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Калин Янакиев

Безсмъртието на душите и 

възкресението на мъртвите

Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века

„Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век” – това е есхато-

логическият завършек на Никео-Константинополския символ на вярата от 381 г., 

който изрича неизменните основи на тази вяра за всички времена.

Средновековното антропологично учение обаче, с което Църквата дълги векове 

е артикулирала тази своя вяра, в много голяма степен носи вижданията на ан-

тичната философия, според която човекът се състои от душа и тяло, при което 

душата е нематериална (невеществена) субстанция, неподлежаща на тление и 

разрушение. В такъв случай ако, следователно, смъртта е разделяне на душа-

та от тялото, то на изтляване, в собствения смисъл на тази дума, подлежат 

единствено телата. Душите, доколкото са неизтленни субстанции, пребивават 

и подир разделянето си с тялото; пребивават след това разделяне, което в 

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател 
във Философския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”, член на Международното общество 
за изследвания на средновековната философия 
(SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката 
култура – проблеми на философията и мито-
логията, Религиозно-философски размишления, 
Философски опити върху самотата и надежда-
та, Диптих за иконите. Опит за съзерцател-
но богословие, Богът на опита и Богът на фи-
лософията. Рефлексии върху богопознанието, 
Три екзистенциално-философски студии. Злото. 
Страданието. Възкресението,  както и на мно-
го студии и статии в областта на православ-
ната духовност, философията и средновеков-
ната история. 
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собствения смисъл и е смъртта1.  Оттук и цялата особено невралгична пробле-
матика, свързана със задгробното състояние на последните преди всеобщото 
възкресение. 

Оттук обаче и едно особено изкушение пред собствено християнската антро-
пология, което трябва на всяка цена да бъде забелязано, за да се избегне.

Защото ние със сигурност ще изопачим християнския разум, ако предвид вярва-
нето си в неунищожимия характер на душите сметнем задгробното им пребива-
ние за една чисто и просто друга форма на живот. Пребиванието на душите, 
обаче след разделянето им с телата не може – и тъкмо за християнството не 
може – да бъде просто живот. Ако то бе такова, би се неглижирала самата 
идея, самото понятие за „възкресение” и възкресението би се превърнало в едно 
чисто „добавяне” към живеещите и непреставащи да живеят души, на техни-
те временно отделени от тях, а сетне пре-създадени тела.

Но ако ние разсъждаваме така, то не е ли очевидно, че някак твърде скромно, 
ако не и твърде нищожно ще стане понятието за възкресението? Не опразване 
на смърт та, не смърт на смъртта би било възкресението тогава, а чисто и 
просто – едно ново про-явяване на и дотогава живелите, но само не-видими, не-
зрими, отдалечени по някакъв начин от нас – чисто живи души.

Ние „чакаме”, както се изповядва в Символа, възкресението, а това, от една 
страна, означава, че смъртта вече е победена (инак не бихме „очаквали” ней-
ното пред-определено свършване), но от друга страна, ние все пак чакаме това 
възкресение, което пък означава, че смъртта на смъртта все още не е настъ-
пила; че до деня на всеобщото възкресение на мъртвите смъртта царства над 
този свят. Тя е победена, но не е опразнена. Силата  не е отнета.

Изправяме се, следователно, пред същинска богословска антиномия. Ако изпо-
вядваме възкресението – „чаянието” на възкресението – ние не бихме могли с 
лека ръка да твърдим, че мъртви дотогава, в собствения смисъл на думата, са 
единствено телата. Мъртъв все пак е човекът – човека го няма тук, незави-
симо че душата му „пребивава”. Пребиваването на душата след отделянето  
от тялото, трябва да кажем, е също равно на смърт на човека, защото човекът 
ще възстане от смърт та едва в деня на всеобщото възкресение.

Ако обаче до деня на всеобщото възкресение въпреки всички вярвания в задгроб-
ното пребивание на душите ние изповядваме, че те са в плен на смъртта, ние 

1	 Тези	положения	се	утвърждават	от	всички	св.	Отци	и	Учители	на	Църквата	практически	без	никакво	изклю-
чение	от	най-ранни	времена	и	до	края	на	патристическата	епоха	(8–9	век).	Вж.	напр.	св.	Ириней	Лионски,	
Contra haeres.	lib.	IV	praef.	4,	lib	V,	cap.	20,	lib	V,	cap.	7;	Климент	Александрийски,	Strom.,	lib.	IV,	cap.	III.12,	lib.	VII,	
cap.	XII.71;	Ориген,	Comm. in epist. Ad Rom.,	lib.	VI.6,	Contra Cels.,	lib.	VII,	cap.	V,	696;	Св.	Василий	Велики,	Comm. 
in Is. prophet.,	cap.	I,	13,	Homm. in Psalm.	CXIV.8;	Св.	Григорий	Богослов,	Orat.	XXVIII,	11;	Св.	Григорий	Нисийски,	
De hom. opif.,	cap.	XXXIX,	Adv. Apol.,	XXX,	Orat. cat.,	cap.	VIII;	Св.	Иоан	Златоуст,	De consol. morte, sermo II,1,	In 
Gen.,	sermo VII,	4;	Св.	Иоан	Дамаскин,	De fide ortod.,	 lib.	II,	cap.XII,	lib.	III,	cap.	XVI.	На	Запад	тези	положения	
поддържа	бл.	Августин	–	вж.	напр.	De vita beata, De magistro, Soliloquium и	др.	Въпреки	разпространението	на	
аристотелизма	в	латинското	богословие	след	ХII	век	(а	е	известно,	че	Аристотел	има	по-различни	схващания	
за	природата	на	душата)	ортодоксията	и	тук	продължава	да	се	придържа	стриктно	към	тях.
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трябва да посочим какви са чертите на тази смърт на пребиваващата душа. 
Защото те при всички случаи ще бъдат по-богати и по-дълбоки от простата  
лишеност от тяло.

И тогава, първо: ние трябва да кажем, че дори и пребиваващи зад-гробно, души-
те (които като нематериални субстанции не могат да се дисоциират и да из-
чезнат) все пак ги няма тук. Което пък означава, че животът според христи-
янските интуиции се мисли – до деня на Страшния съд – като нещо, което може 
да бъде само „тук”, а след деня на този съд – в новото „тук”: под „новото 
небе” и на „новата земя” според визията на св. Иоан Богослов. Това е животът. 
Той е винаги освен просто битийност – нека бъда извинен за смътната интуи-
ция – нещо, което е „тук”. Между това „тук” и „новото небе и новата земя” – 
дори и да пребивават – душите не са „тук” и поради това, макар че пребивават, 
пребивават в плен на смъртта.

Второ – дори и задгробно пребиваващи „там”, те не са „с нас” – отделени са, 
което означава, че според дълбинните интуиции на християнството животът  
освен гола битийност е и заедност, а не разделеност. Макар и да пребивават, 
доколкото пребивават отделени от всички ни, доколкото пребивават недостъп-
ни, те – макар и да пребивават – пребивават в смъртта, в плен на смъртта 
пребивават. Което пък, накрай, означава, че смърт за християнската интуиция 
е не само небитието (на тялото), но също (и по-дълбоко) битието и даже жи-
востта на душите „не-тук” и „не-с-нас”, живостта им е едно само тяхно си, 
отделено и непристъпно за нас съобщество. Живостта им по този начин – нека 
се изразим парадоксално – също е смърт.

Ние не бива да неглижираме смъртта в задгробното пребивание на душите. Не 
бива да неглижираме смъртта дори затова, че праведните измежду тези души 
според вярата на християните общуват с Бога и даже някои от тях вършат 
нещо – застъпват се за нас (душите на светците). Ние трябва да внимаваме да 
не правим от това задгробно състояние нещо, което вече изобщо не е смърт. 
Ако бихме го направили, казвам аз – ние бихме неглижирали възкресението, което 
чакаме за всички2. 

Ако забравяме поради убеждението си в задгробното пребивание на душите – че 
те все пак пребивават в смъртта и че смъртта царства в тяхното пребивание, 
ние не бихме същински „очаквали възкресението на мъртвите”. То сякаш и сега 
би било някак си в сила, но просто... без явеност. Душите „пребивават” – значи 
те са „възкръснали”, хората са живи (защото нали те са душите си); те пре-
бивават – праведните от тях „там”, общувайки с Бога, грешните, мъчейки се в 
ада. Възкресение сякаш вече има. Чисто и просто то не се е про-явило. Ще се 
прояви, когато и телата станат и се възсъединят с тях. Това отслабва „чаяни-
ето”. Това отслабва пронизителното изповядване на последния член от Символа 

2	 Движени	от	точно	такъв	патос,	макар	и	значително	по-различни	като	мисъл	и	аргументация	(подчертава	
се	значението	на	тялото	за	интегралността	на	човешката	личност),	са	две	ключови	статии	на	о.	Георгий	Фло-
ровский,	вж.	‘The	Resurrection	of	Life,’	in:	Bulletin of the Harvard University Divinity School,	vol.	XLIX,	№71,	1952,	
pp.	5-26		и	О воскресение мертвых,	в:	Переселение душ. Проблема бессмертия в оккультизме и христианстве,	
Париж,	1935,	стр.	135-167.
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на вярата: „чакам възкресението на мъртвите”. 

Но какво, какво чакам, ако нямам усета, че и пребиваващи там – горе при Бога, и 
там – долу, в преизподнята, душите все пак са в плен на смъртта и че до деня 
на възкресението смъртта царства?

Трябва следователно да внимаваме да не внесем платонизъм в есхатологичните 
виждания на християнството. Защото платонизмът е различна метафизика и 
има съвършено различна от християнската сотериология.

Как разсъждава платонизмът? Най-грубо казано така: човекът се състои от 
душа и тяло; душата е нематериална – поради тази причина и безсмъртна – 
субстанция (според известните доказателства за това безсмъртие и вечност 
– преди и след „този живот”); тялото пък е материално и тленно, а смъртта е 
отделянето на душата от тялото. Отделяйки се от тялото, душата – която 
собствено прави човека да е човек и да е жив – се освобождава. Тя достига сво-
ето съвършенство, избавя се от отегчавалото я през цялото време на земния 
живот тяло. Ето защо смърт та – изходът на душата от тялото – е триумф за 
платоническата сотериология. За платонизма е абсурдна идеята за възкресени-
ето. За какво душата трябва да се съедини с това тежащо , затъмняващо я с 
грубите си сетива тяло? Сотериологията на платонизма е „учене да се умира”. 
Тя е разобличаване на „безумните” и „ирационални” страхове на човека от смър-
тта. Платонизмът „лекува” човека, като му разяснява, че в смъртта няма нищо 
страшно, че отделената от тялото душа е жива – по-жива, отколкото когато 
е била в „гробницата” на тялото.

Чисто метафизико-антропологически християнството споделя повечето от 
предпоставките на платонизма. В това се състои и опасността за християн-
ското богословие. Християнската мисъл, особено през Средновековието, когато 
в най-голяма степен е споделяла тази антропология, също изповядва, че човекът 
е единство от душа и тяло; че отделяйки се от тялото, душата остава да пре-
бивава. Прави ли оттук обаче християнската мисъл извода, че след отделянето 
си от тялото човекът започва да живее или поне – че продължава да живее? 
Още повече – прави ли извода, че продължава да живее по един онтологически 
по-адекватен на природата си начин, отколкото е живяла душата му с тялото 
си. Ако християнската ортодоксия изповядваше това, тя не би чакала възкресе-
нието. За какво би било то тогава? За връщане на душата в гробницата й?3 

Но това означава, че за християнството, макар и пребиваваща след отделяне-
то си от тялото, душата пребивава в смъртта. В това е цялата трудност на 
християнската мисъл: пребивава, но пребивава в смъртта. Не само тялото е 
мъртво.

Затова, разсъждавайки за есхатологията на християнството, ние трябва да се 

3	 В	по-тясно	философско-антропологичен	ключ	и	с	повече	позовавания	на	конкретни	византийски	автори	тази	
разлика	между	платонизма	и	християнската	ортодоксия	съм	разгледал	в	статията	си	The Place of Bodyliness in 
anthropological Views of the Holy Fathers and Church Writers III-IX Centuries	в:	Архив за средновековна филосо-
фия и култура,	св.	VII,	София,	2002,	стр.	17-27.
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пазим, първо, от едно основно изкушение (по-сетне ще кажа и какво е второто). 
Това първо изкушение е – поради вярването ни в задгробното пребиваване на 
душите да не неглижираме смъртта, в която, макар и да пребивават, душите 
са. Такова неглижиране може да се яви, от една страна, поради смесването на 
християнската доктрина с идентичната  в много отношения платонистко-
аристотелистка антропология, а от друга – поради твърде картинното, твърде 
подробното определяне на задгробната участ и „места” на тези души, което е 
особено присъщо на западното (католическото) християнство, внасящо и юри-
дически елемент в есхатологическите представи (коя душа къде пребивава, как 
точно пребивава там, където пребивава, и кои грехове или добродетели за какво 
точно пребивание я предназначават). Всичко това превръща задгробието в един 
просто незрим (с обикновеното око) живот. И ние забравяме, че все пак това е 
смърт – това е царстване на смъртта. Или почти го забравяме.

Та не оставаме ли понякога с впечатлението, когато четем казуистичното 
средновековно обосноваване на чистилището, че тук става дума за разисквания 
и конципирания на един чисто и просто друг регион на живота – за едни други 
„жизнени” места, които се наричат „Рай”, „чистилище”, „ад”. Те са толкова ярки, 
толкова детайлно определени, толкова много юридически казуси възникват по 
отношение на тях, че във връзка с всичко това някак си изчезва споменът, че 
те все още са преди възкресението, т.е. преди смъртта на смъртта4. Какво 
„чакаме”?

Чакаме, както се оказва, деня на Страшния съд, в който нищо радикално и ново 
няма да се случи, освен прогласяването на всеослушание на вече влезлите след 
всяко частно отшествие оттук присъди. Душите вече имат своите присъди, те 
вече живеят след-земните си участи. Всеобщият съд за тях е станал в част-
ния съд и всеобщият – т.е. възкресението – само ще го обяви на всеослушание. 
Бъдещият век, „новото небе и новата земя” ще се окажат нещо вече имащо го 
и сега, което само ще продължи да го има – вече явно и за всички. Не „новият 
век”, не непредставимите „ново небе и нова земя” ще се родят тогава, а само 
„старият век” – това небе и тази земя ще свършат най-сетне. Няма смърт – 
има пребивание (безсмъртие) на душите и то придобива квази-жизнен характер. 
Тогава изчезва, повтарям, „чаянието” на възкресението.

А възкресението има изключително тържествен смисъл за хрисиянството. Аз 
пак казвам – възкресението не е (както и някои православни богослови се из-
кушават да утвърждават) просто „възсъединяване на телата с душите”. Въз-
кресението не е „добавяне” на нещо към нещо вече имащо го. Възкресението 
е смърт на смъртта, край на смъртта5, което означава, че ако това все още 
се „чака”, то дотогава, докато се чака, смъртта е в сила. Смъртта е в сила, 
трябва да кажем – както за телата, така и за душите.

4	 Разбира	се,	най-ярък	пример	в	 това	отношение	представлява	великата	поема	на	Данте	Божествена ко-
медия	и	макар	яркостта	на	задгробните	образи	тук	да	се	предопределя	от	нейната	специфика	на	поетическа	
визия,	известно	е,	че	авторът	ù доста	стриктно	е	следвал	теологически	авторитети	от	най-висок	порядък.	
5	 Собствено	за	възкресението	и	за	дълбинното	понятие	за	него	в	човешката	екзистенция	съм	писал	в	книга-
та	си	Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението,	София,	2005,	54-91.
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Разбира се, като утвърждаваме това, тъй като християнската догматика поч-
ти винаги се формулира в антиномии – ние веднага трябва да се предпазим от 
другото и противоположно изкушение. А то е: като подчертаваме, че „чакайки” 
възкресението и живота в бъдещия век, ние казваме, че дотогава смъртта 
царства, да не заявим поради това също, че докато смъртта царства, душите, 
които чакат възкресението, пребивават в пълно небитие – че царстването на 
смъртта за душите е равно на нямане на задгробно пребивание и участ.

И това обаче не бива да казваме. Нужно е – като християни, чакащи възкресение-
то, да не неглижираме смъртта, но като не я неглижираме, да се пазим да не 
отречем пък задгробното пребивание на душите. При това съвсем не просто 
поради вярност към античната антропология.

Защото, разбира се, самото това, че на тях, на душите, на всички, непременно 
предстои възкресение (щом след победата на Христа ние го очакваме), вече го-
вори, че душите се пазят, съхраняват се. Душите – даже да не ги мислим като 
„нематериални субстанции”, а от позициите на една по-модерна философска 
антропология, все пак са мъртвите личности, които очакват края на смъртта 
си. Но могат ли да „очакват”, ако не са никъде и въобще не са?

Дори само защото възкресението, което „чакаме”, е, по вярата на християните, 
сигурно, не е възможно онези, които смъртта държи в плен дотогава, да не се 
„съхраняват” от Бога за възкресението. Те пребивават, нека да подчертаем 
ясно, извън живота или – още по-силно: те пребивават в смъртта, но все пак: 
пребивавайки в смъртта, те пребивават в нея, за да бъдат възкресени. Кой 
ги пази и кой ги съхранява? Онзи, чрез Когото ще стане възкресението; Който, 
предал се на смъртта, Сам е пленил смъртта и я държи в плен, докато  сложи 
край, сиреч Бог.

Ето защо пък не бива да неглижираме и тяхното задгробно, следсмъртно пре-
бивание.

Те и не „спят”, не пребивават безжизнени sub altare Dei, както мислят ад-
вентистите (и както веднъж си е помислил в началото на ХIV век бъдещият 
папа Иоан ХХII6) – това е само илюзия на погледа „оттук” към тях. Защото, 

6	 Основанията	за	подобна	неортодоксална	мисъл	(впрочем	неизказана	официално)	на	тогавашния	кардинал	
Дюез	(папа	Иоан	ХХII)	са	в	това,	че	ако	светците	вече	се	наслаждават	на	блаженство	при	Бога	и	Го	съзерцават	„лице	
в	лице”,	то	те	няма	какво	да	получат	след	деня	на	Страшния	съд	и	всеобщото	възкресение.	Но	това	не	е	възможно.	
Ето	защо	бъдещият	папа,	като	тълкува	няколко	стиха	от	6-а	гл.	на	Откровението на св. Иоан Богослов,	в	които	се	каз-
ва,	че	подир	снемането	на	петия	апокалиптичен	печат	„душите	на	закланите	за	словото	Божие”	(Откр.	6:9	–	т.	е.	све-
тците	мъченици)	започват	да	викат	„под	жертвеника	Божий”	(sub	altare	Dei)	за	отмъщение	и	отсъда,	обръща	внима-
ние,	че	на	тия	души	„им	се	каза	да	починат	още	малко	време,	докле	се	допълни	броят	на	съслужителите	и	братята	им”	
(Откр.	6:11).	Сиреч,	пита	се	Иоан	ХХII,	не	означава	ли	това,	че	те	ще	получат	своето	блаженство	едва	когато	броят	на	
всички	светци	се	допълни	–	в	края	при	всеобщото	възкресение,	а	дотогава	те	по	Божия	воля	просто	„почиват”.	Не-
вярното	в	тази	мисъл	на	тогавашния	кардинал	Дюез	(припомняна	му	сетне	многократно	от	неговите	противници	–	
францисканците	спиритуали)	е,	че	„почиването”	на	душите	на	светците	до	всеобщото	възкресение	той	е	склонен	да	
разбира	като	безжизненост,	като	покойничество	в	буквалния	земен	смисъл	на	тази	дума	и	да	отрича	поради	това	
каквото	и	да	било	блаженство	и	знание	на	техните	пребиваващи	души.	Не	в	нещо	друго,	а,	повтарям,	в	това	послед-
ното	е	неправомислието	на	бъдещия	папа,	чието	разсъждение	инак	е	движено	от	в	основата	си	вярната	реакция	
срещу	пълното	пренебрегване	на	разликата	между	блажения	покой	на	душите	на	праведниците	и	блажения	вечен	
живот	на	тия	праведници	след	всеобщото	възкресение,	което	се	е	утвърдило	в	западното	богословие.
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да –  оттук те са се оттеглили подобно на това, както се оттегля, макар 
и за кратко и не напълно оттук, дълбоко спящият. Както спящите – те вече 
не чуват, не осезават, не възприемат тукашното – с тукашното те вече 
не са във връзка. За тукашното те са абсолютно „замлъкнали” и в тукаш-
ното са без-жизнени7. Но в Бога, Който ги съхранява за възкресение, те, 
обратно – са приети, и значи в Него те по-скоро се покоят, а не „спят”. 
Тяхната „заспалост”, „усопшест”, е онова, което ние виждаме оттук. Но не 
можем да казваме, че в Бога те спят, че са вкочанени, вцепенени, безжизне-
ни. Напротив, там те са именно в покой – у-покоили са се, успокоили са се 
в съхраняващата ги Негова десница. Там те са спокойни, че се пазят, че се 
съхраняват за възкресението и значи смъртта повече не ги заплашва; нищо 
вече не ги безпокои; нищо не може да ги грабне, да ги отнеме от Бога. В 
Бога те са покой-ници в етимологическия смисъл на тази християнска дума, 
чийто истински смисъл, свидетелстващ всъщност за победата над смъртта, 
ние сякаш сме забравили. 

И тъй, там, в Бога, „усопшите” тук, се съхраняват, в покой са. И понеже едни 
са напуснали този живот като праведни, тяхното съхраняване в Бога за деня 
на края на смъртта, е равно на радост и покой. Те се покоят спокойно в ло-
ното на Бога, защото за деня на всеобщото възстание се съхраняват, за да 
получат от него живот вечен. Обратно: онези, които са завършили живота 
си в грях, които тук, в живота, са отпаднали от Бога, също се съхраняват 
от Бога – съхраняват се обаче като духовно мъртви. Като духовно мъртви 
те пребивават там – съхраняват се в духовната си смърт8. Би ли могло 
тяхното пребивание у Бога за деня на всеобщото възкресение да бъде по 
същия начин оцветено? Положително не, но те узнават в това си пребивание 

7	 Че	тази	пределна	оттегленост	–	„усопшест”	(но	не	изчезналост,	небитийност)	–	е	всъщност	единственото,	кое-
то	ние	сме	в	състояние	да	констатираме	за	мъртвия	„оттук”,	от	света	на	още	живите,	с	особена	сила	утвърждава	
Габриел	Марсел.	Той	отрича	ние	да	бихме	могли	да	констатираме	обективно,	като	факт	небитието	на	душата,	на	
съзнанието.	Пред	нас	е	всъщност	само	дълбокото,	пълното,	ако	щете,	пределното	безмълвие	на	душата,	но	съв-
сем	не	нейното	небитие.	Че	този,	който	вече	няма	никакъв	контакт	със	света	и	с	когото	ние,	светът,	не	можем	да	
влезем	в	комуникация,	и	не	съществува,	е	всъщност	не	факт,	а	твърдение	от	наша	страна.	„Струва	ми	се	–	пише	
Г.	Марсел,	–	би	трябвало	да	започнем	с	това	да	отбележим,	че	не	може	да	става	дума	да	се	отнасяме	към	абсо-
лютното	изчезване	на	дадено	съзнание	като	към	факт	и	това	е	достатъчно,	за	да	се	справим	с	въображаемата	
„обективност”,	с	която	се	надува	закоравелият	негативист.	На	първо	място,	ние	наистина	нямаме	по	никакъв	
начин	правото	или	възможността	да	говорим	за	съзнанието	в	смисъла,	в	който	говорим	за	някаква	вещ,	която	
по	дефиниция	е	„ето	това”	нещо,	появило	се	в	даден	момент	във	времето	и	готово	да	се	развали	(например	да	
се	счупи	или	развали)	в	друг...	С	радост	ще	кажа,	че	съзнанието	не	подлежи	на	haecceitas.	Онова,	което	може	да	
се	посочи	никога	не	е	то,	а	просто	„нещо”	(ето	това	тяло),	което	вероятно	има	връзка	с	него...	Впрочем	трябва	да	
отбележим,	че	щом		допускаме,	че	съзнанието	е	проява,	не	може	да	става	дума	за	нещо	друго	освен	повече	или	
по-малко	продължително	замлъкване	на	съзнанието;	но	нищо	не	ни	дава	право	да	отидем	до	крайност	и	да	гово-
рим	за	окончателно	замлъкване	или	за	абсолютно	изчезване,	защото	ние	нито	можем	да	схванем,	нито	даже	да	
си	представим	онази	първопричина,	чиято	проява	е	съзнанието,	без	да	изпаднем	в	един	неиздържащ	никаква	
критика	материализъм.	В	тази	връзка	бихме	могли	да	кажем	просто,	че		ако	смъртта	е	безмълвие,	то	ние	не	би-
хме	могли	да	определим	края	му...	Софизмът,	предателството	се	състои	в	интерпретирането	на	това	безмълвие	
като	не-съществуване,	като	сгромолясване	в	небитието”	–	вж.	Marcel,	Gabriel,	Homo Viator,	1944,	pp.	179-205	
(бълг.	превод,	Г.	Марсел,	Ценност и безсмъртие,	в:	Християнство и култура,	бр.	2(6),	София,	2003,	стр.	14-15).
8	 Тази	представа	за	мъртвост	на	пребиваващата	душа,	за	духовна	мъртвост	както	в	настоящия	живот,	така	
и	след	отделянето	на	душата	от	тялото	(която	съвсем	не	е	несъвместима	с	нейното	онтологическо	безсмъртие)	
е	налице	у	много	християнски	св.	Отци.	Така	например	св.	Григорий	Нисийски	направо	утвърждава,	че	след	
грехопадението	е	погинало	не	просто	тялото,	но	и	целият	човек	(Contra Eunom.,	PG,	lib.	II,	col.	545AB).	А	пък	
тъй	както	ние	наричаме	смърт	на	тялото	отделянето	от	него	на	жизнената	му		сила,	на	душата,	така	смърт	на	
душата	се	нарича	нейното	отделяне	от	истинния	живот,	т.е.	от	Бога	(Orat. Cat.,	cap	VIII).	
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що значи „Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог” (Евр. 10:31).

Така че всичко онова, което утвърждава теологията за задгробното състо-

яние на душите до всеобщото възкресение, си остава в сила: праведниците 

пребивават, радвайки се в покой – в светъл, радостен, уверен покой, греш-

ниците пребивават в пустота, очаквайки без надежда Страшния съд. Това е 

вярно, това си остава така, както ни е предадено. Онова, от което искам 

да предпазя, е – като казваме това, да не неглижираме в увлечението си 

смъртта на съхраняваните за възкресението праведници и грешници, защото 

така неглижираме същинската специфика на християнството и го свеждаме 

до безсъзнателен платонизъм.

Но ето защо и Раят, и адът до деня на Страшния съд са по-скоро не „места”, 

в които душите попадат, а духовни състояния на задгробно пребивание. В 

противовес на представата на Запада, който бърза да утвърди, че още след 

„частния съд”, още след отшествието им оттук и преди Последния съд ду-

шите на умрелите в смъртен грях отиват в ада, където ще си и останат и 

затова ние не бива да се молим за тях, а за праведниците в Рая няма нужда 

да се молим (ето защо предписаните ни от църковното предание молитви за 

усопшите са осмислени единствено за намиращите се в средното „място” 

на чистилището и с предписаността си доказват наличността му9), ние, 

православните, казваме другояче: Раят и адът ще станат „места” – умоне-

постижими места в истинския смисъл на тази дума, едва след всеобщото 

възкресение – тогава, когато дойде смъртта на смъртта, когато „смърт не 

ще има вече” (Откр. 21:4). И ето: онези, които са живели праведно, когато 

умре смъртта, държала ги в плен дотогава, ще заживеят вечния си живот, 

а онези, които са били грешни – след смъртта на смъртта, след края на 

смъртта, ще заживеят духовната си смърт. И това вече ще бъде окончател-

но. Дотогава Раят и адът са по-скоро видове пребивание на душите у Бога, 

в което те се държат за „тогава”: пребивание на светъл и уверен покой и 

9	 Ето	 едно	 класическо	 такова	 католическо	 „доказателство”:	 „Това,	 че	 съществува	 някакво	 определено	
място	и	очистителен	огън...	става	ясно,	както	утвърждаваме	ние,	преди	всичко	от	Втора	книга	Макавейска,	
дванадесета	глава,	където	се	казва:	„защото	принесе	(той,	Иуда	Макавей	–	б.м.)	умилостивна	жертва,	да	
бъдат	освободени	от	грях”	(2Мак.	12:45).	Но	няма	нужда	да	се	молиш	за	онези,	които	се	намират	в	Рая,	за-
щото	те	нямат	нужда	от	това,	нито	пък	за	онези,	които	са	в	ада,	тъй	като	те	не	могат	да	бъдат	освободени	от	
греховете	си.	И	тъй,	ясно	е,	че	има	такива,	които	подир	този	живот	все	още	не	са	разрешени	от	греховете	си,	
но	имат	възможност	да	се	освободят	и	очистят	от	тях”.	Този	текст	се	съдържа	в	специалния	доклад	на	латин-
ската	делегация	на	Фераро-Флорентинския	събор	от	началото	на	ХV	век,	в	който	католическите	богослови	
запознават	православните	с	основанията	на	своя	непознат	на	Изток	догмат.	Вж.	в	Horatium Iustinianum 
Acta sacri oecumen. concil. Florentini,	Collatio	XX,	cap.II.	Както	се	вижда,	тук	католическото	богословие	изхож-
да	от	предпоставката,	че	веднага	след	отделянето	си	от	тялото,	душите	на	покойниците	се	озовават,	според	
това	как	са	завършили	живота	си,	или	във	вечното	блаженство,	или	във	вечната	мъка	и	поради	това	за	тях	
нищо	не	може	да	се	промени	до	и	в	деня	на	всеобщото	възкресение.	Но	щом	това	е	така	(а	то	е	несъмнено	
за	католиците),	то	и	предписаните	от	Църквата	молитви	за	душите	на	покойниците	до	Страшния	съд	не	мо-
гат	да	имат	смисъл	и	да	се	изискват	за	тези	души,	а	само	за	онези,	които	не	се	намират	нито	в	Рая,	нито	в	
ада.	Откъдето	следва,	че	те	са	предписани	тъкмо	само	за	намиращите	се	в	едно	трето,	„средно	място”,	което	
и	е	чистилището.
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състояние на ужас „в ръцете на живия Бог”10. 

Но затова и дотогава – до най-последния момент на света – няма душа на 
покойник, за която да няма вече никаква надежда за Божие помилуване – по 
Неговото неизповедимо благо решение или заради нашите молитви за това. 
Ето защо и не е нужно да измисляме – до всеобщото възкресение – „чисти-
лище” като място единствено за „имащите шанс” души. Не! И отишлите си 
в смъртен грях „имат шанс”, всички имат шанс и се нуждаят от молитва11. 
Защото и адът дотогава не е обособено „място” – той е място едва за въз-
станалите от смъртта грешници – място за „втората смърт”, за вечния 
живот помимо Бога. 

И тъй: най-важното за есхатологичния „раздел” на християнското богословие 
според мен е да се пазим да не препарираме християнската визия за „послед-
ните неща” като платоническа. А такава опасност има поради, както казах, 
един значителен корпус от еднакви антропологични положения в двете.

10	 Че	тъкмо	към	това	убеждение	се	придържа	Православната	църква,	може	да	се	види	от	подробните	разясне-
ния	на	св.	Марк	Ефески	–	основния	богословски	експерт	на	православната	делегация	на	Флорентинския	събор	
–	който,	възразявайки	на	латинските	аргументи	в	полза	на	чистилището,	пише	следното:	„Ние	утвърждаваме,	
че	нито	праведниците	все	още	са	приели	напълно	своя	дял	и	своето	блажено	състояние,	за	което	са	подготвили	
себе	си	тук,	чрез	делата	си,	нито	грешниците	след	смъртта	си	са	отведени	вече	във	вечното	наказание,	в	което	
ще	се	мъчат	безкрайно;	но	че	и	едното,	и	другото	с	необходимост	трябва	да	стане	след	онзи	последен	ден	на	
Съда	и	възкресението	на	всички.	Сега	обаче	–	и	тези,	и	онези	се	намират	в	свойствените	за	тях	места:	първите	
в	съвършен	покой	и	свободни	се	намират	на	небето	с	Ангелите	и	пред	Самия	Бог	и	са	вече	като	че	ли	в	Рая,	
слушат	онези,	които	ги	призовават	и	молят	Бога	за	тях...	вторите	пък,	на	свой	ред,	заключени	в	ада,	пребивават	
„в	тъмнина	и	смъртна	сянка”...	и	първите	пребивават	във	велика	радост,	нямайки	все	още	само	обетованото	
им	Царство,	вторите	пребивават,	напротив,	във	всяческо	утеснение	и	безутешно	страдание,	както	осъдените,	
които	очакват	присъдата	на	Съдията	и	предчувстват	мъченията	си.	Но	нито	първите	са	приели	все	още	наслед-
ството	на	Царството	и	онези	блага,	които	„око	не	е	виждало,	ухо	не	е	чувало	и	човеку	на	сърце	не	е	идвало”,	
нито	вторите	са	предадени	на	вечните	мъки	и	гореното	в	неугасимия	огън”.	„Приемайки	това,	продължава	св.	
Марк	Ефески,	нашата	Църква	има	в	негова	подкрепа	и	аргументи.	На	първо	място	в	Евангелието	от	Матея,	
като	предначертава	бъдещия	Съд,	Господ	казва:	„дойдете	вие,	благословените	на	Отца	Ми,	наследете	царство-
то”	(Мат.	25:34).	От	което	става	ясно,	че	те	(праведниците	до	деня	на	всеобщия	съд	–	б.м.)	не	са	го	били	все	
още	наследили...	На	грешниците	пък	Той	казва:	„Идете	от	Мене	проклети	в	огън	вечний”	(Мат.	25-41)	–	сиреч	те	
[до	този	момент	на	Съда]	не	са	били	изпратени	още	там.	„В	огън	вечний”	–	казва	–	„приготвен”	не	за	вас,	а	„за	
дявола	и	неговите	ангели”	(Мат.	25:41).	Ето	че	тук	пак	се	казва	„приготвен”,	т.е.	все	още	не	е	приел	осъдените	
демони...	И	тъй,	ако	злите	демони	и	първите	творци	на	злото,	заради	които	най-вече	се	приготвя	наказанието,	
все	още	не	са	приели	полагащото	им	се	наказание,	но	свободни	блуждаят,	където	искат,	какъв	довод	би	могъл	
да	ни	убеди,	че	душите	на	отишлите	си	от	тук	в	грехове	незабавно	се	предават	на	огъня	и	на	онези	мъки,	които	
са	приготвени	[най-вече]	за	други?”	И	св.	Марк	Ефески	завършва	с	основния	аргумент:	„Каква	нужда	и	от	Съда,	
и	от	възкресението	на	техните	тела,	от	пришествието	на	Съдията	в	света,	и	от	онова	страшно	и	всемирно	зре-
лище	би	имало,	ако	още	до	тоя	ден	всеки	вече	е	приел	полагащото	му	се	по	заслугите	му?”	–	вж.	POr,	Mgr	Louis	
Petit,	vol.	XV,	col.	108-151.	Много	характерно	е	също,	че	когато	повторно	обяснява	основанията	за	тези	схва-
щания	на	православните	във	втория	си	отговор	на	въпросите	на	латиняните,	св.	Марк	Ефески	изтъква	нещо	
напълно	съзвучно	с	онова,	което	бе	казано	по-рано	в	нашия	текст:	„И	тъй	–	пише	светителят	–	на	първия	ваш	
въпрос:	по	какви	причини	ние	мислим,	че	душите	на	светците	все	още	не	са	приели	своя	дял	и	онова	блажено	
състояние,	а	това	наслаждение	и	блаженство,	което	те	имат	в	сегашното	време,	отделили	се	от	своите	тела...	е	
несъвършено	и	непълно...	Като	причина	за	това	ние	посочихме,	че	може	би	това	е	отсъда	на	Бога	душите	да	не	
бъдат	по	съвършен	начин	прославени	без	своите	тела,	с	които	са	се	подвизавали,	а	може	би	и	това,	че	не	бива	
всеки	от	тези	светци	частно	и	отделно	от	другите	да	приеме	наградите	за	делата	си,	а	трябва	всички	заедно	да	
дойдат	в	съвършенство	и	всички	заедно	да	приемат	венците	си	и	да	бъдат	обявени	в	присъствието	на	цялата	
вселена”,	POr,	Mgr	Louis	Petit,	vol.	XV,	col.	152-168.
11	 В	този	смисъл	отново	св.	Марк	Ефески	пише:	„Ето	защо	и	молитвите	за	усопшите	–	които,	като	е	приела	от	
самите	апостоли	и	отци,	Църквата	извършва...	се	възнасят	в	равна	мяра	за	всички	умрели,	и	ние	твърдим,	че	
тия	молитви	на	всички	способстват	и	съдействат,	и	върху	всички	се	разпростира	тяхното	значение	и	полза:	по	
отношение	на	грешниците	и	държаните	в	ада,	да	получат	те,	ако	не	съвършено	освобождение,	то	поне	някакво	
малко	облекчение”,	POr,	Mgr	Louis	Petit,	vol.	XV,	col.	108-151.
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Не може да не се забележи обаче – пак както бе споменато – че платонизмът 
и християнството са дори пряко противоречащи си в педагогиката и сотери-
ологията. Платонизмът още в първообраза си – във Федон на Платон, където 
Сократ се радва, че ще напусне тялото си, развива точно това учение: ако чо-
векът трябва да бъде успокоен, да му се посочи какво би трябвало да е послед-
ното и най-висше за него, той трябва да научи следното – не възкресението, а 
напротив – истинското разбиране на смъртта ще го успокои. Защото душата 
не е заплашена от смъртта. Обратно – отделянето  от тялото е равно на 
изцеление на нейния живот, на блаженство – просто блаженство, нищо друго 
освен блаженство и постоянно блаженство. Ако обаче отвъдгробната участ е 
блажена и за християнството (защото ние можем да се съблазним от това: нали 
отвъдгробната участ най-малкото на праведните души, след като се отделят 
от тялото, е да почиват и да се радват в Бога), какво, какво чакат тогава тези 
души? Защо трябва да чакат възкресението? Нима е толкова минималистично 
това християнско понятие, та да трябва да отговорим: те чакат добавянето 
на телата си. Но на това всеки платоник би се присмял и би отвърнал: „Тялото? 
Защо  е на душата тялото отново? След като я е отегчавало толкова години 
тук, на този свят, да я отегчава и на оня? Няма смисъл от вашето учение”12.

Ето защо трябва много добре да се запомни, че чисто и просто не е вярно, 
не е вярно, че християнството изповядва, че макар душата да е нематериална 
и поради това нетленна, след отделянето  oт тялото, тя е просто жива. Не! 
Тя пребивава – защото и според християнската мисъл тя е нематериална, но 
„пребивава” не означава, че човекът е жив. Всяко, всяко пребиваване след гроба 
е смърт.

Тук някой би могъл да попита – не сме ли много дръзки: как така – та ние казва-
ме, че дори светците не са живи?

Да, ние си позволяваме тази дързост. Разбира се, светците пребивават в Бога, 
в покой и в радост. Имат дръзновението, което тяхното спокойствие в лоното 
на съхраняващия ги Бог им дава, да се застъпват пред Него за нас. Но не са 
живи. И не са, защото ги няма тук, с нас – няма ги при нас, не сме всички за-
едно. Ние чакаме възкресението на всички мъртви, чакаме възкресението и на 
светците също. Чакаме да се срещнем с тях и едва в тази ни среща Църквата 
да се изпълни до триумфа си.

Християнската идея за възкресението следователно не е минималистична. Тя е 
максималистична до предел, защото максималистична до предел е християнска-
та идея за живота. А животът за християнството означава не просто „битие”, 
а – всички заедно и всички тук. Когато едни са „тук”, а други са „там”, „отвъд”, 
макар последните и да пребивават там – царства смъртта. Смъртта на смър-
тта е краят на това, че едни са „тук”, а други – „там”, „отвъд”.

12	 Буквално	точно	по	този	начин	се	надсмива	Целс	над	християните	през	III		век	в	своето	прословуто	съчине-
ние	Правдиво слово	(съхранено	за	нас	от	отговора,	който	му	е	дал	Ориген	в	Против Целс).	Там	той	заявява,	че	
очакването	на	едно	възкресение	на	телата	подобава	повече	на	земните	червеи	и	презрително	нарича	христи-
яните	„филосарки”	(плътолюбци)	–	вж.	Ориген,	Contra Cels,	V,	14.



16

Християнство и истина

В изповядването на последния член на Символа на вярата трябва значи да емфа-
зираме и двата смисъла на думата „чакам”: „чакам възкресението на мъртвите” 
– чакам го, защото, да – смъртта е победена и аз твърдо вярвам във възкресе-
нието на мъртвите. Но аз го „чакам” и в другия смисъл – чакам го, защото то 
още не е дошло, защото смъртта все още царства и аз очаквам царството  да 
бъде опразнено. И след като очаквам, значи изповядвам, че и онези, които плене-
ни от смъртта пребивават, все пак пребивават не като живи люде, а само като 
нематериални, покоящи се души. И няма нещо „малко” просто да се прибави към 
това, а ще се прибави нещо невероятно много. Те отново ще бъдат живи.

Това не е никак малко.
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Блез Паскал

Писма до  

госПожица дьо роанез

През нощта на 23 ноември 1654 г. френският математик и физик Блез Паскал 
(1623 – 1662) получава мистично откровение и решава да се отрече от света 
и да посвети изцяло живота си на следването на Христа. На 24 март 1656 г. 
в манастира Пор Роаял се случва чудото със Светия трън, чието докосване 
изцелява окото на малката племенничка на Паскал. Тези две събития карат 
Паскал да започне работа над Апология на християнската религия, от която 
остават Мислите, които той записва до смъртта си с оглед на големия си 
проект. На 4 август 1656 г. младата Шарлот дьо Роанез, дотогава лекомис-
лена девойка, на свой ред е докосната от благодатта, докато се моли пред 
Светия трън, преживяване, което поражда у нея силно желание да влезе в 
манастир, като влиза по този повод в оживена кореспонденция с Блез Паскал, 
от която са запазени фрагменти от 9 писма на Паскал. Госпожица Дьо Роанез 
и Паскал си пишат по време на преследването (вследствие на осъждането 
от папа Инокентий Х на пет твърдения на Янсениус) на янсенистите от Пор 
Роаял, което също намира отражение в писмата.

I

Септември 1656

Писмото Ви ме зарадва изключително много. Признавам Ви, че бях започнал да се 
страхувам или поне да се учудвам. Не познавам това начало на болката, за коя-
то говорите, но зная, че то трябва да настъпи. Наскоро четох гл. 13 от свети 
Марк, мислех да Ви пиша и веднага ще Ви кажа какво намерих там. В нея Иисус 
Христос, в голямо слово, разкрива пред Своите апостоли последното Си при-
шествие; сигурно е също, защото това, което се случва на Църквата, се случва 
и на всеки отделен християнин, че цялата тази глава предсказва още участта 
на всеки отделен човек, който, с обръщането си, разрушава стария човек в себе 
си, защото такава е участта на цялата вселена, която ще бъде разрушена, за 
да направи място на ново небе и нова земя, по думите на Писанието1. И си по-
мислих още, че предсказанието за разрушаването на отхвърления Храм е образ 
на разрушаването на отхвърления във всеки от нас човек, за който е казано, че 
няма да остане камък върху камък, белег, че във вътрешния човек не трябва да 
остане никоя страст; и тези ужасни граждански и домашни войни представят 
тъй вярно изпитвания от отдаващите се на Бога вътрешен смут, че нищо друго 
не може да го обрисува по-добре. Ала това слово е учудващо: „А кога видите мер-

1	 Ис.	65:17.
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зостта на запустението да стои дето не трябва, тогава всеки да бяга, без да 
влиза да вземе нещо от къщата си”2. Струва ми се, то съвършено е предсказало 
времето, в което живеем, когато покварата на нравите стои там, където не 
би трябвало да бъде: в домовете на светостта и в книгите на богословите и 
духовниците. Ние трябва да напуснем този безпорядък, но горко на непразните 
и на кърмачките през ония дни, т.е. на онези, които привързаността към света 
още задържа. Съвсем подходящи са по този повод думите на една светица: не 
бива да се питаме дали имаме звание да напуснем света, а само дали имаме зва-
ние да останем в него, както изобщо няма да искаме съвет дали сме призовани 
да напуснем една заразена с чума или горяща къща.

Тази глава на Евангелието, която бих искал цялата да прочета с Вас, завършва с 
увещанието да бъдем будни и да се молим, за да избегнем всички тези нещастия 
и е редно молитвата да бъде непрестанна, когато заплахата е непрестанна.

С това намерение, сега в три часа следобед, отправям молитвите, за които бях 
помолен. След Вашето заминаване се случи чудо с една монахиня от Понтоаз, 
която, без да излиза от своя манастир, е била излекувана от прекомерно главо-
болие, благодарение на почитанието на Светия трън. Ще Ви изпратя някой ден 
повече за това, но сега ще Ви предам тези прекрасни и твърде утешителни за 
някои думи на свети Августин, който казва, че чудесата се виждат от онези, 
които се възползват от тях, защото не ги виждаме, ако не можем да се възполз-
ваме от тях.

Толкова съм Ви задължен, че не бих могъл достатъчно да Ви се отблагодаря за 
Вашия дар. Не знаех какво може да бъде, защото го отворих, преди да прочета 
писмото Ви, и после се покаях, че не му отдадох най-напред дължимото уважение. 
Истина е, че Светият Дух невидимо почива в мощите на умрелите в Божията 
благодат, докато видимо се яви във възкресението, и именно това прави тъй 
достойни за почитание мощите на светците. Защото Бог не изоставя никога 
своите, дори и в гроба, където телата им, макар и мъртви за очите на хората, са 
по-живи пред Бога, тъй като в тях липсва вече грехът, от който не са свободни 
през целия този живот, поне що се отнася до неговия корен, където плодовете 
на греха са винаги налични и този злочест, неотделим от тях корен ги прави 
по-скоро достойни за омраза, отколкото за почит. Смъртта е необходима, за да 
умъртви напълно този злочест корен и именно това я прави желана. Ала няма ни-
каква полза да Ви казвам това, което Вие така добре знаете; би било по-уместно 
да го кажа на онези другите, за които говорите, но те не биха го чули...

II

24 септември 1656

Сигурно е, че никога не се откъсваме без болка. Не чувстваме обвързаност, ко-
гато, както казва свети Августин, доброволно следваме този, който ни увлича, 
но много страдаме, когато започваме да се съпротивляваме и да се отдалеча-

2	 Срв.	Марк.	13:14:15.
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ваме; веригата се опъва и поема цялото насилие; и тялото е тази наша верига, 
която се скъсва едва със смъртта. Нашият Господ казва, че от идването на 
Йоан Кръстител, т.е. от Неговото идване във всеки верен, Царството Божие 
бива насилвано и насилници го грабят3. Преди да бъдем докоснати от благодат-
та, чувстваме единствено тежестта на телесното сладострастие, което ни 
влече надолу, към земята. А когато Бог привлича нагоре, от двете противопо-
ложни усилия произлиза това насилие, което единствен Бог може да превъзмогне. 
Трябва, значи, да се решим да понасяме тази война цял живот, в който изобщо 
няма мир. Иисус Христос дойде да донесе меч, а не мир на земята4. И все пак 
трябва да признаем, че както казва Писанието, мъдростта на хората е само 
безумие пред Бога5, затова можем да кажем, че тази война, която изглежда тъй 
сурова за хората, е мир пред Бога, защото Иисус Христос донесе също и този 
мир. Той обаче ще бъде съвършен едва когато тялото бъде разрушено и това 
прави тъй желана смъртта, но все пак с открито сърце да изстрадаме живота 
от любов към Този, Който изстрада за нас живота и смъртта и Който може 
да ни даде повече блага от всичко що просим или за каквото помисляме6, както 
казва свети Павел в Апостола на днешната литургия...

III

Септември или октомври 1656

Вече, слава Богу, изобщо не се страхувам за Вас и съм изпълнен с превъзходна 
надежда. Колко утешителни са думите на Иисус Христос: „На които имат, на 
тях ще се даде”7. С това обещание получилите много имат право и много да се 
надяват, а извънредно получилите извънредно трябва да се надяват. Опитах се, 
доколкото мога, от нищо да не се наскърбявам и всичко онова, което ми се случ-
ва, да го взимам само откъм по-добрата му страна. Вярвам, че това е дълг и е 
грях да не го правим. Защото единствената причина, поради която греховете са 
грехове, е, че противостоят на Божията воля: и след като същността на греха 
е волята ни да се противопоставяме на узнатата Божия воля, струва ми се, оче-
видно е грях, когато Той ни открие Своята воля в събитията да не се нагодим 
към нея. Разбрах, че има нещо възхитително във всичко случващо се, защото то 
е белязано от Божията воля. Възхвалявам Го с цялото си сърце за съвършеното 
продължаване на неговите благодати, които ясно виждам, че изобщо не намаля-
ват.

Работите на... изобщо не вървят на добре: това кара да треперят изпълнените 
с истински божествени пориви, защото виждат готвеното не само срещу от-
делни хора (това би било нещо дребно) преследване, но срещу истината. Бог, без 
да преиначавам, действително е изоставен. Струва ми се, че живеем във време, 
когато отдаденото Му от нас служение действително Му е угодно. Той иска 

3	 Срв.	Мат.	11:12.
4	 Срв.	Мат.	10:34.
5	 Срв.	1	Кор.	3:19.
6	 Еф.	3:20.
7	 Срв.	Мат.	13:12.
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чрез природата да съдим за благодатта; и ни позволява да мислим, че както 
един прогонен от поданиците си от своята страна владетел е изключително 
нежен към малцината, които са му останали верни в общия бунт, така Бог из-
глежда особено благоразположен към днешните тъй силно охулвани защитници 
на религията и морала. Но разликата между земните царе и Царя на царете е, 
че владетелите не правят верни своите поданици, а ги намират такива; докато 
Бог винаги намира хората неверни и ги прави верни, когато са такива. И докато 
царете са видимо в дълг към останалите им верни поданици, то пребиваващите 
в служение на Бога са Му, напротив, безкрайно задължени. Да продължим сле-
дователно да Го възхваляваме, ако ни е сторил тази благодат, за която ще Го 
възхваляваме във вечността, и да Го молим да ни дарява още с нея и да помилва 
и нас и цялата Църква, извън която има само проклятие. 

Аз съм част от преследваните, за които говорите. Ясно виждам, че Бог, както 
казва и на Илия, Си е запазил скрити служители. Моля Го да бъдем действително 
такива в духа и в истината и искрено...

IV

Краят на октомври 1656

Мисля, че имате достатъчно дял в чудото, за да мога по-специално да Ви съ-
общя, че Църквата, както ще видите от това решение на Великия Викарий, е 
приключила с неговото удостоверяване. Толкова малко са хората, на които се 
явява Бог по такъв изключителен начин, че трябва добре да се възползваме от 
тези поводи, защото Той излиза от покриващата Го тайна на природата един-
ствено за да събуди нашата вяра и за да Му служим с толкова по-голяма жар, 
колкото по-сигурно Го познаваме. Ако Бог се откриваше постоянно на хората, 
нямаше да има никаква заслуга да се вярва в Него; а ако никога не се откриваше, 
щеше да има твърде малко вяра. Ала Той обикновено се скрива и рядко се откри-
ва на онези, които желае да вземе на служба при Себе Си. Тази странна тайна, 
в която непроницаем за човешкия взор се е оттеглил Бог, е велик урок, който 
ни потиква към усамотение, далеч от човешкия взор. До Въплъщението Той е 
останал скрит под булото на покриващата Го природа; и когато трябваше да се 
яви, Той още повече се скри, покривайки се с човешката природа. Той беше много 
по-разпознаваем, когато бе невидим, отколкото когато стана видим. И накрая, 
когато пожела да изпълни даденото на апостолите обещание да пребъде с тях 
до последното Си пришествие, Той избра да пребъде в най-странната и неясна 
от всички тайна, която са видовете на причастието. Това именно тайнство 
свети Йоан нарича в Откровението съкровена мана8 и вярвам, че Исайя Го е ви-
дял в това състояние, когато казва с дух на пророчество: „Наистина, ти си Бог 
съкровен”9. Това е последната тайна, в която може да бъде Той. Много невярва-
щи са проникнали през булото на покриващата Бога природа и са познали, както 

8	 Откр.	2:17.
9	 Ис.	45:15.
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казва свети Павел, невидимия Бог чрез видимата природа10. Еретиците христия-
ни са Го познали посредством човешката Му природа и обожават Иисус Христос, 
Бог и човек. Но единствено католиците Го разпознават във вида на хляба: само 
нас дотолкова е просветлил Бог. Към тези размишления можем да прибавим още 
скрития в Писанието Божи дух. Защото има два съвършени смисъла, буквалният 
и мистичният, и евреите, като спират при единия, изобщо не помислят, че има и 
друг, без да им дойде дори на ум да го потърсят; а неблагочестивите, по същия 
начин, като виждат природните следствия, ги приписват на природата, без да 
помислят, че друг е нейният създател; така и евреите, като видели, че Иисус 
Христос е изцяло човек, не помислили да търсят друга същност в Него: „Не 
помислихме, че е Той”11, казва още Исая; и по същия начин, накрая, еретиците, 
виждайки изцяло вида на хляба в евхаристията, не мислят да търсят друга същ-
ност в Него. Всички неща покриват някаква тайна; всички неща са покриващи 
Бог була. Християните трябва във всичко да Го разпознават. Мирските несгоди 
покриват вечните блаженства, към които водят. Мирските радости покриват 
вечните болки, които причиняват. Да молим Бога да ни позволи във всичко да Го 
познаем и Му служим. Нека безкрайно Му благодарим, че скрит за другите във 
всички неща, Той във всички неща и по толкова начини се открива за нас... 

V

Неделя, 5 ноември 1656

Не зная как приехте загубата на Вашите писма. Бих искал да се отнесете към 
нея както следва. Време е да започнем да съдим какво е добро или лошо според 
Божията воля, която не може да бъде нито сляпа, нито несправедлива, а не 
според собствената ни воля, която винаги е пълна с лукавство и заблуда. Ще 
съм твърде доволен, ако такива са Вашите чувства и ако сте се утешили с по-
крепко основание от това, което ще Ви кажа аз, а то е, че се надявам, че ще 
се намерят. Вече ми донесоха писмото от 5-и и макар че не е толкова важно, 
колкото онова на г-н Дьо Гас, то ме кара да се надявам, че ще получа обратно 
и другото.

Не зная защо се оплаквате, че нищо не съм писал за Вас; изобщо не ви разделям 
вас двамата и непрестанно мисля за единия и другия. Ясно виждате, че другите 
ми писма, пък и това тук, са насочени към Вас. Наистина, не мога да се въздър-
жа да не Ви кажа, че бих желал да бъда непогрешим в съжденията си; нямаше да 
Ви боли, ако беше така, защото съм много доволен от Вас, ала съждението ми 
е нищо. Казвам това за начина, по който виждам, че говорите за този храбър 
преследван францисканец и за това какво прави... Не се изненадвам да науча, че 
г-н Н... се интересува от тях, свикнал съм с неговото усърдие, ала Вашето е 
съвсем ново за мен; та това е този нов език, който обикновено идва от обно-
веното сърце. Иисус Христос даде в Евангелието този белег за разпознаване на 

10	 Срв.	Рим.	1:20.
11	 Срв.	Ис.	53:3.
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повярвалите, а именно, че ще говорят на нов език12, и действително обновата на 
мислите и желанията води и до обнова на словата.

Казаното от Вас за дните, когато сте се почувствали самотна, и за утешени-
ето, което четенето Ви е дало са неща, които ще се понравят на г-н Н..., а и 
на сестра ми, щом им ги покажа. Това несъмнено са нови неща, но те трябва не-
престанно да се подновяват, защото тази новост, която не може да не е угодна 
на Бога, както старият човек не може да Му е угоден, е различна от новостите 
на земята, по това, че нещата от света, колкото и нови да са, съществувайки, 
остаряват, докато този нов дух, колкото по-дълго съществува, толкова повече 
се обновява. Старият човек погива, казва свети Павел13, и се обновява от ден 
на ден и ще бъде съвършено нов едва във вечността, където непрестанно ще 
пее тази нова песен, за която говори Давид в хвалебствените Псалми, т.е. тази 
песен, която произтича от новия дух на любовта.

Ще Ви кажа, че що се отнася до тези двама души, ясно виждам, че тяхното 
усърдие не отслабва: това ме учудва, защото много по-рядко се вижда някой да 
постоянства в благочестието, отколкото да пристъпва към него. Сигурно е, че 
благодатите, които Бог дава в този живот, са мярата на славата, която Той 
подготвя в другия. Затова, когато провиждам края и увенчаването на неговото 
дело в началата, които се проявяват в благочестивите личности, изпитвам 
благоговение, което прелива от почит към тези, които Той изглежда е посочил 
за Свои избрани. Признавам Ви, че ми се струва, че ги виждам вече на един от 
престолите, където онези, които всичко са оставили, ще съдят света ведно с 
Иисус Христос според даденото от Него обещание14. Ала когато ми дойде на ум, 
че същите тези хора могат да паднат и да бъдат, напротив, сред злочестия 
брой на съдените и че ще има и други, които ще изпаднат от славата и ще 
оставят поради немарливост други да вземат предложения им от Бога венец, 
тази мисъл ми е непоносима. И ужасът да ги виждам в това вечно състояние на 
несгода, след като така основателно съм си ги представял в другото състоя-
ние, ме кара да отклоня ума си от тази мисъл и да се върна към Бога, за да Го 
моля да не изоставя немощните създания, които е спечелил за Себе си, и да Му 
кажа за тези двама души това, което знаете, казва Църквата днес със Свети 
Павел: „Господи, завършете Вие Самият делото, което започнахте”15. Свети Па-
вел често се разглежда в тези две състояния и това впрочем го кара да каже: 
„Изнурявам и поробвам тялото си, да не би, като проповядвам на другите, сам 
негоден да стана”16. Завършвам, значи, с тези думи на Йов: „Защото съм се боял 
винаги от Бога като от вълните на бурно и разпенило се да ме погълне море”17. 
И още: „Блажен е оня човек, който винаги се бои...”18. 

12	 Срв.	Марк.	16:17.
13	 Срв.	Кол.	3:9.
14	 Срв.	Мат.	19:28.
15	 Срв.	Фил.	1:6.
16	 1	Кор.	9:27.
17	 Срв.	Иов.	31:23.
18	 Ср.	Пс.	111:1.
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VI

Ноември 1656

За да отговоря на всичките Ви положения и подробно да Ви напиша въпреки мал-
кото време.

Очарован съм, че Ви харесва книгата на г-н Дьо Лавал и Размишленията върху 
благодатта; извличам добри знаци за това, което желая.

Изпращам Ви детайлите за осъждането, което Ви ужаси; слава Богу, няма нищо 
страшно и е чудо, че не е по-лошо, защото враговете на истината притежа-
ват властта и волята да потискат. Може би Вие сте една от тези, по чиято 
заслуга Бог не я изоставя и не я оттегля от станалата тъй недостойна за нея 
земя и е сигурно, че служите на Църквата с молитвата си, както Църквата Ви 
е служила със своите. Защото на Църквата, ведно с неотделимия от нея Иисус 
Христос, е заслугата за обръщането на онези, които не са в истината; а после 
обърнатите помагат на майката, която ги е родила. С цялото си сърце възхва-
лявам прокрадващото се в писмото Ви усърдие за единство с папата. Тялото 
не живее без главата, както главата без тялото. Който се разделя от едното 
или другото, не е вече от тялото и не принадлежи повече на Иисус Христос. 
Не зная дали в Църквата има по-привързани хора към това единство на тялото 
от тези, които наричате наши. Знаем, че всички добродетели, мъченичеството, 
лишенията, всички добри дела са безполезни извън Църквата и общението с па-
пата, който е главата на Църквата.

Никога няма да се разделя от общението с него, поне моля Бога за тази благо-
дат; без него бих бил завинаги погубен. Правя Ви своеобразна изповед на вярата 
и не знам защо, но няма да я изтрия, нито ще започна отначало.

Г-н Дьо Гас ми говори тази сутрин за писмото Ви с толкова учудване и радост: 
не знае откъде сте взели тези думи, които ми предаде, каза ми изненадващи 
неща, които мен вече толкова не ме изненадват. Започвам да свиквам с Вас и с 
благодатта, с която Ви дари Бог, и все пак, признавам Ви, тя е винаги нова за 
мен, защото действително е винаги нова.

Та това е постоянен поток от благодати, който Писанието сравнява с река19 
и светлината, която слънцето непрестанно изпраща и която е винаги нова, но 
ако то дори за миг спре да я изпраща, ще изчезне всичката, която сме получили, 
и ще останем в тъмнината.

Той ми каза, че е започнал да Ви отговаря, но ще го препише за по-четливо и 
същевременно ще го разшири. Ала после ми изпрати кратка бележка, за да ми 
съобщи, че не е могъл нито да го препише, нито да го разшири; това ме кара да 
мисля, че е било твърде зле написано. Свидетел съм колко малко свободно време 
има и как желае то да е за Вас.

19	 Срв.	Пс.	64:10.
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Споделям с Вас радостта, която Ви носи делото на..., защото ясно виждам съ-
причастността Ви към Църквата; дължите  толкова много. Вече шестнадесет 
столетия тя стене за Вас. Време е да стенем за нея, а и за всички нас, и да  
отдадем целия ни оставащ живот, защото Иисус Христос взе своя само за да 
го загуби за нея и за нас...

VII

Декември 1656

Каквото и да се случи с делото на... вече достатъчно е направено, слава Богу, за 
да се извлече от него чудесно предимство срещу тези проклети положения. Съп-
ричастните трябва силно да благодарят на Бога, а техните роднини и приятели 
да молят Бога за тях, за да не изпаднат те от това тъй голямо щастие и почест, 
които им оказа Бог. Всички почести на света са само неин образ, тя единствена 
е устойчива и действителна, но въпреки това е безполезна без добра нагласа на 
сърцето. Защото не лишенията на тялото и напъните на ума, а добрите пориви 
на сърцето носят заслуга и подкрепят мъките на тялото и ума. В крайна сметка 
за освещаването са нужди тези две неща: мъки и наслади. Свети Павел казва, че 
всички влезли в добрия живот ще намерят в него много скърби и безпокойства20. 
Това трябва да утеши търпящите ги, които, след като са предупредени, че пътят, 
който води към небето е изпълнен с тях, трябва да се радват по следите, които 
срещат, че са на прав път. Ала тези мъки не са без наслада и само насладата винаги 
ги превъзмогва. Тъй както напускащите Бога, за да се върнат в света, го правят 
единствено защото намират по-благи земните наслади, отколкото тези на едине-
нието с Бога и техният победен чар ги увлича и кара да се покаят за първия си избор 
и да станат, по думите на Тертулиан, каещи се на дявола, така и ние никога не бихме 
напуснали светските наслади, за да прегърнем кръста на Иисус Христос, ако не на-
мирахме презрението, бедността, оголването и отхвърлянето от хората по-благи 
от сладостите на греха. И не трябва да мислим, както казва Тертулиан, че животът 
на християните е живот в тъга. Напускаме насладите единствено за други, по-го-
леми. „Непрестанно се молете, казва свети Павел, винаги благодарете, за всичко се 
радвайте”21. Радостта от намирането на Бога е в основата на тъгата, че сме Го 
оскърбили и от цялата промяна на живота. Онзи, който намира имане в нива, така 
се радва, че тази радост го кара да отиде, според Иисус Христос, да продава всичко, 
що има, и купува тая нива22. Хората от света изобщо нямат тази радост, която 
светът нито може да даде, нито да отнеме, казва самият Иисус Христос23. Блаже-
ните притежават тази радост без никаква тъга; хората от света имат своята 
тъга без тази радост, а християните имат тази радост, примесена с тъгата, че 
са търсили други наслади, и с тревогата да я загубят поради привличането, с което 
тези наслади без отдих ни държат. И тъй, трябва непрестанно да работим, за да 
запазим тази радост, която усмирява тревогата ни, и за да запазим тази тревога, 

20	 Срв.	Деян.	14:22.
21	 Срв.	1	Сол.	5:16-18.
22	 Мат.	13:44.
23	 Срв.	Иоан.	14:27;	Иоан.	16:22.
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която усмирява радостта ни, и ако почувстваме, че едната твърде много ни увлича, 
да се обърнем към другата, за да останем прави. „Помнете доброто в тъмните дни 
и спомняйте си за скръбта в дните на веселие”24, казва Писанието, докато не се 
изпълни направеното от Иисус Христос обещание да направи радостта ни пълна25. 
Да не се оставяме значи да ни съкруши тъгата и да не мислим, че благочестието се 
състои в горчивина без утешение. Истинското благочестие, което само на небето 
е съвършено, е тъй пълно с удовлетворения, че изпълва и началото, и напредъка, и 
увенчаването. Тази светлина е тъй бляскава, че озарява всичко, което  принадлежи 
и ако е примесена с някаква тъга, и то най-вече в началото, тя идва от нас, а не 
от добродетелта, защото е следствие не на изпълващото ни вече благочестие, а 
на безчестието, което още е в нас. Да премахнем безчестието и радостта ни ще 
бъде без примес. Да не се сърдим, значи, на набожността, а на самите себе си и да 
търсим облекчение само чрез собственото ни изправяне... 

VIII

Декември 1656

Успокоява ме надеждата, която ми давате за добрия изход на делото, за което 
се страхувахте, че ще се провали. Действително има за какво да се боим, за-
щото, ако то не успее, бих се страхувал от онази лоша тъга, за която свети 
Павел казва, че докарва смърт26, докато има друга, която дава живот. Сигурно 
е, че това дело е трънливо и ако нашият човек се измъкне, това може да под-
храни суетата му; но това ще стане само заради молитвите към Бога и затова 
той трябва да вярва, че последвалото добро ще бъде Негово творение. Но ако 
свърши зле, той не бива да се съкрушава, по същата тази причина, че Бог е бил 
молен за него и е видно, че е взел за Свое това дело: защото трябва да Го прие-
маме като Създател на всички добрини и злини, с изключение на греха. По този 
повод ще повторя онова, което миналия път извадих от Писанието: „Помнете 
доброто в тъмните дни и спомняйте си за скръбта в дните на веселие”27. Ще 
Ви кажа все пак по повод на другото лице, което познавате, че изглежда има 
много неща в ума му, които го притесняват и съм твърде опечален да го виждам 
в това състояние. Боли ме за неговите терзания и много бих искал да мога да 
го отърва от тях, моля го да не предвещава бъдещето и да си спомня, че както 
казва нашият Господ, „доста е на всеки ден злобата му”28.

Миналото изобщо не бива да ни притеснява, защото трябва само да съжаляваме 
за прегрешенията си. Бъдещето пък трябва още по-малко да ни засяга, защото 
то изобщо не се отнася към нас и може би никога няма да стигнем до него. На-
стоящето е единственото време, което наистина ни принадлежи и което тряб-
ва да използваме за Бога. Именно то трябва основно да съсредоточи мислите 
ни. Светът обаче е тъй неспокоен, че почти никога не мислим за настоящия 

24	 Срв.	Екл.	11:8.
25	 Срв.	Иоан.	16:24.
26	 Срв.	2	Кор.	7:10.
27	 Срв.	Екл.	11:8.
28	 Мат.	6:34.
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живот и за мига, в който живеем, а за този, в който ще живеем. Така че участ-
та ни е винаги да живеем в бъдещето и никога в настоящето. Нашият Господ 
не иска прозорливостта ни да се разпростира отвъд деня, в който пребиваваме. 
Това е граничният стълб, който трябва да спазваме и за нашето спасение, и за 
собственото ни спокойствие. Защото наистина християнските предписания са 
най-утешаващи: много повече, казвам, от правилата на света.

Предвиждам още много мъки за това лице, а и за други, и за мен. Ала моля Бога, кога-
то почувствам, че влизам в такива предвиждания, да ме затвори в моите граници; 
прибирам се в мен самия и намирам, че вместо хилядите неща, които понастоящем 
съм длъжен да правя, се разпилявам в безполезни мисли за бъдещето, на които изоб-
що не съм длъжен да се спирам, а съм, напротив, длъжен да не се спирам. Опитваме 
се да изследваме бъдещето единствено защото не умеем да познаваме и изслед-
ваме настоящето. Това, което казвам сега, го казвам за себе си, а не за това лице, 
което несъмнено има много повече добродетел и мисъл от мен; но му излагам моя 
недостатък, за да му попреча да изпадне в него; понякога гледката на злото ни 
изправя повече отколкото примера на доброто; и е добре да свикнем да извличаме 
полза от злото, защото то е тъй обичайно, докато доброто е тъй рядко...

IX

Неделя, 24 декември 1656

Оплаквам лицето, което познавате, за безпокойството, в което знам, че се на-
мира, и то не ме учудва. Ден е на малкия съд, който не може да настъпи без пъл-
но вълнение на лицето, както всеобщият съд ще предизвика всеобщо в света, с 
изключение на онези, които вече сами себе си са осъдили, както то твърди, че 
прави: това временно мъчение ще предпази от вечното, по безкрайните заслу-
ги на Иисус Христос, Който го изстрадва и превръща в Свое собствено; това 
именно трябва да го успокои. Нашето иго е също така Негово, инак то би било 
непоносимо. „Вземете, казва Той, Моето иго върху себе си”. Не е наше игото, а 
Негово, и Той го носи. „Знайте, казва Той, че игото ми е благо и леко”29. То е леко 
само за Него и за божествената Му сила. Бих искал това лице да си спомня, че 
безпокойствата му не идват от покълналото в него добро, а от злото, което 
още е там и което трябва непрестанно да се намалява; и трябва да постъпва 
като детето, изтръгнато от крадци из ръцете на майка си, която изобщо не 
иска да го изостави, защото за страданията от насилието не трябва да обви-
нява нея, след като тя любовно го задържа, а своите безчестни похитители… 
Цялата служба в очакване на Рождество е твърде подходяща за насърчение на 
слабите и в нея често казваме тези думи от Писанието: „Кажете на боязливите 
духом: бъдете твърди, не бойте се: ето Вашият Бог иде”30, а днес на Вечернята 
казваме: „Наберете нови сили и прогонете напълно всеки страх, ето пристига 
нашият Бог и идва, за да ни помогне и спаси...” 

Превод от френски: Владимир Градев

29	 Срв.	Мат.	11:29-30.
30	 Ис.	35:4.
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Атанас Стаматов

към корените на 

ХристиЯнската ни куЛтура

СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ЗА ФИЛОСОФИЯТА

Библиографите на св. Константин-Кирил лаконично отбелязват, че той се обра-
зова при патр. Фотий и Лъв Математик в Магнаурската школа, където изучава 
„диалектиката и всички философски науки, а освен тях и риторика и аритметика, 
астрономия и музика, и всички елински изкуства”. Съгласно тогава действащия 
образователен канон, той е „беседвал” и с „външните писатели”, разбира се, на 
първо място с Платон и Аристотел. Чел е още съчиненията на Плотин, Порфи-
рий, Прокъл и други философски авторитети, а що се отнася до патристичната 
литература, бил е с особени предпочитания към Ареопагитиките и текстовете 
на св. Григорий Богослов. Току завършил школата, младият Константин става 
преподавател в нея по „философия с метафизика, диалектика, логика и етика”. 
И все пак защо именно него константинополският елит титулува с прозвището 
„Философ”, след като и други знаменити мъже на епохата учат и преподават 
в Магнаурската школа, включително и философия? Има ли свидетелства и ар-
гументи по същество за правото му да носи това прозвище? Нека се опитаме 
да обсъдим именно този въпрос, а изследавателите на живота и делото му, без 
изключение, виждат такова свидетелство в даденото от него определение за 
философията.

Проф. дфн Атанас Стаматов е преподавател по ис-
тория на българската философска култура. Науч-
ните му интереси са в областта на история на 
философията, културната антропология, историог-
рафията и философията на историята. Автор е на 
книгите Европейски проекции върху българската фи-
лософска култура (1996); Tempora incognita на ран-
ната българска история (1997); Идеи за историята 
в българската културфилософска книжнина (2000) и 
др. Последният ръководен от него научен проект е 
колективното изследване Философският ХХ век в 
България, т. I. Философската публичност; т. II. Диа-
логични полета (2008). 
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На ча ло то на бъл гар ска та фи ло соф ска кул ту ра, а и на фи ло соф ска та кул ту ра в 
Slavia orthodoxa ос но ва тел но се свър зва с един аги ог раф ски топос от Прос тран-
но то жи тие на св. Кон стан тин-Ки рил Фи ло соф – оп ре де ле ни е то за фи лософи я та. 
Поч ти де вет ве ка нор ма тив но-кон струк тив ни те фун кции на оп ре де ле ни е то мо-
де ли рат фи ло соф ска та мисловност в Източ на Евро па. То ва го пра ви не за ме ним 
ис то ри ко-фи ло соф ски „ре пер” в ме ди е вис тич ни те из след ва ния, от на ся щи се не 
са мо до Бъл га рия и ре ги о на, но в съ пос та ви те лен план и към про ти ча щи те в за-
пад на та част на кон ти нен та идей ни тран сфор ма ции.

За па зе ни те в юж нос ла вян ска и рус ка ре дак ция пре пи си на жи ти е то не съз да ват 
зат руд не ния от ар хе ог раф ски и тек сто ло ги чен ха рак тер. Най-ста ри ят да ти ран 
пре пис – Заг реб ски ят от 1469 г., вклю чен в го ле мия па не ги рик на Вла дис лав Гра-
ма тик – се оп ре де ля от спе ци а лис ти те и ка то най-бли зък до ста ро бъл гар ския 
ори ги нал. Ето за що той е пред по чи тан в ка чес тво то му на ис то ри ог раф ски из-
вор. Но през 70-те го ди ни на ми на лия век у нас за поч ва да се на ла га про чит, кой-
то неглижира ортодок сал ния кон цеп ту ал но-дог ма ти чен кон тек ст на твор ба та, 
а това открива възможността за деформации и на интерпретативно равнище. 
Нека се опитаме чрез критичен анализ на типичните рецепции да осъществим 
коректен прочит на дефиницията, ко е то би раз чис ти ло пъ тя към оп ре де ля не на 
ав тен тич но то мяс то и фун кции на фи ло соф ско то зна ние в све тог ле да на сред-
но ве ков ния бъл га рин от края на IX и на ча ло то на X век.

В ака де мич но то из да ние от 1973 г.1 ори ги нал ни ят тек ст е пред ста вен по след ния 
на чин: Bèähâ’ æå åãî òàêîâà ñîómà‚ ëîãwfåò äàñòü åìîó âëàñòü íàä âúñhìü 
ñâîèìü äîìîìü è âú öpåâîó ïîëàòîó ñú äpüçíîâåíiåìü  âúxîäèòè. Tàæå è 
âúïpîñè åãî åäèíîþ ïî ñèxü, ãë~: „�iëîñwôå‚ xîòhxü qâhähòè‚ ÷òî ~ñòü 
ôiëîñîôià”. Oíü æå ñêpîwì qìwì på÷å àáiå: „Áæièìü è ÷ë÷üñê|èì’ âåmåìü 
pàzîóìü, åëèêî ìîæå ÷ëêü ïpèáëèæèòè ñå ásh, iàêîæå ähòåëiþ q÷èòü ÷ëêà, 
ïî wápàzu è ïî ïîäáiþ áròè ñúòâîp’øîìîó è”. Cåãî æå ïà÷å âúzëþáè è 
âúïpàøà è î ñåìü òîëèêü ìîóæü âåëèêü è ÷úñòüíü. Oíü æå ñúòâîpè åìîó 
u÷åíiå ôiëîñwôñ’êî‚ âú ìàëhx ñëîâåñåxü âåëèêü pàzUìü ñêàzàâü.

В. С. Ки сел ков пред ла га пър вия до бил ши ро ка по пу ляр ност про чит:

„Ка то ви дя, оба че, ка къв чо век е той, ло го те тът му поз во ли да се раз по реж да в 
до ма му и сво бод но да вли за в ца ре вия дво рец. Еднаж той го за пи та: Фи ло со фе, 
же лал бих да уз ная, що е фи ло со фи я та. А (Констан тин) вед на га му от го во ри с 
бър зия си ум: Да се поз на ят Бо жи и те и чо веш ки те не ща, да се приб ли жи чо век 
до Бо га, до кол ко то е въз мож но и да се при у чи чрез доб ро де тел да ста не ка то 
Онзи, Кой то го е съз дал по Свой об раз и по до бие. И от то га ва той още по ве че 
го обик на и пос то ян но го раз пит ва ше за всич ко, ако и да бе ше тол ко ва ве лик и 
поч тен мъж. А (Кон стан тин) му из ла га ше фи ло соф ско то уче ние, ка то из каз ва ше 
дъл бо ки мис ли с мал ко ду ми”2.

1	 Кли	мент	Охрид	ски,	Събр. съч.,	т.	III,	С.,	1973,	с.	91.
2	 Ки	сел	ков,	В.	С.	Прос тран ни те жи тия на све ти те бра тя Ки рил и Ме то дий,	5	изд.,	С.,	1945,	с.	13.
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В на ча ло то на 70- те го ди ни Е. Ге ор ги ев, В. Вел чев, Б. Анге лов, Х. Ко дов и други 
пред ла гат сход ни вер сии на един вто ри про чит. Пре во дът на Б. Анге лов и Х. Ко-
дов във ве че ци ти ра но то ака де мич но из да ние гла си:

„Ло го те тът, ка то го ви дя, че е та къв, да де му власт над це лия свой дом и му 
поз во ли да вли за сво бод но в цар ски те па ла ти. А по-къс но вед нъж го за пи та: 
„Фи ло со фе, бих ис кал да зная що е фи ло со фия?” А той с бър зия си ум от го во ри 
вед на га: „Поз на ва не на бо жи и те и чо веш ки те не ща, ко е то учи до кол ко то чо век 
мо же да се приб ли жи към бо га и как чрез де ла да ста не об раз и по до бие на оно-
го ва, кой то го е съз дал”(спо ред Бит. 1:26). От то ва то зи ве лик и по чи тан мъж 
го обик на още по ве че и чес то го раз пит ва ше за тия не ща. И Кон стан тин му раз-
кри ва ше фи лософ ско то уче ние, ка то изказва ше дъл бо ки мис ли с мал ко сло ва”3.

Поч ти всич ки из сле до ва те ли раз чле ня ват оп ре де ле ни е то на три час ти и в ис-
то ри ко-ге не ти чен план тър сят ар хе ти па на вся ка ед на от тях. Ясна та се ман-
тич на струк ту ра на де фи ни ци я та мак си мал но об лек ча ва ней но то „раз гло бя ва не”. 
И та ка:

Фи ло со фи я та е поз на ние за Бо жи и те и чо веш ки те не ща, ко е то ни учи, до кол ко то 
е въз мож но (в как ва сте пен мо жем), да се приб ли жим до Бо га, връ щай ки се чрез 
доб ри де ла към Онзи, Кой то ни е съз дал по Свой об раз и по до бие.

И. Дуй чев, Е. Ге ор ги ев, В. Вел чев и др. са единодуш ни, че пър ви ят еле мент е за-
ем ка от ан тич на та фи ло со фия и по-точ но той се пок ри ва с раз би ра не то на сто-
и ци те за фи ло со фи я та. Ф. Гри вец4 ни на соч ва към LXXXIX.4-7. пис мо на Се не ка. 
Ре ше ни е то се тър си в от но ше ни е то „мъд рост-фи ло со фия”. Н. Ко чев5 търси до-
прецизиране, обръщайки се и към пис мо XC.3. Ана ло гич но твър де ние се от кри ва 
и у Стра бон (Ге ог ра фия I.1.1). Въз мож ни са и дру ги преп рат ки, но из броява не то 
по-на та тък би би ло са мо цел но.

Вто ра та част съ що има сво и те па ра ле ли във „вън шна та фи ло со фия”. Не ед нок-
рат но се сре ща в тек сто ве те на Пла тон, а най-бли зо стои до ед но из каз ва не 
на Сок рат в ди а ло га Те е тет6.

Изклю че ние не пра ви и тре та та част. Без осо бе но зат руд не ние сходни те зи се 
от кри ват в съ чи не ни я та на Пла тон, Хе зи од, Пин дар, за ко е то на пом ня и ап. Па-
вел при бла го вес тва не то си в аре о па га (Де ян. 17:28).

3	 Кли	мент	Охрид	ски,	Цит. съч.,	с.	122.	Преп	рат	ка	та	към	Све	щеното	Пи	са	ние	е	на	праве	на	мо	же	би	за	щото	Б.	
Анге	лов	и	Х.	Ко	дов	са	чув	ства	ли	у	яз	ви	мос	тта	на	своя	про	чит.
4	 Grivec,	Fr.	Vitae Constantini et Methodii. Versio latina...-	Acta	Academiae	Velehradensis,	XVII,	1941,	Nr.	3,	p.	
302.
5	 Ко	чев,	Н.	Към въп ро са за ха рак те ра на Кон стан тин-Ки ри ло во то оп ре де ле ние на фи лософи я та,	сп.	Проб ле ми 
на кул ту ра та,	кн.	2/1982,	с.	79.
6	 Срв.	Сок	рат:	„Да,	ама	зло	то	ни	то	мо	же	да	се	пре	мах	не,	Те	о	до	ре,	тъй	ка	то	пос	то	ян	но	тряб	ва	да	има	не	що	
про	ти	во	по	лож	но	на	доб	ро	то,	ни	то	мо	же	да	се	ус	та	но	ви	сред	бо	го	ве	те	–	то	бро	ди	по	не	об	хо	ди	мост	в	смър	тна	та	
при	ро	да	и	по	те	зи	мес	та.	По	ра	ди	то	ва	кол	ко	то	мо	же	по-ско	ро	е	нуж	но	да	се	опи	та	ме	да	по	бег	нем	от	тук	и	да	
се	от	пра	вим	на	там.	Бяг	ство	то	е	упо	до	бя	ва	не	във	въз	мож	на	та	сте	пен	на	бо	га,	а	упо	до	бя	ва	не	зна	чи	да	ста	неш	
спра	вед	лив	и	бла	го	чес	тив	с	ра	зум”	(Те е тет,	176	а-b	/	прев.	Б.	Бог	да	нов).
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Избро е но то дотук само пот вър жда ва сви де тел ство то на Те о фи лакт Охрид ски, 
че Ки рил е бил „ве лик в ези чес ка та фи ло со фия”, а и в жи ти е то меж ду изу ча ва-
ни те от не го на у ки, вече по со чихме, са били „всич ки елин ски из кус тва”. Но ка то 
убе ден хрис ти я нин, мо гъл ли е той да ос та не там? И. Шев чен ко пра ви спо луч лив 
опит да фик си ра рав ни ща та, през ко и то пре ми на ва философ ско-бо гос лов ска та 
адап та ция на ези чес ки те фи ло со фе ми. Стана дума, че за културния елит на Ви-
зан тия ан тич на та фи ло соф ска тра ди ция е фо ку си ра на в сис те ми те на Пла тон 
и Арис то тел. В ли це то на не оп ла то ни ка Пор фи рий два ма та го ле ми на „ви со ка-
та кла си ка” имат най-по пу ляр ния си ко мен та тор през Къс на та антич ност и 
Ран но то сред но вековие. Не го во то Въ ве де ние към ‘Ка те го ри и те’ на Арис то тел 
(Isagoge) плюс ко мен та ри те на Амо ний, Ели ас и Да вид Анахт (Опре де ле ния на 
фи ло со фи я та) са об щоп ри е ти те фи ло соф ско-про пе дев тич ни тек сто ве във Ви-
зан тия7. Те са би ли нас тол но че ти во за въз пи та ни ци те на Кон стан тин-Ки рил в 
Маг на ур ска та шко ла при ус во я ва не на ло ги ко-сис те ма тич ния инстру мен та ри ум 
за ег зе ге за. По зи ци я та на ве ли ки те ка па до кий ци ле ги ти ми ра в хрис ти ян ство то 
пол за та от „бе сед ва не то с вън шни пи са те ли”8, щом то е в оп ти ка та на ор то-
док сал ния све тог лед. Кон стан тин-Ки рил след ва та зи пре по ръ ка и де фи ни ра раз-
би ра не то си за фи ло со фи я та през глед ни те точ ки, зас тъп ва ни от Псев до-Ди о ни-
сий Аре о па гит9, Ио ан Да мас кин10 и лю би мия не гов ав тор св. Гри го рий Бо гос лов11. 
Това сочат изследователските резултати към момента. Струва ми се обаче, 
че тук имаме основания да отворим една скоба. И най-беглата справка показ-
ва, че Кириловото определение за философията почти се покрива с второто и 
четвъртото определение при Йоан Дамаскин. Но защо не някои други измежду 
шестте, а точно тези две спират вниманието на Константин-Кирил? В друг ра-
курс, но важно и продуктивно за нашето изследване уточнение прави Г. Каприев. 
„Фактически – пише той – дефинициите и техният ред са същите, както при 
неоплатоника Давид Анахт (V–VI в.)“12. Да продължим – Л. Бенакис изтъква осо-
беното уважение, с което византийските автори са се отнасяли към християн-
ския неоплатонизъм на Александрийската школа. Той специално подчертава, че 
липсата на ексцентрично разбиране за качеството на последната реалност в 
синкретичния александрийски неоплатонизъм открива пътя на античното фило-
софско просвещение към християнския свят. Гръцките коментатори на Давид 
до един го наричат „богоугодния и надарен с божествена мъдрост Давид“, до-
колкото при него неоплатоническата традиция се пресича с Ареопагитиките 
и гръцките отци на църквата. Ето защо не е изненада, че Б. Коттер открива 
поне 40 преки заемки у широко използвалия го Йоан Дамаскин. По-конкретно за 
определенията!

7	 Виж	Sevcenko,	I.	The Definition of Philosophy in the Life of Saint Constantine.-	In	For	Roman	Jakobson	(Essays	
on	the	occasion	of	his	sixtieth	birthdey),	Haga,	1968,	p.	449.
8	 Напр.	Гри	го	рий	Бо	гос	лов	пре	дуп	реж	да	ва:	„Пред	по	ла	гам,	че	все	ки,	кой	то	има	ум,	приз	на	ва	ка	то	пър	во	за	
нас	бла	го	уче	нос	тта	и	не	са	мо	та	зи	и	най-бла	го	род	на	на	ша	уче	ност,	ко	я	то,	пре	зи	рай	ки	всич	ки	ук	ра	ше	ния	и	
пло	до	ви	тос	тта	на	реч	та,	се	гри	жи	един	стве	но	за	спа	се	ни	е	то	и	за	умосъзер	ца	тел	на	та	кра	со	та,	но	и	вън	шна	та	
уче	ност,	от	ко	я	то	мно	зи	на	хрис	ти	я	ни	по	ра	ди	пог	реш	но	раз	би	ра	не	се	гну	сят	ка	то	от	ло	ша,	опас	на	и	от	да	ле	ча-
ва	ща	от	Бо	га”	(Gregorius	Theologus,	Oratio	XLIII...-	PG	36,	508-509).
9	 PG	3,	373	B.
10	 PG	94,	533	BC.
11	 PG		35,		460;		36,	129.
12	 Каприев,	Г.	Византийската философия. Четири центъра на синтеза,	С.,	2001,	с.	123.
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Учението за шестте определения на философията13 се споделя от всички пред-
ставители на Александрийската школа. Общо било схващането, че чрез него се 
дава изчерпващо разбиране за философията. В него време измежду авторите 
на исагогически текстове Давид Анахт най-сбито, ясно и логически безукорно 
излага това учение. Вече отбелязахме, че като пряка заемка дефинициите при-
състват и у Йоан Дамаскин, но в градежа на своето определение Константин-
Кирил включва само две от тях – втората и четвъртата. Какви биха могли да 
бъдат основанията за тази редукция? По-скоро те „проговарят” през текстове-
те на Давид Анахт, отколкото на Йоан Дамаскин, от което следва, че в крайна 
сметка там трябва да се търсят източниците на Кириловото определение за 
философията.

Давид класифицира определенията в четири групи: по предмет (първо и второ 
определение); по цел (трето и четвърто определение); по превъзходство (пето 
определение) и по етимология (шесто определение). Определението по етимо-
логия е вторично, понеже то се ражда с назоваването на вече имащия битие 
предмет. Определението пък по превъзходство е съотносимо, сиреч изхожда от 
едно вече установено разбиране за философското само по себе си, за да го по-
стави в отношение към другите науки и изкуства. Следователно конструктивен 
център на учението за определенията са първите четири, където философията 
се дефинира по предмет и цел. Тези определения две по две взаимно се пред-
полагат така, че първото и третото по необходимост се снемат съответно 
във второто и четвъртото. Точно от тях тръгва Давид Анахт в IV част на 
съчинението си, за да разкрие основанията, на които почива учението за опре-
деленията. Точно тях взема и Константин-Кирил, за да изяви разбирането си за 
философията.

Следва също да отбележим, че Давид Анахт дели определенията на съвършени 
и несъвършени. Съвършени са тези определения, които са обратими и които са 
формулирани едновременно по предмет и цел. При Елиас това разграничаване 
е въпрос на формално-логическа коректност – при Давид е доказателство за 
съвършенството на философията. Вярно е, че по изключение той обявява всички 
философски определения за съвършени, но Константин Философ не се изкушава 
да се възползва от това изключение и в собствената си дефиниция включва 
само онези, които напълно отговарят на критериите за съвършенство, доколко-
то това самото вече е доказателство за съвършенството на дадената човеку 
от Бога любов към мъдростта.

Освен казаното дотук при дефинирането на философията следва да се отчете 
и разделянето  на теоретична (насочена към постигане на истината като 
познаване на същности) и практическа (целяща да преведе човешката душа към 
доброто и съвършенството). Даденото от Константин-Кирил определение е 

13	 В	началото	на	част	V	от	 съчинението	 си	Давид	Анахт	 дава	 следните	шест	определения	 за	философията:		
Философията	е	наука	за	биващото	като	такова	(Питагор);	философията	е	наука	за	божиите	и	човешките	неща	
(Питагор);	философията	е	грижа	за	смъртта	(Платон);	философията	е	уподобяване	на	Бога	в	мярата	на	човеш-
ките	възможности	(Платон);	философията	е	изкуство	на	изкуствата	и	наука	на	науките	(Аристотел);	философия-
та	е	любов	към	мъдростта	(Питагор).
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съобразено и с тази класическа дихотомия на философското.

И в трите случая – теоретичната редукция на определенията до посочените 
две; търсенето на съвършено определение; което при това отчита традицион-
ното разделяне на философията на теоретична и практическа – се убеждаваме, 
че Константин-Кирил Философ не просто следва логиката на Давид Анахт в 
изграждането и аргументацията на учението за определенията, но и я използва 
като инструмент при синтеза на собственото си определение.

Това са основанията да твърдим, че към определението си за философията той 
вероятно тръгва от Йоан Дамаскин и в крайна сметка се връща към него, ала 
собствено философската работа е извършена в ключа на Давидовите Опреде-
ления на философията.

Но пос та вим ли ак цен та вър ху ис то ри ко-ге не тич ния ас пект на ана ли за, ре зул-
та тът мо же да бъ де про ти во ре чив: от ед на стра на, убе ди тел но илюс три ращ 
фак та, че еру ди ци я та ка то ос нов но ин те лек ту ал но дос той нство през Сред-
но векови е то е би ла цел за все ки ува жа ващ се бе си ав тор, вклю чи тел но и за 
Констан тин Фи ло соф; от дру га – от ва ря се въз мож ност вър ху край ния про дукт 
да пад не сян ка та на ква ли фи ка ции ка то „ком пи ла ти вен” и „ек лек ти чен”. Вто-
ра та въз мож ност про зи ра в ня кои оцен ки на Х. Ко дов. Концеп ту ал ни ят ана лиз 
оба че не под кре пя ос но ва тел нос тта на по доб ни ин тер пре та ции.

Съз да де на чрез Сло во то Бо жие (Ло го са), дей стви тел нос тта има логосен ха рак-
тер. То ва я пра ви прин цип но от кри та и пос ти жи ма за ра зу ма. И тук да де на та 
от Кон стан тин-Ки рил де фи ни ция ни из пра вя пред пър вия проб лем. Ако фи ло со фи-
я та е поз на ние за „Бо жи и те и чо веш ки те не ща” и въз мож нос тта за поз на ва не 
на чо веш ко то не бу ди въз ра же ния, то не та ка стои въп ро сът с бо го поз на ни е то. 
В ста ро бъл гар ски я тек ст на жи ти е то тер ми нът „поз на ние” е да ден ка то „ра-
зум” (pàzîóìü) и то ва е най-чес то сре ща ни ят фи ло соф ски тер мин в жи ти е то 
– упот ре бен об що 16  пъ ти. Сле до ва тел но ста ва ду ма за соб стве но фи ло соф ския, 
ло ги ко-дис кур си вен път на познание; за въз мож нос ти те му да про ник ва в „Бо жи и-
те не ща”, а не за от кро ве ни е то, вър ху чий то при мат по ла га глед на та си точ ка 
догма ти чес ко то бо гос ло вие. Но дали зад пре ко мер ния епис те мо ло ги чен оп ти ми-
зъм не над ни чат заб лу ди те на ев но ми ан ство то? Пред мет на фи лософи я та не 
мо же да бъ де същ нос тта на Бо га. Ние оба че зна ем че Той Е ка то он то ло гич на 
га ран ция за съ щес тву ва не то на твар но то. Със сред ства та на фи ло со фи я та е 
пос ти жи ма Не го ва та твор чес ко-енер ги зи ра ща ро ля. Изво дът, до кой то сти га ме, 
е, че пред мет на фи ло со фи я та са Бо жи е то съ щес тву ва не14, ка то сне то в тво-
ре ни е то твор чес ки-енер ги зи ра що на ча ло, и „чо веш ки те не ща”, обус ло ве ни и от 
сво бод на та во ля на чо ве ка. С дру ги ду ми, фи ло соф ски ят поз на ва те лен акт пря ко 
се опи ра на при ро да та и чо ве ка в тех ни те фор ми на съ щес тву ва не.

Във вто ра та част на оп ре де ле ни е то е по ло же на ед на со ти ри о ло гич на пер спек-
ти ва, ко я то по лу ча ва сво я та за вър ше ност в тре та та част. То зи ан тро по ло ги-
чен от фи ло соф ска глед на точ ка мо мент е съ щин ски ят конструк ти вен цен тър 

14	 Виж	Римл. 1:19-20.
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на де фи ни ци я та. Той „ос той нос тя ва” и цен нос тно мо ти ви ра за ни ма ни е то с фи-
ло со фия. Как то в Пла то но вия ди а лог фи лософи я та – спо ред Сок рат – е сред ство 
да се от къс нем от „приз рач но то би тие на сен ки те” и да се из диг нем към но е-
тич ния кос мос, та ка и в да де но то от Кон стан тин-Ки рил оп ре де ле ние за ни ма ни я-
та с фи ло со фия след ва да за па зят вър вя щия към Бо га през све та чо век от све-
тов щи на та и да фик си рат въз мож ния пре дел на ра ци о нал но то му приб ли жа ва не 
до Тво ре ца. Но „по ръ чи тел” на хрис ти ян ска та фи ло со фия за та зи ней на фун кция 
не мо же да бъ де ав то ри те тът на Пла тон, а ав то ри те тът на Све щеното Пи са-
ние – един стве но ме ро дав ният пре дел на ек зе ге тич ния анализ. В та зи си част 
оп ре де ле ни е то схож да по сми съл към Ио ан 14:6 и Иа ков 4:8 и да ва да се раз бе ре, 
че фи ло со фи я та не стои встра ни от пъ тя към съ вър шен ство то, но дос та тъч но 
ли е поз на ни е то ка то ду шеспаси те лен ар гу мент?

Тре та та част на де фи ни ци я та, ко я то изя вя ва ети чес ки те (прак ти ко-фи ло соф-
ски) въз гле ди на Ки рил Фи ло соф, да ва от го вор на то зи въп рос. Тук оба че тряб ва 
да се спра вим с раз но че те нето, ко е то ни на ка ра да пред ло жим в на ча ло то два 
пре во да на оп ре де ле ни е то. На ми ра ме за напъл но ос но ва тел ни ар гу мен ти те на 
Иван Пан чов ски15 в пол за на пред ло же ния от В. С. Ки сел ков про чит. Дей стви-
тел но, не ло гич но е чо век да при до би ва не що, ко е то при те жа ва по бла го дат от 
сът во ре ни е то16, а то ва проб ле ма ти зи ра ав тен тич нос тта на пред ло же ния от Е. 
Ге ор ги ев, Б. Анге лов, Х. Ко дов и др. про чит. Бо жес тве ни ят об раз е същ нос тна та 
да де ност на чо ве ка. Гре хо па де ни е то са мо от да ле ча ва, за мъг ля ва то зи об раз, а 
доб ри те де ла го об но вя ват чрез връз ка та с Бо га в поз на ние и по ве де ние (Кол. 
3:5, 8-10; Еф. 2:10, 5:1). Тук се на ла га ед но уточ не ние. Мо же да се из пад не в заб-
луж де ние, че в та зи тре та част се раз ви ва иде я та на Ори ген (185 – 254) за 
апо ка тас та си са. Извес тно е, че иде я та за апо ка тас та си са ме та мор фи ра още 
при Гри го рий Ни сий ски, а по-къс но е сан кци о ни ра на от Пе тия все лен ски съ бор 
(553). Ка то ар гу мент сре щу та зи въз мож на заб лу да Имре Тот17 мно го спо луч ли во 
включ ва разгово ра за „чес тта на пра от ци те”, кой то во ди с ха га на при Ха зар-
ска та си ми сия Кон стан тин-Ки рил. В след ва ща та гла ва на жи ти е то биб лей ска-
та фор му ла „об раз и по до бие” се по я вя ва от но во в раз ка за за дис пу та меж ду Ки-
рил Фи ло соф и низ вер гна тия пат ри арх ико но бо рец Йо ан VII Гра ма тик. То ва мо же 
да съз да ва впе чат ле ние, че по во дът за включ ва не то  в де фи ни ци я та е стро го 
кон кре тен. Без да от па да та зи въз мож ност, тряб ва да дър жим смет ка за ней-
на та фун да мен тал на ро ля в из граж да не то на ор то док сал на та фи ло соф ско-бо-
гос лов ска кул ту ра. Та зи фор му ла е мос тът за съ-об ще ние меж ду Бо га и чо ве ка. 
Дос та тъч но е са мо да спо ме нем те о ри я та за „об раз но то поз на ние”18, за да се 
убе дим, че тя е ключ и към пред ход ни те две час ти на оп ре де ле ни е то.

Струк ту ра та на де фи ни ци я та пред ла га още ед но из ку ше ние – възмож нос тта 
през не го да се ек спли ци ра схва ща не то на Кон стан тин-Ки рил за струк ту ра та 

15	 Пан	чов	ски,	 Иван.	Фи ло соф ски и бо гос лов ски кон цеп ции на св. Кон стан тин-Ки рил Философ,	 ГСУ-БФ,	 кн.	
2/1995,	с.	227-298.
16 Бит. 1:26-27, 5:1; Сир.17:3, 1 Кор.11:7 и	др.
17	 Тот,	И.	Кон стан тин-Ки рил ка то фи ло соф,	Рalaeobulgarica,	кн.	4/1981,	с.	33-36.
18	 Стан	чев,	 Кр.	 О фи ло соф ско-эсте ти чес ких взгля дах Кон стан ти на-Ки ри ла Филосо фа,	 Palaeobulgarica,	 кн.	
2/1979,	с.	7-12.
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на фи ло соф ско то зна ние. Опи ти не лип сват19. Но вед нъж де мар ки ра ни, гра ни ци те 
на фи ло соф ско то пря ко или кос ве но пос та вят въп ро са за от но ше ни е то му към 
„пра во мо щи я та” на те о ло ги я та в поз на ва тел ния про цес. Чрез мо ду си те на то-
ва от но ше ние Б. Пей чев20 тър си кри те рий за пе ри о ди зи ра не на ви зан тий ска та 
фи ло соф ска кул ту ра. Спо ред не го ос но вен бе лег на схо лас тич ния тип фи ло соф-
ства не е из ползва не то на свет ски зна ния и фи ло соф ски ме то ди – вклю чи тел но 
и от „вън шна та фи ло со фия” –  при обос но ва ва не то на те о ло гич ни те зи. От та зи 
глед на точ ка пат р. Фо тий и уче ни ци те му, вклю чи тел но и Ки рил, са обя ве ни за 
пред ста ви те ли ако не на ран на та схо лас ти ка, то по не на пред схо лас ти ка та. Б. 
Пей чев „под пи ра” те за та си с по зо ва ва не на Й. Хер ген рьо тер, без да на ме ри съ-
миш ле ни ци. Г. Кап ри ев ци ти ра съ щия ав тор21, но с уго вор ка та, че не го во то твър-
де ние из глеж да спор но от „тер ми но ло гич на и фак ти чес ка глед на точ ка”. Той е 
по-скло нен да ви ди в патр. Фо тий и уче ни ци те му не пред ста ви те ли на схо лас-
ти ка та или пред схо лас ти ка та, а ба щи на „ви зан тий ския кла си ци зъм”. Иван Пан-
чов ски също не виж да ни как ви ос но ва ния да чис ли име то на Кон стан тин-Ки рил 
към пред ста ви те ли те на схо лас ти ка та или пред схо лас ти ка та22. Та зи дис ку сия 
не е те ма на на стоящата ста тия, ала пос та ве ният в нея въп рос е ос но ва те лен 
и от крит – ва лид ни и ра бо те щи ли са в ре а ли и те на ор то док сал на та фи лософ-
ска кул ту ра прин ци пи те за пе ри о ди зи ра не, при ла га ни към раз воя на фи лософи я та 
в ла тин ския За пад?

***

И така! Да де но то от св. Кон стан тин-Ки рил Фи ло соф оп ре де ле ние е кла си чес ки 
син тез на ан тич на та фи ло соф ска тра ди ция през Давид Анахт с па ра диг ми те 
на хрис ти ян ска та ве ро из по вед в нор ми те на све то от чес ки те док три на ции (св. 
Гри го рий Бо гос лов) и сис те ма ти за ции (св. Ио ан Да мас кин) на ортодок сал ния 
све тог лед. Мно гоб рой ните ми сии, в които участва Константин-Кирил, извеждат 
делото му от то зи кон тек ст и ние спо кой но мо жем да кажем, че хрис ти ян ска та 
фи ло соф ска кул ту ра в Бъл га рия има за ос но во по лож ник един от най-ав то ри тет-
ни те пред ста ви те ли на те о ло го-фи ло соф ския IX в. в Евро па. То ва убеж де ние 
ще да са има ли как то неговият съв ре мен ни к – Анас та сий Биб ли о те кар, та ка и 
аги ог ра фът Те о фи лакт Охрид ски, за да го ха рак те ри зи рат в един глас ка то „на-
ис ти на чу де сен фи ло соф”, ве лик в ези чес ка та, но още по-ве лик в хрис ти ян ска та 
фи ло со фия мис ли тел.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

19	 От	Ангел	Бън	ков	(Раз ви тие на фи ло соф ска та ми съл в Бъл га рия,	С.,	1966	г.)	до	Иван	Пан	чов	ски	(Цит. съч.)	
пред	ло	же	ни	я	та	гра	ви	ти	рат	око	ло	трич	лен	на	та	струк	ту	ра:	ме	та	фи	зи	ка	(он	то	ло	гия);	гно	се	о	ло	гия	(ло	ги	ка	и	ди	а-
лек	ти	ка);	ети	ка	(прак	ти	чес	ка	фи	ло	со	фия).
20	 Пей	чев,	Б.	Ки ри ло во то оп ре де ле ние на фи ло со фи я та.	В	сб.	Делото на Кон стан тин-Ки рил Фи ло соф,	С.,	1972,	
с.	268-275.
21	 Hergenrother,	J.	Photius, Patriarch von Constantinopol.	Bd.III,	Regensburg,	1869.	Виж	Кап	ри	ев,	Г.	Ви зан тий ска-
та фи ло со фия...,	с.	177.
22	 Пан	чов	ски,	Иван		Цит.съч.,	с.	238,	244-245.
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Тенгиз Иремадзе

ФиЛосоФиЯ на 

автореФЛексиЯта  

При иоане Петрици
1

Темата, артикулирана в заглавието на тази статия, е много слабо разработена 
в изследванията върху Петрици. Причината е преди всичко в това, че тя не иг-
рае значима роля при известните реципиенти на делото на Петрици, посветено 
на Прокъл. Проблемът за философията на авторефлексивността при Петрици 
е тясно свързан с въпроса за адекватната реконструкция на отнесените към 
nous-а пропозиции в неговия коментар към Прокъл. Тази тематика трябва да 
бъде обработвана също така във връзка със съответните глави на Elementatio 
theologica, защото в своите разяснения към това съчинение Петрици схваща 
себе си най-вече като коментатор2.

Целта на тази статия е да даде израз на слабо засегнатата в досегашните 
изследвания проблематика на авторефлексивността в коментара на Петрици 
върху Прокъл и да експлицира in nuce множество значими за забелязване раз-
мишления на този грузински философ по споменатата проблематика. За базисни 
текстове на моите следващи рефлексии ще служат коментарите на Петрици 
върху (посветените на nous-а) глави в Elementatio theologica на Прокъл.

1	 Този	текст	бе	публикуван	на	немски	език	в:	Philosophy – Theology – Culture. Problems and Perspectives (Ju-
bilee volume dedicated to the 75th anniversary of Guram Tevzadze),	edited	by	Tengiz	Iremadze,	Tamar	Tskhadadze,	
Giorgi	Kheoshvili,	Tbilissi,	2007,	pp.	66-78.
2	 	Вж.	T.	Iremadze,	Konzeptionen	des	Denkens	im	Neuplatonismus.	Zur	Rezeption	der	Proklischen	Philosophie	im	
deutschen	und	georgischen	Mittelalter:	Dietrich	von	Freiberg	–	Berthold	von	Moosburg	–	Joane	Petrizi,	Amsterdam	
–	Philadelphia	2004,	13-27;	53-58.

Проф. дфн Тенгиз Иремадзе е роден през 1973 г. в гр. Сухуми (Гру-
зия). Завършва Факултета по философия и социология на Тбили-
ския държавен университет през 1998 г. През 2003 г. защитава 
докторската си дисертация в Бохумския университет (Германия). 
Професор по философия и социални науки в университета „Григол 
Робакидзе” (Грузия). От 2006 г. е ръководител на департамента 
за грузинска и чуждестранна философия във Философския инсти-
тут „Савле Тзеретели” (Грузия). Автор е на няколко монографии, 
публикувани на грузински и немски. Негови статии са публикувани 
на грузински, немски, английски и руски език. Тенгиз Иремадзе е по-
четен член на множество философско-литературни общества. Из-
следванията му са в сферата на теоретичната философия, исто-
рията на философията, социалните теории.
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***

Иоане Петрици (XII в.)3 – най-значимият грузински философ през Средновековие-

то – интензивно се посвещава на неоплатоническата философия4. Той превежда 

на грузински много авторитетното тогава съчинение За природата на човека 

на Немезий от Емеса5. Особено важен е обаче неговият грузински превод на 

Elementatio theologica на Прокъл, който той коментира стъпка по стъпка6. Комен-

тарът на Петрици към Elementatio theologica представлява един много значим 

опит за усвояване, защото грузинският философ интерпретира съчинението 

иманентно, тоест посредством самата Проклова философия7. Ето защо той 

трябва да бъде подчертано взиман предвид при представянията и реконструк-

3	 	Относн	о	живота	на	Петрици	вж.	Е.	Челидзе,	Живот и дело на Иоане Петрици,	Част	I,	в:	Религия,	№	3-4-5	
(Тбилиси	1994),	113-126.	В	оригинал	на	грузински:	e. WeliZe, ioane petriwis cxovreba da moRvaweoba, 
nawili pirveli, ix.: religia, # 3-4-5 (Tbilisi	1994),	113-126;	Id.,	Живот и дело на Иоане Петрици,	Част	II,	в:	
Религия,	№	1-2-3	(Тбилиси	1995),	76-89.	В	оригинал:	e. WeliZe, ioane petriwis cxovreba da moRvaweoba, 
nawili meore, ix.: religia, # 1-2-3	(Tbilisi	1995),	76-89.
4	 Общо	описание	на	философията	на	Петрици	вж.	в:	Joane	Petrizi,	Kommentare	zur	„Elementatio	theologica“	
des	Proklos.	Ausgewählte	Texte,	Übersetzung	aus	dem	Altgeorgischen,	Einleitung	und	Bemerkungen	von	L.	Alexid-
se,	in:	Orthodoxes	Forum	9	(1995),	141-171;	L.	Alexidse,	Griechische	Philosophie	in	den	„Kommentaren“	des	Joane	
Petrizi	zur	„Elementatio	Theologica“	des	Proklos,	in:	Oriens	Christianus.	Hefte	für	die	Kunde	des	christlichen	Orients	
81	(1997),	148-168;	Ш.	Чидашели,	Иоане	Петрици,	Тбилиси	1956,	в	оригинал: S. xidaSeli, ioane petriwi, 
Tbilisi 1956;	Id.,	История на грузинската философия	(IV.-XIII.	в.),	Тбилиси	1988,	170-197,	в	оригинал: S. xi-
daSeli, qarTuli filosofiis istoria (IV-XIII	ss.),	Tbilisi 1988,	170-197;	Г.	Тевзадзе,	Принципът на 
аналогията във философията на Иоане Петрици,	в:	Г.	Тевзадзе	(изд.),	Проблеми на историята на средновековна-
та философия,	т.	1,	Тбилиси	1981,	227-241,	в	оригинал:	g. TevzaZe, analogiis principi ioane petriwis 
filosofiaSi, ix.: g. TevzaZe (redaqtori), Sua saukuneebis filosofiis istoriis problemebi, 
tomi 1, Tbilisi 1981,	227-241;	Id.,	Иоане Петрици за определението на човека,	в:	Иверия.	Списание	на	
грузинско-европейския	институт	3	(Тбилиси	–	Брюксел	1993),	83-98,	в	оригинал:	g. TevzaZe, ioane petriwi 
adamianis daniSnulebis Sesaxeb, ix.: iveria. qarTul-evropuli institutis Jurnali 3 (Tbilisi 
– briuseli 1993), 83-98; Id.,	Философията	на	Иоане	Петрици,	в:	Ш.	Чидашели,	М.	Махарадзе	(изд.),	История 
на грузинската философска мисъл,	 т.	1,	Тбилиси	1996,	181-249,	в	оригинал:: g. TevzaZe, ioane petriwis 
filosofia, ix.: S. xidaSeli, m. maxaraZe (redaqtorebi), qarTuli filosofiuri azris istoria, 
tomi I, Tbilisi 1996, 181-249.
5	 Вж.	 Немезий	 от	 Емеса,	 За природата на човека,	 прев.	 на	 старогрузински	 от	 Иоане	 Петрици,	 издание,	
предговор	и	индекс	от	С.	Горгадзе,	Тбилиси	1914	(на	старогруински). [nemesios emeseli, bunebisaTÂs kaci-
sa, berZnuliTgan gadmoRebuli iovane petriwis mier, qarTuli teqsti Seiswavla, gamosacemad 
daamzada da leqsikon-saZieblebi daurTo s. gorgaZem, tfilisi 1914].
6	 Вж.	Иоане	Петрици,	Изложение	на	 „Elementatio	 theologica“	на	Прокъл,	издадено	и	изследвано	от	Ш.	Ну-
цубидзе	 и	 С.	 Каухчишвили	 (Съчинения	 II),	 Тбилиси	 1937,	 в	 оригинал	 на	 старогрузински: ioane petri-
wi, ganmartebaÁ proklesTÂs diadoxosisa da platonurisa filosofiisaTÂs, tomi II, qarTu-
li teqsti gamosces da gamokvleva daurTes S. nucubiZem da s. yauxCiSvilma, tfilisi 1937. 
―,	 „Elementatio	 theologica“	 на	 платонисткия	 философ	 Прокъл,	 преведено	 от	 гръцки	 на	 старогрузински	
от	 Иоане	 Петрици,	 преведено,	 изследвано	 и	 коментирано	 от	 С.	 Каухчишвили	 с	 предговор	 от	 М.	 Гогибе-
ридзе	 (Съчинения	 I),	 Tbilisi	 1940,	 в	 оригинал	 на	 старогрузински:	 ioane petriwi, prokle diadoxo-
sisa platonurisa filosofosisa kavSirni, tomi I, qarTuli teqsti gamosca, gamokvle-
va da leqsikoni daurTo s. yauxCiSvilma, Sesavali statia m. gogiberiZisa, Tbilisi 1940. 
―,	Изложение	на	„Elementatio	theologica“	на	Прокъл	Диадох,	прев.	на	новогрузински,	с	въведение	и	бележки	от	
Д.	Меликижвили,	Тбилиси	1999,	в	оригинал	на	грузински: ioane petriwi, ganmarteba prokle diadoxosis 
„RvTismetyvelebis safuZvlebisa“, Tanamedrove qarTul enaze gadmoiRo, gamokvleva, leqsikoni 
da SeniSvnebi daurTo d. meliqiSvilma, Tbilisi 1999.
7	 Коментарът	на	Петрици	към	Elementatio theologica	показва,	че	той	е	голям	познавач	и	почитател	на	антич-
ната	(гръцка)	философия.	Неговите	богати	познания	в	тази	област	той	ползва,	за	да	реконструира	мисловния	
свят	на	Прокъл	и	да	го	направи	достъпен	на	своите	земляци.	Това	му	се	удава	по	образцов	начин.	Дори	грузин-
ските	просвещенски	мислители	през	XVIII	в.	прибягват	към	неговите	постижения	и	развиват	своите	проекти	за	
интелекта	в	тясна	връзка	с	мисловните	концепти	на	Петрици.	Пример	за	това	е	Антон	Багратиони	(1720-1788),	
който	в	ранното	си	произведение	Шпекали	представя	една	концепция	за	познанието,	основана	върху	Петрици	
и	следователно	върху	Прокъл.
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циите на Прокловата философия и особено при изследването на средновековни-
те коментари върху нея. Досега в наличните издания на Elementatio theologica 
посветеното на Прокъл съчинение на Петрици се споменава (ако бъде въобще 
споменато) само странично или пък бива съвсем неоправдано критикувано8. В 
изследванията върху Прокъл тази празнина се запълва с това, че грузинският 
превод на Elementatio theologica и тълкуването на Петрици се изследват в тясна 
връзка с византийските и латинските интерпретатори на Прокъл9.

***

Схващанията относно мисленето като такова, залегнали в неоплатоническата 
философия, акцентират самоотнесеността на мислещия, докато той рефлек-
тира своето аз (Selbst) и с това открива и полага своето съществуване като 
мислещо аз. Самоотнасянето прави възможно самопознанието, а с това и са-
моочевидността на аза като мислеща инстанция. В тази рамка философстват 
Прокъл в главите 160-183 на Elementatio theologica и – следвайки го – неговият 
грузински коментатор Иоане Петрици.

Самоотнесеността и самопознанието, тоест знанието за самия себе си, фор-
мират два съществени елемента на теорията за разума и на основаната върху 
нея теория за душата на Петрици. За разлика от досегашните изследвания върху 
Петрици, тя трябва да бъде обсъждана в тясна връзка с първата. Учението за 
разума образува основата за разгръщането на теорията за душата и със самото 
това – за представянето на разгръщащия се във времето познавателен процес. 
Следва да се обърне внимание, че Петрици обсъжда познавателната проблематика 
като процесуалност в рамките на своето учение за душата. Този факт е важен и 
поради това, че цялата тематика за възможността на мисленето и на мислено-
то добива самостоятелната си стойност единствено в рамките на учението за 
душата. Това, което при латинските коментатори на Прокъл бива представяно 
чрез теорията за възможностния интелект, може да бъде сравнявано с теорията 
за душевното познание при Петрици. Това сравнение позволява разпознаването на 
много паралели (но и множество различия). Изместването на акцентите е резул-
тат от това, че Петрици иска да тематизира в рамките на теорията за ума само 
проблематиката за мисленето като такова, тоест да експлицира трансемпирич-
ните структури на мисловния процес и едва след това да характеризира времевия 
ход на мисленето. В първата част той остава изцяло верен на Прокъл, тълкува го 

8	 Вж.	 Proclus,	 The	 Elements	 of	 Theology.	 A	 revised	 Text	 with	 Translation,	 Introduction	 and	 Commentary	 by	
E.	R.	Dodds,	Oxford	21963,	xli-xlii;	343.
9	 Нека	тук	бъдат	споменати	на	първо	място	коментарите	върху	Прокъл	на	Николай	от	Метон	(XII	в.)	и	Бер-
толд	от	Мосбург	(XIV	в.).	И	двамата	–	всеки	от	тях	от	различна	перспектива	и	с	различна	цел	–	се	опитват	да	
интерпретират	Elementatio theologica	[вж.	B.	Mojsisch,	Die	Theorie	des	Intellekts	bei	Berthold	von	Moosburg.	Zur	
Proklosrezeption	im	Mittelalter,	in:	Th.	Kobusch,	B.	Mojsisch,	O.	F.	Summerell	(Hrsg.),	Selbst	–	Singularität	–	Subjek-
tivität.	Vom	Neuplatonismus	zum	Deutschen	Idealismus,	Amsterdam	–	Philadelphia	2002,	175-184;	G.	Podskalsky,	
Nikolaos	von	Methone	und	die	Proklosrenaissance	in	Byzanz	(11./12.	Jh.),	 in:	Orientalia	Christiana	Periodica	42	
(1976),	509-523].	В	този	контекст	трябва	освен	това	да	бъдат	споменати	опитите	за	рецепция	на	византий-
ските	философи	през	XI	и	XII	в.	(Псел,	Итал)	и	на	латинските	средновековни	мислители	(особено	Хайнрих	Бат	
от	Мехелен).	Вж.	C.	Steel,	Das	neue	Interesse	für	den	Platonismus	am	Ende	des	13.	Jahrhunderts,	in:	Th.	Kobusch,	
B.	Mojsisch	(Hrsg.),	Platon	in	der	abendländischen	Geistesgeschichte.	Neue	Forschungen	zum	Platonismus,	Darm-
stadt	1997,	120-133.
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стъпка по стъпка, докато във втората част отива в известен смисъл отвъд Про-

къл и конкретизира ноетичните аксиоми от Elementatio theologica.

***

В главите 168 и 169 на Elementatio theologica Прокъл разглежда ума/nous като само-

отнесено познание, при което тълкува неговото ноетично действие като насочено 

към самото себе си. Според Прокъл разумът познава самия себе си и по този начин 

– познаваемото биващо. Умът е този, който се отнася едновременно и към двете 

(разума и познаваемото), към своето самосъществуване и към битието на други-

те биващи. Затова умът/nous притежава едновременно и двете: познанието на би-

ващото и познанието на неговия познавателен процес, тоест самопознанието10.

***

Иоане Петрици разшифрова адекватно Прокловите рефлексии относно ума, при 

което обозначава ноетичната активност на разума като абсолютно познание 

и схваща неговата функция като основана върху универсалната осъзнаемост на 

космическите дадености. Умът няма друго свойство освен познанието и само-

познанието. Тази рефлексия се базира върху универсалната природа на разумна-

та дейност. Инстанцията, даваща информация за всички дадености в космоса 

– в известен смисъл и за Едното – е именно разумът. Никое друго биващо в 

света не е в състояние да изпълнява тази функция. Нека тук бъдат назовани 

най-важните начала на философията на саморефлексивността при Петрици11:

• На разума е присъща способността въз основа на същността му, която не е 

нищо друго освен неговата дейност чрез самопознание да осъществява по-

знанието на другото, и то поради неговата позиция и функция в световната 

йерархия.

• Ако той не би бил отнесен към самия себе си, тогава той би бил отнесен 

към някакво друго биващо и по този начин би бил обусловен. Това биващо би 

ограничавало от своя страна абсолютната и универсална природа на разума 

и на разумното познание.

• Разумът осъществява въз основа на самопознанието познанието на другото 

затова, защото това друго е в последна сметка неговото друго и поради 

това е разумно обозрима даденост в същността на разума.

10 Elementatio theologica	на	платонисткия	философ	Прокъл,	преведено	от	гръцки	на	старогрузински	от	Иоане	
Петрици,	prop.	168-169,	101.
11	 Вж.	Иоане	Петрици,	Изложение на „Elementatio theologica“	на	Прокъл,	prop.	160-183,	181-193.
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• Разумът обхваща всяко биващо по специфичен му начин. Познатото биващо 
има поради това ноетичен характер. Петрици казва по този повод, че разу-
мът обхваща биващото като такова в своята разумна природа.

• Съществуването на разума се състои в неговото самопознание и не е нищо 
друго освен това познание. Този самоотнесен акт на разума притежава про-
дуктивен и спонтанен характер.

• Разумът познава цялото биващо и този процес на познанието се осъзнава от 
него в същия познавателен процес.

• В разумния процес на познанието познаващото, познаваемото и познатото е 
една и съща даденост, тоест самият разум. Това се изказва в пропозиция 169: 
Познаваемото става познато чрез познанието на познаващото и познатото 
познаваемо е познаваемото познато, което в последна сметка е познаващият.

• Разумът има принципа на действеността си в самия себе си. Той не се нуж-
дае от никаква друга инстанция за самоопределението и за обосноваването 
на другото биващо. Затова в своето устойчиво съществуване той се отнася 
само към самия себе си. Разумът е онази даденост, която постоянно се от-
нася само по разумен начин към всяко друго биващо, независимо дали то му е 
под- или надстоящо.

• Същността и действеността, тоест познанието на разума не се различават 
една от друга. Те по-скоро съвпадат в едно измерение: където съществува 
същността на разума, там действа също така и познанието, тоест тъкмо 
там се осъществява неговата действеност. Затова действеността и същ-
ността на разума са постоянно тъждествени. Това тъждество има заедно с 
това ноетичен произход.

• Разумът обхваща биващото въз основа на вътрешно наличните му родове, 
при което разумът конституира биващото, тоест прави го понятно. Затова 
биващото е продукт на ноетичната действеност и следователно бива ут-
върждавано в битието си посредством разумното познание.

• Поради това Петрици нарича разума „баща” и „творец” на биващото като 
такова. Като бива познаван от ума/nous, то заедно с това се конституира в 
битието. Биващото се субсумира от разума под определения, съответства-
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щи на родовете. 

• Продуктите на разума се числят към истинните, тоест реалните същности 
(prop. 174).

• Следователно разумът е par excellence действената причина на биващото. 
Той притежава една обхващаща всичко природа и поради това следва да се 
тълкува като продуктивната сила на биващото.

• Ако то не би се отнасяло по този начин и тези определения не биха били 
иманентни за разума, тогава разумът не би бил повече валиден като разум, 
а като нещо друго. Защото неотнесената към себе си даденост не е разум, 
а инстанция, нуждаеща се да бъде обоснована от него.

Горе установените начала на философията на саморефлексията следва да бъдат 
изложени, респ. конкретизирани и относно познавателния способ на душата. И 
душата е познаваща инстанция, притежаваща в себе си първоначално по универ-
сален начин родовете на биващото, защото те са именно родове на разума, а 
той е основата на душата. В пропозиции 198 и 199 Петрици определя познание-
то на душата като съзнателното прехождане от един род към друг, защото тя 
може да мисли биващото само чрез тези ноетични основания12. В този процес на 
познание душата извършва едно кръгообразно движение, насочващо се към са-
мото себе си, защото тя може да вижда принципите (= родовете) на биващото 
не в самото биващо, а в своята иманентна същност. Този процес формира спе-
цификата на познанието на човешката душа: душата си служи с общите родове 
на биващото, налага ги върху конкретния опит от тях и по този начин схваща 
структурата на света. Важно е, че душата – като разума, макар и с по-слаба 
интензивност – може да осъществява своите ноетични дейности само чрез 
отнесеност към самата себе си. Възможността на душата да мисли самата 
себе си е заложена в самата  природа, която е в състояние – в отнесеност 
към самата себе си и въз основа на нейната все още предстояща за реализи-
ране познавателна потенция – да (ре)конструира своята първоначална душевна 
констелация и да възстанови вродения си разумен произход.

Оттук следва да се заключи, че и душевното познание проявява саморефлексив-
ни характеристики. Познаващата душа реактивира забравените си прозрения, 
тоест същностно присъщите  родове, чрез припомняне на своя ноетичен про-
изход, отнасяйки се към самата себе си и мислейки самата себе си. Това мисле-
не-на-самата-себе-си характеризира душата като саморефлексивна инстанция, 
осъществяваща своето съществуване и своята вътрешна същност единствено 
въз основа на съзнателния живот.

12	 Вж.	Иоане	Петрици,	Изложение на „Elementatio theologica“ на Прокъл,	200-201.
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От философските мотиви на завръщането на мисленето в самото себе си и на из-
вънвремевия процес на мисленето-на-самия-себе-си на ума произтичат индивиду-
ални следствия за всеки философстващ, така че тук откриването на самия себе 
си след самопознанието и саморефлексията утвърждават една специфична форма 
на живот – тази на философията. Петрици придава на самопознанието висока цен-
ност, защото вижда в тази дейност основата за социалния и моралния напредък.

***

Прокловата философия се реципира продуктивно и през латинското средновеко-
вие, например в съчиненията на Дитрих от Фрайберг, посветени на теорията 
на интелекта, особено обаче в коментара върху Прокъл на Бертолд от Мосбург. 
За разлика от тези философи рецепцията на Прокъл при Петрици осъществява 
действено влияние. Докато Дитрих от Фрейберг е бил реципиран само спора-
дично, а Бертолд от Мосбург почти не е бил взиман под внимание, философията 
на Петрици има, напротив, знакова история на реципирането.

Коментарът на Петрици върху Прокъл с неговия грузински превод на Elementatio 
theologica оказва голямо влияние не само в грузинската философия и култура, 
но и извън Грузия. През 1248 г. арменският монах Симеон превежда на арменски 
посветеното на Прокъл съчинение на Петрици и с това съществено допринася 
за разпространението на Прокловата философия там. През XVII в. арменски-
те философи се занимават интензивно с Прокловото мисловно наследство и 
говорят за неговата актуалност. През 1651 г. арменският епископ Симеон (= 
Симеон Джугаези) съставя коментари към Elementatio theologica за по-лесното 
му разбиране. При това за основа на коментара му служи арменският превод на 
монаха Симеон от XIII в., изготвен въз основа на грузинския превод на Петрици. 
През 1757 тези коментари, заедно с арменската версия на Elementatio theologica, 
са преведени на грузински и оказват сериозно въздействие върху грузинската 
култура. Следователно през XVIII в. на грузински има поне два различни комента-
ра към Elementatio theologica. Трябва да се подчертае, че мислителите на грузин-
ското просвещение през XVII и XVIII в. се отнасят по различен начин към тези 
традиции. Някои остро критикуват арменската версия с оглед на съдържанието 
13. Едно обаче не подлежи на съмнение: Прокловата философия интензивно се 
осмисля и усвоява през грузинското Ново време. Нека тук бъдат споменати два 
важни момента в нововременната грузинска рецепция на Прокъл/Петрици:

1) Зулхан-Саба Орбелиани (1658 – 1726) интегрира в своя Грузински речник14 мно-
жество теореми от съчинението на Петрици, посветено на Прокъл. При дефи-

13	 Срв.	 Г.	 Дедабришвили,	Анализ и вокабулар на философската част от „Калмасоба” на Иоане Багратиони,	
Тбилиси	1974,	64,	в	оригинал: g. dedabriSvili, ioane bagrationis „kalmasobis“ filosofiuri na-
wilis gamokvleva da leqsikoni, Tbilisi 1974,	64.
14	Срв.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински речник,	 т.	1,	издаден,	коментиран	и	индексиран	от	И.	Абуладзе,	
Тбилиси	1991,	в	оригинал: sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli I, avtografuli nusxebis 
mixedviT moamzada, gamokvleva da ganmartebaTa leqsikis saZiebeli daurTo ilia abulaZem, 
Tbilisi	1991;	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински речник,	т.	2,	издаден,	коментиран	и	индексиран	от	hrsg.,	
mit	Untersuchung	und	Vokabular	versehen	von	И.	Абуладзе,	Тбилиси	1991,	в	оригинал:	sulxan-saba orbelia-
ni, leqsikoni qarTuli II, avtografuli nusxebis mixedviT moamzada, gamokvleva da ganmarteba-
Ta leqsikis saZiebeli daurTo ilia abulaZem, Tbilisi 1993.



42

Християнство и философия

нирането и разясняването на познавателната проблематика той препраща към 
пропозиция 20 на Изложението и определя разума като простото, безтелесно 
познание на познатото15, а дискурсивното познание на душата се описва от 
него, отново с позоваване на Петрици, като сукцесивно познание, тоест позна-
ние, разгръщано във времето. И други важни философски дефиниции (напр. оп-
ределението на действително биващото16, на създаването17, на каузалността18, 
на движението19) са възприети от коментара на Петрици върху Прокъл. Важно е 
обаче, че с позоваване на Прокъл и Петрици – макар и по трансформиран начин 
– Орбелиани разделя разума на три вида:

Разумът като Бог/разумът като Ангел/нашият разум20.

Така философията на Петрици следва да се тълкува като основа за характери-
зирането на познавателната активност в съчинението на Зулхан-Саба Орбели-
ани. Заслужаващ особено внимание е фактът, че този нововременен мислител 
насочва вниманието на тогавашните грузински читатели към актуалността на 
неоплатоническия мисловен свят, и то с посредничеството на коментара върху 
Прокъл, осъществен от Петрици.

Със същата интензивност Зулхан-Саба Орбелиани се обръща в своя Грузински 
речник към реализирания от Петрици грузински превод на съчинението За приро-
дата на човека на Немезий от Емеса. Съчинението на Орбелиани е следователно 
красноречив пример за това колко силно модерното грузинско мислене е форми-
рано от философията на Петрици.

2) Антон Багратиони (1720 – 1788), философ и богослов, се насочва в третата 
част (където развива учението си за душата) на филсофското си съчинение 
Шпекали – Spekali21 (1752,) към Изложението на Петрици и възприема от него не 
на последно място различаването между душа и разум, при което разглежда ра-
зума като инстанция, превъзхождаща душата. Отбелязване заслужава положени-
ето, че Антон Багратиони заимства от произведението на Петрици почти бук-
вално няколко глави, посветени на познавателната проблематика при Прокъл22.

Антон Багратиони стига дотам, че разяснява спонтанността на познава-
щия ра зум, позовавайки се на философи, цитирани от Петрици (какъвто е напр. 
Порфирий)23. По теоретико-познавателните въпроси Петрици е за него най-важни-

15	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	1,	166,	1-2.
16	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	1,	574,	1.
17	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	2,	366,	2;	367,	1.
18	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	1,	480,	1-2.
19	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	1,	479,	2.
20	 Вж.	Зулхан-Саба	Орбелиани,	Грузински	речник,	т.	1,	166,	1.
21	 Антон	И.	(=	Багратиони),	Шпекали,	издадено,	кометирано	и	индексирано	от	Г.	Дедабришвили,	Тбилиси	1991,	
в	оригинал:	anton pirveli (= bagrationi), spekali, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da 
leqsikoni daurTo g. dedabriSvilma, Tbilisi	1991.
22	 Антон	И.,	Шпекали,	327-331.
23	 Антон	И.,	Шпекали,	327-329.
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ят автор. Това се доказва от неговото обсъждане на предмета на познанието.

Последните глави на Шпекали са посветени на Петрици. В глави 148 и 149 Антон 
Багратиони се занимава с познавателната тематика въз основа на пропозициите 
в Изложението, посветени на ума/nous. Тук се твърди именно с позоваване на Пе-
трици, че разумното познание е различно от начина, по който познава душата: в 
същността на разума неговата действеност и неговата субстанция образуват 
единство, докато природата на душата, напротив, проявява себе си като диферен-
цирана. Същността и дейността на душата позволяват да бъдат различавани, за-
щото познанието не е първичното качество на душата. При познанието си душата 
се движи от едно биващо към друго, тоест придобитите познания служат тук като 
основания за напредъка на знанието. Разумното познание трябва да се характери-
зира по друг начин, защото дейността на разума е основана във вечното познание 
и разумът в своята същност схваща себе си не иначе, освен като самата тази 
дейност. На това място трябва да се забележи, че Антон Багратиони интензивно 
употребява ноетичната терминология от коментара на Петрици върху Прокъл за 
характеризирането на своята концепция за познанието. Неговите важни философ-
ски определения на ноетиката са изработени изключително с оглед на Петрици. 

Антон Багратиони критикува остро арменската версия на Elementatio theologica, 
защото според него тя не представя истинското учение на Прокъл, респ. на Петри-
ци. Тук истинната метафизика – както подчертава той в своята (още неиздадена) 
Теология – е комбинирана с неистинни теории и затова – изопачена. Според него 
следва да бъде изучавана старата версия на Elementatio theologica (Петрици), а не 
новата (арменската)24. Той се определя за Петрици, настоявайки, че валидно трябва 
да остане неговото изложение на Прокловото тематизиране на ума/nous, а не про-
изволните му трансформации при модерните арменски и грузински екзегети. 

Превод: Георги Каприев

24	 Вж.	Г.	Дедабришвили,	Анализ и вокабулар на философската част от „Калмасоба” на Иоане Багратиони,	Тби-
лиси	1974,	64-65.	За	разлика	от	Антон	Багратиони	Иоане	Багратиони	(1768	–	1830)	ползва	в	основното	си	
съчинение	Калмасоба,	съставено	в	диалогична	форма,	най-вече	арменските	коментари	към	Elementatio theo-
logica.	При	определянето	на	едното	и	неговата	диалектика	той	цитира	първите	глави	от	произведението	на	
Прокъл.	Също	и	главите,	отнесени	към	Nous-а	(напр.	prop.	20),	са	почетени	в	Калмасоба	с	подобаващо	внима-
ние.	В	това	съчинение	Иоане	Багратиони	не	разяснява	всички	глави	от	Elementatio theologica,	а	общо	86	от	
тях.	Следва	да	се	забележи,	че	авторът	интерпретира,	респ.	трансформира	някои	места	от	произведението	на	
Прокъл,	респ.	на	Петрици	по	оригинален	начин.	При	разясняването	на	причинността	той	различава	най-напред	
между	три	главни	вида	причини:	Бог,	природа	и	умение,	подчертавайки	превъзходството	на	Бога	спрямо	всич-
ки	други	причини.	Това	може	да	се	обясни	най-вече	чрез	факта,	че	Иоане	Багратиони	се	ползва	от	коментарите	
на	Симеон	Джугаези	и	се	опитва	да	интерпретира	чрез	тях	както	Прокъл,	така	и	Петрици.	Иоане	Багратиони	
свежда	и	ноетиката	в	Elementatio theologica	до	един	еднозначен	знаменател,	при	което	извежда	различните	
видове	и	функции	на	познанието	и	определя	познаващата	душа	като	специфика	на	човека.	Това	също	е	мисъл,	
заимствана	от	коментара	на	Симеон.	За	да	обоснове	концепта	си,	Иоане	Багратиони	дефинира	благото	като	
принципа	на	биващото	като	 такова.	Йерархията	на	различните	биващи	той	разглежда	като	имаща	корена	
си	в	този	принцип	на	космоса.	Това	обслужва	и	убедителното	му	обяснение	на	каузалната	триадичност:	как-
то	произхождането,	така	и	самостоятелното	съществуване	и	обратното	възвръщане	предполагат	един	първи	
принцип,	и	то	Благото.	И	други	теми	от	Elementatio theologica	са	детайлно	обсъдени	от	Иоане	Багратиони:	вре-
ме	–	вечност	/	тяло	–	душа	/	потенция	–	акт	/	и	т.н.	Следва	да	се	констатира,	че	от	рецепционно-историческа	
перспектива	посветеното	на	Прокъл	съчинение	на	Петрици	е	играло	значителна	роля	в	Грузия,	но	също	така	и	в	
Армения.	Вж.	Иоане	Багратиони,	Калмасоба,	Философска	част,	изд.	Г.	Дебабришвили	(Изследвания по история 
на грузинската философска мисъл,	т.	3),	Тбилиси	1974,	в	оригинал:	ioane bagrationi, kalmasoba. filoso-
fiuri nawili, teqsti gamosacemad moamzada g. dedabriSvilma (qarTuli filosofiuri azris 
istoriis narkvevebi III), Tbilisi 1974.
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Христо Тодоров

как мисЛим БъдеЩето?

Хората се интересуват от бъдещето не на първо място по теоретични при-

чини. Поради това, че от една страна, човешкото поведение е непълно детер-

минирано, а от друга, хората имат способността да си представят бъдещи 

състояния на света, у всеки напуснал най-ранното детство човек съществува 

непосредствен практически интерес към бъдещето. Тъй като постъпките на 

хората се определят от самостоятелно взети решения, а не от действието 

на общи природни закони, хората ориентират действията си според избрани от 

тях самите цели, които лежат в бъдещето1. От своя страна целеполагането 

1	 Когато	говорим	за	свободата	на	волята	като	за	съществена	отличителна	особеност	на	човека,	имаме	пред-
вид	именно	факта,	че	човешките	действия	не	са	детерминирани	от	природни	закони.	Ето	едно	показателно	
изказване	на	Кант	в	този	смисъл:	„Свободата	в	практически смисъл	е	независимостта	на	волята	от	принудата 
на	подбудите	на	сетивността.	Защото	една	воля	е	сетивна,	доколкото	е	афицирана патологично	(чрез	мотиви	
на	сетивността);	тя	се	нарича	животинска	(arbitrium brutum),	ако	може	да	бъде	принудена патологично.	Човеш-
ката	воля	наистина	е	arbitrium sensitivum,	но	не	brutum,	а	liberum,	защото	сетивността	не	прави	постъпката	  
необходима,	а	по-скоро	на	човека	е	присъща	една	способност	сам	да	се	определя	независимо	от	принудата	
на	сетивните	подбуди”	(Имануел	Кант:	Критика на чистия разум.	София	1992,	с.	538,	прев.	Цеко	Торбов).

Христо Тодоров е ръководител на департамент „Филосо-
фия и социология” в НБУ. Завършва философия в СУ „Св. 
Климент Охридски“ през 1984 г., през 1992 г. защитава 
дисертация върху философската херменевтика в Германия, 
а през 1995 г. се хабилитира с книгата Очерци по филосо-
фия на историята (София 1996). Ето някои негови по-нови 
публикации: 2008, Responsibilities of Contemporary Universities  
– in: Critique & Humanism, vol. 26, Special Issue Philosophy 
of Education and Educational Practice. Core Values of Liberal 
Education, p. 25-42; 2008, Изкушенията на свободната ини-
циатива – в: Философският ХХ век на България, т. Фило-
софската публичност, София, с. 400-409; 2007, Употреби на 
традициите в епохата на глобализацията – в: In memoriam 
Жан Бодрияр. Глобализацията като културен шок, София, 
с. 127-140; 2007, Мартин Хайдегер – херменевтика и он-
тология– в: Онтологията през ХХ век, Велико Търново, с. 
121-146; 2007, Какво е допустимо да се прави с ембриони? 
Германският случай – в: Социологически проблеми, кн. 1-2, 
с. 229-242; 2006 и др.
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предполага наличието на способност за формиране на представи за все още 
не настъпили състояния. Тази способност ни позволява да се дистанцираме от 
моментното състояние на света, към което и ние самите принадлежим2, и да си 
представим как ще изглежда светът в по-късен момент. Целеполагането обаче 
не би било възможно, ако хората не бяха в състояние да си представят различни 
възможни бъдещи състояния на света. Иначе не би имало измежду какво да се из-
бира и решенията биха били невъзможни. Казано обобщено: доколкото като хора 
ние живеем, действайки – действаме въз основа на цели, а цели избираме с оглед 
на представи за различни бъдещи състояния на света – ние имаме постоянен, 
непосредствен практически интерес към бъдещето. 

Философско-теоретичният интерес към бъдещето идва едва след практическия. 
Всяко философско размишление за бъдещето се надгражда над практическото 
отнасяне към него. Тук възнамерявам да разгледам три различни типа човешко 
отнасяне към бъдещето – предвиждането, намерението и обещанието. В своя 
всекидневен опит всеки зрял човек си е създал някакви интуитивни разбира-
ния за това какво е предвиждане, какво е намерение и какво е обещание. Тези 
разбирания са се утаили в естествения език и присъстват като имплицитни 
значения на думите при тяхната всекидневна употреба. Вземайки за отправна 
точка този всекидневен езиков опит, ще се опитам да формулирам експлицитни 
разбирания за предвиждане, намерение и обещание. Давам си сметка, че моето 
разглеждане няма как да не бъде непълно и схематично – във философската ли-
тература има много обширни и внимателни дискусии и върху предвижданията, и 
върху намеренията, и върху обещанията. Тези дискусии няма как да бъдат пред-
ставени тук. Надявам се обаче от схематичността да спечели яснотата.

Констатацията, че с оглед на действието имаме непосредствен и постоянен 
интерес към бъдещето, е близка до ума. Тя обаче не е съвсем ясна. Какво всъщ-
ност ни интересува, когато казваме, че ни интересува бъдещето? Вероятно 
ни интересува не само едно нещо. Интересува ни, например, какви събития ще 
настъпят в бъдеще. Интересува ни дали и по какъв начин тези събития ще ока-
жат влияние върху живота ни. Интересува ни дали с нашите действия можем да 
предотвратим настъпването на нежелателни и да предизвикаме настъпването 
на желателни събития. Интересува ни настъпването на какви събития може да 
промени условията, при които се осъществяват нашите вече планирани и започ-
нати действия. Изброяването може да бъде продължено. Колкото и дълго да е 
то обаче, ще се появяват все нови и нови примери за това, че нашият интерес 
към бъдещето все се фокусира върху две неща – събития и действия. Как обаче 
да се разбират събитието и действието?  

Под „събитие” обикновено разбираме някаква промяна. Тази промяна трябва да е 

2	 Хората	могат	да	се	дистанцират	от	моментните	състояния	на	света,	в	които	те	самите	са	включени,	и	от	сво-
ите	собствени	моментни	състояния	благодарение	на	пропозиционално-предикатната	структура	на	човешкия	
език.	Поради	това,	че	включва	така	наречените	„деиктични	термини”	(това,	тук,	там,	сега	и	пр.),	човешкият	
език	позволява	да	се	правят	изказвания,	в	които	предметът,	за	който	е	изказването,	се	мисли	като	нещо	отдел-
но,	различно	от	човека,	който	прави	изказването,	и	в	които	на	този	предмет	могат	да	се	приписват	собствени	
свойства.	Ако	не	можехме	да	различим	езиково	„сега”	от	„после”,	нямаше	да	бъде	възможно	да	си	създадем	
представа	за	бъдещето.
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регистрирана от някого и да е различима от други промени. Най-простото нещо, 
което може да се каже за промяната, е, че тя е преход от едно състояние към 
друго. Самият този преход обаче трябва да има характера на нещо цялостно. 
Иначе дадена промяна не би била различима от други промени – „промените са 
времеви цялости, подобни на пространствените цялости”3. Промените стават 
във времето. За да можем да отчетем някаква различима промяна, трябва да 
предпоставим, че: първо, самото време не се променя и представлява обща за 
всички мислими промени система на отчет, второ, че то е „празно”, неутрално 
по отношение на ставащите в него събития и може да „помести” в себе си 
неограничен брой събития, трето, че частите на времето са еднакви и безраз-
лични една спрямо друга, и четвърто, че времето е еднопосочно и необратимо, 
че то протича винаги от миналото през настоящето към бъдещето, като по 
този начин всеки един момент настъпва само един път. Поради този „празен” и 
еднопосочен характер на времето е възможно събитията да бъдат „датирани”, 
или с други думи, всяко едно от тях да получи свое точно определено „място” 
в потока на времето. В строгия смисъл на думата събитията представляват 
еднократни промени – в живота ние обикновено не наричаме събития редовно 
повтарящите се промени, като например смяната на сезоните или редуването 
на приливи и отливи. 

Но дали наричаме всяка еднократна промяна „събитие”? Едва ли. Както в 
естествения език, така и в теорията ние правим разлика между събитие и 
действие. Интуитивно различаваме събитията от действията по това, че 
събитията са промени, които просто „настъпват” или „се случват”, докато 
действията са промени, които се „извършват”. Интуитивната идея за събитие 
не включва в себе си представата за извършител. Но именно тази представа 
всъщност образува ядрото на идеята за действие. Разбира се, отношението 
между събитие и действие е много по-сложно от това разграничение. Могат 
да се посочат редица случаи на употреба на двете понятия, при които техни-
те значения не са толкова ясно разграничени4. За целите на това разглеждане 
обаче ми се струва важно да се подчертае разликата между събитие и дейст-
вие. Това би позволило да се откроят по-добре различните типове човешко 
отнасяне към бъдещето, каквато е моята цел. Когато предвиждаме, мислим 
за събития, които според нашите очаквания предстои да се случат. Когато 
формираме намерения, те се отнасят към нашите бъдещи действия – тогава 
мислим целите на действията и за вероятността те да се осъществят. Ко-
гато даваме обещания, освен намерението за извършване на дадено действие 
ние обявяваме още, че поемаме задължението да извършим възнамеряваното 

3	 Ernst	Tugendhat:	Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie.	Frankfurt	am	Main,	1976,	S.	
457.	
4	 Ето	два	примера.	Често	наричаме	значими	прояви	в	политическия	или	културния	живот,	като	например	
отдавна	очаквани	посещения	на	политически	дейци	в	неприятелски	страни	или	пък	рядко	организирани	из-
ложби	и	концерти	„събития”,	макар	че	те	имат	точно	определени	извършители	и	се	осъществяват	преднаме-
рено.	В	тези	случаи	с	употребата	на	думата	„събитие”	искаме	да	подчертаем,	че	значимостта	на	случващото	
се	надхвърля	съществено	намеренията	на	извършителите.	В	други	случаи	събития,	каквито	са	някои	природни	
катастрофи	(тропически	бури	с	голяма	разрушителна	сила,	наводнения,	суша	и	др.),	се	тълкуват	като	непредна-
мерени	(но	предвидими)	последици	от	човешки	действия	–	например	от	предизвиканото	от	индустрията		„гло-
бално	затопляне”.	Самата	възможност	на	екологичната	критика	тук	почива	на	интерпретирането	на	събития	
като	действия	с	определен	извършител.	
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действие. Тогава мислим за бъдещото действие през особената призма на 
задължението. 

Предвиждане

При предвиждане нашите очаквания придобиват форма и определеност. Пред-
виждайки, ние си създаваме представа за онези събития, които очакваме да се 
случат. Доколкото при предвиждането става дума за събития, които все още 
не са настъпили и не могат да бъдат описани, онова, което може да се каже за 
тях в предвижданията, е белязано от знака на несигурността. Ето защо най-
важното качество на всяко предвиждане е достоверността. Събитията, които 
предвиждаме да се случат, са само възможни събития. Поради това, че между 
действителното и възможното има непреодолима логическа граница, никога не 
може да бъде изключено напълно събитията, които очакваме да настъпят, да не 
настъпят или когато настъпят, да имат различна от очакваната форма. Това, 
че в думата „прогноза”, с която често се обозначават предвиждания, претенди-
ращи за висока степен на достоверност, се съдържа коренът на гръцката дума 
за познание „гнозис”, свидетелства единствено за това колко силно е желание-
то ни да имаме сигурно знание за бъдещето.

След като обаче сигурно знание за бъдещето не е възможно и винаги сме прину-
дени да се задоволяваме само с относително достоверни прогнози, от решаващо 
значение е да се разбере от какви условия зависи достоверността на прогно-
зите. Несъмнено най-важното от тези условия е нашето знание за миналото и 
настоящето5. Когато правим предвиждания, ние пренасяме нашите досегашни 
наблюдения, описания и обяснения на случили се събития върху събитията, които 
очакваме да настъпят. Затова не е възможно да  прави прогнози човек, който 
няма абсолютно никакво знание. Колкото по-богато е нашето знание за света, 
толкова по-голяма е вероятността предвижданията, които правим, да се ока-
жат верни. Но и самото знание, на което се основават прогнозите ни, трябва 
да е достоверно. То трябва да бъде обективно, да е свободно от случайни и 
субективни (най-вече волеви) примеси и да е преминало през опитна и логическа 
проверка. Знанието за действието на природни закони позволява да се правят 
достоверни и точни предвиждания за бъдещи събития, тъй като самото поня-
тие за природен закон предполага, че във всеки отделен случай под действието 
на закона попадат еднакви по форма събития. В строгия смисъл на думата тези 
събития не са нови. Въртенето на Земята около собствената  ос, втечняване-
то на парата в атмосферата при контакта  с по-студен въздух, замръзването 
на водата при охлаждането  до температура под нула градуса по Целзий са се 

5	 Подчертавайки	ключовата	важност	на	състоянието	на	знанието	за	достоверността	на	предвижданията,	Ни-
кълъс	Решър	обръща	внимание	на	един	не	винаги	видим	аспект	–	всяко	предвиждане	става	в	рамките	на	
определена,	относително	устойчива	смислова	парадигма,	която	има	своя	собствена	насока	и	е	в	състояние	да	
повдигне	само	определени	въпроси.	Решър	пише:	„Всеки	опит	за	прогнозиране,	осъществяван	на	определено	
място	и	по	определено	време,	неизбежно	отразява	преобладаващото	състояние	на	знанието.	Всяко	състояние	
на	знанието	от	определен	тип	си	има	свой	собствен	дневен	ред	от	прогностични	въпроси.	И	във	всяка	особе-
на	взаимовръзка	някои	въпроси	не	възникват”	(Nicholas	Rescher:	Predicting the Future. An Introduction to the 
Theory of Forecasting.	New	York,	1997,	p.	57).	Или	с	други	думи,	състоянието	на	знанието	в	момента	на	прогно-
зирането	обуславя	не	само	достоверността	на	предвижданията,	но	и	определя	онова,	което	изобщо	може	и	си	
струва	да	се	предвижда.
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случвали в миналото безброй пъти по един и същи начин и ще продължават да 
се случват по този начин и занапред, стига да са налице същите условия. По-
знавайки тези условия, ние познаваме причините, по силата на чието неизменно 
действие настъпват събитията.

Много по-различни са случаите, в които се прогнозират не подчиняващи се на 
законите на природата събития, а събития, които настъпват в резултат от 
индивидуални или колективни човешки действия. Несъмнено тук предвиждането е 
много по-трудно и по-неточно, а прогнозите – по-недостоверни. Най-напред пора-
ди това, че хората имат свободна воля6. Това означава, че няма никакви гаранции, 
че поставени в еднотипни ситуации, различните хора ще вземат едни и същи 
решения и ще действат по един и същи начин. Дори когато целият досегашен 
опит показва, че волята на хората за съпротива се пречупва, когато бъдат под-
ложени на физически мъчения с голяма интензивност и те неизбежно рано или 
късно започват да се подчиняват на чужда воля, от това не може да се направи 
заключение, че и в бъдеще винаги ще бъде така. Няма причина, която с логическа 
необходимост да налага пълното изключване на възможността някога да се появи 
човек с несломима воля. Предвиждането в сферата на човешките дела е несигур-
но и по силата на четири други принципни причини. Едната е повече от позната 
– настъпването на непредвидени събития осуетява осъществяването на някак-
во взето вече решение за действие. Другата е, че човешките действия имат и 
непредвидени, а често и непредвидими за дееца последици. Третата причина е, 
че при извършването на комплексни действия или дейности7 самите решения на 
извършителя, които лежат в основата на неговите действия, винаги могат да 
бъдат преразгледани и променени. Четвъртата причина засяга най-вече дълго-
срочните предвиждания. Тя се състои в това, че е невъзможно да се предвиди на 
базата на какви знания хората ще вземат решения и ще действат в бъдеще, или 
казано с прочутата формула на Карл Попър, „не знаем какво ще знаем утре”.

Но дали с оглед на толкова много фактори, които пречат на достоверността 
на прогнозите за човешките дела, такива прогнози изобщо са възможни? Дали 
предвиждането на бъдещето в социално-историческия свят като цяло не е об-
речено на неуспех? Или пък то да е толкова несигурно, че прилича на налучкване 
и гадаене? За щастие нещата не са толкова безнадеждни. В социално-историче-
ския свят също има място за прогнози. Те са възможни, защото не всичко в све-
та на човешкото действие е изменчиво. Но дори и да приемем, че е изменчиво, 
различните фактори, определящи човешките решения и действия, не се изменят 

6	 Без	да	навлизам	в	съвременните	дебати	върху	свободата	на	волята,	ще	отбележа	само,	че	и	аз,	подобно	
на	редица	други	автори,	като	например	Хари	Франкфърт	(Harry	Frankfurt:	Freedom of the Will and the Concept 
of a Person.	In:	Journal of Philosophy,	vol.	68	1971,	p.	5-20.),	Петер	Бири	(Peter	Bieri: Das Handwerk der Freiheit,	
Frankfurt	am	Main,	2003.)	и	Ернст	Тугендхат	(Ernst	Tugendhat:	Anthropologie statt Metaphysik,	München,	2007,	
S.	57-73.),	съм	на	мнение,	че	въпросът	за	свободата	на	волята	не	се	състои	в	това	дали	решенията	(и	оттам	
действията)	на	хората	са	обусловени	от	фактори,	над	които	те	нямат	контрол	(алтернативата	детерминираност	
или	свобода)	или	не,	за	мен	няма	никакво	съмнение,	че	такава	обусловеност	има,	а	в	това	дали	хората	са	в	
състояние	да	контролират	сами	своите	желания.	
7	 На	това	място	следвам	предложеното,	доколкото	знам	за	първи	път	от	Георг	Хенрик	фон	Вригт	(Georg	Henrik	
von	Wright:	The Varieties of Goodness.	New	York	1963,	p.	115-117.)	разграничение	между	„действие”	и	„дейност”.	
В	смисъла	на	фон	Вригт	действие	е	например	отварянето	на	вратата,	докато	дейност	е	плуването	или	карането	
на	колело.
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в еднаква степен и най-вече с еднаква скорост. В човешкия свят има посто-
янство и повторяемост. Историкът Райнхарт Козелек отбелязва във връзка с 
това, че „историята никога не е напълно нова” и че „очевидно има дългосрочни 
или дори трайни условия, в рамките на които обикновено настъпва новото”8. 

Географските и климатичните условия на човешкото действие са почти не-
изменни. Те се променят толкова бавно, че за много дълги периоди от време 
влияят върху човешките дейности по един и същи начин. По-бързо от географ-
ските се променят институционалните и правните условия на действието. 
Относително бавно се менят също така културните нагласи на хората и 
манталитетите. В замяна на това поне в наши дни доста бързо се променят 
икономическите и технологичните условия на действието. Политическите ус-
ловия се променят в определени периоди от време бавно, а в други, например 
по време на революция – много бързо. С оглед на различните темпове на про-
мяна на различните по тип условия и фактори на човешкото действие пред 
прогнозирането в социално-историческия свят се поставят две специфични 
изисквания. Едното е, че при правенето на предвиждания трябва да се изхожда 
от съзнанието за многофакторната детерминация на човешките действия и 
предизвиканите от тях събития. Това е въпрос главно на познание. Второто 
изискване е, че при прогнозирането трябва да се преценява относителната 
значимост на различните типове фактори, и то в условията на понякога дос-
та бързи промени на тази относителна значимост. Това е въпрос на оценъчна 
способност, или както казва Кант, на „способност за съждение”. И понеже пра-
венето на точна преценка е много сложна задача, която не може да се реши 
по пътя на рационалното пресмятане, решаваща роля при прогнозирането се 
пада на интуицията. Именно това дава основание да се говори за „изкуство на 
прогнозата” (Козелек). 

Струва си накрая да се отбележи и още една особеност на предвиждането на 
събития в социално-историческия свят. Достоверността на прогнозите тук 
зависи от отдалечеността на прогнозираните събития от момента на прогно-
зиране. В това отношение бихме могли да формулираме една близка до ума за-
висимост: колкото по-краткосрочни са предвижданията, толкова по-достоверни 
са те. Това обяснява защо сбъднали се точни краткосрочни прогнози (например 
за резултатите от последните избори или пък за движението на валутните 
курсове) се смятат за нещо нормално и не предизвикват особено внимание, до-
като сбъднали се само частично неточни дългосрочни прогнози ни изненадват 
и събуждат удивление. Чисто и просто здравият разум ни подсказва да не се 
доверяваме много на дългосрочните прогнози.

Намерение

Взех за отправна точка разбирането, че ние се интересуваме от това какви 
събития ще се случат в бъдещето по силата на практическата необходимост 
– искаме да знаем какво ще стане, за да решим как да действаме. Събитията, 

8	 Райнхарт	Козелек:	Пластовете на времето.	София,	2002,	с.	259	(прев.	Христо	Тодоров).
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които предвиждаме, че ще настъпят, следователно не са ни безразлични. Те ви-
наги са отнесени към някакви наши желания и затова ги категоризираме като 
желателни или като нежелателни. В случаите, когато знаем, че настъпването 
на събития, които ни засягат, не зависи по никакъв начин от нашите собствени 
действия, на нас не ни остава друго, освен само да се надяваме, че желателните 
събития ще се случат, а нежелателните не. Тръгвайки на излет в планината, се 
надяваме, че няма да завали дъжд. Отивайки на концерт, се надяваме, че все още 
има непродадени билети. В случаите обаче, когато настъпването на някакви 
събития зависи от това как ще действаме ние самите, когато събитията ще 
настъпят в резултат от нашите собствени действия, ние си изграждаме осо-
бена готовност за действие по определен начин. Тази готовност намира израз в 
имплицитни оценъчни съждения от типа „желателно е да извърша това и това”. 
Намерението се състои именно в тази готовност за извършване на дадено 
действие. При това няма никакво значение дали с възнамеряваното действие 
се цели да се предизвика желателно, или да се предотврати нежелателно съби-
тие. 

В това разбиране за намерението като готовност за извършване на определено 
действие се съдържат три необходими структурни момента. Първо, убеждени-
ето, че онова, което деецът възнамерява да извърши, изобщо е осъществимо. 
Вторият момент е преценката на моментното състояние като изходна ситуа-
ция на действието. Третият момент е представата за онова желателно бъдещо 
състояние, което трябва да бъде предизвикано чрез възнамеряваното действие, 
или с други думи, предвиждането на онова, което ще бъде налице, когато дейст-
вието вече е извършено.

Но дали, ако намерението представлява готовност за определено действие, не е 
абсурдно да говорим за провалени или осуетени намерения – нещо, което често 
правим? Как може самата готовност за действие да бъде осуетена? Струва ми 
се, че тук се намесва нещо по-различно. Когато човек действа, той действа в 
условия, чието възникване той не е предизвикал сам и които не може да постави 
изцяло под свой контрол. От гледна точка на действащия тези условия в една или 
друга степен са даденост. За него те имат формата на спонтанно настъпващи 
събития, които просто му се случват. Именно промените в тези схванати като 
събития условия на действието могат да попречат действието да се осъщест-
ви. Това може да стане или като условията се окажат такива, че действието 
не може да се извърши по чисто материални причини (например в случай, че по 
някаква техническа причина двигателят на автомобила, който възнамеряваме да 
подкараме, не може да запали), или когато условията се променят така, че това 
доведе до промяна на намеренията на дееца (например когато потеглящият на 
поход в планината турист разбере, че в момента там вилнее снежна буря, и това 
го принуждава да се откаже от екскурзията). Деецът обикновено си дава смет-
ка, че винаги съществува някаква вероятност извършването на действието да 
бъде осуетено. Неговите предположения в това отношение обаче не са част от 
самото намерение. Така, когато Доналд Дейвидсън обосновава тезата, че наме-
ренията имат „безусловна форма”, това означава, че още със своето формиране 
нашата актуална готовност да действаме по определен начин вече е оставила 
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зад гърба си всички мислими съображения, които биха я променили или отменили9.

Обещание

Единственият начин другите да научат, че някой има намерение да извърши ня-
какво действие, е той да обяви това намерение. Със своите изказвания той дава 
израз на вътрешното си състояние на готовност за действие. За другите хора 
тези изказвания имат стойността на съобщения. При формирането на своите 
собствени нагласи и при своите действия те могат да вземат (или да не вземат) 
под внимание обявените намерения за действие, както и да се съобразят (или да 
не се съобразят) със следващите от тях действия. Това, което обаче другите в 
никакъв случай не могат да направят, е да упрекват, санкционират и изобщо да 
държат отговорен10 някого за това, че не е изпълнил обявените от него намерения. 
От обявяването на намерение за действие по никакъв начин не следва задължение 
за извършването на това действие. За да възникне такова задължение, е необходи-
мо да бъде направено изказване от друг тип, а именно да бъде дадено обещание. 

Разглеждани от логико-семантична гледна точка, като тип изказвания, обещани-
ята са перформативи11. С перформативите не се описват положения на нещата, 
нито пък се съобщава за вътрешни състояния на говорещия, а непосредствено 
се извършват действия. Какво точно действие се извършва, когато например А 
дава обещание на В? Създава се ново отношение между А и В, при което А до-
броволно се поставя в зависимост от В, заявявайки, че В може да му търси отго-
ворност за неизпълнението на обещанието. На пръв поглед обещанието прилича 
на изказване за намерение. Нещо повече, всяко обещание съдържа в себе си им-
плицитно изказване за намерение. Важното обаче е, че то не се изчерпва с него. 
Според една сполучлива формулировка, давайки обещание на В, А всъщност казва: 
„Аз възнамерявам да направя това и това и ти можеш да разчиташ на това”12. 
Решаващо тук е уверението, че намерението за извършването на дадено дейст-
вие не просто съществува, но и че то е толкова сериозно, че обещаващият е 
готов да понесе евентуално морална и/или юридическа санкция в случай, че не го 

9	 Ето	едно	обобщаващо	концепцията	на	Дейвидсън	за	намерението	изказване,	една	концепция,	която	тук	
следвам	в	основните	 	елементи:	„Да	възнамеряваш	да	извършиш	дадено	действие	според	моето	описание	
означава	да	смяташ,	че	е	желателно	да	се	извърши	действие	от	определен	вид	в	светлината	на	онова,	което	
човек	вярва,	че	е	или	ще	бъде	така	и	така”	(Donald	Davidson:	Intending,	In:	Essays on Actions and Events.	Oxford,	
2001,	p.	99).
10	 Отговорност	се	носи	за	извършването	(или	неизвършването)	на	някакво	действие	пред	някого.	Условията,	
които	трябва	да	са	изпълнени,	за	да	може	някой	да	носи	отговорност	за	нещо,	са	две:	първо,	извършителят	
да	действа	по	своя	собствена	воля	без	принуда	и	второ,	извършването	на	действието	да	не	е	било	осуетено	
от	непредвидими	за	извършителя	действия	или	събития.	От	своя	страна	носенето	на	отговорност	пред	някого	
изисква	този	някой	да	има право	да	търси	отговорност	на	дееца	и	деецът	да	признава	и	приема	това.	Правото	
да	се	търси	отговорност	от	друг	възниква	само	ако	и	деецът,	и	онзи,	който	търси	отговорност,	са	членове	на	
една	и	съща	морална	и/или	правна	общност.	Отговорност	се	носи	и	се	търси	само	в	условията	на	морално	
и/или	правно	регулирани	отношения	между	хората.	Самото	носене	на	отговорност	се	състои	в	понасянето	и	
евентуалното	компенсиране	от	страна	на	извършителя	на	неблагоприятни	последици	за	други	хора,	възникна-
ли	в	резултат	от	дадено	действие	(или	бездействие),	които	извършителят	е	можел	и	е	бил	длъжен	да	не	допуска.	
Когато	извършителят	започне	да	търси	причините	за	настъпването	на	въпросните	неблагоприятни	последици	
в	действията	на	други,	а	не	в	собствените	си	действия,	това	издава	нежелание	да	се	носи	отговорност.		
11	 Срв.	Джон	Остин:	Как с думи се вършат неща.	София,	1996,	с.	13-22	(прев.	Тодор	Петков).
12	 C.	K.	Grant:	Promises.	In:	Mind,	vol.	58,	No	231	(1949),	p.	360.	
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реализира. А заявява, че доброволно се е самозадължил да извърши действието, и 

това самозадължение е единствената причина, поради която задължението към 

В има валидност13 и В може да вярва, че А има искреното намерение да изпълни 

своето обещание.

Какъв е смисълът на санкцията за неизпълнено обещание и какво я оправдава? 

Тази санкция – в случая няма никакво значение дали тя е морална или юридиче-

ска – намира оправдание в това, че след като адресатът на обещанието е бил 

уверен, че може да разчита на обещанието, да приеме, че обещаното действие 

ще бъде извършено, той е настроил своите очаквания и е подготвил своите 

действия съобразно условия, които се очаква да възникнат след реализирането 

на действието и поради това в случай, че то не бъде извършено, той ще понесе 

материални или морални загуби14. Санкцията за неизпълнено обещание може да 

бъде различно строга. Най-строго се санкционират неискрените обещания. Тези 

обещания не се изпълняват по простата причина, че още когато са били дадени, 

обещаващият не е имал никакво намерение да ги изпълнява. Осъдителното тук 

е не толкова, че обещанието е останало неизпълнено, а това, че с него онзи, 

който го е дал, съзнателно е заблудил другите. По-слаба е санкцията за неиз-

пълнено обещание в случаите, когато обещанието е било дадено с искреното 

намерение да бъде изпълнено, но непредвидени обстоятелства са попречили на 

изпълнението. Неизменно тежък морален и юридически проблем е да се определи 

дали непредвидените обстоятелства, осуетили изпълнението на обещанието, 

са били и непредвидими за дееца. Друг, но все пак свързан с първия въпрос, е 

дали, дори и да са били предвидими тези обстоятелства, деецът е бил длъжен 

да ги предвиди. Трудността идва от това, че интуитивно ние разглеждаме за-

дължението за изпълнението на дадено обещание като задължение единствено и 

само на обещаващия. Колко проблематично е това, личи от случаите, при които 

изпълнението не просто зависи и от други хора, но не може да стане без актив-

ното или пасивно участие на онзи, на когото се дава то. Ако например В лежи в 

болница и А му даде обещание, че утре ще го посети в болницата, обещанието 

може да бъде изпълнено само при условие че В междувременно не бъде изпи-

сан15. Оставяйки настрана всички подробности, тук можем да формулираме една 

проста практическа максима: колкото повече изпълнението на дадено обещание 

зависи от хора или обстоятелства, които обещаващият не може да контролира, 

толкова по-лека е моралната и/или юридическата санкция за неизпълнението на 

13	 Едва	ли	е	нужно	специално	обяснение	на	това,	че	принудително	даденото	обещание	не	е	и	не	може	да	бъде	
валидно.	От	него	не	може	да	произтече	първичното	самозадължение,	което	е	основанието	на	задължението	
към	другия.
14	 С	това	общо	оправдание	на	санкцията	за	неизпълнено	обещание	се	свързват	различни	обяснения	за	из-
точника	на	задължението	за	спазване	на	даденото	обещание.	Така	например	според	Дейвид	Хюм	задължение-
то	да	се	спазва	даденото	обещание	произтича	от	правилата	на	съществуващия	нормативен	ред,	докато	според	
Адам	Смит	то	следва	непосредствено	от	създадените	от	обещаващия	у	другите	очаквания	и	не	предполага	
наличието	на	установени	правила	(Вж.	R.	S.	Downie:	Three Accounts of Promising.	In:	The Philosophical Quarterly,	
vol.	35,	No	140,	Jul.	1985,	pp.	259-271)	
15	 Този,	 както	и	 други	примери	за	невъзможност	 със	 задължението	 за	изпълнението	на	обещанието	да	 се	
натовари	само	обещаващият	се	намират	във:	Vera	Peetz:	Promises and Threats.	In:	Mind.	New	Series,	vol.	86,	No	
344,	(Oct.	1977),	pp.	578-581.
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даденото обещание16.

По-горе стана дума за това, че всяко обещание предполага изказване за намере-
ние, но не се изчерпва с него. Обещанието съдържа и допълнителното уверение, 
че действието ще бъде извършено, от което произтича задължение за неговото 
изпълнение. Въпросът е по какво познаваме, че такова уверение е било направено 
и е било поето задължение. Обикновено, когато правим такова уверение, ние из-
ползваме израза „обещавам ти, че...” . На тези думи адресатът на обещанието 
може да се позове, за да държи отговорен за изпълнението на обещанието онзи, 
който го е дал. Но дали тези думи не са подвеждащи? Ние можем да използваме 
израза „обещавам ти, че...” не само в обичайния смисъл, за да обещаем, но в 
някои случаи и за да заплашим някого17. Например казваме на детето: „Ако не си 
напишеш домашното, обещавам ти, че няма да гледаш телевизия цяла седмица”. 
Не съществува ли в такъв случай опасност да объркаме два противоположни по 
смисъл речеви акта – обещанието е акт, който се отнася за неща, които са 
желателни за неговия адресат, а заплахата, обратно, за неща, които са неже-
лателни за него? Според мен такава опасност изобщо не съществува и ние, въ-
преки че често използваме един и същи израз за изразяване и на обещания, и на 
заплахи, отлично различаваме едното от другото. Причината е, че двата акта 
са семантично различни – от обещанието произтича задължение, а от заплаха-
та не. Ако целта на обещанието е да учреди задължение и да създаде увереност 
у адресата, то целта на заплахата е да породи страх у адресата и да го при-
нуди да действа по желан от заплашващия начин. Абсурдна е мисълта, че някой 
може да ни държи отговорни за това, че след като веднъж сме го заплашили да 
му навредим, все още не сме му навредили.

***

Предвиждането, намерението и обещанието са три различни начина, по кои-
то ние, хората, се отнасяме към бъдещето. Главната ми цел беше да покажа 
най-вече различието между тях, като изтъкна това, че човешкото мислене за 
бъдещето е диференцирано и сложно. Надявам се обаче да е станала ясна и 
тясната взаимовръзка между предвиждане, намерение и обещание. Без пред-
виждания за бъдещето няма как да се формират намерения за действие, а без 
намерения няма как с помощта на обещания да се поемат задължения. Защо 
обаче изобщо полагаме усилия за разграничаване на тези феномени един от друг 

16	 Съвсем	не	толкова	ясен	е	обаче	един	друг	случай	на	неизпълнение	на	обещанието.	Става	дума	за	искрено	
дадено	обещание,	пред	чието	изпълнение	няма	никакви	външни	пречки,	 което	обаче	остава	неизпълнено	
поради	неспособността	на	дееца	да	положи	достатъчно	голямо	или	достатъчно	продължително	усилие	за	из-
вършването	на	обещаното	действие.	Натъкваме	се	на	познатия	още	от	античността	проблем	за	„слабостта	
на	волята”,	който	тук	искам	само	да	отбележа.	Въпросът	е	как	да	се	разбира	и	особено	как	да	се	реагира	
на	ситуация,	при	която	деецът	е	избрал	съзнателно	и	отговорно	целта	на	своето	действие,	няма	съмнения	
относно	рационалността	на	своя	избор,	има	намерение	да	действа,	не	се	натъква	на	външни	препятствия	и	
въпреки	това	не	извършва	действието.	Докато	не	е	съвсем	ясно	какво	точно	означава	волята	на	даден	човек	
да	е	слаба,	докато	не	можем	да	кажем	кога	смятаме,	че	волята	е	достатъчно	силна,	ние	едва	ли	ще	можем	да	
определим	условията,	при	които	е	оправдано	да	санкционираме	някого	за	неизпълнено	обещание	при	описа-
ните	обстоятелства.	(Вж.	Donald	Davidson:	How Is Weakness of the Will Possible.	In:	Essays on Actions and Events.	
Oxford,	2001,	pp.	21-42.	)			
17	 Вж.	Páll	S.	Árdal:	And That’s a Promise.	In:	Philosophical Quarterly,	vol.	18,	No	72,	(Jul.	1968),	pp.	225-237.



54

Християнство и философия

чрез експлицирането на значенията на понятията, с които ги свързваме? Не са 
ли ни достатъчни онези интуитивни разбирания за предвиждане, намерение и 
обещание, които ни позволяват да действаме и да решаваме всекидневните си 
житейски задачи? И наистина, докато успяваме да се справяме задоволително 
с тези задачи, докато постигаме целите си и живеем в мир с околните, ние 
нямаме потребност да рефлектираме върху значенията на понятията, с които 
интуитивно си служим. Тази потребност се появява обаче, когато не се сбъднат 
предвижданията ни, когато бъдат осуетени намеренията ни или пък се окаже, 
че не можем да спазим обещанията си. Тези впрочем нередки случаи, при които 
се натъкваме на проблеми на действието, които трябва да разберем, за да мо-
жем евентуално и да решим, ни предизвикват да размишляваме специално върху 
онези обичайни понятия, изглеждали ни досега естествени. Така, като хора, ние 
имаме общ мотив да рефлектираме върху начините, по които мислим бъдещето. 
Философите обаче имат и един по-особен жизнен мотив за това. Той се състои 
в старото убеждение, завещано ни от Сократ, че неизследваният живот не си 
струва да бъде живян.
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Николай Трейман

ПреПодоБниЯт  

григорий синаит  

и средновековна ПарориЯ

Преди шест години посетих за първи път планината Странджа. Направи ми 
впечатление наименованието върху картата на една защитена местност – „Па-
рория”. Бях чувал за средновековния манастир Парория, но не предполагах колко 
история, духовност, неизвестност се крие зад това име. Моят разказ е за про-
дължителния път на проучване и търсене на едно забравено богатство. 

След няколко месеца, прекарани в библиотеката, вече обикалях из България мес-
тата, където се предполага, че се е намирал манастирът – Манастирските 
възвишения край Елхово, Бакъджиците край Ямбол, планината Сакар и т.н. Тези 
предположения са правени веднага след Освобождението. Манастирът е бил с 
изключително важно историческо значение за България. И неслучайно за место-
нахождението му пишат големите учени Голубински, Сирку, Златарски, Шкорпил, 
Иречек и т.н. В търсенията си те изхождат от етимологията на думата „Паро-
рия”, която в превод означава приграничен. Местата, които посочват, действи-
телно „опират” в българо-византийската граница през ХIV век.

Нов етап в търсенията на Парория поставя професор Киселков със статията 
си Средновековна Парория и Синаитовият манастир. Изразявайки съмнения и 
несъгласия с предходните автори, той насочва вниманието на изследователите 
изцяло към района на Странджа.

Преди да продължим, да си зададем въпроса – защо е необходимо да търсим този 
манастир? На този въпрос ще отговорят по различен начин историци, богосло-
ви, археолози, филолози, изкуствоведи. Но отговорът е един. Ние живеем твърде 
далеч от Истината. А там са живели светци. Те са проводници на Истината, 
подражатели и продължители на Христовия живот. Те са осъществили в пълно-

Николай Трейман е потомствен фотограф. Автор 
на изложбите „Блатото” и „Православна България”. 
Дългогодишен организатор на курсове по фотогра-
фия, включително и на този по философия на фо-
тографията. Председател на основания през 1920 
година „Български фотоклуб”.
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та човешкото предназ-
начение – разкрили са 
в себе си Благодатта 
на Светия Дух. Според 
православната вяра 
това е крайната цел, 
смисълът на живота. 
Нарича се още Бого-
общение или обожение. 
Eдин е за всички вре-
мена – и за ХIV, и за ХХI 
век. Ако днес почти ня-
маме примери на свят 
живот по земята, то 
тогава само в Паро-
рия е имало множество 
образци на съвършено 
богоугодие. Житията 
на светците са поучи-
телни. Те трябва да се 
опознават и изучават. 

Сръбският отец Юс-
тин Попович казва: „На-
шият живот е живот 
дотолкова, доколкото 
е в Христа”. Съвреми-
ето предлага безброй 
възможности за отда-
лечаване от Христа, а 
светците могат да ни 
помогнат да се добли-
жим до Него, да зажи-

веем с Христа. Нали именно те автентично свидетелстват за думите: „Вече 
не аз живея, а Христос живее в мен” (Гал.2:20). На всяка човешка душа, на всеки 
благословен народ му е дарувана свободата за избор на Истината.

Най-вероятно манастирът Парория се е намирал в Странджа. По време на соци-
ализма интересът към търсенето отслабва. Единственият изследовател е бур-
гаският краевед Горо Горов. Родом от село Заберново, той „открива” манастира 
близо до родното си село. Сериозна статия от 1939 г. е с подзаглавие Принос 
към въпроса за местонахождението на манастира, а Горо Горов заключава във 
вестник Поглед от 1971 г.: „Няма никакво съмнение, дълго търсеното културно 
средище е намерено”. Наистина в района има руини, пещера, манастир, река, но 
категоричността на твърденията и местният патриотизъм будят недоверие. 
Днес на това място може да се посети красивото параклисче „Света Петка”. 
Намира се между селата Калово и Заберново.

Григорий Синаит – основател на манастира. Иконата е рисувана в 
манастира „Св. Григорий Синаит” – САЩ
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Нова хипотеза излага Драгомир Драганов от музея в Ямбол. Уникалният архи-
тектурен комплекс при село Воден е поредният кандидат за Синаитовия мана-
стир. Действително манастирът е удивителен. Разположен е върху платото на 
невисок хълм и преминавайки през останките от зидове на голяма църква, се 
озоваваме пред подолтарни стълби, които отвеждат в пещера, във вътрешност-
та на която има значителен градеж. Мистичното преживяване се подсилва и от 
прелитането на многобройни прилепи. Връзката ни с реалността се върна, кога-
то излязохме навън и местни иманяри подозрително ни наблюдаваха, независимо 
че обектът отдавна е подложен на интензивно иманярство.

Има и много устни предания за местоположението на манастира. Те ни отведоха 
към места, на които едва ли бихме попаднали, ако не търсехме Парория. Такива 
са Голямобуковският манастир „Живоприемен източник”, в олтара на който бли-
ка извор. Днес е единственият действащ манастир в Странджа. В местността 
Котвина се намира средновековният манастир „Света Троица”. Отново изнена-
да – под манастира има пещера, свързана със стара монашеска легенда.

Споменахме статията от 1939 г. на Георги п. Аянов, а тя е отправна точка за 
най-вълнуващите преживявания в нашето търсене, свързани с турската част 
на Странджа. Статията завършва така: „Последната дума ще може да се каже 
само когато настъпят по-благоприятни времена и тия места (в Турция) станат 
достъпни за посещения и научни проучвания”. Изправихме се пред осъществимо 
предизвикателство. Материалът изобилства с описания на манастири, кули, пе-
щери и т.н.

В житията на светците, които са били в Парория, узнаваме за техния подвиг, 
намираме и оскъдни данни за интересуващата ни обител. Били са аскети-по-
движници. Светлина струи от подвига им. Обикновено историческият разказ за 
светците започва с мъчениците, подложени на гонения за вярата. В родната ни 
българска история местата са променени – златната епоха на Средновековие-
то, просияла с имената на св. цар Борис-Михаил, св. Иван Рилски, патриарх Ев-
тимий, предшества петвековното робство и мъченическия подвиг на св. Николай 
Софийски, св. Злата Мъгленска, св. Висарион Смолянски.

В преломния между двете епохи ХIV век, малко преди османското нашествие, 
България преживява духовен възход, подобно на засилващия се пламък на свещта 
преди изгаряне.

На територията на България се заселва една от най-видните фигури на пра-
вославното монашество – преподобният Григорий Синаит. Основен източник 
на сведения за преподобния Григорий Синаит е житието, написано от неговия 
ученик – Константинополския патриарх св. Калист. Житието разказва както за 
неговите трудове, така и за основните принципи на учението му.

Преподобният Григорий е роден в селището Кукул, разположено в Мала Азия. 
За година на раждане изследователите сочат 1265, 1268, 1269. Родителите му 
били богати и уважавани византийци. „Имал живот благопристоен и душеспа-
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сителен”. Когато навършил 20 години, родината му била нападната от турци. 
Опустошавайки Мала Азия, те се завърнали с много пленници християни. Сред 
тях били Григорий, родителите и братята му. Откарали ги във военен лагер 
недалеч от град Лаодикия. Но Бог не оставил своите раби. Когато турците 
разрешили посещения в храмовете и участие в службите, местните християни 
били възторгнати от гласа на светеца и прекрасните изпълнения на църковни 
песнопения. Те направили всичко възможно да откупят пленника и да му дарят 
свобода. Свободен, Григорий се отправил към Кипър и там Господ му изпратил 
опитен наставник, отдаден на безмълвен живот, който да го ръководи.

В стремежа си за още по-суров подвиг свети Григорий се отправил към Синай. 
Тук, в манастира „Света Екатерина”, приел малка схима. Послушанието си на 
готвач и хлебопекар изпълнявал прилежно, смятайки мястото на своето служе-
ние за Божий престол и жертвеник. Цялото му внимание в този многовековен 
център на монашеството било насочено към това да се научи на „вътрешно де-
лание” и да се подготви за последващия духовно-съзерцателен живот. Отричане 
от себе си, строг пост, непрестанна молитва. Така протичало ежедневието и 
голяма част от нощта. Усърдно четял и изучавал Стария и Нов завет. По това 
време започнала и неговата писателска дейност. За подвижническия живот на 
Синай получил прозвището Синаит.

Тук пропускаме съществена част от житието и стигаме до интересуващата 
ни заключителна част.

Преподобният Григорий с учениците си напуснал града с кораб по Черно море. Буря 
ги спряла в Созопол. Там разбрали, че в северната част на Тракия има подходящо 
място за отшелничество. Намирало се на българо-византийската граница и по 
тази причина се наричало Парория. Вътрешната, най-пустинна част на Парория се 
наричала Месомилион. Харесали мястото и си построили килии. Но и тук нямало 
покой. Монахът Амирали, който се подвизавал наблизо, му завидял и заплашвайки 
го, поискал да напусне мястото. Преместили се на съседната планина Катакекри-
омени, но Амирали не се успокоил, пратил разбойници, които хванали преподобния 
и искали злато и сребро, но не намирайки нищо в килиите, го оставили. След тези 
събития свети Григорий напуснал Парория. (…) Върнал се в Константинопол и се 
заселил близо до храма „Света София”, пак отишъл на Атон, в лаврата на свети 
Атанасий, но новото нашествие на турците и постоянната мисъл за Парория 
го накарали да се върне. Със своя любим ученик Калист се отправил този път 
от Солун към Парория. Второто му идване се датира около 1331 година. Скоро 
около него започнали да се събират множество ученици – гърци, българи, сърби. 
Учениците били такова количество, че се образували четири лаври. Главната била 
построена на мястото Позова в Месомилската пещера. Въпреки че братството 
било вече голямо, не преставали набезите на разбойници. Преподобният решил да 
се обърне за помощ към българския цар Иван Александър. Изпратил ученици, кои-
то разказали за положението и нуждите на манастира. Благоверният цар щедро 
дарил манастира – построил храмове в обителта, дал им владения и ги снабдил 
с всичко необходимо. За охрана на манастира наредил да се построи пирг (кула). 
Тя придала на манастира вид на крепост. Парорийската пустиня била в благо-
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денствие, укрепнала икономически, монасите спокойно извършвали спасителните 
си подвизи. Книжовната дейност била в разгара си. За 15 години манастирът 
се превърнал в духовен център на православната вяра и исихастката традиция. 
Изпълнен с благодатта на Светия Дух, богоносният старец предвидил деня на 
своята смърт. Тихо завършил дните си на 27.11.1346 г.

В своето учение Григорий Синаит се ръководи от знаменитата Лествица на св. 
Йоан. Разработва система, която указва пътя и последователността за духов-
но възрастване: „Отначало душата напрегнато обръща вниманието си към ума, 
чрез деятелни добродетели смирява и подчинява на себе си всички страсти. Тога-
ва, сякаш освободени, естествените добродетели започват да следват душата, 
както сенки телата. Те я обкръжават и съпровождат, ръководят я в издигането 
по духовната лествица и научават на това, което е по-висше от естеството. 
По-нататък умът се просвещава от Христовата благодат и се открива за съ-
зерцание. По мярата на даруваната благодат той по-ясно и чисто съзерцава 
природата на съществуващите неща. Накрая, възприела обручението на Духа, с 
посредничеството на множество съзерцания душата се въздига към по-високото 
и Божественото. В такова състояние страхът и опасностите оставят душата, 
а естествените помисли окончателно затихват. Тогава душата всецяло се при-
лепва към Христа, насаме беседва с единия само Бог и към него само се стреми. 
Нямайки в себе си никакво чуждо и веществено пристрастие, тя става съвърше-
но разумна, каквато е била душата на Адам до грехопадението”.

Манастирските възвишения край Елхово

 Манастирът „Света Троица” в местността Котвините

Параклис „Света Петка” край Заберново

Бакъджиците край Ямбол
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Мнозина изследователи сочат свети Григорий Синаит за основоположник на исиха-
зма. Той опитно възражда древни монашески традиции, завещани от св. Антоний 
Велики, св. Макарий Велики и т.н., свързани с подвига на отшелничество и безмъл-
вие. Чрез него се постига единение с Божествената светлина, озарила Спасителя 
по време на Преображението. През ХIV век този подвиг е бил обект на спорове, 
които завършили с пълно тържество и признание от Православната църква.

Опасността е от свежда-
нето на исихазма до инте-
лектуална мода. Издигане 
на ума без смекчаване на 
сърцето. Външна мъдрост, 
неподкрепена от самоот-
вержен живот. Интерес 
към исихазма, нечувстви-
телен към самия исихазъм 
като съдържание на живо-
та. 

Нужен ни е свети Григо-
рий Синаит за духовно 
освестяване – образец на 
кристална чистота във 
вярата, съвършен аскети-
чен живот, учител и осно-
воположник на човешкото 
спасение. Съвременните 
умонагласи са често раз-
минаващи се с принципи-
те на Православието. Как 
да си представим живота 
на преподобния? Не би ни 
помогнало и най-гъвкаво-
то човешко въображение. 
Остава ни само да запа-
зим благоговейна дистан-
ция и топло съчувствие 
към отшелническия и свят 
живот, отчасти прекаран 
в пределите на нашата 
изпоранена и многостра-
дална България.

Най-близките му ученици се намирали под грижовно духовно ръководство, бързо 
израствали, приемали духа на учението и подражавайки на своя учител, рев-
ностно го разпространявали. Св. патриарх Калист споменава 12 непосредствени 
ученици на преподобния. Сред тях са преп. Герасим, св. париарх Калист, слепецът 
Аарон, преп. Марк Клазоменски. За нас най-интересно е влиянието на Григорий 
Синаит върху духовния живот в България.

В лицето на един от най-верните му ученици – св. Теодосий Търновски, синаит-
ското учение има истински разцвет не само в България, но и в целия православен 
свят. В стремежа си да достигне високи степени на съвършенство обиколил 

Манастирският комплекс край Воден
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няколко манастира, докато не чул, че в Парория се е населил чуден учител. С 
надежда се запътил към него и той го приел с радост, виждайки пред себе си 
бъдещ светилник на православната вяра.

Теодосий изцяло се предал на ръководството на стареца и бързо преуспявал 
в подвижничеството. По поръка на учителя си отишъл в Търново с молба цар 
Иван-Александър да покровителства Парорийската пустиня. След смъртта на 
Григорий Синаит учениците му единодушно предложили да стане игумен, но по 
смирението си отказал тази чест. Решил да посети местата на подвизи на 
своя учител – Атон, Солун, Константинопол, след което се върнал в Парория. 
Отправил се в столицата Търново и решил да посвети силите си на духовното 
обновяване на народа си. Цар Иван-Александър отново му помогнал, като опре-
делил място и дал средства за строителството на Килифаревския манастир. 
Много бързо манастирът, по образец на Парория, се превърнал в център на 
исихазма – пълноводна река, обилно напояваща всички страни на духовност-
та – монашество, книжовност, просвета. През школата на Теодосий Търновски 
преминали патриарх Евтимий, св. Киприан, „дивният” Дионисий – преводач на св. 
Йоан Златоуст. По съвета на Теодосий Търновски в България се състояли два 
църковни събора за разобличаване на разпространяващите се ереси. В края на 
живота си предрекъл падането и разорението на България. Изпратил писмо на 
своя приятел – Константинополския патриарх Калист, с желание да го приеме. 
През 1363 година пристигнал в столицата на Византия и се установил с няколко 
свои ученици в предоставения му манастир Мамант. Скоро събрал учениците си 
и в прощална беседа им завещал: „да пазят грижливо и непоколебимо да съхра-
няват благочестивата вяра на съборната и апостолска Църква и православните 
догмати”. Починал в деня, когато се чества паметта на неговия незабравим 
учител Григорий Синаит.

Св. Ромил Бдински е друг от учениците на  Григорий Синаит. С неговото име е 
свързано началото на реформите в монашеския живот в Сърбия. Житието му е 
написано от неговия сподвижник Григорий Мълчаливи. 

Родил се във Видин. Отрано се ориентирал към духовен живот и скоро заживял 
в манастир, близо до столицата, приел и монашески постриг. Като разбрал, че 
велик учител по безмълвие е в България, поискал благословение и със своя прия-
тел Иларион се отправили към Парория. Били приети благосклонно и всеки полу-
чил своето послушание. За добрите си дела преподобният получил прозвището 
Добророман. Участвал в строителството на  манастирските постройки. Грижел 
се за стар монах, който от физически болки и мъки бил много озлобен и гневлив. 
Роман проявявал търпимост, приемал с кротост и смирение всяка обида. Един-
ствената храна, която приемал старецът, била риба и се налагало ежедневно 
да се лови от реката. Особено тежко било през зимата, когато се налагало да 
се разбива ледът. Всичко вършел безропотно. Скоро се поминали и старецът, и 
учителят му. След обиколки по други манастири се завърнал в Парория заедно 
с Иларион, като към тях се присъединил и Григор Мълчаливи. В края на ХIV век 
османлиите опустошавали навред. Въпреки опасността той се подвизавал в 
горите. Когато положението станало непоносимо, напуснал любимото си място 
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и не след дълго се отправил към Атон. Придобил широка известност и въпре-
ки че търсел все по-уединено място, навсякъде го откривали. През 1375 годи-
на със седем свои ученици пристигнал в манастира Раваница (Сърбия), където 
благодарение на св. княз Лазар образували монашеско поселение по примера на 
светогорските скитове. Тук починал през 1376 година. Мощите му почиват в 
манастира до ден днешен.

Трите жития дават част от необходимата информация за манастира. Разпола-
гаме с имената Парория, Катакекриомени, Месомилион, Позова. Имало е масивна 
кула, скален пещерен манастир, река, която е замръзвала през зимата, красив 
изглед и т.н. В житието на свети Ромил се споменава скопелския кефалия, кой-
то предупреждавал монасите да не напускат обителта по време на лов. С тази 
информация се насочваме към градчето Скопо. Преминаваме безпроблемно тур-
ската граница и попадаме в днешен Юскюп. Търсейки съдействие, се натъкваме 
на невероятна отзивчивост. Благодарение на местния лъчезарен и любозна-
телен полицай тръгваме с отпуснатата от кметството кола из дебрите на 
Странджа. Тук съвсем наблизо може да се е намирала Парория. Предстоеше ни да 
търсим обозначени в малка карта 6–7 манастира, описани от Аянов. Намираме 
следи, но те са твърде неразпознаваеми – купчина камъни, едва забележими гра-
дежи, малки, затрупани и непроходими отверстия. Информацията за миналото е 
нищожна. Гледаме снимка на църквата в Скопо от 1913 година, от нея е останал 
един-единствен камък. Има и голямо разминаване в написаното от Аянов. Дали 
не греши, дали не става дума за града Ески-Полос, разположен точно от дру-
гата страна на Къркларели? Продължаваме към пещерата Дупница, превърнала 
се в основен туристически обект в района. Близо до входа се е намирало бъл-
гарското село Дупница с прилежащ манастир. Няма и помен от селото. В град 
Демиркьой (Малък Самоков) попадаме отново на доброжелателен ентусиазъм от 
страна на местната управа. Посещаваме огромен по мащабите си крепостен 
градеж с предположение за манастирски комплекс. В подножието протича река 
Манастирска.

В Къркларели се запознаваме с автора на книгата за едноименния град, който ни 
упътва към село Кузулу. На един час път от селото се озоваваме в действително 
манастирско поселение. Там намираме и църква, и преустроени в килии пещери, 
до самия район протича обилно вода, а на близкия връх откриваме основите на 
кула. Доцент Драгомир Лалчев, който се е присъединил към нас, прави подробни 
описания, с които можете да се запознаете в бр. 2 от 2005 г. на Университет-
ски преглед на Югозападния университет.

Отправяме се към село Балкая, кметът с притеснение ни води в обор в края на 
селото. Гледката е покъртителна – два скални манастира с няколко отделения и 
затрупани пещерни проходи, които отвеждат навън. По случайност тук, на това 
свято място, сме сами. В този час се завръщат многобройните стада в посто-
янното си жилище. Дъхът ни замира, като откриваме в една от църквите при-
лежно оформен със значителни размери кръст. Тръгваме си с наведени глави.

Когато стане дума за скални манастири в района на турска Странджа, всички 
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посочват най-популярните. Манастирът „Св. Николай” е от VI век и се намира 

до морето при град Каикьой. Той се отличава с богата вътрешна архитектура, 

а другият е намиращият се до древния град Визе Асма кая манастир”.

Посещаваме безброй други по-незначителни обекти – скалния манастир в самия 

център на Кайнарджа, купчината камъни на върха до село Чаир дере, където се 

твърди, че се е намирал манастир, а на отсрещния хълм самотно се извисява 

кръгла кула, редица пещери, крепости, местности, свързани с нашия интерес. Но 

никъде не намираме твърда следа – надпис, образ. Може би всичко е заличено.

Манастирът край Кузулу
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Добре разбирам разликата между туризъм и поклонническо пътуване, но разноо-
бразните особености, с които се сблъскваме на турска територия, не позволя-
ват да бъдем в пълния смисъл на думата поклонници. От нас се изисква прекалена 
активност в общуването, спазване на местните традиции, вземане на мигнове-
ни решения. За определение на нашите пътувания ми допада терминът енигмо-
туризъм – посещение на обекти, които не се знае дали съществуват. От музея в 
Къркларели получаваме информация за още много непознати скални манастири в 
района – Караабалар, Сислибоба, Каикьой. Освен това има една територия, която 
остава бяло поле, недостъпна и криеща своите тайни за едно евентуално бъде-
ще. Става дума за военните зони, разположени на изключително привлекателни 
за нашите цели места, включително и най-високия връх Махиада.

Скален манастирски комплекс край Визе

Манастирът „Свети Николай” край Каикьой



2008 / брой 10 (33) Есен

65

Странджа е Света гора, в това няма ни-
какво съмнение. Срещнахме се лице в лице 
с крещящото противоречие значимост–за-
брава. Дано тези първоначални наши стъп-
ки послужат на изследователи и поклонници да отправят поглед към този почти 
неизвестен, уникален и истински символ на България – манастира Парория.1

Фотографии: Николай Трейман

1	 Известните	ни	сведения,	окуражаващи	ни	да	продължим	нашите	проучвания,	 са	следните:	в	книгата	си	
Описание на Рилския манастир Неофит	Рилски	споменава	за	изградения	в	Парория	пирг	 (кула).	Под	черта	
пише:	„Говори	се,	че	стои	още	доволно	здрав”;	доклад,	свързан	с	местонахождението	на	Парория,	изнася	на	
конгреса	по	византология	през	2007	година	Агелики	Деликари	от	Гърция,	автор	на	обстоен	труд,	посветен	на	
Григорий	Синаит;	литературно	превъплъщение	на	живота	в	манастира	съдържа	романът	на	Стоян	Загорчинов	
Ден последен;	в	САЩ	се	намира	манстирът	„Свети	Григорий	Синаит”.	Интернет	адресът	му	е		www	gsinai.com;	
японският	професор	Еиджи	Хисаматсу	е	автор	на	книгата	Григорий Синаит – живот и учение.	

Манастирът край Балкая
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Слава Янакиева

назад По стъПките на един 

средновековен Проект

Филип де Мезиер и Чинът за Въведение Богородично

1.

От древни времена в ранната църква на града Иерусалим на Светата земя, от 
християните запазен, и на други места на Изток, в които процъфтява вселенска-
та вяра, от светите отци установен и утвърден и заявен за чудотворен, на 21 
ноември преблагоговейно и тържествено се празнува празникът на Присносве-
тата Дева Мария, която на 3-годишна възраст в Храма сама по 15-те стъпала 
(на храма) чудесно се изкачила, бидейки в този Храм представена от родите-
лите си. И досега в кралство Кипър верните от Изтока най-благочестиво го 
пазят и имат съвсем подходящ чин според потребата на Курия Романа, а също 
и нотиран1 .

Прочетеното е част от писмото, съпровождащо един странен Чин за Въведение 

1	 Paris.	Bibliotheque	Nationale,	MS.	latin	17330,	fol.	4r-4v.

Слава Янакиева е културолог и театровед. Изследва-
нията  са в областта на средновековния театър и 
празничната култура на Средновековието. Публикувала 
е статии на тази тема в различни научни издания. По-
нястоящем чете лекционен курс за магистърската про-
грама по средновековна философия и култура в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Превежда от английски и руски език. 
(Сред публикуваните преводи могат да се споменат кни-
гите на о. Георгий Флоровски Източните отци от IV век 
и Византийски те отци от V – VII век, а също капитални-
ят труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля. Из-
следване на средновековното политическо богословие.)
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на Пресвета Богородица в Храма2, чийто автор е небезизвестният кръстоносец 
Филип де Мезиер, живял и служил дълги години в латинското кралство Кипър, 
откъдето, по неговите собствени думи, донесъл със себе си този чин на Запад.

Нека отначало да опишем накратко какво представлява този чин. Всъщност той 
описва драматическа процесия към месата на празника Въведение на Светата 
Дева.

От ръкописа научаваме първо имената на участващите персонажи – двадесет 
и двама на брой – като подробно са описани и полагащите им се костюми. Това 
са Дева Мария, две малки момичета, Иоаким, Анна, Гавриил, Рафаил, девет ангела, 
Църквата, Синагогата, двама музиканти, архангел Михаил и Луцифер (последни-
ят е воден от архангела на желязна верига).

Със специална грижа са указани размерите и организацията на две платформи 
(aedificii), които за улеснение, макар и с известно насилие спрямо текста, биха 
могли да се нарекат „сцени”. По-голямата – според указанието – трябва да се 
издигне в кораба на църквата и да е правоъгълна – дължината , ориентирана 
север-юг, следва да е десет стъпки, а ширината (съответно – изток-запад) – 
девет. Предписанието за височината е шест стъпки, като до върха  се сти-
га по стъпала, дълги шест стъпки – от изток и от запад. Предвижда се също 
обграждащ парапет, висок две стъпки. Върху тази сцена е определено място 
за скамейка, която е ориентирана изток-запад и в средата  ще седне Мария, 
а от двете  страни – отляво Иоаким, а отдясно Анна. Срещу Иоаким се по-
мества мястото, където ще седи Синагогата, а срещу Анна – това на Ecclesia 
(Църквата). Архангел Гавриил трябва да застане в североизточния ъгъл, а в се-
верозападния – Рафаил. Другите два ъгъла са съответно местата на двамата 
музиканти. Платформата и местата за сядане се покриват с килими.

Втората, по-малка по размери, „сцена” трябва да се издигне срещу северната 
стена на хора, между местата на хористите и главния олтар. Височината  е 
седем-осем стъпки и представлява квадрат със стена шест стъпки, ограден с 
парапет висок само една стъпка. Върху тази сцена има място за Мария и въз-
главница, върху която тя да коленичи по време на месата. 

Указанията в ръкописа ни казват, че след като се облекат и костюмират в съ-
борната зала, участниците в процесията напредват тържествено през клосте-
ра към западния портал на църквата и навлизат в кораба. Редът на персонажите 
в процесията е следният: духовенството, дяконът и иподяконът, епископът, 
деветте ангела, Синагогата, Църквата, двамата музиканти, двете деви, Мария, 
Гавриил (отдясно на Мария), Рафаил (отляво), Иоаким и Анна, Михаил, Луцифер 
и група от предварително одобрени миряни. Процесията навлиза с песнопение, 
охранявана от двете страни от здрави мъже, носещи копия.

2 Repraesentatio figurata in festo Praesentationis Beatae Virginis Mariae in Templo,	Bibiiotheque	Nationale,	MS.	
latin	17330,	fol.	18r-24r,	възпроизв.	в.	Young,	Karl,	Phillippe de Mézières' Dramatic Office for the Presentation of 
the Virgin	in:	PMLA,	Vol.	26,	No.	1.	(1911),	pp.	181-234.	Понятията,	използвани	за	обозначаване	на	този	жанр,	
са	много	–	praesentatio,	repraesentatio,	ordo,	officium.	Тук	всички	те	сочат	към	това	именно	произведение	в	
качеството	му	на	образец	от	латинската	традиция.
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Когато процесията влиза в църквата, епископът продължава към кораба, покрай 
главната сцена, и отива при своята катедра до олтара. След това главните 
персонажи на действието се възкачват по стъпалата на голямата сцена и за-
емат местата си по указания начин. Мария радостно се изкачва по стъпалата, 
сама, без придружители, като в едната си ръка носи гълъб, а с другата свещта 
си. След като всички се разположат на сцената по уречения начин и след поста-
вянето на светилниците пред Мария започва Laudes Mariae. 

Тези laudes биват изречени от деветте ангела, които, всеки на свой ред, се 
изкачват на сцената от запад, покланят се пред Мария, изричат своите слова 
и отново слизат – този път от другата страна, по източните стъпала до плоч-
ника между сцената и вратата на хора. След ангелите Анна, Иоаким и Ecclesia 
един след друг отдават почит на малката Богородица. При Синагогата нещата 
са малко по-различни – тя изрича горкия си плач и е избутана обратно по запад-
ните стъпала на сцената от Гавриил и Рафаил, хвърля знамето и скрижалите 
на Ветхия завет и избягва, плачейки, от църквата. След като затихне смехът 
на народа (tantum quod populus quietetur a risu), архангел Михаил се изкачва на 
платформата, дърпайки стенещия и противящ се Луцифер (inuitum incedentem et 
ululantem). След възхвалата към Мария Михаил принуждава Луцифер да се превър-
не в столче за нозете на Девата. После тримата архангели изхвърлят rebellator 
Dei обратно през западните стъпала. 

Следва моментът, в който останалите на сцената действащи лица отново 
се групират за процесия и пеейки химн, преминават от главната платформа 
през хора към олтара. Тук Иоаким и Анна предават Мария в ръцете на епископа 
(трябва да добавим, че според свидетелството от 1385 г. епископът е носел 
одежди на иудейски първосвещеник (habitu summorum pontificum Iudeorum), веро-
ятно целящ с това известна правдоподобност на визията за самото Въведение 
– Praesentatio Beatae Virginis Mariae in Templo. 

След описаното централно действие Мария бива отведена от Гавриил и Рафаил 
до по-малката сцена срещу северната стена на хора, между местата на хо-
ристите и олтара. Тук тя остава до края на месата. В началото на службата 
Светата Дева пуска гълъба си да отлети. В края Мария слиза от платформата, 
целува олтара и принася свещта си. 

„Изобразителното” действо завършва с изнасянето  на раменете на някой 
здрав мъж или върху специална носилка.

2. 

За познавача на този тип църковни текстове на пръв поглед в приведения чин 
няма нищо смущаващо, ако изключим непривичната яснота и подреденост, почти 
несрещана, например, при подобни образци от литургическата традиция. Бихме 
могли да заключим (заедно с неколцина изследователи), че става дума за прена-
сяне на един благочестив църковен обичай, който освен всичко радва със своята 
уникалност в качеството си на свидетелство за наличието на развита източна 
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театралност. И все пак няколко думи за особения контекст, в който евентуално 
се е запазило драматическото последование, ще бъдат съвсем на място тук.

Кипърското кралство – откъдето Мезиер настоява да е донесъл този чин – за-
почва своята некратка история през 1191 г., когато Ричард Лъвското сърце, 
на път към Светата земя, успява да отвоюва острова от Исаак Комнин. Това 
става почти случайно, доколкото Ричард не е имал намерение да спира там, но 
част от флота му попада на буря. Исаак Комнин, очевидно подценявайки военна-
та мощ на Ричард II, напада кораба, където се намират сестрата и годеницата 
на краля кръстоносец, и ги пленява, което и става причина за контраудара на 
латиняните, довел до установяването на почти три вековното латинско крал-
ство на Кипър (чак до 1489 г.). 

Островът е част от Византийската империя, но още преди завоюването му 
от кръстоносците той вече е жертва на сепаратистките амбиции на Исаак 
Комнин, който се обявява за независим император. Кипър е също така независим 
от църковната юрисдикция на Константинопол още от V век, което означава, 
че във време на обилно молитвотворчество и сравнително слаба комуникация 
между далечните части на империята тук биха могли да се появят и утвърдят 
определени местни литургически форми, различни от тези на първенствуваща-
та катедра. Европейската литургическа история изобилства с впечатляващи по 
своя ентусиазъм и размах местни църковни обичаи, които никога не биват въз-
приети от метрополиите и дори по правило подобни екстра-литургически явле-
ния са характерни именно за периферните църковни катедри. Така например ние 
разполагаме с прекрасни образци на църковната „драма” от Лимож, Падуа, от 
Арас, от Бавария, от испанските земи, но с нито един от Рим. Ето как при гео-
графски и политически дистанцираното положение на Кипърската катедра може 
да се допусне възможността тук да са възникнали и получили развитие местни 
форми на почитание, нямащи паралели в никоя друга част на Източната империя. 
Нещо повече, наличието в империята на свидетелства за драматически чинове 
като този на Отроците в Пещта и Възшествието на пророк Илия3 би следвало 
да ни окуражи да приемем възможността за появата на „драматическия” чин на 
Въведение като напълно реална.

И така, населението на Кипър е гръкоезично и православно, но с падането на 
гръцкото управление земите и имуществото на Църквата тук в голяма степен 
биват конфискувани и нейното положение на острова загубва своята непокла-
тимост. Латиняните, разбира се, поставят архиепископ, комуто трябвало да 
се подчинят православните епископи, а през 1261 г. гръцкият архиепископ се 
съгласява да признае главенството на Римския папа, което обаче не среща 
одобрението на останалата част от духовенството и населението. Както на 
континента, така и в Кипър, и административната, и образователната система 
са пряко свързани с клирическото съсловие.

Още в средата на ХIII век (т.е. повече от век преди „пренасянето” на драмати-

3 Die Wevke Liudprands van Cremona, ed.	 J.	 Becker,	 3rd	 ed.	 (Hannover-Leipzig,	 1915).	 pp.	 191-192.English	
translation	by	F.	A.	Wright,	The Works of Liudprand of Cremona (London,	1930),	p.	253.
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ческото последование) единствено началните школи на острова са били гръцки, 
а културният и образователен център, Никозия, е в период на упадък. Това на-
учаваме от житието на Георги (сетнешният Григорий) Кипърски, чието очак-
ване за добри учители и мъдри старци в Никозия бива излъгано. Той споменава 
наличието на латински школи, които посещава и в които се изучава например 
Аристотеловата логика, но желанието му за наистина добро образование го 
отвежда по-късно чак в Никея и Константинопол. Следователно, ако се доверим 
на тези сведения, можем да заключим, че онези сред киприотите, които биха 
имали достатъчно ерудиция за написването (и авторитет за поставянето) на 
Чина на Въведение (и ако пренебрегнем възможността той да се е предавал от 
древност, т.е. от времето преди латинското кралство), са били възпитаници 
на същите тези латински школи, за които пише св. Григорий Кипърски. По този 
начин, в среда на естествени носители на западната култура, обучаваните 
киприоти несъмнено са можели да попаднат и на ръкописи, съдържащи образци на 
западната църковна „драма” (вече популярно явление), или пък да дочуят разкази 
за подобни непознати за тях начини на почитание и честване.

Впрочем трябва да отбележим, че именно това са двата основни принципа на 
разпространение на средновековната „драма” – чрез ръкописи, преписвани и пре-
насяни от пътуващи клирици, и чрез прилагане на чужд опит, утвърдил се като 
полезен и безопасен. При наличието на така интензивни връзки между Кипър и 
континентална Западна Европа хипотезата за подобно влияние е напълно прием-
лива и дори натежава в сравнение с догадките за евентуалното съществуване 
на особен поместен култ на Кипърската архиепископия. Тогава не е ли правдо-
подобна тезата, че именно срещата на източната традиция на празнуване на 
Въведение Богородично като един от дванадесетте главни празника от кален-
дара и внесения от латиняните жанр на църковната драма е родила това спе-
циално произведение, което е впечатлило Филип Мезиер и е инспирирало у него 
амбицията да го преведе и направи достъпно и дори официално прието в своята 
западна родина?

Нещо повече, ние можем да си припомним поне едно запазено подобно хибридно 
произведение. 

Така нареченият Кипърски цикъл4 се появява век по-рано на острова. Той впечат-
лява със своята напълно западно-пасионна форма и гръцки език, но за съжаление 
няма никакви свидетелства за това да е бил поставян някога. Сиреч, към него 
можем да се отнасяме като към любопитен проект за екстра-литургическо 
произведение.

Но като се има пред вид колко нищожно количество от писаното по това време 
в Кипър е достигнало до нас, подобно заключение съвсем не е задължително. 
Дори западни „драматически” произведения, популярни за своето време, са се 
запазили в единични ръкописи и единствено беглото им споменаване в някоя хро-
ника или разходна книга удостоверяват широкото им разпространение.

4 Codex Palatinus Graecus 367,	fol.	34-39.	Първото	критическо	издание	е	на	August	C.	Mahr,	The Cyprus Passion 
Cycle,	1947,	Notre	Dame,	Indiana.
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В такъв случай би могъл да се очертае някакъв хипотетичен местен литурги-
чески хибрид – „драматически” чин – жанрово подсказан от западната традиция 
и осъществен от местното гръкоезично и гръкокултурно население, който се е 
запазил от времето на написването (преписването?) на Кипърския цикъл в края 
на ХIII век до момента, в който Мезиер е попаднал на източния чин на Въведение 
Богородично и го е превел през втората половина на ХIV век.

При всички тези уговорки ще бъде ли прекалено да се предположи едно своеоб-
разно кръгово движение на „драматическия чин”, който (в случая с Въведение 
на Пресветата Дева) украсен с източен привкус, неузнаваем, се връща обратно 
към мястото на своето жанрово зараждане – Западна Европа?

В подкрепа на тази теза биха свидетелствали някои лингвистични особености 
на текста, който, по думите на Мезиер обаче, е взет направо от източната 
традиция. Нека да се опитаме да си представим ситуацията, в която се намира 
средновековният преводач и естеството на неговия източник. Преводите са 
нещо добре познато на латинското Средновековие. Преводи на гръцка литера-
тура и философия, на арабска философия, медицински текстове са известни и 
дори здраво взидани в основата на латинската цивилизация. В такъв смисъл 
преводът на драматическия чин е напълно мислим. Още повече че ние знаем 
за особената възприемчивост на Филип Мезиер към източните културни осо-
бености – в качеството си на кръстоносец, той например е силно впечатлен 
и изучава  дисциплината на Саладиновата войска с цел да я приложи в западни 
условия. 

Като говорим за превод на един празничен чин обаче, трябва да отчетем факта, 
че този чин не се състои изцяло в своите думи, т.е. не е традиционно литера-
турно произведение, а представлява събитие, което има своя писмен „ключ”, но 
реализацията му е част от живия социален акт на почитание и честване.

За да изпитаме валидността на Мезиеровото твърдение, че той е превел дре-
вен източен чин и творческата му роля се ограничава с това, нека да си пред-
ставим един благочестив съвременен „колега” – преводач на Филип Мезиер. 
Хронологията на неговите действия би била следната: този въображаем герой 
става свидетел на богатото и бляскаво честване на църковен празник (напр. 
Въведение Богородично). Това го вдъхновява за пренасянето на този празник и 
съответно на впечатляващото му ordo (специалния богослужебен чин, с който 
се отбелязва). Доколкото сакралното слово изисква вярност към текста, а и 
най-тренираната памет не би могла да гарантира дословност на запомненото, 
ентусиастът би се нуждал от фиксирания текст на чина. Този фиксиран текст 
не може да бъде другаде освен сред богослужебните списъци и обезателно след-
ва формалния обичай на записване на богослужебните текстове, доколкото е не-
разделна част от литургията. Нашият ентусиаст изисква текста от църковно-
то предстоятелство и го превежда от оригиналния език на своя. Така наистина 
би постъпил един съвременен преводач и само така би могъл да нарече себе си 
вносител на традицията. 
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Дали обаче Филип Мезиер е постъпил така? 

Какво означава за него пренасянето на чина? Ако се вгледаме в текста на 
латински език, трудно бихме разпознали там характерните както за Изтока, 
така и за Запада особености на литургическото записване. Трябва да споме-
нем, че те са налице във всички образци на западната църковна драматургия, 
при която действото се поставя в рамките на църковната сграда. Това оз-
начава, че думите на героите трябва да съставляват преобладаващата част 
от текста, като в повечето случаи, когато става въпрос за добре познат 
литургически стих, псалм или библейски цитат, репликите са само започнати. 
Например: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благо-
воление” се изписва само като „Слава…”. От подобни „зачала” е конструиран 
целият текст на споменатия вече Кипърски цикъл. „Сценичните ремарки” пък 
не следва да надвишават обема на обичайните богослужебни рубрики (техният 
литургически аналог), като по този начин трябва да заемат една незначителна 
част от обема на цялото произведение. Например: „Свещеникът сочи с ръка 
чашата”, или да кажем (както някак неловко и дори комично гласи ремарката в 
Кипърския цикъл): „И Иуда ще хвърли сребърниците и ще отиде да се обеси”5. В 
„превода” на Филип Мезиер обаче нищо от двата изредени основни белега на 
литургическия запис не е налице. Напротив – с просто око можем да преценим, 
че думите на „героите” представляват не повече от 1/20 от целия текст и 
всички те са изписани напълно и докрай. С невероятна прилежност са описани 
и изброени всички действащи лица; кройките на дрехите им, атрибутите им, 
всяка дименсия на сценичните съоръжения и тяхната топография са съобщени 
най-подробно6. 

Това склонява критичния читател на Мезиеровия чин по-скоро към идеята за 
комбинация от литургически текст (преведен от съответния източен списък) 
и авторова преценка по памет, която има за цел да запази спомена за предста-
вяното и да го предаде във възможно най-автентичен вид. В подкрепа на тази 
идея тежи и ремарката след изгонването на Синагогата, която казва „след като 
утихне смехът”. Подобна бележка говори по-скоро за жив опит, отколкото за 
очакван, възможен ефект. 

Но дали е възможна такава сложна комбинативност от ясна памет за всеки де-
тайл на действието и „декора” и буквален превод на текста на чина? По-скоро 
интуитивно, отколкото обосновано бихме казали, че – не. Още повече че сред 
оскъдните изследвания върху латинския текст никъде не срещаме разпознат 
гръцки епизод, стих или конструкция. А в традицията на празничните последова-
ния – както на Изток, така и на Запад – е те да ползват обилно готови литур-
гически произведения, посветени на честваното събитие. Така е и с Кипърския 
цикъл, който обаче ползва предимно евангелския текст. 

5	 August	C.	Mahr,	op. cit.,	168,	20
6	 За	сравнение	трябва	да	кажем,	че	в	подробното	описание	на	Пещното действо	от	ХVІ	век,	Русия,	просто	се	
отбелязва,	че	на	мястото	на	амвона	се	слага	пещта	и	свещниците.	Дмитриевский,	А.,	Чин пещнаго действа,	
Византийски временник,	1894,	Санктпетербург,	вып.	3-4,	т.	І,		стр.	563-564.
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3.

Един кратък поглед върху източния чин на празнуване на Въведение Богородично 
ще даде частичен отговор на последните съмнения.

Литургическите практики и на Изток, и на Запад се фиксират като форма и 
съдържание сравнително късно, но в процеса на своето развитие те винаги са 
били консервативни, като рядко са изключвали текстове и най-често просто са 
ги надграждали. Вярно е, че с литургическите реформи след Х век на Изток мона-
шеският аскетизъм надделява над пищността на Великата Константинополска 
църква и вярно е също така, че разполагаме с някои спорадични свидетелства 
за наличие на драматически чинове там. Да си припомним свидетелството на 
Лиуд пранд от Кремона, който в отчета за мисията си в Константинопол пише: 
„На тринадесетия ден преди августовските Календи (20 юли), в деня, в който 
дръзките гърци празнуват с театрални игри възшествието на пророк Илия...”. 
Или пък възмущението на св. Симеон Солунски7 по повод на обвинението на 
латиняните, че на празника на св. праотци гърците били хвърляли наистина от-
роци в пещта. И двата празнични чина – първият напълно, а вторият отчасти 
– са излезли от богослужебна употреба. Но доколкото можем да съдим по запа-
зеното, то не противоречи на обичайния ред на служение и се включва изцяло в 
съответствие с темите и чтенията му. Какво откриваме сред литургическите 
разпоредби за Въведение? Или – по друг начин казано – какъв сюжет би имало 
едно евентуално византийско действо, следващо темите и чтенията на деня? 

На утренята в деня на празника се чете онзи откъс от Евангелието от Лука 
(1: 39-49, 56), в който се разказва за срещата между непразната Дева Мария и 
очакващата раждането на своя син (съответно св. Иоан Предтеча) Елисавета. 
На литургията пък се предписва откъс от послание до Евреите, в което се 
обяснява за наредбите на ветхозаветната скиния (която е протообраз на Св. 
Богородица) и отново Евангелие от Лука, този път гл. 10: 38-42 и гл. 11: 27-28, 
разказващи за посещението на Господ Иисус Христос в дома на Марта и Мария. 
Както виждаме, нито един от лекционните сюжети не се третира от драма-
тическия чин на Филип Мезиер. Вярно е, че тези чтения се свързват с празника 
само екзегетически, но това не е рядка практика както на Изток, така и на За-
пад. Както вече споменахме, познатите ни драматически чинове (като Пещното 
действо на Изток, но и при многобройните образци на Запад) неизменно имат 
връзка с темите на чтенията – новозаветни или ветхозаветни. Сред ветхоза-
ветните чтения срещаме разказа за устрояването на скинията от книга Изход, 
за построяването на Соломоновия храм от книга 3 Царства, а също и проро-
чеството на Иезекиил (43-27, 44: 1-4) за Източните врата – отново предобраз 
на Девата. Съществуват и екзегетически връзки с наратива за пророк Иона и 
морския звяр, както и за познатите вече Отроци в пещта от пророчеството на 
Даниил, но нито един от тези и други ветхозаветни сюжети, които неминуемо 
биха залегнали в основата на един празничен „драматичен” чин, не са включени 
като теми в Praesentatio-то, чиито корени търсим. 

7 Dialogus contra haereses,  PG	155,	col.113.
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Най-любопитното и най-близкото като разказ и жанров вид произведение, което 
намираме, е Първият канон на Въведение Богородично, написан от Георги митро-
полит Никомидийски (IХ в.), който (най-вече в осмата си песен)8 следва апокриф-
ния разказ9, дал повод за празнуването на Въведение, и този канон наподобява, 
при най-първи поглед, диалогично произведение:

Когато тогаз доведе Пречистия Храм в Дома Божий, Анна, обръщайки се с вяра, 
каза на свещеника: „Като приемаш сега Детето дадено и на мен от Бога, въведи 
го в Храма на Твоя Създател и радостно Му пей: Благословите вся дела Господня 
Господа!

Каза тогава Захария на Анна, като съзерцаваше в Духа: „Ти въвеждаш истинска-
та Майка на живота, която ясно провъзгласиха за Богородица Божиите пророци 
– как ще я вмести храмът? Затова и с удивление призовавам, Благословите вся 
дела Господня Господа!”

„Започнах да моля Бога, отвръщаше му Анна, като често Го призовавах с вяра 
и молитва за това да получа плода на моето страдание и след раждането да 
доведа Родената на Онзи, Който я е дал и затова с ликуване призовавам: Благо-
словите вся дела Господня Господа!”

„Наистина това е законно дело, каза  свещеникът, но на мен ми се струва мно-
го странно, когато виждам, че Привежданата в дома Божий необичайно превъз-
хожда по благодат светилището – затова с радост призовавам: Благословите 
вся дела Господня, Господа!”

И така, в този типичен за литургическия жанр на канона стил продължава сю-
жетът от Протоевангелието от Иаков. Неговото живо действие ни изкушава 
да заключим, че ако е имало някога представяне на игра в източната традиция 
на празнуването на Въведение Богородично, и то не е следвало чтенията на 
деня, то този диалог от осма песен на първи канон непременно щеше да послу-
жи за негова основа. Още повече че цитираното произведение е писано през IХ 
век – т.е. достатъчно рано е влязло в употреба, още по време на разцвета на 
Великата Църква, а неговият автор, близък приятел на патриарх Фотий, в ран-
ните си години е бил хартофилакс на „Света София” и като такъв, би бил добре 
запознат с евентуалните драматически традиции там10. 

Нищо подобно на този диалог обаче ние не срещаме в Епизода с Въведение 
от кипърското praesentatio. Там сред действащите лица липсва Захария, ако не 
броим мимансната фигура на анонимния епископ, облечен като Първосвещеник, 
който поема малката Мария от родителите . Те пък от своя страна, макар и 

8	 Цит.	 по	 Скабалланович,	 М.,	 Введение во Храмъ Пресвятыя Богородицы,	 Изд.	 журн.	 Проповеднический 
Листок,	кн.	3,	Киев,	1916,	стр.	81-82.
9	 C.	Tischendorf,	Evangelia Apocrypha,Leipzig,	1876,	pp.	14-17	(Protevangelium Jacobi, cap.	vii-viii);	pp.	117-119	
(De Nativitate Mariae, cap.	vii-viii).
10	 Трябва	да	се	отбележи	обаче,	че	въпреки	особената	тържественост,	с	която	се	чества	този	празник	след	ІХ	
век,	неговото	официално	причисляване	към	дванадесетте	големи	църковни	празника	на	Изток	се	осъществя-
ва	не	по-рано	от	ХІV	век.	Вж.	Сергий	(Спасский).	Месяцеслов.	Т.	1.	С.	401
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грижливо и не без въображение декорирани, изричат съответно по две реплики, 
които са напълно лишени от диалогичност и имат приветствен характер. 

След приветствията на деветимата ангели Анна се изправя на крака и като 
издига двете си ръце нагоре към небето, държейки в лявата хляба, с висок глас 
извиква: 

„Чуйте, дъщери Израилеви, ликувайте с мен, защото ще ви разкажа за чудесата 
Божии: Бездетна жена (сочи към себе си) роди радост за Израиля и ще може 
да предложи своя дар на Господа и не ще ме възпрат враговете ми, Господ Бог 
помни думите, които е дал на стадото си и посещава със Свeтото си явление 
народа си”.

След нея Иоаким се възправя на мястото си и също издига ръце към небето, 
държейки вино в лявата, обръща се наляво и надясно, като сочи с ръце и с висок 
глас казва: 

„Радвайте се, вси жени, защото ще се унищожи вашият срам, и вие, вси люде, 
защото Бог човек ще се роди от нея (сочи към Мария с ръка, а после се обръща 
към ангела); и вие, вси ангели, защото вашето обиталище ще се обнови”. После 
се обръща на всички страни и казва: „и вси твари, защото чрез Нея ще се про-
славите”... „Да се радваме прочее всички и да ликуваме и да хвалим Отца, Сина 
и Светаго Духа”.

По същия начин се редуват репликите на светите родители преди началото 
на месата, когато те буквално въвеждат, връчват малката Мария на епископа 
заедно с даровете си – виното и хляба. 

Анна, която поднася хляба с лявата си ръка, а с дясната държи ръката на Мария, 
казва с висок глас: 

„Приеми, Господи, моя плод за Теб от вечност предназначен, от Теб благословен, 
от Твоя ангел благовестен... и т.н.”. 

А също и Иоаким, издига дясната си ръка с виното, а с лявата държи ръката на 
Детето и със силен глас казва: 

„Благословен Господ Бог Израилев, защото ни сподоби с чедо и приготви избав-
лението на народа си...”  

И така, след като с голямо основание може да бъде отхвърлена хипотезата за 
източния текстови образец на praesentatio-то, анализ изискват сценичните ре-
шения и самата сцена – църковното пространство.

Трябва да се признае, че дори още по-подозрително западни в сравнение с тек-
ста изглеждат персонификациите на Синагогата и Църквата, основни участни-
ци в действото – те, като алегории на Ветхия закон, който е сменен от Новия, 
присъстват нерядко и в литературата, и в иконографията на целия християнски 
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свят, но на Запад честотата на тяхната употреба е несравнимо по-голяма. В 
случая появата им не бива да ни изненадва, защото екзегетическата връзка 
между тези две фигури и събитията от живота на Св. Богородица е съвсем 
директна. Богородица, сама храм и вместилище на Бога, бива въведена във Вет-
хия Храм и във Ветхата Светая Светих. Както Божието присъствие се покои 
между херувимските криле в кивота на старозаветния Соломонов храм (и на ски-
нията преди него), така Сама Дева Мария се явява кивот, в който се вмества 
невместимият Бог – Богочовекът Христос. Многобройни са случаите, когато 
Синагогата и Църквата се появяват като герои на „драматически” произведе-
ния на Запад, не само Богородични, но и апокалиптични. Да си припомним само 
знаменития образец на средновековната сцена – Действото за Антихриста11. 

Ако допуснем обаче, че нашият набеден автор – преносител на древната тради-
ция, Филип де Мезиер точно както се очаква от един така отдалечен от вре-
мето на дисциплинираната пунктуалност медиатор, е комбинирал своите впе-
чатления от източното честване със собствените си писателски способности, 
отбелязвайки в традицията на западната словесност само паметта за смисъла 
на изречените на гръцки език драматически реплики, тогава несъмнено описани-
ето на празненството ще носи белезите на източната църковна архитектура, 
която в ХIV век вече твърде много се отличава от западната. Можем още да 
допуснем, че Мезиер е превел архитектурните елементи на православния църко-
вен интериор с аналогичните им западни наименования. Това би било съвсем мис-
лимо, ако не срещахме в неговите подробни упътвания за мизансцена елементи 
като хор, седалки на хора, главен олтар, а от друга страна – движението към 
олтара по никакъв начин не пресича олтарна преграда или какъвто и да било там 
протоиконостас. Това показва ако не друго, то поне една съществена западна 
редакция на предаваното от този хипотетичен очевидец празнично събитие. 

След претеглянето на изброените неясноти и несъответствия между заявено-
то и очевидно наличното, което ръкописът ни представя, компромисното реше-
ние се натрапва само – дори и да е съществувал някакъв източен образец на 
Мезиеровия чин, то той е бил до неузнаваемост променен – целенасочено, от 
невъзможност за по-голяма прецизност или просто от небрежност към ориги-
нала. 

4.

И така, след като, оказва се, нямаме данни за източно драматическо произведе-
ние, свързано с празника на Въведение, и дори при особеностите на Кипърската 
културна сепарираност от империята нищо от предаденото ни събитие не сочи 
източен образец нито словесен, нито изобразителен, последен изследователски 
инструмент на разположение остава ръкописът, съдържащ чина на Въведение на 
Пресвета Богородица в Храма и писмото на Филип де Мезиер, което утвърждава 

11 Ludus de Antichristo,	Munich,	Staatsbibl.	MS	lat.	19411,	Miscellanea	Tegirinsensia	saec.	xii-xiii,	pp.	6-15,	Der Lu-
dus de Antichristo		(Munchener	Texte,	ed.	F.	Wilhelm,	i),	Munich,	1912.	Вж.	Янакиева,	Слава,	Действо за антихри-
ста – среща на апокалиптиката и политическата митология,	в:	Архив за средновековна философия и култура,	
свитък	VІІІ,	2001



2008 / брой 10 (33) Есен

77

източния произход на officio-то. 

Всъщност самият драматически чин е част от един цял том, притежание на 
Целестинското братство, както разбираме от по-късния, написан в началото 
на ХV век втори заглавен лист (първият, от края на ХIV век, ни казва, че „тази 
книга е на господина Филип де Мезиер, канцлер на кралство Кипър”). Фактът, 
че всичко съдържащо се в указания том не е по-късно от началото на ХV век, 
отменя предположението за късен препис или за късно произведение, приписвано 
на Филип Мезиер, т.е. манипулация на авторството.

Ето какво представлява томът, от който част е нашето последование:

Ръкописът MS lat. 17330 в Националната библиотека, Париж, събира няколко раз-
лични по жанр, но тематично близки произведения: 

Проповед за въведението на Дева Мария от магистър Иоан де Базилия, доктор 
по теология и генерал на монашеското братство на св. Августин

Писмо от Господин Филип де Мезиер, бивш канцлер на Кипър за празника Въведе-
ние на Светата Дева Мария

Едно чудо на Света Мария и двамата иудеи, обесени за краката, които като 
призовали Богородица, били освободени и се кръстили

Моление към Господина Свети Иоаким, отец на Дева Мария… + Чин (Officium) на 
Въведение на Света Мария (Cursus История на Въведението на Света Мария в 
шест чтения за октава + Missa Меса за този празник) 

Бележка относно officia-та на празника. (Препоръка за тържественото Въведе-
ние на Света Мария в Храма)

За някои действия на представянето на същото това Въведение на Света Ма-
рия в Храма и процесията, която трябва да се извърши по време на месата 
(представлението).

Откъсът, с който започна настоящото изследване, е от Писмото, поставено 
тук под номер 2, което освен този преамбюл съдържа и разказ как още във Ве-
неция няколко години по-рано самият Филип е инициирал празнично последование 
(cum representatione figurata), как папа Григорий сърдечно одобрил новия празник, 
сам изследвал проекта и го дал за одобрение на ученото тяло на кардиналите. 
След получаване на тяхното положително мнение папата съдействал за прие-
мането на празника като официален за западната Църква и за първи път на 21 
ноември 1372 г. Въведение Богородично било празнувано официално във францис-
канската църква в Авиньон.

Очевидно писмото е писано след 21 ноември 1372 г. Споменатото представяне 
на драматическия чин във Венеция би могло да се е случило единствено по вре-
ме на посещението на Филип Мезиер в манастира на св. Иоан Богослов там, 
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1369–70 г. Този факт, разгледан в контекста на пълната липса на свидетелства 
за кипърски проточин и неговото празнуване (освен от декларацията на самия 
Мезиер), ни позволява да допуснем, че живите впечатления, които личат от ръко-
писа на Мезиеровия чин, може да са били получени не в Кипър, а именно по време 
на престоя му във Венеция, където той е инициирал празника.

Първото свидетелство за официално празнуване на Въведение в Авиньон след 
1372 г. се съдържа в бележката под номер 5, където подробно е описано, макар и 
с незначителни разлики, praesentatio-то от проекта, представено 13 г. по-късно, 
вече при папа Климент VII. Домакини на това събитие са били отците отшел-
ници августинци. След края на месата проповед е изнесъл магистър Иоханес де 
Базилия, доктор по теология от тевтонски произход, който също е генерал на 
ордена. Тази проповед е запазена и фигурира под номер 1 в ръкописа.

Въпреки всички обещаващи препоръки и усилия на Филип Мезиер празнуването 
на Въведение Богородично не е било прието веднага и навсякъде. Шарл V, при 
когото завършва политическата си кариера Ф. Мезиер, продължава с усилията за 
окончателно въвеждане и разпространение на празника, той нарежда редовното 
му честване в придворния си параклис в Париж. Папа Сикст IV в края на ХV век 
включва официята в Бревиария като вотивен празник. Век по късно Папа Пий 
V изключва тази служба, но Сикст V я прави задължителна за цялата Римока-
толическа църква. По това време на Запад вече има седем различни служби за 
Въведение Богородично, една от които е тази на Мезиер.

Филип де Мезиер се бори за тази кауза до края на живота си със страст, която 
издава особена и сложна мотивация. Без да пренебрегваме личното му благоче-
стие, трябва да отбележим, че миротворството и мащабните геополитически 
проекти винаги са били негова амбиция. Освен Ордена на Страстите Христо-
ви, който е трябвало да надмине по ревност и влияние този на тамплиерите и 
чийто устав е написал отново сам Филип Мезиер – както той твърди, по модел 
на Саладиновата войска – кръстоносецът е мечтал и се е опитвал да инициира 
съюз на Англия и Франция, тогава намиращи се във война, с цел те да отвоюват 
Светата земя. Друг един проект на Мезиер е бил обединяването на Иерусалим-
ското кралство и кралство Кипър – също неуспешен. Известно е, че Мезиер е 
мечтаел и възсъединяването на Източната и Западната църква. 

А може би странният чин, който е бил препоръчан с авторитета на древните, 
е бил също малка брънка от мащабните романтични проекти на този късен 
рицар.
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Владимир Градев

за ПоЛитическата теоЛогиЯ 

на карЛ шмит

През 1922 г. Карл Шмит1, блестящ юрист конституционалист и вече утвърдил 
се на сцената на Ваймарската република мислител, католик по произход, образо-
вание и вдъхновение, публикува своята Политическа теология, в която формулира 
принципа за наличието на историческа и систематична аналогия между теоло-
гическите и политическите понятия.

Карл Шмит въвежда понятието политическа теология, за да изтъкне съответ-
ствието между политико-социалната структура на дадена епоха и изразяваните 
от нея теологически понятия. Неговото определение е прочуто: „Всички най-зна-
чими понятия на модерното учение за държавата са секуларизирани теологиче-
ски понятия. Не само на основата на историческото им развитие, тъй като са 
минали в учението за държавата от теологията, тъй както, например, всемо-
гъщият Бог се е превърнал във всемогъщ законодател, но и в систематичната 
им структура, чието познаване е необходимо за социологическото разглеждане 
на тези понятия”2.

Историческата аргументация на Шмит изяснява процеса и начина на превръ-
щане на теологичните в политологични понятия. Политическата теология на 

1	 Карл	Шмит	(1888	–	1985).	Професор	по	публично	право	в	Берлинския	университет.	След	Втората	световна	
война	е	затворен	за	сътрудничество	с	националсоциалистическия	режим.	След	около	година	е	освободен,	но	
е	лишен	от	право	да	преподава	и	прекарва	остатъка	от	дългия	си	живот	в	родния	си	град	Плетенберг	(Вестфа-
лия),	където	продължава	активно	да	пише	и	да	формира	интелектуалния	елит	на	европейската	десница.	Сред	
многобройните	му	творби	следва	да	се	отбележат:	Политически романитзъм	(1919),	Диктатурата	(1921),	Поли-
тическа теология	(1922),	Римски католицизъм и политическа форма	(1924),	Учението за конституцията	(1928),	
Понятието за политическото	(1932),	Земя и море	(1942),	Номосът на земята	(1950),	Хамлет или Хекуба	(1956),	
Политическа теология II	(1970).		
2	 Carl	Schmitt,	Politische Theologie,Berlin, Duncker	&	Humblot,	1982,	S.40.	

Проф. дфн. Владимир Градев преподава теория на 
религията в специалност културология на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. От 2001 до 
2006 г. е посланик на България при Светия престол и 
Малтийския орден. Автор е на книгите Прекъсването 
на пътя (2000), Политика и спасение (2005), Между 
абсолютното тайнство и нищото (2007).
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Средновековието създава учението за християнската държава, за нуждаещия 
се от божественото основаване обществен ред. Модерната епоха разделя тео-
логическия и политическия елемент. Шмит показва обаче, че модерността про-
изтича от теоретичните и институционални опосредствания на свещеното в 
християнската религия и следователно не е автономна, както претендира на-
следената от Просвещението идеология. Новото време, с други думи, съвсем не 
е ново начало, то нито е създало само себе си, нито е самодостатъчно, а има 
твърде дълга история зад гърба си, която и днес продължава да налага непрес-
танното преработване на отношението политика и религия, отношение, което 
модерността схваща преди всичко като разделяне и неутрализиране.

Карл Шмит изследва различните логики и системи, които обосновават това 
разделяне и неутрализиране. От първостепенно значение за него е формалният 
подход на Хобс3, който съчетава публичното изпразване на Божествената тран-
сцендентност (политическата функция на Бог е да бъде единствено гарант за 
пълното подчинение на суверена) и частното  интериоризиране от отделния 
индивид (което е решаващо за изграждането на модерния субект). 

Просвещението също притежава своя политическа теология в лицето на деизма, 
„изключва Бог от света, но продължава да вярва в съществуването му... Либе-
ралната буржоазия желае Бог да не е активен; желае монархът да е без власт”4. 
Тъй както Богът на Нютон е гарант за съществуващия природен ред и закони, 
но не се меси в световните дела, така и конституционният монарх „царува и не 
управлява”, а либералната държава „администрира и не управлява”.

На либералния деизъм Шмит противопоставя радикалния теизъм на тримата 
контрареволюционери: Дьо Местр, Бонал и Доносо Кортес5 (Бог е субстанци-
ята, която единствена дава смисъл и устойчивост на политическия ред). Тази 
нагласа би могла да се опише с реакцията на доктора в романа на Тургенев В 
навечерието, който, запитан с безпокойство от приятел на агонизиращия рево-
люционер Инсаров: „А след кризата?”, отговаря сухо: „След кризата? Изходът 
е двоен: Aut Caesar, aut nihil”6. Представата, че изходът от кризата е възможен 
само с изключителни мерки, съответства на идеята за непроницаемия Бог, кой-
то снема по своя воля природните закони.

В обсега на вниманието на Шмит обаче е не само католическият консервати-
зъм, но и модерният протестантизъм с неговата способност да раздели край-

3	 Виж.	Carl	Schmitt,	Der Leviathan in der Staatslehre des Thommas Hobbes	 (1938),	Koeln,	Hohenheim	Verlag,	
1938.
4	 Ibid.,	S.	59.
5	 На	тези	трима	„философи	на	контрареволюцията”	Шмит	посвещава	четвъртата,	последна	глава	на	своята	
Политическа теология. Жозеф	дьо	Местр	(1753	–	1821)	през	епохата	на	Реставрацията	е	основният	защитник	
на	теокрацията.	Шмит	открива	в	него	теоретика	на	децизионизма.	Луи-Шарл-Амброаз	Бонал	(1754	–	1840)	
през	1790	г.	е	депутат	в	следреволюционното	Народно	събрание,	но	го	напуска	поради	религиозните	си	убеж-
дения	и	емигрира	през	периода	на	терора	в	Германия.	Голямата	му	творба	е	Теория на политическата и ре-
лигиозната власт.	Шмит	 го	разглежда	като	основател	на	 традиционализма.	Доносо	Кортес	 (1809	–	1853)	е	
испански	политик	и	дипломат,	чието	най-забележително	произведение	е	Опит върху католицизма, либерализма 
и социализма.	Шмит	открива	в	него	първия	теоретик	на	диктатурата.
6	 Иван	Тургенев,	В навечерието,	гл.	25.
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ното и безкрайното и същевременно да осъществи помирението между субекта 
и света, който намира своето най-пълно и систематично разгръщане във Фило-
софията на правото на Хегел. За лутеранския философ католическото схващане 
изразява всъщност единствено слабостта на произволното, защото се отнася 
към една външна сила, опора, върху която да се изгради държавата. Хегел от-
хвърля и буржоазния либерализъм, който намира абсолютното не в божестве-
ното, а в някаква друга основополагаща инстанция (човечеството, науката). И 
за католиците, и за либералите държавата се оказва само необходим момент, 
вън от който, някъде другаде е абсолютното. За Хегел обаче с Революцията 
абсолютното вече е влязло в историята7 и оттогава държавата е знаещата 
себе си нравствена действителност на духа, тя е всеобщото, а Църквата 
само особеното, защото продължава да схваща абсолютното единствено във 
формата на чувството и представата, като чужда, външна даденост. За Хегел 
модерното разделяне между политика и религия е „чудовищно изстъпване”, на 
което той противопоставя нравствеността на държавата, т.е. „духът, като 
стоящ в света”, като осъществяващ се в иманентната, самоосъзнаваща се и 
самооправдаваща се сфера на света8. 

В „политическата теология” влизат и откритият атеизъм на Маркс9 и Баку-
нин10, а също и бунтът на Ницше, който въстава срещу всяко теологическо 
опосредстване на политическото. Несъмнено, от най-непосредствено значение 
за самия Шмит е индивидуалистичната политическа теология на Макс Вебер, 
който разглежда модерността като изработване и осъществяване на рационал-
ното субективно действие, което извлича собствената си сила на разомагьо-
сване на света от християнската традиция. 

Юристът Шмит се стреми да подеме, но и да се разграничи от Веберовата „со-
циология на понятията”11 и да осветли по нов начин политическо-теологическия 
процес на Запада, който води до изпразването от съдържание, до отсъствие-
то на всяко трансцендентно основание на политическото. „Всички най-значими 
понятия на модерното учение за държавата са секуларизирани теологически 
понятия”. Ханс Блуменберг съзира в този лапидарен израз „най-силно изразената 
формула на теоремата на секуларизацията”12. Шмит разбира секуларизацията 
като процеса на модерността, в който трансцендентният гарант на реал-
ността се замества от други иманентни форми на реалността: държавата, 

7	 Или	както	пише	Хегел	за	триумфалното	влизане	в	Йена	на	Наполеон:	„Видях	Императора	–	тази	душа	на	
света	–	да	прекосява	на	кон	града”	(писмо	от	13	октомври	1806	г.	до	Нитхамер).
8	 Виж.	Хегел,	Философия на правото,	§	272,	С.	Гал-ико,	2000,	с.	331-346.
9	 В Бележка за Хегеловото схващане за държавата	(1843)	Маркс	обвинява	Хегел,	че	учението	му	за	държава-
та	в	действителност	е	политическа	теология	и	му	противопоставя	своята	политическа	икономия.
10	 Бакунин	в	своя	памфлет	Политическата теология на Мацини и Интернационала	(1871	г.)	напада	италиан-
ския	революционер,	че	вместо	политическа	философия	прави	политическа	теология	много	по-близка	до	морал-
ната	теология,	проповядвана	от	Католическата	църква,	отколкото	до	истинското	революционно	действие.
11	 В	края	на	Първата	световна	война	Шмит,	макар	и	вече	бляскаво	започнал	своята	собствена	академич-
на	кариера,	усърдно	посещава	лекциите	на	Макс	Вебер.	Първият	вариант	на	Политическата теология	е	пуб-
ликуван	под	заглавието	Социология на понятието суверенност и политическа теология	във	възпоменателния	
сборник	за	Вебер	  Hauptprobleme der Soziologieziе. Errinerungsgabe für Max Weber,	hrsg.	 von	Melchior	Palyi,	
München/Leipzig,	1922.
12	 	Hans	Blumenberg,	Die Legitimität der Neuzeit,	Frankfurt	a.	M.,	Suhrkamp,	1974,	S.	97. 
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обществото, отделния индивид. Задачата е конкретно да се „разкрие кой в 
историческата практика е взел принадлежащите на Бога функции да изграж-
да най-висшата форма на действителността и да бъде върховен източник на 
легитимността”13. В своята Политическа теология Шмит дава метод за ин-
терпретиране на модерността като секуларизация, предлага херменевтика на 
политическата модерност, която преинтерпретира претенцията за пълно еман-
ципиране на политиката от религията (т.е. претенцията за самоообосноваване 
и самооправдаване на крайността), като разкрива модерността като епоха, в 
която изключението – отсъствието на основополагаща реда трансцендент-
на инстанция и следващият от това непрестанен конфликт – е „нормалното” 
състояние, като същевременно именно това отсъствие на основополагаща и 
гарантираща реда трансцендентност прави още по-силна тенденцията към 
създаване и изграждане на формален политически ред. Видно е, че телосът на 
политическата теология за католика юрист не е спасението или изкуплението 
(и в това е радикалната разлика с политическата теология на евреина матери-
алист Валтер Бенямин), а създаването, изграждането и съхраняването на реда, 
удържането на формата.

Секуларизирането на юридическите понятия е израз на формирането на новия 
обществен ред през ХVII век14: раждането на модерната държава от религиоз-
ните войни, борбата между Църква и държава, противопоставянето на „земя и 
море”, навлизането в глобалната ера15. Шмит разкрива политическата история 
на Запада като последователно секуларизиране на волята за власт. Преходът се 
извършва от теологическия център на властта (религиозните войни през ХVI и 
ХVII век) през метафизическия (изграждането на абсолютистката държава през 
ХVII век) и моралния (Просвещението и Френската революция) към икономиче-
ския (религиозно неутралната държава през ХIХ век и класовата борба), за да се 
достигне днес до господството на техниката (епохата на кризата на национал-
ната държава и globale Zeit). Следването на различните етапи съвсем не е възхо-
дящо, те са кристализации на разнородните динамики на европейската култура. 
Различните центрове на властта не снемат в себе си множествеността на 
феномените на епохата, а поляризират нейната динамика. Историческият ри-
тъм се определя от неизбежната двуполюсност на процеса на секуларизацията: 
обновяващото нахлуване на политическото и последващото му неизбежно не-
утрализиране: „Европейското човечество се движи постоянно от бойното поле 
към неутралния терен, който едва отвоюван, се превръща пак в бойно поле и се 
налага отново да се търсят необходимите неутрализиращи сфери”16.

Шмит изхожда от положението, че модерността е секуларизация на християн-
ската традиция, но дава своя специфична интерпретация на това твърдение. 
Модерността не е, както смята Хегел, плод на прогресивното разгръщане на 
една идентична субстанция (Духът), която се отърсва от старите и приема 

13	 Carl	Schmitt,	Politische Theologie,	S.	73.
14	 На	създаването	на	този	нов	обществен	ред	Шмит	посвещава	своя	magnum opus Номосът на земята,	Der 
Nomos der Erde,	Berlin	Duncker&	Humbolt,	1950.
15	 Carl	Schmit,	Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Leipzig,	Reclam,	1942.
16	 Carl	Schmitt,	Der Begriff des Politischen,	Berlin,	Duncker&Humblot,	1963,	S.	101.
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нови форми (философията и държавата на мястото на религията и Църквата), 
още по-малко тя може да се разглежда като утвърждаване на автономния, са-
мообосноваващия се и самодостатъчен разум. Модерността, според Шмит, е 
радикално прекъсване, разрив, постоянна революция. Взаимодействието между 
традиция и настояще, между теологическите и политическите понятия е абсо-
лютно необходимо за разбирането на модерността, ала това не е прогресивно, 
нито пък регресивно отношение, а е отношение на постоянно концептуално 
преобразуване, на формална приемственост и субстанциално прекъсване.

Шмит смята, че със своята политическа теология е открил и премахнал онова, 
което пречи да се види и разбере същността на политическото. Както класи-
ческата метафизика и теология (това, което Хайдегер нарича онто-теология) 
са свеждали въпроса за битието до този за Върховното биващо (Ens supremum), 
така и принципът на политическото досега е бил търсен в друга сфера и то е 
било обърквано с метафизическото или теологическото. Затова и историята на 
Запада, по думите на Шмит, е „заплетено кълбо от символи и алегории, паралели 
и аналогии, метафори, проекции и ретроспективни преноси” на теологическото 
в политическото от едната сфера в другата и обратно. С утвърждаването 
на модерността легитимността на съществуващия ред, суверенността, дър-
жавата и другите инстанции на политиката губят своята очевидност и това 
позволява да се види постоянното взаимно препращане между политическото и 
теологическото. Задачата на Шмит е да разкрие механизмите на тази преносна 
структура, да предложи, по думите на Жак Дерида, една определено нетеоло-
гическа „ре-конструкция на политическото”: „казваме политолог, защото ако 
Шмит е юрист историк на теологическо-политическото, то е понеже се стреми 
да даде de jure неговите концептуални основания, неговите феноменологични и 
семантични основания на една наука на политическото като такова. Той е поли-
толог, който не признава на никое друго регионално знание, на никой друг опит, 
освен на политическия, правото да основе политология, онтология или епистемо-
логия на политическото”17. Политическото не може да се основе на държавата, 
защото според първото изречение на Понятието за политическото „понятието 
за държавата предпоставя понятието за политическото”. Ала то не може да се 
основе и на теологията, защото в сърцето на християнското учение за божест-
веното е налице „истинска теологическо-политическа стазиология18”. За ради-
калното реконструиране на политическото не е достатъчно само да се покаже 
политическото като автономна сфера, защото „разбрахме, че политическото е 
цялото19”, пише Шмит в бележката си към второто издание на Политическата 
теология от 1933. Политиката за Шмит не е определена сфера, а е Цялото, 
das Totale, което, както проницателно отбелязва Якоб Таубес, се характеризира 
с такава интензивност, че „всичко може да стане политическо... Политическо 
може да стане всяко действие, което е на живот и смърт, в чийто хоризонт се 

17	 Jacques	Derrida,	Politiques de l’amitié,	Paris,	Galilée,	1992,	p.	135.
18	 Carl	Schmitt,	ibid,	p.	173,	voir	aussi	p.	127.
19	 Ала	тъкмо	догмите,	понятията	на	теологическото,	позволяват	истински	да	се	разграничи	и	разплете	възелът,	
да	се	прекъсне	крайността,	да	се	отвори	човешкият	свят	именно	като	се	забрани	на	политическото	да	бъде	das 
Totale.	Виж	по-подробно,	Вл.	Градев,	Политика и спасение,	с.	53-78.
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явява изключението”20.

Действително, едно нетеологическо основаване на политическото трябва да 

има същата основополагаща радикалност като теологическото, без да бъде 

обаче негова производна или пренос. Именно в това е структурната аналогия 

между теологическото понятие за „чудото” и политическото за „решението”. 

Ключът, който дава Шмит за разбирането на това що е политическа теология, 

е аналогията между суверенността като решение за изключителното положение 

и чудото в традиционния религиозен смисъл: политическото решение е секула-

ризация на чудото (като него то суспендира нормата, законите на обичайното, 

нормално положение на нещата). Ала в това решение политиката не се позовава 

повече на Бога, на основополагащата трансцендентна инстанция, чийто ред 

властта трябва да съблюдава и чиито заповеди да изпълнява. Политическата 

власт в модерната епоха е суверенна, абсолютна и свободна власт и тъкмо с 

това тя е аналогична на божествената власт, на трансцендентността, която 

е секуларизирала и изпразнила от съдържание. Характерно за модерността е 

тъкмо отсъствието на основополагаща инстанция, на традиционното учение 

за създаването на реда и неговото легитимиране чрез свързването му с вър-

ховен трансцендентен източник на властта. Модерната власт е аналогична с 

божествената най-вече в способността да разруши, да преобразува всеки ред.

Безспорно, генеалогията на модерната политика от теологията е от голямо 

значение, ала виждаме, че истинската провокация на Шмит не е в извеждането 

на едната сфера от другата, а в структурната аналогия между тях. Шмит оп-

ределя „аналогията” не в схоластичния смисъл на analogia entis, разбирана като 

сътворения и гарантиран от Създателя ред, а просто като формална аналогия, 

която в политическите понятия на модерността отчита отсъствието на Вър-

ховното същество като техен фундамент. Аналогията позволява чрез изслед-

ването на функцията на теологичните понятия да се осветли функцията на 

политическите понятия в дадена обществена система. Но аналогия в случая не 

означава, че се пренасят понятия от една сфера в друга, от теологията в по-

литиката, а че политическото има същата радикалност като теологическото. 

Това, което теологическото е за вярата, политическото е за правото. Не става 

следователно дума за извеждане на политическото от теологическото, нито за 

превод на съдържанието от едната сфера в другата, а за формална аналогия 

при разграничаването на сферите на религията и политиката през модерната 

епоха. Суверенното решение, както вече бе отбелязано, играе същата роля в 

политиката, както чудото в теологията, но не произхожда от него. 

Ако въпросът „Кой решава?” е главният политически въпрос, който ще пребъде, 

докато хората са хора, то е, защото историята по своята същност е polemos, 

която никоя външна, пък била тя и теологическа инстанция не може да премахне. 

Войната, конфликтът, stasis е постоянното „изключително положение” на човеш-

20	 Jacob	Taubes,	Ad Carl Schmitt,	Berlin,	Merve	Verlag,	1987,	S.	70.
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ката участ21. Шмит предупреждава, че неговото изключително положение няма 
нищо общо с конкретно „извънредно положение”, че то дава същностната съби-
тийност на политиката и историята22, че политическото, както показва крите-
рият за неговото отличаване, има изначално отношение към разграничението 
приятел/враг, защото има изначално отношение към смъртта и радикалното 
поставяне под въпрос на съществуването.

Политическата теология следователно не е дедукция, извеждане на политиката 
от теологията. Шмит не интерпретира модерността като осъществяване в 
иманентността на онази същност, която християнството дава като eschaton 
(Карл Льовит) или като естествен и обективен фундамент на човешкия опит 
(Лео Щраус). Политическата теология не е теория за теологическото осново-
полагане на политиката, а е генеалогия на модерността и нейната задача е да 
разкрие хоризонта на отсъствие на трансцендентност, в който се дава поли-
тическото в модерната епоха. Шмит използва понятията на теологическото не 
за да основе политическото, а напротив, за да изтъкне липсата на основание 
и за да изяви онази абсолютна (в смисъл на откъснатост от всичко трансцен-
дентно) свобода, която трябва да намери своя израз в определена политическа 
форма и ред. Политиката запазва от религията единствено формалните теоло-
гични понятия (като суверенно сътворяване и преобразуване на реда), като ги 
изпразва от каквото и да е било собствено съдържание. Накратко, отношението 
между модерната политика и традиционната теология за Шмит е двойно: от 
една страна, политиката се структурира около отсъствието на основопола-
гаща божествена субстанция (и в това именно е нейната, противостояща на 
религията, модерност), от друга, тя запазва и възпроизвежда, но чисто формал-
но и инструментално, създаващата ред и единство функция на монотеизма. И 
именно в това двойно и противоречиво отношение Карл Шмит открива „христи-
янските корени” на Европа и модерността.

21	 В	християнската	перспектива	историята	остава	отворена.	Човек	е	призован	към	нещо	друго,	отвъд	край-
ността	на	войната	и	междуособиците.	Конфликтите,	stasis,	не	могат	да	бъдат	отречени,	ала	те	нямат	последната	
дума,	защото	човек	е	призован	към	мира.	Ала	този	мир	само	Бог	може	да	го	даде,	и	то,	при	условие	че	без	
да	престане	да	бъде	суверенен,	върховен,	със	своето	извечно,	свободно	решение	за	Творението,	Той	влезе	в	
историята,	за	да	разпръсне	Своя	Дух,	който	ще	направи	нови	всички	неща,	за	да	унищожи	най-последния	враг,	
смъртта,	и	да	даде	всичко	на	Сина,	този	влязъл	в	историята	Бог,	на	Отец,	„за	да	бъде	Бог	всичко	у	всички”	(ср.	
1	Кор.	15:20-28).	
22	 Може	да	се	каже,	че	изключителното	положение	играе	в	политическата	теология	на	Шмит	ролята,	която	има	
смъртта	в	онтологията	на	Хайдегер.	
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Карл Шмит

ПоЛитическа теоЛогиЯ

Всички отчетливи понятия на модерното учение за държавата са секуларизи-
рани теологически понятия. Не само по историческия си произход, защото са 
били пренесени от теологията върху учението за държавата, като например 
всемогъщият Бог е станал всесилен законодател, но и в своята систематична 
структура, чието разкриване е необходимо за едно социологическо разглеждане 
на тези понятия. Извънредното положение има за правото значение, аналогич-
но на онова, което има чудото за теологията. Едва тогава, когато е налице 
съзнанието за такава аналогична позиция, става възможно да се схване разви-
тието, което философските идеи за държавата са претърпели през последните 
столетия. Защото идеята за модерната правова държава се налага с деизма, с 
една теология и метафизика, която прокужда чудото от света и отрича точно 
толкова съдържащото се в понятието за чудото прекъсване на естествените 
закони, постановяващо чрез непосредствена намеса едно изключение, колкото и 
непосредствената намеса на суверена във важещия правен ред. Рационализмът 
на Просвещението е отхвърлял извънредния случай във всяка форма. Ето защо 
теисткото убеждение на консервативните идеолози на Контрареволюцията е 
могло да опита да укрепи идеологически личния суверенитет на монарха с ана-
логии от една теистка теология.

Отдавна насочвам към фундаменталното систематично и методично значе-
ние на подобни аналогии (Ценността на държавата, 1914; Политическа роман-
тика, 1919; Диктатурата, 1921). Принуден съм да си запазя за друго място 
едно подробно изложение на значението, коeто понятието за чудото има в 
тази взаимовръзка. Тук представлява интерес само това, доколко тя е важна 
за една социология на юридическите понятия. Най-интересната политическа 
употреба на такива аналогии се среща при контрареволюционните католически 
философи на държавата, при Боналд, Дьо Местр и Доносо Кортес. При тях и 
от пръв поглед може да се схване, че става въпрос за една понятийно чиста, 
систематична аналогия, а не за някакви мистически, натурфилософски или пък 
романтически алабализми, които намират всевъзможни символи и образи както 
за всичко останало, така и естествено, за държава и общество. Най-чистото 
философско изказване относно онази аналогия се намира обаче в Nova Methodus 
(§§ 4, 5) на Лайбниц. Той отхвърля сравнението на правната наука с медицината 
и математиката, за да изтъкне систематичното родство с теологията: двете 
притежават един duplex principium, ratio-то (поради това има една естествена 
теология и едно естествено право) и scriptura-та, т.е. една книга с позитивни 
откровения и разпоредби.

Адолф Менцел отбеляза в една статия, Естествено право и социология (Виена 
1912), че днес социологията се е нагърбила с функции, които през ХVII и ХVIII век 
е упражнявало естественото право, а именно с това да изразява изисквания за 
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справедливост, философско-исторически конструкции или идеали. Той изглежда 
счита, че по тази причина социологията стои по-долу от правото, което било 
станало позитивно, и се стреми да покаже, че всички досегашни социологически 
системи свършват в това да снабдяват „политически тенденции с ореола на 
научността”. Онзи обаче, който си даде труд да изследва държавно-правната 
литература на позитивното право в посока на последните  понятия и аргумен-
ти, вижда, че на всички места се намесва държавата, ту решавайки, изпречила 
се като един deus ex machina на пътя на позитивното законодателство, един 
спорен въпрос, който свободното действие на юридическото познание не е могло 
да доведе до всеобщо убедително решение, ту като благия и милостивия, който 
чрез помилвания и амнистии доказва превъзходството си над своите собствени 
закони; все същата необяснима идентичност, като законодател, като изпълни-
телна власт, като полиция, като помилваща инстанция, като социална грижа, 
така че пред един наблюдател, който се старае да добие впечатление за обща-
та картина на днешното право от известна дистанция, се разкрива един голям 
маскарад, в който държавата действа под много костюми, но като все същата 
невидима персона. „Всемогъществото” на модерния законодател, за което се 
узнава във всеки учебник по държавно право, не е извлечено само езиково от 
теологията, но и в детайлите на аргументацията изплуват теологични реми-
нисценции.

Най-често, разбира се, с полемична цел. В позитивистичната епоха човек с охо-
та упреква своя научен противник, че правел теология или метафизика. Ако 
упрекът беше повече от чисто и просто оклеветяване, можеше поне да се яви 
въпросът, откъде произлиза всъщност склонността към подобни теологични и 
метафизични залитания; трябваше да се проучи дали те следва да се обясняват 
исторически, може би като по-късен ефект на монархисткото учение за държа-
вата, което отъждествява теисткия Бог с краля, или навярно в основата им са 
залегнали систематични и методични необходимости. Напълно съм съгласен, че 
има юристи, при които вследствие на една неспособност да се овладеят мислов-
но противоречиви аргументи или възражения държавата се явява с един вид късо 
съединение на мисленето, така както при някои метафизици бива злоупотребено 
с Божието име за подобни цели. Но с това все още не е отговорено на същин-
ския въпрос. Досега са се задоволявали само със загатвания мимоходом. В съчи-
нението върху закона във формален и материален смисъл (с. 150) Хенел е привел 
старото възражение, че било „метафизика” да се изисква обединението на всич-
ки държавни функции в един-единствен орган поради необходимата цялостност 
и планомерност на всяка държавна воля (която необходима цялостност и плано-
мерност той значи по никакъв начин не оспорва). Пройс (в Юбилейното издание 
в чест на Лабанд, 1908, II, с. 236) се опитва да защити своето кооперативистко 
понятие за държава също посредством това, че натиря противника в теоло-
гичното и метафизичното: понятието за суверенитет в учението на Лабанд и 
Йелинек за държавата и теорията за „изключителните властови правомощия на 
държавата” превръщат държавата в един абстрактен квазииндивид, един „uni-
cum sui generis”, с неговия възникнал чрез „мистично пораждане” властови моно-
пол. Според Пройс това е едно юридическо предрешаване на богопомазаността 
на монарсите, повторение на Мауренбрехеровите учения с тази модификация, че 
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на мястото на религиозната бива поставена юридическата фикция. Докато по 
такъв начин един представител на органичното учение за държавата упреква 
своя противник, че теологизира, в критичните си студии върху понятието за 
юридическа личност (Архив по публично право, V, 1890, с. 210, 225, 244). Берначик, 
обратно, привежда възражение тъкмо срещу органичното учение за държавата 
и гледа да приключи един обзор на Щайн, Шулце, Гирке и Пройс със следната 
язвителна забележка: Ако от своя страна органите на целокупната личност 
следва да бъдат личности, то всяко административно учреждение, всяко съди-
лище и пр. би било една юридическа личност и при все това държавата като 
цяло пак би била една-единствена такава юридическа личност. „Сравнен с това, 
опитът да се схване догмата за триединството би представлявал една нищо 
и никаква работа”. И мнението на Стобс, че целокупното търговско съсловие 
било една юридическа личност, той омаловажава с изказването, че не разбирал 
„подобни мисловни завои, повторно напомнящи на догмата за триединството”. 
Действително, сам той заявява: „Още в понятието за правоспособност е зале-
гнало това, че източникът на същата, държавният правен ред, трябва да поло-
жи самия себе си като субект на всяко право, следователно като юридическа 
личност”. Както изглежда, за него това полагане-на-самия-себе-си е толкова 
просто и понятно, че той споменава едно отклоняващо се мнение само „като 
куриозност”, без да се пита защо следва да бъде логическа необходимост от 
най-висока степен това, че източникът на правоспособността, а именно прав-
ният ред, и то държавният правен ред, полага самия себе си като продукт, как-
то когато Щал казва, че винаги само една личност можела да бъде основанието 
на друга личност.

Келзен има заслугата, че от 1920 г. насам указва със свойствения за него ак-
цент на методичното родство между теология и право. В последното си съчине-
ние върху социологическото и юридическото понятие за държава той привежда 
множество, наистина разпръснати, аналогии, които обаче издават за едно по-
дълбинно идейно-историческо разбиране вътрешната разнородност на негова-
та теоретико-познавателна изходна точка. Защото в основата на неговото 
държавно-правно отъждествяване на държава и правен ред е залегнала една 
метафизика, която отъждествява естествена и нормативна законовост. Тя е 
произлязла от едно изцяло естественонаучно мислене, почива върху отхвърля-
нето на всеки „произвол” и се стреми да прокуди всяко изключение от сферата 
на човешкия дух. В историята на онзи паралел между теология и право подобно 
убеждение намира най-удачно своето място навярно при Дж. Ст. Мил. Той също 
подчертава в интерес на обективността и поради страх от произвол абсо-
лютната валидност на всеки вид закон, но като че ли не приема – подобно на 
Келзен – че свободното действие на юридическото познание би могло да оформи 
космоса на своята система от която и да е позитивна маса от закони; тъй 
като по този начин обективността бива снета отново. Дали безусловният по-
зитивизъм се придържа непосредствено към подхвърления му закон, или тепърва 
си дава труд да изфабрикува една система, би следвало да е безразлично за една 
метафизика, която без предисловие изпада в патетиката на обективността. 
Фактът, че Келзен оперира с едно изцяло естественонаучно понятие за причина 
веднага щом направи и крачка отвъд своята методологична критика, проличава 
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най-красноречиво в това, че той смята, че Хюмовата и Кантовата критика на 
понятието за субстанция могат да бъдат пренесени върху учението за държа-
вата (Понятие за държава, с. 208), без да забелязва, че понятието на схоластич-
ното мислене за субстанция е нещо съвсем различно от онова на математико-
естественонаучното мислене. Различаването между субстанция и упражняване 
на едно право, което има фундаментално значение в догматичната история на 
понятието за суверенитет (обърнах внимание на това в книгата си за дикта-
турата, с. 44, 105, 194), изобщо не може да бъде схванато с естественонаучни 
понятия и при все това представлява един съществен момент на юридическата 
аргументация. В обосновката, която Келзен дава на своето демократично верую, 
заявява себе си открито изоснови математико-естественонаучният характер 
на неговото мислене (Архив по социология, 1920, с. 84): демокрацията е изразът 
на един политически релативизъм и на една освободена от чудеса и догми науч-
ност, основана върху човешкия разсъдък и съмнението на критиката.

На социологията на понятието за суверенитет  е необходимо да добие ясно-
та относно социологията на юридически понятия изобщо. Онази систематична 
аналогия на теологически и юридически понятия бе откроена тук поради това, 
че една социология на юридически понятия предпоставя една последователна 
и радикална идеология. Би било недоразумение да се мисли, че тук е заложена 
една спиритуалистична в противовес на една материалистична философия на 
историята. Политическата теология от времето на Реставрацията предлага 
все пак една превъзходна илюстрация към тезата, която Макс Вебер изложи в 
своята критика на Щамлеровата философия на правото, а именно, че на една 
радикално материалистична философия на историята можело по неопровержим 
начин да се противопостави една също толкова радикална спиритуалистична 
философия на историята. Защото контрареволюционните автори са обяснявали 
политическите промени с една промяна на светогледа и са извеждали Френс-
ката революция от философията на Просвещението. Било е само една чиста 
антитеза, когато, обратно, радикални революционери са приписвали промяната 
в мисленето на промяната в политическите и социалните отношения. Още през 
двайсетте години на ХIХ век в Западна Европа, особено във Франция, е било 
една ширеща се догма това, че промени в религията, философията, изкуство-
то и литературата са тясно свързани с политически и социални състояния. В 
марксистката философия на историята тази взаимовръзка е радикализирана в 
посока на икономическото и е взета на сериозно по един систематичен начин, 
като за политическите и социалните промени също бива потърсена една от-
правна точка, която бива намерена в икономическото. Това материалистично 
обяснение прави невъзможно едно изолирано разглеждане от идеологически поря-
дък, защото вижда навсякъде само „рефлекси”, „отражения”, „предрешавания” на 
икономически отношения, т.е. работи последователно с психологически обясне-
ния, тълкувания и поне в своята вулгарна версия, с подозрения. Тъкмо поради своя 
монолитен рационализъм обаче то може лесно да се преобърне в едно ирациона-
листично схващане за историята, понеже разбира всяко мислене като функция 
и еманация на витални процеси. Анархо-синдикалисткият социализъм на Жорж 
Сорел е съумял по този начин да свърже Бергсоновата философия на живота с 
икономическото схващане на Маркс за историята.
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И двете – спиритуалистичното обяснение на материални процеси и материа-
листичното обяснение на духовни феномени – се стремят да изнамерят при-
чинни взаимовръзки. Изпърво те установяват едно противоречие на две сфери 
и впоследствие разтварят това противоречие пак в едно нищо чрез свеждане 
на едното към другото, подход, който с методична необходимост следва да се 
превърне в карикатура. Щом Енгелс разглежда калвинистката догма за предоп-
ределението като отражение на безсмислието и непредвидимостта на капита-
листическата конкурентна борба, то може със същия успех модерната теория 
за относителността и нейният триумф да се сведат до валутните отношения 
на днешния световен пазар, и тогава би била намерена тяхната икономическа 
база. Съществува една езикова практика, която би обозначила това като соци-
ология на едно понятие или на една теория. Тук то не представлява интерес. 
Другояче стоят нещата със социологическия метод, търсещ за определени идеи 
и интелектуални формирования типичния кръг от личности, който вследствие 
на своята социологическа ситуация достига до определени идеологически резул-
тати. В този смисъл имаме социология на юридически понятия тогава, когато 
Макс Вебер извежда диференцирането на предметните области на правото от 
формирането на вещи в правото лица, служебни носители на съдебната власт 
или юридически съветници (Социология на правото, II, § I). Социологическото 
„своеобразие на кръга от личности, който се занимава професионално с право-
образуване”, обуславя определени методи и очевидности на юридическата аргу-
ментация. Но и това все още не е социология на едно юридическо понятие. Да 
се изведе един понятиен резултат от социологическия носител, е психология и 
установяване на определен тип мотивация на човешко действие. Това действи-
телно е един социологически проблем, но не онзи на социологията на едно поня-
тие. Бъде ли приложен върху духовни постижения, този метод води до обяснения 
въз основа на средата или даже до духовитата „психология”, известна като со-
циология на определени типове, на бюрократа, адвоката, професора на държавна 
служба. Той би открил например една социология на Хегеловата система в това, 
че окачествяват последната като философия на професионалния доцент, чиято 
икономическа и социална ситуация му дава възможност да осъзнае със съзерца-
телна невъзмутимост абсолютното съзнание, т.е. да упражнява професията си 
на доцент по философия; или пък би могло Келзеновата юридическа теория да 
се разглежда като идеологията на работещия при променливи политически ус-
ловия бюрократ-юрист, който, поставен под най-различни форми на господство, 
се стреми с релативистка невъзмутимост спрямо моментната политическа 
власт да преобразува систематично подхвърлените му позитивни разпоредби и 
предписания. В своя доведен докрай маниер това е онзи тип социология, който 
ни препраща по превъзходен начин към изящната литература, един социално-
психологически „портрет”, чийто подход не се различава от духовитата лите-
ратурна критика, например тази на Сент-Бьов.

Съвсем друго нещо е социологията на понятия, която бива предложена тук и 
която единствена има изгледи за научен резултат по отношение на едно поня-
тие като онова за суверенитета. Към нея спада това, че, като се отива отвъд 
юридическата понятийност, ориентирана към най-близките практически инте-
реси на правния живот, бива намирана последната, радикално систематична 
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структура, и тази понятийна структура бива сравнявана с понятийната пре-
работка на социалната структура на определена епоха. С оглед на тази цел е 
без значение дали тук идеалното на радикалната понятийност е отражението 
на една социологическа действителност, или социалната действителност бива 
схващана като резултата от определен начин да се мисли, а вследствие на 
това, и да се действа. Напротив, трябва да бъдат засвидетелствани две духов-
ни, но субстанциални тъждествености. Следователно нямаме социология на по-
нятието за суверенитет тогава, когато например монархията от ХVII век бива 
окачествена като реалното, което се „отразява” в картезианското понятие за 
Бога. За сметка на това обаче към социологията на понятието на онази епоха 
за суверенитет спада задачата да покаже, че историко-политическата устой-
чивост на монархията е съответствала на цялостното тогавашно състояние 
на съзнанието на западноевропейското човечество и че юридическото оформяне 
на историко-политическата действителност е съумяло да намери едно понятие, 
чиято структура се е съгласувала със структурата на метафизични понятия. 
По този начин монархията е добила за съзнанието на онази епоха същата оче-
видност, каквато е добила за една по-късна епоха демокрацията. Предпоставка 
на този тип социология на юридически понятия е следователно радикалната 
понятийност, т.е. една логика, доведена до метафизичното и до теологичното. 
Метафизичната представа, която си създава за света определена епоха, има 
същата струкура като онова, което й изглежда саморазбиращо се като форма 
на нейната политическа организация. Установяването на подобна идентичност 
е социологията на понятието за суверенитет. Тя показва, че, както е заявил 
Едуард Керт в книгата си за Огюст Конт, метафизиката действително е най-
интензивният и чист израз на една епоха.

„Imiter les décrets immuables de la Divinité” е било идеалът за правен живот на 
държавата, който е изглеждал саморазбиращ се на рационализма на ХVIII век. У 
Русо, в чиято статия Économie politique се среща тази мисъл, политизацията на 
теологичните понятия е така очебийна тъкмо при понятието за суверенитет, 
че едва ли е убягнала на един истински познавач на неговите политически съчи-
нения. Бутми казва (Anales des sciences politiques, 1902, с. 418): „Rousseau appliqué 
au souverain l’idée que les philosophes se font de Dieu: il peut tout ce qu’il veut; mais il 
ne peut vouloir le mal” и т.н. Това, че в учението на ХVII век за държавата монар-
хът бива отъждествен с Бог и има в държавата позиция, напълно аналогична на 
онази, която се пада в света на Бога на картезианската система, бе доловено 
от Атжер (Essai sur l’histoire des doctrines du contrat social, 1906, с. 136): „Le prince 
développe toutes les virtualités de l’État par une sorte de creation continelle. Le prince 
est le Dieu cartésien transpose dans le monde politique”. Изящното повествувание на 
Discours de la méthode дава един извънредно поучителен пример за това, че тук, 
преди всичко в психологически смисъл (но за един феноменолог и във феноменоло-
гически), една пълна тъждественост пронизва метафизическите, политическите 
и социологическите представи и постулира суверена като личностно единство 
и последен причинител. То е един документ на новия рационалистки дух, който 
при всяко съмнение намира успокоение в това, да използва уверено разсъдъка си: 
j’étais assure d’user en tout de ma raison. Но какво е първото, което става ясно 
на внезапно вглъбилия се в размишление дух? Това, че произведенията, които са 
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създадени от повече майстори, не са така съвършени, както другите, върху кои-
то е работил един-единствен. „Un seul architecte” трябва да построи един дом и 
един град; най-добрите конституции са дело на един-единствен умен législateur, 
те са „inventées par un seul”, и в края на краищата: един-единствен Бог управля-
ва света. Както Декарт пише веднъж на Мерсен: „c’est Dieu qui a établi ces lois en 
nature ainsi qu’un roi établit les lois en son royaume”. ХVII и ХVIII век са били владени 
от тази представа; това е, извън децизионисткия му начин на мислене, една от 
причините, поради които Хобс въпреки всеки номинализъм и всяка естестве-
нонаучност, въпреки извършеното от него свеждане на индивида до атом, все 
пак остава персоналистичен и постулира една последна, конкретна решаваща 
инстанция, а също така издига своята държава, Левиатана, до една направо 
митологична колосална личност. При него това не е антропоморфизъм; той ни 
най-малко не е бил обременен с нещо подобно, а една методична и систематична 
необходимост на юридическото му мислене. При все това образът на архитекта 
и световния домостроител съдържа мъглявостта на понятието за каузалност. 
Световният домостроител е едновременно първопричинител и законодател, 
т.е. легитимиращ авторитет. По време на цялото Просвещение до Френската 
революция такъв световен и държавен домостроител е „législateur”-ът.

Оттогава насетне ефектът на изцяло естественонаучното мислене прониква 
и в политическите представи и изтласква юридико-етическото по същество 
мислене, което още е доминирало в Просвещението. Общовалидността на едно 
правно положение бива отъждествена с важащата без изключение природна 
законовост. Суверенът, който в деистката представа за света, макар и извън 
света, е оцелял поне като монтьор на голямата машина, бива радикално измес-
тен. Машината работи вече от само себе си. Метафизичната теза, че Бог 
дава само общи, не и частни волеизявления, владее метафизиката на Лайбниц 
и Малбранш. При Русо volonté générale става идентично с волята на суверена; 
същевременно обаче понятието за общото получава и в своя субект едно ко-
личествено определение, т.е. народът се превръща в суверен. Така се загубва 
децизионисткият и персоналистки елемент на дотогавашното понятие за су-
веренитет. Волята на народа винаги е добра, le people est toujours vertueux. „De 
quelque maniére qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille; toutes les formes sont 
bonnes et sa volonté est toujours la loi supreme” (Сюс). Но необходимостта, поради 
която народът винаги желае правилното, е била различна от правилността, 
която е отличавала заповедите на суверена-личност. Абсолютната монархия 
е дала решението в сблъсъка на интереси и коалиции и с това е учредила дър-
жавното единство. Единството, което представлява народът, не притежава 
този децизионистки характер; то е едно органично единство и ето че заедно с 
националното съзнание възникват представите за органичното държавно цяло. 
По този начин теисткото, както и деисткото понятие за Бога стават нераз-
бираеми за политическата метафизика. Наистина, ефектите на представата 
за Бога остават доловими още известно време. В Америка това се превръща в 
разумно-прагматичната вяра, че гласът народен бил глас Божи, една вяра, която 
лежи в основата на Джеферсъновата победа от 1801 г. Още в своето описа-
ние на американската демокрация Токвил е казал, че в демократичното мислене 
народът се носи над целия държавен живот така, както Бог над света, като 
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причина и край на всички неща, от който изхожда всичко и в който се завръща 
всичко. Днес, напротив, един значим философ на държавата като Келзен може да 
схване демокрацията като израз на релативистична, безлична научност. Това 
действително съответства на развитието, което си е прокарало път в полити-
ческата теология и метафизика на XIX век.

Така, както към понятието на ХVII и ХVIII век за Бога принадлежи трансцен-
дентността на Бог по отношение на света, към философията на държавата от 
същото време принадлежи трансцендентността на суверена по отношение на 
държавата. През ХIХ век всичко бива постъпателно овладяно от иманентистки 
представи. Всички онези тъждествености, които се завръщат в политическата 
и държавно-правната доктрина на ХIХ век, почиват върху такива иманентист-
ки представи: демократичната теза за тъждествеността на управляващите 
с управляваните, тъждествеността на държава и суверенитет в органично-
то учение за държавата, тъждествеността на суверенитет и правен ред в 
държавно-правното учение на Кребс, най-сетне Келзеновото учение за тъжде-
ствеността на държавата с правния ред. След като авторите от времето на 
Реставрацията разработват първоначално една политическа теология, идео-
логическата борба на радикалните противници на всеки съществуващ ред се 
насочва все по-съзнателно срещу вярата в Бог изобщо като най-крайния фунда-
ментален израз на вярата в едно господство и в едно единство. Прудон поема 
борбата срещу Бог под явното влияние на Огюст Конт. Бакунин я продължава 
със скитска мощ. Борбата срещу наследената религиозност има, разбира се, 
доста различни политически и социологически мотиви: консервативното поведе-
ние на църковното християнство, съюзът на трона и олтара, обстоятелство-
то, че толкова много големи автори са били „декласирани”, че през ХIХ век са 
възникнали едно изкуство и една литература, чиито гениални представители са 
били изхвърляни от бюргерския ред поне в решителни периоди от техния живот, 
всичко това далеч все още не е опознато и оценено в социологическите детай-
ли. Генералната линия на развитието върви без съмнение натам, че при масата 
от образованите изчезва всяка представа за трансцендентност и за тях до-
бива очевидност един повече или по-малко чист пантеизъм на иманентността, 
или пък едно позитивистко безразличие спрямо всяка метафизика. Доколкото 
съхранява понятието за Бога, философията на иманентността, открила своята 
най-величествена систематична архитектура в Хегеловата философия, въвлича 
Бог в света и допуска правото и държавата да произхождат от иманентността 
на обективното. При най-крайните радикали се възцарява един последователен 
атеизъм. Немските лявохегелианци са били най-наясно с тази взаимовръзка. Те 
са изрекли не по-малко категорично от Прудон това, че човечеството трябва 
да застане на мястото на Бог. Маркс и Енгелс винаги са си давали сметка, че 
идеалът за едно самоосъзнаващо се човечество би следвало да свърши в една 
анархистична свобода. От най-голямо значение в настоящия контекст тъкмо 
поради нейната интуитивна юношеска свежест е една мисъл на младия Енгелс 
от периода 1842 – 44 г. (Ранни съчинения, издадени от Г. Майер, 1920, с. 281): 
„Същността на държавата, както и на религията, е страхът на човечеството 
от самото себе си”.
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Видяно от гледна точка на този начин на идейно-историческо разглеждане, раз-
витието на теорията за държавата през ХIХ век проявява две характерни черти: 
отстраняването на всички теистки и трансцендентни представи и формиране-
то на едно ново понятие за легитимност. Както изглежда, наследеното понятие 
за легитимност загубва всякаква очевидност. Нито частноправно-патримони-
алната редакция от времето на Реставрацията, нито основаването върху едно 
продиктувано от чувството и изпълнено с пиетет преклонение устояват на 
това развитие. От 1848 г. насетне правната теория за държавата става пози-
тивна и обикновено скрива зад тази дума своите затруднения, или пък основава, 
в най-различни преформулирания, всяка власт върху pouvoir constituant на народа, 
което ще рече: на мястото на монархическата застава демократическата идея 
за легитимност. Ето защо е събитие с неизмерима значимост това, че един от 
най-видните представители на децизионисткото мислене и католически фило-
соф на държавата, осъзнавал с титаничен радикализъм метафизичното ядро на 
всяка политика, Доносо Кортес, е достигнал като свидетел на революцията от 
1848-а до прозрението, че епохата на роялизма е към края си. Няма вече рояли-
зъм, защото няма вече крале. Следователно няма и легитимност в традиционния 
смисъл. При тези обстоятелства остава само едно решение: диктатурата. Това 
е решението, до което е достигнал и Хобс, въз основа на същата, макар и при-
месена с един математически релативизъм, децизионистка логика на мислене.

Все още няма подробно изложение на този децизионизъм и обстойна оценка 
на Доносо Кортес. Тук може да бъде обърнато внимание само на това, че те-
ологичният маниер на испанеца остава изцяло в линията на средновековното 
мислене, чиято структура е юридическа. Всички негови възприятия, всички не-
гови аргументи са до такава степен юридически издържани, че той е гледал на 
математическата естественонаучност на ХIХ век със същото недоумение, с 
което тази естественонаучност е гледала на децизионизма и на специфичната 
обоснованост на онова юридическо мислене, кулминиращо в едно лично решение. 

Превод от френски: Владимир Градев
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Даниел Митов

евроПа между куЛтурните си 

Фундаменти и социаЛните 

ексПерименти

В този текст ще се опитам да говоря за истинските проблеми на Европа. Ду-
мата „еврофондове” стана символна и много от нас днес свързват ЕС само с 
това. Въпросът обаче е, че еврофондовете, колкото и да са важни, съставят 
потенциално (когато не ни ги блокират) около 4% от БВП на страната. За да 
се концентрира политическото внимание на опозиция и медии върху фондовете, 
заслуга имат единствено управляващите, които не успяват да се справят със 
създаването на административен капацитет за усвояването им. А и престъп-
ните начини, по които се харчат тези пари в България, илюстрират схемите и 
механизмите за „усвояване” на държавния бюджет. 

Европейският дебат е по принцип несъстоятелен в България. Въобще начинът, 
по който еврочленството стана част от живота ни, напомня за „Фермата на 
животните” на Оруел, където животните основават „Комитет за опитомяване 
на дивите другари”. За добро или лошо Брюксел се превърна в такъв комитет за 
нас. Очевидно самата Европа от известно време е влязла в тази роля, а Бълга-
рия като че ли винаги е очаквала това от нея. 

По тази причина в следващите редове ми се иска да говоря за неща, които са 
подложени на дебат в целия ЕС и които не достигат до нас. Въпроси, които ни 
засягат пряко, но са пренебрегвани, сякаш ние сме на друго ниво и не сме стиг-
нали все още дотам.

***

Да се говори за Европа днес прилича малко на разговор за отвъдния свят. Както 
за покойниците, така и за Европа се говори или само добро, или нищо. Както за 
отвъдното, така и за Европа се чуват слухове, обещания и директиви, но не се 
виждат. Както в споровете за съществуването на отвъдния свят, този, който 
търси доказателства за съществуването на Европа, стига до извода, че нея я 
няма, а този, който вярва в Европа, няма нужда от доказателства.

Тази аналогия ясно показва защо в Европа няма единно становище по въпроса 
какво представлява тя самата. Защото този въпрос не е географски. Защото 
не можем да решаваме какви са границите на Европа, без първо да сме дефи-
нирали какво е тя. Не става въпрос и за институционалната уредба, защото 
институциите се приспособяват към това, което искаме да бъде Европа. В слу-
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чая дори не става дума и за икономическите аспекти, защото те предполагат 
развитието на Европа, а именно Европа е това, което трябва да дефинираме.

Истински трудният разговор за това, което по навик наричаме европейска общ-
ност, е разговорът за нейните културни, морални и духовни измерения. С една 
дума – въпросът за европейската идентичност и за това дошло ли е време Европа 
да трябва да я защитава. Колкото и отвлечено да звучи – този разговор ще заста-
не в основата не просто на целия политически дебат през следващите десетиле-
тия, а ще промени до неузнаваемост националните доктрини, управленските при-
оритети и дори идеологическите основи на европейските партийни семейства. 

В момента не само в България, а и в цяла Европа публично по тази тема се го-
вори трудно и на моменти тя изглежда дори скандална. Твърде малко политици и 
партии повдигат въпроса и сред потоците на лицемерието в днешната полити-
ка един от най-позорните е тъкмо тази диктатура на мълчанието. Диктатура, 
която се опитва да наложи теми, по които да говорим, и най-вече такива, по ко-
ито да мълчим. Така например, ако има някакъв конфликт, не можем да го наречем 
„религиозен” или „цивилизационен”, ако има тероризъм, то той не може да бъде 
наричан „ислямски” и т.н., и т.н. На участника или наблюдателя на българския 
политически живот това положение много прилича на ситуацията с българската 
десница, на която се препоръчва дори и да вижда корупция, да си мълчи, защото 
някога е била управляваща. Въобще днешният европеец дължи толерантност и 
уважение на всеки друг, само не и на себе си и на своята идентичност.

В главите на много съвременни европейски политици последните десетилетия 
не са се случили и тоталитарните утопии все още не са рухнали. Нещо пове-
че, в Европа (за разлика например от Америка) днес продължава да доминира 
идеологията на Рационализма, макар старият утопизъм да търси замяната на 
християнския Бог с господстващото начало на Разума, а съвременният – с нови 
авторитети – демокрацията, либерализма, индивидуалната свобода, гражданска-
та държава и т.н. Въпреки че средствата са различни, целта е една и съща.

В някои отношения положението днес е дори по-зле. Европа на Просвещението 
говори за универсалност. За това, че съществуват един истински и универса-
лен разум, наука, морал и политика, и просто отрича религията. Днешна Европа 
говори с термините на плурализма – за това, че има и трябва да има много 
и различни култури, традиции, начини на живот, концепции, всяка със своите 
собствени правила, стандарти, критерии, всяка със свое собствено достойн-
ство и стойност и всяка заслужаваща еднакво уважение наравно с останалите. 
Днешна Европа отказва да каже кое е добро и кое лошо, правилно и грешно, кра-
сиво и грозно, високо и ниско и нарича всеки, който го прави, „фундаменталист”. 
Твърде спорно е кое е по-опасно за традициите и реда в европейския свят – Ра-
ционализмът на ХVIII век или Релативизмът на ХХI.

Основната идея обаче не се е променила. Бог и в двете концепции не съществу-
ва. И даже резултатът от двата експеримента е еднакъв, а именно – разделени-
ето между религия и политика и отчуждението в живота на хората. С две думи 
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– морална криза на цяла една цивилизация. Проблемът е, че днес тази Европа на 
интелектуалните елити не само е секуларизирана, агностична или безразлична 
към религиозния феномен. Европа днес е антихристиянски настроена. И има 
много доказателства за това.

Когато Европа търсеше изработването на своя конституция, бяха изброени 
принципите и ценностите, на които имаше намерение да се опира, но отказа да 
спомене християнските корени, които са вдъхновили тези ценности.

Европарламентът отхвърли един от кандидатите за комисари в ЕК (италианеца 
Роко Бутильоне) само защото той се осмели да каже, че християнският морал 
не му позволява да одобри браковете между хомосексуалисти.

Когато Европа беше атакувана от ислямския фундаментализъм, защото един 
датски вестник публикува карикатури, свързани с исляма, тя започна да се из-
винява по един повече от унизителен начин. Не би могло дори да предположим, 
че някой в Европа би реагирал така, ако сатирата засегне християнската ре-
лигия.

Когато папа Бенедикт XVI каза, че християнството е религия на словото, а не 
на меча, той стана обект на нападки от страна на ислямски държави, а Европа 
остана безмълвна.

Когато Европа цензурира произведения на класически християнски автори  – кар-
тини, пиеси, музикални творби, за да не обиди тези, които не са християни, няма 
защо да се учудваме, че тази Европа изтегля войските си от Ирак, предлага 
диалог с държавите, които искат да унищожат Израел, смята за демократични 
терористичните организации и се разграничава от САЩ и усилията им да спрат 
вълната на ислямския тероризъм.

Християнството не само вече не е спойката на Европа, а е възприемано като 
пречка пред съвременното съжителство, символ, който трябва да крием вкъщи 
заради добруването на толерантността. И тук ми се иска да кажа няколко думи 
за тази, последната добродетел – толерантността. Левицата твърди, че е 
необходима толерантност между културите и религиите, за да се постигне ин-
теграция и диалог. Звучи добре, но както винаги, в лявото говорене се съдържат 
капани. Толерантността всъщност е слаба и пасивна добродетел. Граничи с без-
различието и с това да понасяш някого по принуда. Можеш да бъдеш толерантен 
към глупците, досадниците или тези, които считаш за хора от по-ниско ниво. Но 
не можеш да бъдеш толерантен към тези, които смяташ за равни. Към тях се 
използва друга добродетел – уважението, респектът. За разлика от толерант-
ността уважението е добродетел на силните и изисква да поставиш другия на 
своето ниво. Това е много по-трудно, отколкото да се практикува политика на 
елементарната толерантност, на мултикултурализъм, която създаде гетата в 
перифериите на европейските столици и терористите второ поколение. Защо-
то уважението изисква истинско отваряне към другите, но и строго съзнание 
за себе си и собствената ти стойност. Уважението започва от нашите си 
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домове. Започва с това да придадем стойност на себе си и собствената си 
традиция.

Един от най-показателните документи за феномена на отказ от идентичност 
идва от Франция, страната, която днес заедно с Испания е най-големият произ-
водител и консуматор на секуларизация. Става въпрос за популярния доклад на 
комисията „Бернар Стаси”, одобрен през 2003 г., третиращ религиозните сим-
воли. Въпреки че този документ е типичен френски продукт, можем да го видим 
като симптоматичен за ситуацията в Европа. В него се казва:

„...Духовните и религиозни институции не могат да имат никакво влияние върху 
държавата и трябва да се откажат от политическите си измерения. Лаицизмът 
е несъвместим с който и да е религиозен принцип, претендиращ да регулира 
социалната система или обществения ред. Лаицизмът прави разлика между сво-
бодното изразяване на духовни и религиозни идеи в обществената сфера, което 
е легитимно и есенциално за демократичния процес, и опитите за влияние върху 
тази сфера, което е нелегитимно”1.

Остава да си зададем въпроса как е възможно подобно чудо, пък било то и свет-
ско? Как може да съществува свободно публично изразяване на религиозни идеи, 
без това да не влияе на обществените решения? Но дори и да оставим чудесата 
настрана, оказва се, че за лаицизма реално се мисли като за държавна религия. 
Религия, която се противопоставя на останалите и най-вече на християнството. 
Това обяснява и дебатите около проекта за европейска конституция и твърдия 
отказ в преамбюла да се спомене думата „християнски”. На Европа  се отрича 
възможността да се вгледа в корените си и да си припомни, че е християнски 
континент. Оттук и специфичният европейски парадокс – Европа, търсеща иден-
тичност, отказва обществена значимост на Божественото, което я обединява, 
и по този начин се отрича от основния компонент на идентичността си.

И ако на някого му се струва, че подобни еквилибристики и възприятия имат 
само стойността на академичен спор, то ми се струва подходящо да посоча 
поне три преки политически последствия от утвърждаването на лаицизма като 
доминантно възприятие за развитието на Европа.

Първо, с такъв подход Европа не би могла да има граници. Ако Европа няма ре-
лигиозна идентичност или ако дори просто отрича, че религията е част от 
нейната идентичност, тогава всяка една държава може да бъде кандидат за 
член на ЕС. Днес се говори за Турция, а утре защо не за Израел или някоя от 
африканските средиземноморски държави?

Второ, Европа се превръща в неприветлива. Днес у европейските лидери съ-
ществува грандиозен страх от сблъсък на цивилизации и религии. Но те не си 
дават сметка, че именно липсата на религиозна идентичност изолира другите, 

1	 Комисията	носи	името	на	своя	председател	Бернар	Стаси	(омбудсман	на	Френската	република)	от	1998	г.	
Съставена	е	на	03.06	2003	г.	от	президента	Жак	Ширак	и	представя	резултатите	от	своята	работа	в	доклад	от	
11.12.2003,	след	като	интервюира	и	изслушва	представители	на	различни	религиозни	и	граждански	организа-
ции.
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обижда ги или ги кара да възприемат Европа като гара, от която просто е по-
удобно да хванеш влак. Европейският мултикултурализъм не може да се превърне 
в американския melting pot именно защото последният произлиза от пазената 
американска идентичност.

Трето, Европа се отдалечава от Америка. Различията между Европа и САЩ се 
задълбочават от факта, че докато Америка съхранява религиозния дух на свои-
те корени и го защитава, Европа се стреми всячески да се отрече от този дух. 
В сравнение с Европа САЩ изглежда империя и суперсила не защото упражнява 
имперски политики, а защото е нация, движена от идеали, от вяра и има чувство 
за мисия.

Ако Европа днес преминава през криза на идентичността, то е и заради войн-
стващия релативизъм, обхванал политическия и културния  елит. Релативиз-
мът в политическата философия може да бъде видян като дегенерирала форма 
на либерализма. Класическият либерализъм успя в миналото да процъфти и в 
един период да се превърне в доминираща философия до момента, в който не за-
почна да възприема за даденост фундамента на своята доктрина, а именно мо-
ралната стойност на индивида, на личността, което по същество е християн-
ски принцип. Заради все по-задълбочаващата се секуларизация на европейското 
общество този принцип започна да отмира и либерализмът започна да смята 
себе си за течение на мисълта като всяко останало. По същия начин придаде 
на основния си фундаментален принцип стойност, равносилна на всеки друг. За 
релативиста всички начини на живот, културни и цивилизационни норми имат 
еднаква стойност. Той твърди, че европейският начин на живот не е универса-
лен, не може да бъде „изнасян”, както и не може да бъде оценяван като по-добър 
от който и да е друг. 

Но какво произлиза от този начин на мислене? Излиза, че всичко е позволено и 
възможно, стига да е прието от мнозинството. Лесно можем да идентифицира-
ме и продуктите на тази логика, които напоследък се наричат „нови права” или 
„нови граждански завоевания” – аборта, експериментите с ембриони, клониране-
то, евтаназията, браковете между хомосексуални, полигамията, за да стигнем 
до холандската партия на педофилите. Хубаво е да помислим и как точно се 
постигат тези „завоевания”. Обикновено дадено малцинство заявява, че смята 
нещо за необходимо и добро за самото себе си. Мнозинството не вижда нищо 
лошо, ако не му бива налагано насила, и така приема с безразличие заявката. И 
накрая трябва да отчетем и че с инструментите, предлагани от европейската 
култура, няма начин да се откажат тези претенции за „граждански завоевания”. 
Защото, за да бъдат отказани, трябва да се декларира, че съществуват фун-
даментални ценности, ненакърними, неподлежащи на договаряне и следователно 
свещени. От този подход обаче Европа упорито бяга.

***

В същия момент във Франция все още се позволява носенето на кръст на врата, 
но само с размерите на малко бижу. Европа си мисли, че ако заличи или скрие 
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религиозните различия, ще бъде по-лесно да се конструира наднационална демо-
кратична общност, отворена и толерантна. Опитът обаче показва друго – в 
общество без религиозен фундамент демокрацията е поставена пред риск и 
дори самата тя представлява риск.

Този риск се крие в неестествения съюз между демокрацията и културния ре-
лативизъм. По принцип този съюз е концептуално невъзможен, защото реално 
демокрацията е противоположност на релативизма. Тя е модел за държавно 
устройство, от който (макар да не е идеален, както казва Чърчил) по-добър не 
е измислен. Една постановка, която стои твърде далеч от релативистични-
те утопии. Когато обаче откъснем демокрацията от нейния религиозен фунда-
мент, тогава вече можем да правим всичко. Тогава демокрацията се превръща 
в процедура. Да бъдеш демократ започва да означава просто да дебатираш, да 
гласуваш и да приемаш мнението на мнозинството. Но от тази гледна точка 
и терористичните групировки могат да бъдат демократични и неслучайно има 
европейски политици, които твърдят, че трябва да се води диалог дори и с въ-
оръжените групировки, включително и с тези, чиято цел е да унищожат други 
народи и държави.

Естествено, че не всичко, което произлиза от един парламент или събрание, 
може да бъде считано за демократично. Демократ е този, който зачита свобо-
дата на останалите. Демократ е този, който признава уникалността на всяко 
едно човешко същество. Демократ е този, който смята, че човешкото достойн-
ство е естествена и ненакърнима есенция. Съвременната демокрация е родена 
в християнска Европа и в основата  лежат именно тези ценности.

Когато религията е отхвърлена, демокрацията е в опасност и самата тя се 
превръща в опасност, защото може да се превърне в своята противоположност. 
Лишена от вярата, която я подхранва, демокрацията може да пренебрегне фак-
та, че се базира на фундаментални и непреходни ценности и да започне да зачи-
та като ценно това, което едно или друго мнозинство решава в даден момент. 
За съжаление в България се случва именно това. Вече е казвано, че големият 
грях на комунистическата диктатура не беше икономическата катастрофа, а 
системното и целенасочено унищожаване на моралния фундамент и неговото 
компрометиране във всичките му форми. Днес българската демокрация е просто 
процедура, зад която се прикриват уродливите лица на нови и стари мародери. 
Лишена от всякаква морална и религиозна опора, тя зависи от решенията на 
мнозинства, сглобявани повече в лабораториите на бившите тайни служби, от-
колкото на избори. 

И ако погледнем по-задълбочено на това, което се случва в Европа, ще видим, 
че през Европейския парламент минава всичко: легализация на абортите, екс-
перименти с ембриони, клониране, евтаназия, полигамия. Всеки ден стъпкване 
на християнски принципи, консумирани с една завидна демократична процедурна 
коректност и представяни като „граждански прогрес” и „отвоювани свободи”. 
Отвоювани от кого? И това се случва, защото липсва религиозният коректив, и 
с чувството за това кое е морално недопустимо изчезва и чувството за това 
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кое е политически погрешно. Това е и причината все повече хора, пазещи рели-
гиозния си дух, да смятат ЕС за нов вид диктатура.

Тук идва и ролята на новите държави членки, които трябва да помогнат на 
Европа да разбере докъде води унищожаването на традиционния дух и непризна-
ването на корените. Преминали през още по-тежката антирелигиозна кампания 
на комунизма, страните от Централна и Източна Европа трябва да си дадат 
сметка за процесите и да помогнат на Брюксел да не стигне до същото положе-
ние. Само с признаването на корените си Европа ще успее да постави нацист-
ката свастика и съветския сърп и чук на едно ниво.

Защото християнството не е само исторически нашата религия. То е оформило 
културата ни, начина ни на живот, светоусещането ни и всичко, което ни прави 
част от една европейска общност. А Църквата има заслугата да бъде посредник 
в тези процеси, както понякога и проблема, че не е успявала да бъде ефективна. 
Има заслугата, че е съхранявала традицията, и проблема, че понякога е била 
безсилна пред модерността. Има заслугата за разпространението на християн-
ската вяра и проблема, че понякога я е превръщала в инструмент на властта. 
Но дори и на моменти да имаме основания да бъдем критични към Църквата, 
трябва да бъдем християни. 

Европа днес не прави този избор. Не успява да го разбере дори пред възражда-
нето на ислямския фундаментализъм, който днес е основна заплаха за нейната 
сигурност и идентичност. Предпочита да тъне в синдрома си за вина, да бъде 
крехка и капризна, внимателна и дипломатична, отворена и лишена от борбе-
ност или пък мълчалива и уплашена. Не желае да се запита коя е, а постоянно 
декларира какво не е. Предпочита да търси „третия път” и намира винаги начин 
да отклони отговорности. Ето защо на Европа  е нужна нова енергия, иначе 
рискува упадък.
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Дж. К. Честъртън

историите на отец Браун 

НЕВИННОСТТА НА ОТЕЦ БРАУН

Чукът на Бога

Малкото селце Бохун Бийкън беше кацнало на хълм толкова стръмен, че висо-
кият шпиц на църквата му изглеждаше само като върха на малка планина. В 
подножието на църквата се намираше ковачница с обикновено пламтящ огън 
и с постоянно разхвърляни чукове и парчетии желязо; срещу нея през грубото 
кръстовище от калдъръмени улички беше „Синият глиган”, единствената кръчма 
на това място. Тъкмо на това кръстовище при настъпването на едно оловно 
и сребристо утро се срещнаха и се разговориха на улицата двама братя; при 
все че единият започваше деня си, а другият го завършваше. Достопочтеният 
и уважаем Уилфред Бохун беше много благочестив и се беше отправил на раз-
съмване към някакво сурово упражнение, молитва или съзерцание. Уважаемият 
полковник Норман Бохун, по-възрастният му брат, никак не беше благочестив и 
седеше във вечерно облекло на пейката пред „Синия глиган”, пиейки онова, което 
философски настроеният наблюдател с еднакво основание би разглеждал като 
последната му чашка от вторник или първата му от сряда. Това при полковника 
не беше изключение.

Бохунови бяха едно от малкото аристократични семейства, наистина произхож-
дащи от Средновековието, и техният гербов флаг действително бе видял Па-
лестина. Но би било голяма грешка да се предположи, че подобни домове стоят 

Макар самият Джилбърт Кийт Честъртън (Gilbert Keith 
Chesterton, 1874 – 1936) да се определя като „безгрижен жур-
налист”, той е изключително плодотворен писател, известен 
както с криминалните си романи с главен герой отец Браун, 
така и с религиозните си текстове и със своята публицисти-
ка. През живота си издава 69 книги, а поне още 10 са издаде-
ни посмъртно. Човек на силното мнение, Честъртън влиза в 
полемики с редица от своите съвременници, което не му пре-
чи да поддържа приятелство с хора като Бърнард Шоу и Хър-
бърт Уелс. Политическите му убеждения се отличават с дъл-
боко недоверие към богатството и властта. Изповядва т.нар. 
„дистрибуционизъм”, който може да бъде обобщен най-добре 
от собствения му израз, че всеки трябва да има правото да 
притежава „три акра и една крава”.
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високо в рицарската традиция. С изключение на бедните, малцина поддържат 
традицията. Аристократите живеят не според традицията, а според модата. 
Бохунови бяха пуритани при кралица Ана и донжуани при кралица Виктория. Но 
като повечето от наистина старите домове през последните две столетия 
те постепенно се изродиха до банални пияници и дегенерирали дендита, за да 
достигнат едва ли не на границата на малоумието. Разбира се, имаше нещо 
твърде човешко в тази вълча страст на полковника към насладите и в стана-
лата хронична негова решителност да не се прибира вкъщи, докато утрото 
не го подкани чрез отвратителната си загриженост за безсъниците му. Той 
беше високо, изящно животно, застаряващо, но с истински жълта коса. Той и 
наистина би изглеждал като рус лъв, ала сините му очи бяха така хлътнали в 
лицето, че изглеждаха черни. А и бяха твърде събрани. Имаше много дълги жъл-
теникави мустаци; от двете им страни от ноздрите до устата се спускаха по 
една гънка или бръчка, така че лицето му постоянно изглеждаше подигравателно 
усмихнато. Над вечерните си дрехи беше намъкнал някакво бледожълто палто, 
което изглеждаше по-скоро като светла рокля, отколкото като горна дреха; 
върху тила му бе нахлузена шапка с извънредно широка периферия, тъмнозелена 
на цвят, очевидно някаква източна екстравагантност, грабната напосоки. Той 
се гордееше с появяванията си в такива неподходящи одежди – горд с това, че 
самият той ги прави винаги да изглеждат подходящи. 

Брат му, помощникът на енорийския свещеник, имаше същата жълта коса и 
елегантност, само че беше опакован чак до брадичката в черно, а лицето му 
беше гладко избръснато, интелигентно и малко нервно. Изглеждаше, че живее 
единствено за религията; но имаше неколцина, които твърдяха (особено кова-
чът, който беше презвитерианец), че това е по-скоро любов към готическата 
архитектура, а не към Бога и че неговото витаене като дух из църквата е 
само друга и по-чиста разновидност на същата тази жажда за красота, която 
кара брат му яростно да се втурва към виното и жените. Това обвинение беше 
съмнително, защото практическата благочестивост на този човек беше извън 
всяко съмнение. Наистина, обвинението беше по-скоро резултат от невежество 
и от неразбиране на любовта към усамотението и скритата молитва и се 
основаваше на това, че човекът често бе виждан коленичил не пред олтара, 
а на странни места, в криптата или галерията, или даже в камбанарията. В 
този момент той тъкмо се канеше да влезе в църквата през градината на 
ковачницата, но спря и леко се смръщи, като видя, че хлътналите очи на брат му 
гледат в същата посока. Там се намираше единствено работилницата на ковача 
и въпреки че последният беше пуритан и не принадлежеше към собственото му 
паство, Уилфред Бохум беше дочувал за скандали по повод на една красива или 
по-скоро смятана за такава жена. Той хвърли изпълнен с подозрителност поглед 
към навеса, а полковникът се надигна с усмивка, готов да го заговори.

 „Добро утро, Уилфред“, каза той. „Като добър господар аз наглеждам без 
сън хората си. Ще отида да се обадя на ковача”.

 Уилфред сведе поглед и каза: „Ковача го няма. Заминал е за Грийнфорд”.
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 „Зная”, отвърна другият с тих смях, „точно затова ще му се обадя”.

 „Норман”, каза свещенослужителят с поглед върху едно камъче на пътя, 
„някога боял ли си се от гръмотевици?“

 „Какво имаш предвид?“, попита полковникът. „Да не би хоби да ти е 
метеорологията?“

 „Имам предвид”, каза Уилфред, без да го поглежда, „мислил ли си, че Бог 
може да те порази насред улицата?“

 „Моля да ме извиниш”, рече полковникът, „виждам, че хоби ти е 
фолклорът”.

 „А твоето хоби очевидно е богохулството“, отговори благочестивият 
мъж, ужилен болезнено право в собственото си естество. „Но ако нямаш страх 
от Бога, имаш всичките основания да се боиш от хората”.

По-възрастният повдигна учтиво вежди: 

 „Да се боя от хората ли?“ попита той.

 „Барнс ковачът е най-едрият и най-силен мъж на четиридесет мили 
наоколо“, каза свещеникът твърдо. „Зная, че не си нито страхлив, нито слаб, но 
той е способен да те хвърли през стената”.

Това порази човека, понеже беше истина, и линиите, спускащи се между ноздрите 
и устата му, се изостриха и потъмняха. За миг той остана така с тежката 
насмешливост, застинала на лицето му. Но много скоро полковник Бохум се върна 
към жестокото си старо чувство за хумор и се засмя, показвайки два кучешки 
предни зъба изпод жълтите си мустаци.

 „В този случай, скъпи ми Уилфред“, каза той твърде безгрижно, „последният 
Бохум е постъпил мъдро, като е излязъл в доспехи”.

И той сне странната кръгла шапка, боядисана в зелено, показвайки, че отвътре 
тя е укрепена със стоманени пръчки. Уилфред разпозна наистина този лек японски 
или китайски трофеен шлем, който висеше в семейния хол и който очевидно бе 
смъкнат оттам. 

 „Беше първото, което ми попадна“, обясни брат му, без да се смущава, 
„винаги най-близката шапка – и най-близката жена”.

 „Ковачът е заминал за Грийнфорд“, каза спокойно Уилфред, „не се знае 
кога ще се върне”.

След тези си думи той се обърна и влезе в църквата с наведена глава, прекръствайки 
се като някой, който иска да прогони нечист дух. Той гореше от желание да 
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забрави това неприличие в хладната дрезгавина на този извисен готически 
храм; но тази сутрин съдбата беше отредила тихият ритуал на религиозните 
му упражнения да бъде навсякъде възпрепятстван от малки изненади. Когато 
влезе в църквата, досега винаги празна по това време, една коленичила фигура 
се изправи бързо на крака и се отправи към огрения от дневната светлина 
портал. Когато видя човека, свещеникът застина от изненада. Защото ранният 
богопоклонник беше не друг, а тъкмо селският идиот, племенник на ковача, който 
в никакъв случай не би пожелал, а и не би могъл да се заинтересува от църква 
или от каквото и да е друго. Той беше наричан от всички „Лудия Джо“ и едва 
ли имаше изобщо друго име; беше тъмен, як, прегърбен момък с отпуснато бяло 
лице, тъмна права коса и винаги отворена уста. Когато мина покрай свещеника, 
малоумното му изражение не подсказваше с нищо какво е вършел там и за какво 
е мислил. Никога преди не го бяха виждали да се моли. Що за молитви е отправил 
сега? Извънредни молитви бездруго.

Уилфред Бохун стоя като закован достатъчно дълго време, за да види как иди-
отът излезе на слънце и дори да забележи как собственият му разпуснат брат 
го поздравява с някакви добродушни закачки. Последното нещо, което видя, беше 
полковникът да хвърля дребни монети в отворената уста на Джо, като напълно 
сериозно се стараеше да улучи.

Тази грозна слънчева картина на земните глупост и жестокост отпрати най-
сетне аскета към неговите молитви за пречистване и нови мисли. Той се качи 
на един от столовете в галерията и така се оказа точно под цветния витраж, 
който така обичаше и който винаги успокояваше духа му; това беше син прозо-
рец с ангел, държащ лилии. Тук той почти забрави полуумника с бледото лице и 
рибешката уста. Почти забрави и злия си брат, обикалящ наоколо като мършав 
лъв, мъчен от ужасен глад. Той потъваше все по-дълбоко в хладните и сладостни 
цветове на сребристите цветя и сапфиреното небе.

На същото място половин час по-късно го намери Гибс, селският обущар, който 
беше пратен за него по спешност. Уилфред се изправи бързо на краката си, 
понеже знаеше, че нещо важно беше накарало Гибс да стъпи в такова място 
изобщо. Обущарят беше, както е в много села, атеист и появата му в църквата 
беше не по-малко необичайна от тази на Лудия Джо. Беше утро на теологически 
загадки.

 „Какво има?”, попита Уилфред Бохун с по-скоро твърд глас, но посягайки 
с разтреперана ръка за шапката си.

Атеистът заговори с тон, който, като се има предвид, че идваше тъкмо от 
него, беше твърде стреснат, почтителен и дори, може да се каже, силно съ-
чувствен.

 „Моля да ме извините, сър”, каза той с дрезгав шепот, „но сметнахме, че 
не е редно да не ви кажем веднага. Боя се, че се е случило нещо ужасно. Боя се, 
че вашият брат…”
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 Уилфред стисна силно деликатните си длани. „Каква дяволия е сторил пък 
сега?”, извика той с непреднамерено вълнение.

 „Защо, сър”, каза обущарят, прокашляйки се. „Боя се, че не е сторил нищо 
и че нищо няма да стори. Боя се, че нему са сторили нещо. По-добре е да дойде-
те, сър”.

Енорийският помощник последва обущаря надолу по късата извита стълба, ко-
ято ги изведе до един вход малко по-горе от улицата. Бохун видя трагедията 
от пръв поглед точно под себе си като на карта. В градината на ковачницата 
стояха петима или шестима мъже, почти всички облечени в черно, единият в 
униформата на полицейски инспектор. Групата включваше лекаря, презвитери-
анския свещеник и свещеника от римокатолическата капела, към чието паство 
принадлежеше жената на ковача. Той наистина  говореше нещо забързано с 
приглушен тон, докато тя, великолепна жена с коса като червено злато, ридаеше 
невиждаща нищо наоколо на една пейка. Между тези две групи, и то точно върху 
куп чукове лежеше мъж във вечерно облекло, проснат в цял ръст по лице. От 
по-високото място Уилфред би могъл да се закълне, че познава всяка част от 
това облекло, външността на човека чак до Бохуновите пръстени на ръцете; но 
черепът беше само ужасно петно, някаква звезда от чернилка и кръв.

Суеверна тръпка премина през слабата фигура на енорийския помощник. „Просто 
не разбирам”, каза той.

 „Господин Бохун”, рече лекарят с нисък глас, „буквално ми липсват ме-
тафори. Едва ли ще е достатъчно да се каже, че черепът е бил размазан на 
парчета като яйчена черупка. Костици са се забили в тялото и почвата като 
куршуми в кирпичена стена. Била е ръка на великан”.

Той помълча за момент, поглеждайки мрачно през очилата си, след което добави: 
„Впрочем това има поне едно предимство – с един удар поставя много хора извън 
подозрение. Ако вие, аз или който и да е друг нормален на ръст мъж от това мяс-
то бъде обвинен за това престъпление, ще трябва да ни оправдаят също както 
биха оправдали дете по обвинението, че е откраднало колоната на Нелсън”.

 „Това е, което казвам и аз”, намеси се решително обущарят, „има само 
един силен човек, който би могъл да го направи, и той е точно човекът, който 
би го направил. Къде е Симеон Барнс, ковачът?”

 „Заминал е за Грийнфорд”, каза колебливо енорийският помощник.

 „По-вероятно за Франция”, промърмори обущарят.

 „Не, той не е на нито едното от двете места”, обади се тих и безцве-
тен глас, идващ от дребния католически свещеник, който се бе присъединил към 
групата. „Истината е, че той тъкмо се задава по пътя”.

Дребният свещеник не беше никак интересен за гледане с наболата си кафява 
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коса и кръглото си флегматично лице. Но дори да беше бляскав като Аполон, ни-
кой не би го погледнал в този момент. Всички се обърнаха и се взряха в пътека-
та, виеща се през равнината под тях, по която наистина вървеше с огромните 
си крачки и с чук на рамо ковачът Симеон. Беше мъж с едра кост и гигантски 
размери, с дълбоки, тъмни и неприветливи очи и с тъмна брада. Той крачеше и 
разговаряше спокойно с двама други мъже; и въпреки че никога не бе излъчвал 
особена веселост, сега изглеждаше в отлично разположение на духа.

 „Боже мой!”, извика обущарят атеист, „това е чукът, с който го е напра-
вил”.

 „Не”, проговори за пръв път инспекторът, очевидно разумен мъж с песъч-
ливи мустаци. „Чукът, с който го е направил, е ето там, до стената на църква-
та. Оставихме и него, и тялото точно така, както си бяха”.

Всички се огледаха наоколо, а дребничкият свещеник отиде дотам и мълчаливо 
погледна инструмента на мястото му. Това беше един от най-малките и най-ле-
ките чукове, който не би привлякъл погледа на човек сред останалите; но върху 
железния ръб се виждаха кръв и жълта коса.

След кратко мълчание ниският свещеник заговори, без да вдига поглед, но в 
безчувствения му глас се беше появила нова нотка. „Господин Гибс беше прав 
да твърди”, каза той, „че тук няма нищо тайнствено. С изключение може би на 
това защо толкова голям мъж ще нанесе толкова силен удар с толкова малък 
чук”.

 „О, това няма значение”, извика трескаво Гибс. „Какво ще правим със 
Симеон Барнс?”

 „Ще го оставим на мира”, каза спокойно свещеникът. „Той сам идва на-
сам. Познавам двамата мъже с него. Те са напълно почтени жители на Грийнфорд 
и очевидно са тръгнали за презвитерианската капела”.

Докато говореше, високият ковач сви зад ъгъла на църквата и влезе в собст-
вената си градина. След което замръзна и чукът падна от ръката му. Инспек-
торът, който почиташе неприкосновеността на собствеността, незабавно се 
отправи към него.

 „Искам да ви попитам, господин Барнс“, каза той, „дали знаете нещо 
за случилото се тук. Не сте длъжен да отговаряте. Надявам се, че не знаете 
и че ще сте в състояние да го докажете. Но междувременно съм длъжен да ви 
арестувам в името на краля за убийството на полковник Норман Бохун”.

 „Не си длъжен да казваш каквото и да било“, каза обущарят със служебен 
тон. „Те трябва да докажат всичко. Те още не са доказали даже, че този човек 
със сплесканата глава е полковник Бохун”.

 „Това не е точно така“, намеси се застаналият встрани от свещеника 
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доктор. „Това не е детективска история. Бях личният лекар на полковника и 
познавам тялото му по-добре от самия него. Той има много фини длани, само 
че твърде особени. Вторият и третият пръст са еднакви на дължина. Това със 
сигурност е полковникът”.

Когато погледна към разбития череп на проснатия на земята труп, металните 
очи на неподвижния ковач проследиха погледа му и се спряха на същата гледка.

 „Мъртъв ли е полковник Бохун?“, попита той доста спокойно. „Значи е 
прокълнат”.

 „Не казвай нищо! О, нищо не казвай“, извика атеистът обущар, опивайки 
се в някакъв екстатичен възторг от английската правна система. Защото няма 
по-голям правник от истински мирския човек.

Ковачът го погледна през рамото си с величествения поглед на фанатика.

 „Добре е за неверници като вас да хитруват като лисици, защото свет-
ските закони ви облагодетелстват”, каза той, „но Бог пази своето в джоба си, 
както ще видите този ден”.

После посочи полковника и попита: „Кога това куче е умряло в греховете си?”.

 „Смекчете езика си”, каза докторът.

 „Смекчете езика на Библията и аз ще смекча моя. Кога е умрял?”

 „Видях го жив в шест часа тази сутрин”, заекна Уилфред Бохун.

 „Бог е добър”, каза ковачът. „Господин инспектор, нямам дори най-слабо 
възражение да бъда арестуван. Вие сте този, който няма да искате да ме за-
държите. Не възразявам да изляза от съда без петно върху лицето си. Вие може 
би не бихте желали да излезете от съда с един неуспех в кариерата ви”.

Солидният инспектор за пръв път погледна ковача с жив интерес – така напра-
виха и останалите, с изключение на ниския чудат свещеник, който продължава-
ше да гледа малкия чук, който беше нанесъл страшния удар.

 „Двама души стоят навън”, прозвуча с отчетлива яснота гласът на 
ковача, „двама добри търговци от Грийнфорд, познати на всички вас; те ще се 
закълнат, че са ме видели от преди полунощ до разсъмване и още дълго след 
това в общото помещение на нашата мисия, където през цялата нощ здрава-
та спасявахме души. В самия Грийнфорд поне двадесетина човека могат да се 
закълнат, че съм бил там през цялото това време. Ако бях езичник, господин 
инспекторе, щях да ви оставя да се провалите; но като християнин се чувствам 
длъжен да ви дам шанс и да ви попитам дали искате да чуете алибито ми сега 
или в съда”.
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Инспекторът изглеждаше за пръв път объркан. „Разбира се, бих се радвал да 
изясним всичко още сега”, рече той.

Ковачът излезе в градината си със същите големи и спокойни крачки и се върна 
при двамата си приятели от Грийнфорд, които действително бяха добре познати 
почти на всеки от присъстващите. Те казаха по няколко думи, в които никому не 
дойде на ум да се усъмни. След техните думи невинността на Симеон стоеше 
така здраво, както високата църква над тях.

Групата се умълча и това беше още по-странно и непоносимо от всяко говорене. 
Може би само за да поддържа разговора, енорийският помощник се обърна към 
католическия свещеник:

 „Изглежда този чук много ви интересува, отец Браун”.

 „Така е”, отговори отец Браун, „защо ли е толкова малък?”

 Докторът се завъртя около себе си.

 „Свети Георги”, извика той, „истина е; кой ще използва малък чук, ако 
наоколо има десет по-големи?”

Сетне сниши гласа си и каза в ухото на помощника: „Само човек, който не може 
да вдигне голям чук. Не става дума за силата или храбростта на половете. 
Става дума за възможността да вдигнеш тежък предмет. Една смела жена би 
могла да извърши и десет убийства с лек чук, без да  мигне окото. Но тя не би 
могла да убие и бръмбар с тежък чук”.

Уилфред Бохун го беше зяпнал с нещо като хипнотичен ужас, докато отец Браун 
го слушаше с наклонена настрана глава, с истински интерес и внимание. Шепо-
тът на лекаря стана още по-настойчив:

 „Защо тези идиоти винаги предполагат, че единственият човек, който 
ненавижда любовника на жена си, е нейният съпруг? В девет от десетте случая 
любовникът на жената е най-много мразен от самата жена. Кой знае каква аро-
гантност е проявил той спрямо нея или какво предателство е извършил – вижте 
тук”.

С бърз жест той посочи червенокосата жена на пейката. Тя най-сетне бе вдиг-
нала глава и сълзите бяха изсъхнали на лицето . Но очите  бяха втренчени в 
трупа с електрически блясък и в тях се забелязваше някакво безумие.

Уилфред Бохун махна несръчно с ръка като че искаше да прогони всякакво же-
лание да узнае каквото и да било; но отец Браун изчетка от ръкава си някаква 
пепел, довята от пещта, и заговори по своя си равнодушен начин.

 „Вие сте същият като мнозина лекари”, каза той; „познанията ви за ду-
шата са наистина впечатляващи. Но това, което е изобщо невъзможно, е свър-
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зано с физиката. Съгласен съм, че жената желае да убие съучастника си много 
по-силно от засегнатият съпруг. И съм съгласен, че жена винаги ще предпочете 
малкия чук пред големия. Но трудността идва от физическата невъзможност. 
Никоя жива жена не би могла да смачка черепа на мъж по този начин, по който е 
станало с този”. И после добави замислено след кратка пауза: „Тези хора не са 
схванали всичко. Човекът наистина имаше железен шлем, а ударът го е пръснал 
като разбито стъкло. Погледнете тази жена. Погледнете ръцете ”.

Всички отново се умълчаха, след което лекарят каза някак нацупено: „Добре де, 
може би не съм прав; за всичко си има опровержения. Но държа на главното. Само 
идиот би избрал този малък чук, при условие че би могъл да използва по-голям”.

При тези думи мършавите треперещи ръце на Уилфред Бохун обхванаха главата 
му и се вкопчиха сякаш в оскъдната му жълта коса. Само след миг той ги от-
пусна и извика: „Това е думата, която търсех; вие я изрекохте”.

И сетне продължи, опитвайки се да овладее смущението си: „Думите, които из-
рекохте бяха: само идиот би избрал малкия чук”.

 „Да”, каза докторът, „и какво от това?”

 „Добре”, рече енорийският помощник, „идиот го е направил”. Останалите 
замръзнаха, приковавайки погледа си върху говорещия, който продължи с някаква 
трескава и женствена възбуда.

 „Аз съм свещеник”, извика той разтреперан, „а свещеник не бива да про-
лива кръв. Аз… аз мисля, че той не бива да качва никого на бесилката. И благо-
даря Богу, че виждам ясно престъпника… защото той е престъпник, който няма 
как да бъде обесен”.

 „Няма ли да ни го посочите?”, попита докторът.

 „Той няма да бъде обесен дори ако го посоча”, отвърна Уилфрид с дива, 
но странно щастлива усмивка. „Когато тази сутрин влязох в църквата, намерих 
един луд да се моли – бедния Джо, който не е наред по рождение. Бог знае за 
какво се е молел; но при такива странни хора не е трудно да се предположи, че 
и молитвите им са объркани. Твърде възможно е ненормален да се моли, преди 
да убие човек. Когато за последен път видях бедния Джо, той беше с брат ми. 
Брат ми се забавляваше с него”.

 „Бога ми”, извика лекарят, „това звучи достоверно. Но как ще обясни-
те…”

Достопочтеният Уилфред почти трепереше от възбуда, уверен, че е открил 
истината. „Не виждате ли, не виждате ли”, извика той трескаво, „че това е 
единствената теория, която покрива двете странни неща, която отговаря и на 
двете загадки. Двете загадки са малкият чук и силният удар. Ковачът би могъл 
да нанесе такъв силен удар, но той не би избрал малкия чук. Жена му би избрала 
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малкия чук, но не би могла да нанесе такъв удар. Но лудият може да направи и 
двете. Що се отнася до малкия чук – е, добре, той е луд и може да е взел каквото 
и да е. А що се отнася до силния удар, не сте ли чували, докторе, че в безумието 
си един маниак може да е силен за десетима?”

Лекарят си пое дълбоко въздух и каза: „Бога ми, мисля, че е това”.

Отец Браун беше спрял погледа си върху говорещия и продължи да го гледа 
толкова дълго и настойчиво, като че искаше да докаже, че големите, сиви очи, 
подобни на волските, не са чак толкова безизразни като останалото му лице. В 
настъпилата тишина той каза с подчертана вежливост: „Господин Бохун, това е 
единствената предложена досега теория, която носи вода от девет кладенеца 
и е по същество неатакуема. Все пак, мисля, заслужавате да ви кажа, че от оно-
ва, което зная с положителност, тя не е истинната”. При тези думи странният 
дребен човечец се отдалечи и отново се взря в чука.

 „Този човек изглежда знае повече, отколкото трябва”, прошепна раздраз-
нено лекарят към Уилфред. „Тези папски свещеници са дяволски хитри”.

 „Не, не”, каза Уилфред някак уморено, „бил е лудият, лудият е бил”.

Групата от двамата клирици и лекаря се беше отдалечила от по-официалната 
група, в която бяха инспекторът и задържаният от него човек. Сега, когато се 
смълчаха, те дочуха гласовете на другите. Свещеникът повдигна спокойно гла-
ва, а после отново я сведе, когато чу ковача да казва с нисък глас:

 „Надявам се да съм ви убедил, господин инспекторе. Аз съм силен човек, 
както казвате, но не бих могъл да хвърля чука си дотук от Грийнфорд. Чукът ми 
няма крила, та да може да прелети половин миля през синори и ниви”.

Инспекторът се засмя добродушно и рече: „Не, мисля, че можете да бъдете смятан 
извън всяко подозрение, макар че това е едно от най-странните съвпадения, 
които съм виждал. Мога само да ви помоля да ни помогнете в търсенето на мъж 
толкова едър и силен като вас. Свети Георги! Та вие можете да сте ни полезен 
поне при задържането му! Допускам, че нямате идея кой може да бъде”.

 „Може би се догаждам”, каза пребледнял ковачът, „но не става дума за 
мъж”. И като забеляза, че всички погледи се насочиха към жена му, постави 
огромната си ръка върху рамото  и добави: „Нито за жена”.

 „Какво имате предвид?“, попита с усмивка инспекторът. „Нали не 
мислите, че кравите използват чукове?“

 „Мисля, че никой от плът не е държал този чук“, каза ковачът с приглушен 
глас, „казано искрено, мисля, че човекът е умрял сам”.

Уилфред пристъпи внезапно напред и впи в него горящия си поглед. 
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 „Искате да кажете, Барнс“, долетя острият глас на обущаря, „че чукът 
сам е скочил и е повалил човека?“

 „О, вие, господата, можете да зяпате и се подигравате“, извика Симеон, 
„вие, църковниците, дето в неделя разправяте как Господ изневиделица поразил 
Санехириб. Мисля, че Онзи, Който невидим броди във всеки дом, е защитил 
честта ми, Той, смятам, е погубил осквернителя на дома ми пред самата му 
врата. Вярвам, че силата, вложена в този удар, е онази от земетресенията, не 
по-слаба от нея”.

Уилфред се обади с глас, който трудно може да бъде описан: „Аз самият казах на 
Норман да се пази от гръмотевици”.

 „Този извършител е извън юрисдикцията ми“, каза с лека усмивка 
инспекторът.

 „Вие не сте извън Неговата”, отвърна ковачът, „ще се видим на 
делото”.

Тресящият се Уилфред бе отведен настрана от отец Браун, който се обърна 
към него ведро и приятелски: „Да се махнем от това ужасно място, господин 
Бохун“, рече той. „Мога ли да хвърля един поглед в църквата ви? Чувал съм, че е 
една от най-старите в Англия. Ние изпитваме известен интерес, както сигурно 
знаете“, добави той със смешна гримаса, „към старите английски църкви”.

Уилфред Бохун не се усмихна. Хуморът не беше силната му страна. Но той кимна 
с глава енергично, готов тутакси да обясни готическите забележителности на 
някой по-подходящ от ковача презвитерианец или обущаря атеист.

 „Непременно”, каза той, „да влезем оттук”. И той се отправи към входа 
от по-високата страна, разположен в горната част на стълбището. Отец Браун 
понечи да го последва, но като стъпи на първото стъпало, почувства някаква 
ръка на рамото си и се обърна, спирайки поглед върху тъмната тънка фигура на 
доктора, върху чието лице сега беше допълнително паднала тъмната сянка на 
подозрението.

 „Сър”, каза лекарят рязко, „очевидно са ви известни някакви тайни 
относно тази черна работа. Мога ли да ви попитам дали ще ги запазите за 
себе си?“

 „Защо, докторе“, отговори свещеникът с подчертано любезна усмивка, 
„има едно много добро основание, поради което човек с моята професия би 
запазил за себе си неща, в които не е достатъчно сигурен, и то е все същото, 
поради което той би бил задължен да ги запази за себе си, дори ако е сигурен в 
тях. Но ако мислите, че съм бил невъзпитано потаен пред вас или някого другиго, 
то ще отида до самия край на позволеното ми. Ще ви насоча към две много 
съществени неща”.
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 „Е, сър?“, рече докторът мрачно.

 „Първо”, каза отец Браун спокойно, „случилото се е до голяма степен 
от вашата компетентност. То е в сферата на физическото знание. Ковачът 
може би не греши, когато казва, че ударът е божествен, но със сигурност се 
заблуждава, смятайки го за чудо. Не е било чудо, докторе, освен доколкото 
чудо е самият човек с неговото странно, порочно и дори полугероично сърце. 
Силата, смачкала този череп, е добре позната на учените – един от най-често 
дебатираните закони на природата”.

Лекарят, който го слушаше намръщено, но с интерес, каза само: „А второто 
нещо?“.

 „Второто указание е следното”, каза свещеникът. „Спомняте ли си, че 
ковачът, макар да вярва в чудеса, говореше презрително за невъзможността 
чукът му да има приказни крила и да лети половин миля през полето?“

 „Да”, рече докторът, „спомням си”.

 „Е добре”, каза отец Браун с широка усмивка, „тази приказка беше най-
близкото до истината нещо, изречено днес”. При тези думи той се обърна и пое 
по стълбите след енорийския помощник.

Достопочтеният Уилфред, който го чакаше, блед и нетърпелив, сякаш това мал-
ко забавяне беше преляло чашата на нервите му, незабавно го отведе до люби-
мия си ъгъл в църквата, онази част от галерията, стояща най-близо до извития 
свод и осветена от чудния прозорец с ангела. Дребният католически свещеник 
разгледа и похвали всички неща без изключение, като през цялото време говоре-
ше бодро, но с тих глас. Когато по време на изследванията си откри страничния 
изход с извитата стълба, по която Уилфред се беше спуснал, за да намери брат 
си мъртъв, отец Браун пое не надолу, а нагоре с пъргавостта на маймуна и гла-
сът му долетя от една външна площадка някъде горе.

 „Качете се тук, господин Бохун”, провикна се той. „Чистият въздух ще 
ви се отрази добре”.

Бохун го последва и излезе на нещо като каменна галерия или балкон от външ-
ната страна на сградата, от който се виждаше безкрайното поле, насред кое-
то се издигаше техният малък хълм, покрито с гори чак до аления хоризонт, с 
разпръснати селца и ферми. Под тях лежеше малкото чисто каре на ковашката 
градина, където все още стоеше инспекторът, който си записваше нещо, и все 
още лежеше трупът, наподобяващ смачкана муха. 

 „Не е ли това целият свят?, възкликна отец Браун.

 „Да”, отговори Бохун тържествено и кимна с глава.

Под и над тях линиите на готическата постройка сякаш продължаваха в пус-
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тотата с някаква болезнена, самоубийствена рязкост. Това е елементът на 
онази титанична енергия в архитектурата на Средновековието, която прави 
всяка постройка, откъдето и да бъде погледната, да изглежда препускаща като 
че върху силния гръб на побеснял кон. Тази църква беше изсечена от древен и 
мълчалив камък, покрит с лишеи и окичен с птичи гнезда. Гледана отдолу, тя 
избликваше като фонтан към звездите; а сега, когато я гледаха отгоре, тя се 
изливаше като водопад в някаква безгласна яма. Двамата мъже на кулата бяха 
останали насаме с най-ужасяващата страна на готиката: чудовищното смаля-
ване, диспропорцията, замайващите перспективи, гледките на големи неща като 
малки и на малки като големи; каменната главоломност във въздуха. Каменните 
детайли, безмерни поради близостта си, изпъкваха ярко пред нивите и фермите, 
микроскопични поради отдалечеността си. Изсечената на ъгъла птица или жи-
вотно приличаше на огромен бродещ или летящ дракон, опустошаващ пасбищата 
и селата под него. Цялата атмосфера беше замайваща и опасна, сякаш двамата 
мъже бяха издигнати във въздуха върху свистящите криле на колосални демони; 
а и цялата тази древна църква, висока и богата като катедрала, приличаше на 
пълзящ над слънчевата местност буреносен облак. 

 „Мисля, че има нещо твърде опасно в стоенето на такива високи места 
дори ако е за молитва”, каза отец Браун. „Тези височини са направени, за да ги 
гледаме, а не да гледаме от тях”.

 „Мислите ли, че човек може да падне оттук?”, попита Уилфред.

 „Мисля, че душата на човека може да падне, ако и това да не може да 
стане с тялото”, отговори другият свещеник.

 „Боя се, че не ви разбирам”, отбеляза Бохун неопределено.

 „Вижте например ковача”, продължи спокойно отец Браун, „добър човек, 
но недостатъчно твърд в християнската вяра, властен, несклонен да прощава. 
Е, добре, тази шотландска религия е била изобретена от хора, които се молели 
по хълмовете или високите канари и затова са привикнали да гледат на света 
отгоре надолу, вместо да вдигат поглед към небето. Смирението е майката на 
великаните. Човек вижда големите неща от долината; от върха той може да 
види само дребни неща”.

 „Но той… той не го е направил”, каза разтреперан Бохун.

 „Не”, отвърна другият с необичаен глас, „ние знаем, че не е”.

След малко той подхвана думите си отново, отправил към равнината спокойния 
поглед на безцветните си сиви очи. „Познавах един човек”, каза той, „който за-
почна да се прекланя като всички останали пред олтара, но който постепенно 
беше увлечен от желанието да се моли на високи и усамотени места, по ъглите 
и нишите на камбанарията или шпица. И ето че веднъж на едно от тези заше-
метяващи места, където целият свят сякаш се въртеше под него като колело, 
мозъкът му също превъртя и той си въобрази, че е Бог. И макар да беше добър 
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човек, извърши голямо престъпление”.

Уилфред беше извърнал лицето си, но костеливите му ръце ту посиняваха, ту 
побеляваха, стискайки каменния парапет.

 „Помисли си, че нему е дадено да съди света и да погубва грешниците. 
Такава мисъл никога не би го споходила, ако коленичеше с останалите на пода. Но 
той видя хората долу да лазят като насекоми. Той видя едного, който особено 
много се перчеше, точно под себе си, някакво високомерно създание с широкопола 
зелена шапка – като отровно насекомо”.

Врани изграчиха иззад ъгъла на камбанарията; но никакъв друг звук не наруши 
тишината, докато отец Браун не продължи.

 „Изкуши го това, че държеше в ръцете си един от най-ужасните инстру-
менти на природата; имам предвид гравитацията, тази луда и все по-усилваща 
се скорост, с която всички земни твари се връщат към земните недра, ако бъ-
дат изпуснати. Вижте, сега инспекторът се перчи точно под нас в ковачница-
та. Ако хвърля едно камъче през парапета, в момента, в който ще го удари, то 
вече ще е като куршум. Ако изпусна чук... дори малък чук...”

Уилфред Бохун прехвърли единия си крак през парапета, но отец Браун го сграбчи 
мигом за яката.

 „Не през тази врата”, каза той твърде любезно, „тази врата води към 
ада”.

Бохун се облегна на стената и се втренчи в него с ужасен поглед.

 „Откъде знаете всичко това?”, извика той. „Да не сте дявол?”

 „Аз съм човек”, отговори отец Браун тържествено, „и затова нося всич-
ки дяволи в сърцето си. Чуйте ме”, каза той след кратко мълчание. „Зная какво 
сте сторили – най-малкото мога да отгатна по-голямата част. Когато сте 
се разделили с брат си, вие сте били обзет, и то не без основание, от такава 
 ярост заради мръсния му език, че сте грабнали малкия чук, наполовина решени да 
го убиете. Тази внезапна мисъл ви е отвратила и вие сте пъхнали чука под закоп-
чаната си дреха и сте се вмъкнали бързо в църквата. Молили сте се страстно 
на различни места, под прозореца с ангела, на площадката над него, сетне на 
една по-висока площадка, от която източната шапка на полковника ви се е ви-
дяла като гърба на пълзящ бръмбар. След това нещо се е счупило в душата ви 
и сте пратили Божията гръмотевица”.

Уилфред докосна главата си със слабата си ръка и попита с нисък глас: „Откъде 
знаете, че приличаше на зелен бръмбар?”.

 „О, това ли?”, каза другият с някакво подобие на усмивка. „Това се раз-
бира от само себе си. Но чуйте ме по-нататък. Казвам, че зная всичко това; но 
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никой друг няма да го узнае. Следващата стъпка е ваша, аз няма да предприемам 
нищо повече. Ще запечатам всичко с печата на изповедта. Ако ме питате защо, 
причините са много и една от тях засяга самия вас. Оставям нещата във ваши 
ръце, понеже не сте стигнали толкова далеч, колкото стигат убийците. Вие не 
помогнахте престъплението да бъде приписано на ковача, когато това беше 
лесно, или на жена му, когато това беше лесно. Опитахте се да го припишете 
на слабоумния, защото знаехте, че той не би могъл да пострада. Това е един 
от проблясъците, които ми е работа да откривам у убийците. А сега слезте 
в селото и вървете по пътя си свободен като вятъра. Аз казах последната си 
дума”.

Те се спуснаха по извитата стълба в пълно мълчание и излязоха на слънце пред 
ковачницата. Уилфред Бохун внимателно махна резето от дървената градинска 
врата и като се приближи до инспектора, каза: „Искам да се предам. Аз убих 
брат си”. 

Превод: Цочо Бояджиев



2008 / брой 10 (33) Есен

117



118

Пътища



2008 / брой 10 (33) Есен

119



120

Пътища



2008 / брой 10 (33) Есен

121


