, 2001, [4185–4192], 1241–1245.
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на общението на всички „частични” или „локални” църкви (particulares seu locales
Ecclesias) и епископите им с Римския епископ като техен примас (откъдето
просветва все същата универсално-провинциална идеология), все пак тази енциклика се опитва – наистина без излишен ентусиазъм и без прекомерен оптимизъм – да отваря нови хоризонти пред единението на църквите29.
Една наистина по-радикална програма за единението на Църквата прогласи кардинал Валтер Каспер, завършвайки словото си в аулата на Софийския университет на 01.04.2005 г., ден преди смъртта на папата. Там кардиналът заяви:
„Ако днес след дълги столетия на разделение полагаме усилия за повторното
си сближаване и пълното единство между Изтока и Запада, ние се стремим не
към някакво униформно единство, а към единство, в което имат място всички
легитимни различия. Става дума за единство, което – както формулира папа
Иоан Павел II – е без взаимно поглъщане и без взаимно примесване. Става дума
за единство по първообраза на Троицата, в която почитаме единия Бог в три
Лица и трите Лица в единия Бог”30.
Каквото и да се е имало предвид с нея, днешните отношения на Католическата
с Православните църкви се определят от политика, следваща много по-тясно решенията на Втория ватикански събор. Тя е фокусирана в декларацията
Dominus Iesus от 06.08.2000 г. на Конгрегацията за учението на вярата, където
заявлението, че „липсващото единство на християните със сигурност е рана
за Църквата, но не в смисъл, че единството  не е налице, а доколкото това
 пречи да осъществи напълно своята универсалност в историята”, се предшества от ригористичното настояване, че „има само една Църква Христова,
субсистираща в Католическата църква и водена от наследника на Петър и на
епископите, стоящи в общение с него”. „Църквите – добавя се там – които не
стоят в съвършено общение с Католическата църква, но остават свързани със
здрави връзки, каквито са апостолското приемство и валидната евхаристия,
са истински партикулярни църкви. Затова Църквата Христова е присъствена и
действена и в тези църкви, макар да им липсва пълното общение с Католическата църква, доколкото те не приемат католическото учение за примата, който
епископът на Рим по Божия воля обективно притежава и упражнява над цялата
Църква”31. Тук претенциите за универсализъм, прокарвани през агресивно провинциализиране, говорят с думите на самия текст. Остава само да се добави,
че този документ е подписан от кардинал Йозеф Ратцингер.
Наистина, в битието си на папа Бенедикт XVI в своето слово от 29.06.2007 г.
той заявява: „Християнският Изток и християнският Запад стоят така близо
един до друг, че даже вече могат да се броят за едно почти съвършено единство,
както напомня Вторият ватикански събор, онази светлина, която направлява
29

Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. H. Denzinger – P.
Hünermann, Freiburg im Br. – Basel – Rom – Wien, 2001, [5000–5012], 1514–1520.

30
Walter Kardinal Kasper, „Vortrag anlässlich der Vorstellung der bulgaischen Ausgabe von Jesus der Christus“, в:
Архив за средновековна философия и култура, XI (2005), 266.
31

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_
dominus-iesus_ge.html.
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стъпките по икуменическия път. Нашите срещи, взаимните посещения и взаимно воденият диалог не са следователно просто някакви жестове на вежливост
или опити за компромис, а знаци на общата воля да се направи възможното, за
да можем да достигнем до онова пълно общение, за което умолява Христос след
Последната вечеря в молитвата си към Отца: „ut unum sint““32. В същото време
делата на Римския епископат показват едно все по-стриктно придържане към
споменатата по-горе програма.
Тя сякаш постига своя връх в Учителната нота относно някои аспекти на евангелизирането, публикувана от Конгрегацията за учението на вярата с подписа
на кардинал Уилям Левада на 03.12.2007 г., но одобрена от Бенедикт XVI още
на 06.10.2007 г. Тук, при включване на всички възможни дипломатични защити
и уговорки за ненасилие и избягване на „прозелитизма в негативния смисъл на
думата”, за придържане към любовта и истината, съвсем директно се заговаря за доевангелизиране на некатолическите християни в земите със стара
християнска традиция и култура. Диалогът, в който следва да влиза католикът
с некатолическите християни, е „не само обмен на мисли, но на дарове, така
че да бъде предложена пълнотата на спасителните средства. Така се стига
до все по-дълбокото обръщане към Христа”. („Обръщане”, но и „покръстване”
– Bekehrung, изтълкувано в документа като „metanoia, промяна на мисленето
и действането, даваща израз на новия, прогласен от вярата живот в Христа”, като „напредващо обновяване в мисленето и действието, за да се става
все повече едно с Христа”. Във всеки случай, в езика на Църквата metanoia се
превежда собствено като „покаяние”.) По-горе се видя къде според Рим е единствено налична пълнотата на спасителните средства. В тази връзка се прави
забележката, че „решението на отделния некатолически християнин, убеден от
католическата истина и молещ по причини на съвестта си за пълно общение с
Католическата църква, следва да бъде уважено като дело на Светия Дух и израз
на свободата на съвестта и религията”. Признава се при това (с позоваване на
Unitatis redintegratio, 4), че това е нещо различно, но не несъвместимо с икуменическия диалог, защото и двете изхождат от чудотворния съвет Божи33. Универсализмът, постиган чрез универсализиране на собствения си провинциализъм и
игнорирането на „другия”, говори тук с пълната си сила.
„Програмата” от 1368 г. „универсализъм чрез провинциализиране” е видна достатъчно ясно и в политиките на Православните църкви. Ако се изключи заиграването на Руската православна църква с Рим от XVI в. и това на Константинополската църква с англиканската, резултат от което е Посланието на патриарсите
на Източно-вселенската църква за православната вяра от септември 1723 г.34,
може би най-високо богословският документ от времето на Османското владичество, и подобните на тях, както и локалните политически комбинации от
32
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2007/documents/hf_ben-xvi_ang_20070629_
ge.html.
33
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20071203_notaevangelizzazione_ge.html#_ftnref50.
34

Вж. Т. Коев, Православен катехизис и Послание на патриарсите на Източно-вселенската църква за
православната вяра, София, 1991, 211–232.
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типа на българското униатство от 60-те години на XIX в., не може сериозно да
се говори за някаква особена устременост на православните към единението на
Църквата. Що се отнася до участието в икуменическия диалог, Православните
църкви се строяват в спектъра между активното участие в него и фактически
пълното му отхвърляне. Каквото и да е конкретното актуално отношение на
съответната църква към това движение, участието или неучастието в него се
схваща като църковно-политически или просто като политически инструмент.
Обобщавайки православното схващане, Пламен Сивов с основание пише: „Според православните съществува само една Христова Църква, Una Sancta, запазена в пълнота именно като Православната църква. От православна гледна
точка дори именуването на останалите християнски формации „църкви” е вид
отстъпление от православието и те се наричат така единствено от съображения за дипломатичност”35. Позволявам си да цитирам с пълно съгласие
Владимир Градев: „Така нареченото икуменическо движение се движи горе-долу
така, както се движеха отношенията между източния и западния блок преди
падането на Берлинската стена. С делегации, празни срещи, конгреси, форуми – всеки вдига някакви лозунги за единение и прави точно обратното”36.
Сравнението е изключително сполучливо. Църквите на Изтока и Запада са в
състояние на „студена война”, подгрявана от декларирани добри намерения и
водена от съзнанието, че всяка от тях представлява единственият носител
на Христовото учение, а останалите съществуват най-вече по силата на историческо недоразумение.

5. Заключение
Спокойно може кратко да се заключи, че осъждането от 1368 г. и съпроводилите го събития действително слагат начало на една нова епоха в отношенията между църквите на Изтока и Запада, нямаща аналог преди това. Всяка от
тях съхранява изконната претенция за универсализъм, завещана от Христос
на учениците му, но приписвайки я изключително и само на себе си. Това става
и е възможно единствено с цената на радикалното игнориране на „другия”, на
обявяването му за по същество несъществуващ в сферата на църковното, на
религиозното, на християнското. Механизмът за осъществяването на тази програма е неизбежното радикално провинциализиране, в което днешните църкви
са попаднали изцяло, самодоволното вглеждане в своята „самодостатъчност”,
без оглед на действителността или – по-скоро – в противодействие срещу нея.
Съвременната ситуация не открива особени шансове за прогнозата, че тогава
заквасената епоха би могла да върви към своя край, каквото и да означава това
за съдбата на тези църкви.

35

П. Сивов, Излизането на БПЦ от ССЦ, в: http://pravoslavie.bg/content/view/73/162/.

36

Вж. Християнството и "постхристиянската ситуация" (разговор в редакцията между Цочо Бояджиев,
Владимир Градев, Георги Каприев и Калин Янакиев), публикуван в този брой.
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Емилия Дворянова

Отказаната икона
Богородица Преблагодатна (Играеща с Младенеца)

Висеше в най-тъмния ъгъл на източната стена, в спалнята на баба ми. Там винаги светеше огънче. Понякога се спирахме пред нея, баба ме вдигаше на ръце и
казваше: виж, това е Богородица Преблагодатна, донесена е чак от Атон… – а
аз се плашех.
Защото беше страшно тъжна Богородица Преблагодатната.
Прегръщах баба си с ръце около шията, заравях глава в косите  и проплаквах:
„Страши ме…”, а тя ме притискаше силно – няма страшно, детето ми, това
страшно не е страшно, защото иконата е за моление, от самата Градина на
Богородица е дошла, въпреки че е само отпечатък, а Истинската продължава да
е там, където  е мястото, и светлината  е толкова силна, че ето, виж, дотук огрява и огънчето под нея не спира да гори. Не се плаши, ела да се измолим
от страха… – и заставахме на колене, и с някакви странни думи се молехме.
Страшното в мен се превръщаше в облаче, издигаше се към стената и иконата
като да го поемаше в себе си, за да не е то повече в мен. Давах  го, и вече не
може да е страшно.
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Когато свършвахме молитвата, баба отново ме вдигаше на ръце: „Пипни я”,
казваше, а на стената имаше още много икони, някои хартиени, поставени зад
стъкло, други изрисувани върху дъска, тази обаче беше на особена почит, навярно защото пред нея светеше огънче. Или защото беше донесена чак от Атон,
което е незнайно къде и не знаех какво точно значи, но би трябвало да е нещо
твърде сериозно… Обичах всички икони, и те ме обичаха, сигурна бях, но тази ме
плашеше и точно поради това
беше „специална”, защото умееше да си взима обратно страха.
Пипвах я. На ръката ми ставаше топло.
– Кога ще видя Истинската?
– Никога. Там нас не ни пускат,
жени сме…
Когато баба ми умря, иконите
изчезнаха, изчезна огънчето, а
на източната стена се появи
картина. Само страхът не изчезна съвсем, но се промени,
стана по-неясен, неуловим, несъсредоточен, разпръснат невидимо измежду всички неща, и
вече нямаше кой да си го взима
обратно. Вероятно съм пораснала и съм забравила как точно се превръща в облаче.
Видях
отново
Богородица
Преблагодатн” в книга. Разглеждах куп картини и литографии в Библиотеката и търсех нещо, когато изведнъж, в
страниците, се яви. Порази ме,
познах я веднага съвсем непосредствено и под неоновите
светлини на залата проблесна
огънче. Разгледах я внимателно
и нямаше как с ума и с очите
си да не оценя красотата на рисунъка, изяществото на цвета, невероятно фокусираната светлина, излъчена от образа… и нещо още… още нещо… Останах
там, вторачена като завинаги в нея, защото обезателно трябваше да разбера
това „още”, но то със сигурност не е рисунък, нито цвят, нито фокусът на
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светлината… дали не е онова, което ме е плашело…
Колко време е необходимо на човек, за да види една картина? А с колко време би
могла да се отмери безкрайността в очите на Богородица?
Мога всеки ден да ходя в Библиотеката, да сядам под неоновите светлини в
читалнята и там да виждам огънче. Мога отново и отново да я гледам, с поглед
и с пръсти да я галя – Играещата с Младенеца… Листът е гладък, гланциран, но
нали кожата има въображение, спомени също… плащът  с изящни орнаменти
е мек и нежен на пипане… плащът на Иисус, разгънат върху ръцете … ръцете … свитъкът, напомнящ по-скоро на повито в плащаница тяло… Иисус в
ръцете … сам Той е Книгата, която Тя държи в ръцете Си…ръцете … Не, в
никакъв случай не си играе. Тя не си играе, Той не си играе, въпреки че иконата е
точно този тип – наречена „играеща” – но за каква игра тук става дума, след
като Синът със сигурност отблъсква Майката, ръката Му се съпротивлява, със
сила отстранява главата  в опита кротко да се преклони над Него, шията Му
се обточва и изпъва, за да се изтръгне от милувката, а краката Му са толкова
силни… мъжки крака, някак непомерни… и гледа немилостиво, сърдито, сякаш
казва: не ме търси… Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми…1,
а Тя със сигурност вече вижда Разпятието, държи като свитък повито за погребение Тяло… и чака. Ще Го удържат ли ръцете ? Какво ще правят, когато
останат сами?
Страшна е участта на Преблагодатната…
…а аз натрапчиво желая да застана пред нея и да я докосна. Истинската, не
копие или отпечатък, какъвто висеше на източната стена в стаята на баба ми.
Искам онази, която носи Преблагодатта и с това навярно Спасява.
Онази, с нестихващата светлина в Себе Си.
Какви пространства би пребродил човек, за да види една картина? А какво пространство го дели от безкрайността в очите на Богородица?
Мога всеки ден да изминавам пътя до Библиотеката.
Мястото на картината е в Музея. Картината трябва да е гледана, тя иска
много очи, възхитено вторачени в нея. Може да виси естествено и в нечий будоар, вцепенено отдадена в един само поглед. Предполагам, че това не  стига.
Красотата трябва да е постоянно виждана. Човек може да измине стотици километри, за да види една картина и да потъне в узрялото си желание за нея.
Мястото на иконата е в Църквата. Или в миниатюрната „църква”2, на източната стена в нечия стая. Когато е в Музея, на иконата  е студено и тя също е
студена, въпреки красотата си. Пред иконата човек затваря очи, за да потъне
1

Лука 2:49

2

Домашен иконостас в православието
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дълбоко в себе си, в безвиден мрак, от който да изтръгне своето „моление”. Не
гледа, за да види направо отвъд нея в нея. Свещеният  смисъл като самата
Църква е разтворен за всеки, узрял за своето желание за вяра. Затова, когато
иска да се докосне до Свещеното, човекът изминава стотици километри, превръща се в поклонник, а когато стигне Там, където в собствения си безвиден
мрак от нещо или от някого е призован, затваря очите си, смирява сетивата си
и се прекланя.
Всеки има право на това преклонение. Искам да видя моята икона в мястото,
което е нейно, от тъмните кътчета на детството съм призована или от нещо
друго, което е още… и още… Готова съм в смирено преклонение да измина стотици километри… толкова, колкото трябва…
Дали смирението е достатъчно, за да се заслужи небесната Милост?
Всеки ден мога да посещавам Библиотеката. Всеки ден мога да изминавам все
същите улици и да натрупвам в себе си невъзможно пространство, да отмервам
невъзможно време, в едно поклонничество, което би трябвало да ме смири, но
не смирява.
– Кога ще видя Истинската?
– Никога.
Всеки ден мога да посещавам Библиотеката, мястото за думи, които аз чета,
за да постигна Мястото, където моята икона пребивава, и вече съвсем конкретно, съвсем сетивно съм узнала: Света гора е Място, забранено за жени. Опасно,
ревниво и виновно място, Градината, където в Земния Си дял Богородица съвсем
Небесно пребивава.
Самотна до неузнаваемост.
И Страшно Тъжна, освен ако отдавна не е напуснала Монашеската република,
където светът, неимоверно опростен, е отсякъл половината от себе си, ампутирал се е някак и горделиво е изтръгнал част от Творението из своя корен…
Дори женски животни няма. Няма котки, нито кучета, които са кучки, нито кози,
а мъжете бродят, неродени някак, сред вечнозелени дървета и несъсредоточени
цветя, самотно избликнали от земята им, и от недородения си свят се уповават
на Майката.
Моята икона е там, откъдето съм отлъчена. Кракът ми няма право да стъпи
– ако го стори, ще се подпали, земята под него ще изгори. Светая Светих, „меката” на моята вяра, ми е отказана. Някой ревниво е сложил ръка на моята картина, на Богородица Преблагодатна, на мен самата, на желанието ми за Бог.
Не съм допусната до себе си.
Мога всеки ден да посещавам Библиотеката. Моята икона се явява в гланцира-
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ните страници и всеки ден я гледам.
Поклонничеството е трудно дело. Казват, че когато човек изминава стотици
километри и тялото му натежава от умора, когато се оказва невъзможно времето да се отмери, а целта остава все тъй далечна и непостижима, настъпва
криза. Човекът трудно се ориентира, изгубва посоките, започва да не разбира
съвсем ясно къде е горе, къде долу, откъде точно слънцето изгрява, къде залязва… тогава спира и страхът го застига. Отваря се бездънен процеп и ако в
мрака му не светне огънче…
Всеки ден мога да посещавам Библиотеката.
…Един ден ставам рано, умивам очите си и излизам. Валял е дъжд, улиците са
мокри, в небето има облаци, които са сиви. Вече знам, че колкото и път да извървя, точно там няма да стигна. Колкото и пъти да питам:
– Кога ще я видя?
Гласът ще ми отговаря:
– Никога.
Затова съм се подготвила – за моята криза.
В джоба си нося малко ножче с остър връх, бръснач някакъв. Когато стигам до
Библиотеката, оставям палтото си на гардероба, слагам ножчето в джоба на
жилетката и влизам в залата. Неоновата светлина е съвсем сребърна, като обков държи пространството в обятията си. Взимам от рафта книгата, отнасям
я на масата, страницата, която ми трябва, е белязана. Отварям я точно там. В
книгата има още много икони, които може би ме обичат, на мен обаче ми трябва
Преблагодатната. Отвежда направо към Разпятието, към Тялото, повито като
бебе в пелени, подготвено за смъртта си – като свитък го е стиснала в ръката
Си.
Гледам я дълго, най-вече вечността в очите . Тъгата. После се оглеждам,
страхът набъбва в гърдите, слиза надолу към корема, обхваща ме цялата, със
сигурност ще пропълзи и в душата ми. Трябва да действам.
Вадя ножчето от джоба на жилетката, съвсем малко е и никой не го вижда как
го крия в ръка, слагам дланта си върху Нея, острието едва се подава между
пръстите ми.
Започвам бавно, почти нежно да срязвам листа. Когато съм уверена, че разрезът
е точен, съвсем прав, отделям листа от книжното тяло, много бързо. Подготвена съм. Нося папка, голяма точно колкото трябва, пълна с бели листа, за да си
водя записки. Слагам я там – оглеждам се – никой не ме забелязва. Промъкнала
съм се тайно в забраненото място, сърцето ми лудо бие – страх ме е.
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2008 / брой 2 (25) / зима

Внимателно ставам, връщам книгата обратно.
Когато излизам навън, дъждът е спрял, небето е отнесло облаците и отново
е просияло. Стискам папката върху гърдите си, много бързам, да не ме обсеби
страх, да не ме възпре уплахата. Влизам в стаята, която някога беше на баба
ми и махам картината от стената. Под нея все още се забелязва по-светло
петно, Мястото на Преблагодатната. Полагам там внимателно листа, заковавам го с малко кабърче и мисля, че трябва да му купя рамка и стъкло, за да го
пазя… докосвам лицето … какво още липсва?... да, разбира се, кандилото…
… усещам топлина в ръцете си, сякаш ме пари огънче.
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Обява

Четвърти международен фестивал
на християнските изкуства и култура
(9 – 13 май 2008, София)

9 май, петък	18.30: Официално откриване. Концерт на
формация „Юлангело”. Филм за иконната изложба
на Артцентър „Алтера“ в Лондон 2007
10 май, събота	16.00: Научни доклади: проф. д-р Ваутър Хорис
(Амстердам) и Георги Тодоров (София)
19.00: Театрален спектакъл на Врачанския театър
„Оскар и розовата дама” – моноспектакъл на Йорданка
Стефанова (в театрална работилница „Сфумато“)
11 май, неделя	16.00: Дискусия „Християнското изкуство и култура в
българските медии“ и представяне на броевете „Зима” и
„Пролет” 2008 на сп. „Християнство и култура”
17.30: Научни доклади: проф. дфн Цочо Бояджиев (София),
проф. дфн Владимир Градев (София)
12 май, понеделник	18.00: Концерт на хора на Духовната семинария
„Св. Иван Рилски”
18.30: Научни доклади: доц. д-р Олег Георгиев (София),
доц. д-р Мариян Стоядинов (Велико Търново)
13 май, вторник	8.30: Научен доклад: проф. д-р Гюнтер Меншинг (Хановер)
Официално закриване на фестивала

Изложби: откриване на 22.04, вторник, 2008:
Георги Тодоров „Град „Св. София”. Невидимото християнско наследство на
българската столица”
Изложба „Икони”
„Християнската тематика – модерни погледи“ (Свилен Блажев, Петринел
Гочев, Даниел Дяков, Румен Жеков, Кольо Карамфилов, Росен Рашев – Рошпак)

Всички събития протичат в Артцентър „Алтера“ (сградата на „Интерпред”)
с изключение на театралния спектакъл.
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