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Луи Лавел (1883–1951) е френски философ, представител на т.нар. „философия на духа”. Ученик на Леон Брюншвиг и Анри Бергсон, той поема
по собствен път и е смятан за последния голям френски метафизик
през ХХ в. Още в първия си философски труд Диалектика на сетивния
свят (1922) Лавел противопоставя сетивния свят на творческата
способност на духа и дефинира съществуването като чиста възможност за участие в битието. Метод на „философията на духа” е диалектиката, която е пътят, по който индивидът, издигнал се над причинно-следствената верига от света на явленията, се обръща към
битието и започва да търси неговия смисъл. От битието произтичат
всички способи за участие в него: съществуването е чиста възможност за участие в битието, а действителността е битието на дадено съществуване като явление и обект. Съзнанието е интенционално,
то е насочено към дадеността на материалния свят, но истинското
познание не трябва да се ограничава с материалния свят, а да потърси неговата духовна причина. Такава е ролята на интуицията, която
е в основата на онтологическия опит. Във „философията на духа” на
Луи Лавел понятието битие се дефинира като „неразделно единство
на субекта и обекта, откриващо се на човека в „чистия опит”. Единното и универсално Битие е безкрайно разгръщане на възможности,
на саморазвитие и самопораждане, изразени в понятието „акт”. Взаимодействието на индивидуалния „аз” с универсалното Битие е възможно като „участие”: Бог твори света ex nihilo, както и духовната
същност на човека, като по този начин го призовава към съ-участие
и предоставя на човека условия за осъществяването на безкраен брой
възможности. Тези идеи са последователно развити в негови творби
като За акта (1937), За времето и вечността (1947), Възможностите на аза (1948) и др. Предложеният тук текст е откъс от неговата
посмъртна книга Четирима светци (Quatre saints, „Albin Michel”, 1951),
преиздадена през 1993 г. под заглавието За светостта (De la sainteté,
Christian de Bartillat).

Луи Лавел

ЗА СВЕТОСТТА
I. Светците сред нас
Светците са сред нас. Но ние не винаги съумяваме да ги разпознаем. Не вярваме, че могат да обитават тази земя. Смятаме, че всички те са я напуснали.
Призоваваме ги, все едно че всички те са на небето и че можем да очакваме от
тях само невидима и свръхестествена благодат. Би било твърде амбициозно да
им подражаваме: само кръщелното ни име понякога подсказва идеята за закрила,
която те биха могли да ни дадат; защото са се превърнали в тези Божии служители, които разпределят даровете Му. Смъртта им ги е направила светци,
тя е извършила това духовно преображение, без което те биха били само хора
като нас. А сега те са тъй пречистени, че от тях се е съхранила само идея-
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та за добродетелта, която въплъщават и която действа в нас чрез образа им,
без никога да можем да се надяваме да се сравним с тях. Би било налудничаво
да мислим, че един човек, когото можем да видим и докоснем, чиито слабости,
смехории и грешки наблюдаваме, който се е намесил в живота ни и чието чело
не е увенчано с ореол, е начертал пред нас пътя на светостта, без ние изобщо
да го разберем. Ала невидимата святост на земята, както и на небето, много
по-трудно се различава, когато е скрита под явленията на тялото, отколкото
когато я носим в мисълта си като образ и като идея.
И все пак светецът не е чист дух. Не би могло да го объркаме с ангела. Дори
смъртта не го превръща в ангел. Светостта преди всичко принадлежи на земята. Тя свидетелства, че животът, който водим тук, макар и изцяло смесен с
тялото, с неговите слабости и пошлости, е способен да приеме отражението
на една свръхестествена светлина, чието значение далеч го надхвърля и която
не само ни научава да го понасяме, но и да го желаем и обикнем. Винаги ни се
струва, че светецът е някакво изключително същество, което се е отделило
от общия живот и вече не е съпричастно на неговата нищета, което живее в
общение с Бога, а не вече с нас. Ала това не е вярно: тъкмо защото живее в
общение с Бога, светецът е единственият човек, който живее в общение с нас,
докато всички други в някаква степен остават разобщени.
Никакъв външен знак не го отличава от минувача, когото не удостояваме с поглед. Привидно неговият живот наподобява живота на всички хора. Виждаме го
погълнат от поверената му задача, от която той никога не се отклонява. Той не
отказва нищо от онова, което му бива предложено: всичко предложено за него е
удобен повод. Той присъства във всеки и във всичко по толкова спонтанен и естествен начин, че разраства общността, от която сме част. Не виждаме, както ни се струва редно, той да се отказва от природата си или пък присъщите
недъзи на характера да са в него преодолени и заличени. Той може да бъде бурен
и холеричен. Остава си подвластен на страстите. И не се стреми, подобно на
повечето хора, да ги прикрие. А фактът, че понякога го виждаме да се поддава
на тях, е един вид скандал, който често ни пречи да го възприемем като светец
и дори понякога ни кара да поставяме себе си над него.
Може, без съмнение, да се твърди, че той умъртвява страстите си, но че те са
условия, дори елемент на неговата святост. Защото самата святост е страст
или, ако думата ви шокира, страст, която обръща. В страстта има сила, от която светостта се нуждае, за да се изтръгне от предразсъдъците и привичките.
А страстта винаги се корени в тялото, тя е тази, която го издига и понася над
самото него. Няма нищо по-красиво от това да видиш огън, който се захранва с
най-нечистите материали, но чийто пламък дава толкова много светлина.

II. Светецът стига винаги до абсолютното в себе си
Във всеки от хората, които ни заобикалят, има някой потенциален светец.
Но той не винаги става такъв. Защото в него има също потенциален престъпник или демон. А тревогата, в която пребиваваме и която повечето от
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съвременниците ни смятат за самата съвест, изразява тъкмо несигурността
дали единият или другият някой ден ще възтържествува. Янсенистите добре
са познавали тази тревога. Ето защо често се смята, че бихме могли да се
задоволим с посредствения живот, удовлетворявайки баналните си потребности или задоволявайки временни интереси. Присъщо за светеца е, че той стига
винаги до абсолютното в себе си. Няма човек, чийто живот да е толкова близък
до спонтанните движения на природата – той, така да се каже, е отдаден на
тях и оттам черпи своя порив. Човек би помислил, че светецът се бори с природата: по-скоро би трябвало да се каже, че той извежда всичките  импулси до
тяхната крайна точка, докато те не му донесат съвършеното удовлетворение,
което го изпълва. Те го принуждават да прекрачи границите на природата тъкмо
защото природата достига в него целта, към която се стреми. По същия начин
математикът си служи с идеята за крайното, за да насочи чак до безкрайното
поредица от изчисления и така да премине границата. Светецът никога не ни
разиграва и пробужда у нас само най-познати чувства: никой човек не е по-достъпен от него. Ала тъкмо тези чувства той ще използва по най-невероятен начин: светецът може да им придаде цялата си сила само ако ги насили; и за да се
осъществи, трябва да надмогне начина, по който досега сме си служили с тях;
в мига, в който се удовлетворят, те се отричат или пък минават в своята противоположност. Ето как разпознаваме у светеца всички пориви на природата и
едновременно с това не ги разпознаваме. Грешка е да се смята, че трябва само
да се сражаваме с чувствата, защото природата също идва от Бога. Светецът
я прави свръхестествена. Той открива нейния произход, предназначение и смисъл. Така си даваме сметка, че онзи, който остава впримчен вътре в природата,
всъщност принизява и унижава всички сили, предоставени му от нея на разположение. Защото божественото и демоничното са съставени от едни и същи
елементи. Един обикновен поклон на свободата е достатъчен, за да промени
едното в другото. Тъкмо в духа животът на природата получава своя истински
завършек. Да не видим, че тя е фигура, би означавало да обезобразим природата.
Би означавало да откажем цялата ценност на иманентността, би означавало да
не искаме да видим и да не можем да видим, че тя идва от трансценденцията,
че е насочена към трансценденцията и че в самата трансценденция тя получава
временен достъп, който само смъртта може да завърши.

III. Светецът, безразличен към своята човешка участ
Присъщо за светостта е да ни разкрие връзката между два свята, сиреч между
материалното и духовното. Или да ни покаже още, че съществува само един
свят, който има тъмна и сияйна страна и който е такъв, че можем да се съблазним от привидността му, заради която непрекъснато се погубваме, или да
проникнем чак до неговата същност, за да открием нейната истина и красота.
Светецът е на границата на тези два свята. Той сред видимото е свидетелят
на невидимото, което ние продължаваме да носим в дълбините си, макар видимото да го скрива или откроява, в зависимост от посоката на погледа ни. Ето
защо светецът трябва да живее сред нас, да бъде подвластен на всички тегоби на съществуването, дори да изглежда обременен от тях, колкото и всички
величия на земята да помръкват, щом като той по блестящ начин покаже, че

7

Християнство и истина

неговите истински блага са другаде. Най-често се смята, че тъкмо в ограниченията, които животът му налага, в страданията, които той понася или сам си
причинява, в мъченията или в мъченичеството светостта разкрива най-добре
своята същност. Именно в мъченичеството се долавя най-добре чистотата
на свидетеля. Има и други форми на свидетелство с по-съкровен характер. Не
всички светци са призвани към мъченичество. Ала въображението се нуждае
от тези големи примери, за да измери дистанцията между светостта и успеха.
Светостта е голям духовен успех, безразлична към другото, което презира.
Никой обаче не си избира участта, нито изискванията, които тя му налага.
Светостта може да се възкачи на трона и тогава почти единодушно е мнението, че там трудностите са най-големи. Ала може да се крие и под дрипите
на просяка, където по-често сме склонни да я дирим. Но никой не знае дали са
потребни по-големи усилия, за да се изплъзнеш от демона на горделивостта или
от демона на завистта. Иска ни се да съзрем бурен контраст между светостта
и участта, която  е наложена: тя ни се струва далеч по-задоволителна и на
висотата на човешкото величие, щом тъне в забрава или е пренебрегната; а когато е в сетния етап на човешкото нещастие, тогава тя е приемана и обичана.
Ала присъщо за светостта е да бъде естествено невидима, както духовният
свят, в който тя ни предлага да навлезем. Светостта на просяка или краля не
проличава под чертите на просяка или краля. Защото тя е неотделима от една
съвсем вътрешна нагласа, която ние влагаме в нея и която намира у нас тайнствен отклик: просякът и кралят всъщност приличат на някой незнаен светец,
когото срещаме всеки ден, без изобщо да можем да го разпознаем.
Светецът може да бъде учен, теолог, основател на монашески ордени: но не
поради това той е свят, макар светостта да намира израз във всички осъществени от него дела, дори в начина, по който се управлява или се протяга ръка.
Светецът може да бъде този най-обикновен човек, който изглежда погълнат
от обичайни грижи, едновременно самотен и отворен към всички, чийто външен
живот сякаш се свежда само до определени навици. Но ето че понякога е достатъчен един съвсем прост жест, най-привичният и най-неочакваният, който е
в състояние да разреши ситуация, която сама по-себе си е изглеждала непоправима, или пък само една дълбока и сияйна усмивка, която, без на пръв поглед да
променя нищо в положението на нещата, променя обаче атмосферата, в която
ги виждаме. Светецът прави за нас от живота постоянно чудо, което, без да
променя нищо от естествения порядък, ни се разкрива чрез самия този порядък
посредством някакъв вид прозрачност.

IV. Един светец, възможен във всекиго от нас
Трябва да се научим да разпознаваме светците, които са редом с нас, и самия
светец, който е в нас, който иска да се роди и чийто нимб ние отказваме да
пропуснем. Най-смиреният любовен порив показва, че той е готов да се яви на
бял свят в нас, както и в другия. Ние сме неспособни да дадем каквото и да
е продължение на този порив и да го утвърдим в нас, обвързвайки с него своя
интерес и собствената си чест. Няма светец, който да не познава подобни
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падения. И никой не знае дали ще може да приеме този зов, сиреч дали ще бъде
погубен или спасен. И това не е наша работа. Достатъчно е да направим всичко,
което зависи от нас, за да попречим на светеца в нас да умре. На земята има
само възможни светци: те получават съществуване, благодарение на самите
себе си, минавайки през различни провали, перипетии и кризи. Смелостта е тази,
която прави светците: а самата смелост не е нищо повече от доверие в благодатта, която идва свише и е винаги налична, макар ние не винаги да знаем как
да се открием към нея.
Изглежда, че светецът най-често е този, който има повече воля, който не спира
да се бори и побеждава. Но може също така да се окаже и че той е онзи, който
има по-малко воля: защото волята е винаги неделима от себелюбието, тя винаги търси да победи и да възтържествува. А пък в светостта волята, така да
се каже, се заличава: тя отстъпва място на едно действие, което безкрайно я
надмогва и я прави послушна; тя отстъпва място на любовта. Въпреки присъщите си стремления тя отказва да  се противопостави. Ето защо може да се
твърди, че деянията на светостта са възможно най-естествени и устойчиви:
нещо, което показва, че благодатта, в двата смисъла, които придаваме на тази
дума, е самото съвършенство на природата.
Виждаме го, щом се огледаме около себе си, в средата, която ни е най-близка,
единствената среда, в която човешките същества стават за нас налични в
своята интимност, а не само в своята явеност, която ние тълкуваме според
законите, определящи света на нещата. Колко пъти сме чували да казват или
сами казваме, озовавайки се в присъствието на същества, у които егоизмът
липсва, че тялото им е сякаш изтъкано от светлина, а поведението им е осъществена духовност: това е светец, това е светица! Не че сме в състояние да
проникнем в тайната на един живот или пък знаем какво ще се случи някой ден.
И все пак има контакти, които ни носят един вид откровение. Те ни показват
на дело една жива святост, която виждаме да се формира и изразява и която,
вместо да ни подтикне да напуснем света, в който живеем, ни придава светлина, която го озарява и е онзи вътрешен отзвук, без който той би бил призрак,
лутащ се в празнотата.

V. Срещата между сетивно и духовно
И все пак струва ни се, че светецът живее в свят, различен от света, в който
сме ние. Все едно че той вижда онова, което ние не виждаме, все едно че той
действа, воден от мотиви, различни от онези, които определят постъпките ни.
Понякога ни се струва, че той е редом с нас, без да бъде заедно с нас. А ние
имаме усещането, че възприемаме реалността само повърхностно, вместо да
проникнем в нея в дълбочина, да разкрием смисъла . Светецът спонтанно се
издига в сфера на съществуването, която можем да постигнем само с много
внимание и усилие. Все още не пребиваваме там: ето защо светецът ни убягва. Става дума за духовна сфера, която е отвъд естеството и за по-просто я
наричаме свръхестествена. Ала за светеца това е истинското естество: за
наше удивление той се движи там с естествено съвършенство. И по някакъв
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парадокс нещата, които са пред очите ни, вместо да се размият като празни
явления, придобиват тежест, наситеност, които дотогава са им липсвали: те
стават изрази и свидетелства.
Те придобиват тяло с онази скрита ценност, чието откровение светецът ни
донася; откровение, което в лицето на света приема един вид осъществено
присъствие.
Само светецът може да надмогне двойствеността на сетивното и духовното,
да постигне свършеното съвпадение между тях. И най-смайващото е, че за да
ги обедини, той не се нуждае от посредничеството на разума. Никой човек не
използва разума си толкова малко. Той пренебрегва абстракцията. Той е на равна нога с реалното, с всички аспекти на реалното. Присъщо за мисленето е да
търси връзки между нещата, които то изнамира грижливо. Ала светецът се е
установил в единството. За него не съществуват множество форми на съществуването, които по-сетне би трябвало да се съгласуват, а само един център на
дейността, който ги поражда почти без да иска или без да знае, който те изразяват и откъдето се разгръщат. Всичко, което светецът прави, изглежда, че
произтича от източник, който е отвъд съзнанието, и в същото време изглежда,
че е дело на най-гъвкавото, проницателно и всезнаещо съзнание. Всяка от неговите стъпки е за нас тъй близка и тъй понятна, сякаш е дело на дете: човек
би казал, че нещата му отговарят още преди да ги подкани. Запазва се техният
сетивен характер, благодарение на който ги откриваме, ала той се съхранява в
усещането, че те ще изникнат в съзнанието ни. Така интервалът между вътре
и вън, между аз и нещата, се снема. Светецът не се озовава пред света като
пред спектакъл, който му е чужд, или като пред тайнство, чиято тайна той
трябва да изтръгне. Неговата обител е съкровеността на този свят, към който той е винаги съпричастен, докато другите виждат неговите явления, без да
могат да ги разберат.
Такава е причината, поради която светецът е най-чувствителният сред човеците, но и най-духовният: най-чувствителният, когото нищо в този свят не оставя безразличен, сиреч и най-уязвимият; той най-лесно може да бъде засегнат
или разстроен, доколкото е винаги в най-непосредствен и истински контакт с
другите същества и с нещата; но и най-духовният, защото в него няма нищо,
което да не е плод на вътрешна инициатива, която има своите основания, без
да е нужно да ги формулираме. Тъй като в случая свобода и необходимост се
свързват: свободата, защото няма външна причина, която да го детерминира,
и необходимостта, защото в никакъв случай не може да се приеме, че той би
действал другояче.

VI. Поглед, който не трепва
Това, което ни обърква и провокира такова удивление, стигащо до неспокойно подозрение у едни и смаяна възхита у други, е, че докато ние живеем сред
проблемите, светецът живее сред решенията: или по-скоро сред всички проблеми, които съществуването ни поставя, само неговото поведение ни донася
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решението. Дори най-беглите и незначителни неща се сдобиват, докосне ли се
светецът до тях, с чудодеен отпечатък: те са едновременно това, което са, и
другото, което не са. Вместо мисълта за вечното и абсолютното да ги накара
да изглеждат мизерни, те явяват вечното и абсолютното пред нашите очи.
Вместо да ни откъсне от света, в който сме, за да ни отведе в някакъв химеричен и недостъпен свят, светецът ни дава достъп до едно присъствие, което
носим като изискване в себе си, което ни удовлетворява, а не ни разочарова.
Амбицията на метафизическото мислене да се надмогне видимата реалност,
за да се достигне невидимата реалност, има чисто спекулативен интерес: тя
може да бъде удовлетворена едва когато бъде осъществена на дело. Ала това
става само в поведението на светеца, който и от най-смиреното действие
прави въплъщение на живия дух.
Ако е вярно, че светецът винаги отива докрай, то ние никога не правим това.
Ала какво е тази крайност сама по себе си, ако не пределната искреност, която
във всичко сторено от нас изразява тъкмо онова, което мислим и чувстваме;
това е най-съкровената и най-дълбока част от нашата душа. Що се отнася до
нас, ние живеем почти винаги в компромис и почти винаги отстъпваме пред
хорското мнение. Светът, в който действаме, е свят на измамни привидности.
Никой не може да каже, че съществува вярно съответствие между това, което
се явява, и онова, което е. Вярваме, че не може да е другояче, че привидностите
по-скоро ни прикриват, отколкото ни предават, и че е белег не само на учтивост, но и на милосърдие да смекчим чувствата си, да сдържим естествените
си пориви и да прикрием реалността с димна завеса, която закриля всекиго, но
не лъже никого. Струва ми се, че оголената реалност би имала блясък и острота, която никой не е в състояние да възприеме. Присъщо за светеца обаче е да
впери в нея поглед, който не трепва, като ни задължи да я видим. Тъкмо това
ни се струва, че надхвърля силите на човека. За светеца светът няма дъно:
тъкмо това дъно той изважда на бял свят. Явлението вече не се различава от
истината: самата истина става явление. Нищо не може да ни смае в по-голяма
степен. Тънката линия, която отделя света, който мислим, от света, в който
живеем, се заличава; скритите мисли на светеца се въплъщават и заживяват
сред нас. Даже недъзите му не остават скрити. При него те са свидетелство
за човешката природа. А тъкмо обикновеният човек ги покрива: защото злото
и доброто нямат в него никаква сила; той няма смелост нито за едното, нито
за другото; и прикривайки едното, пречи на другото да бликне. У светеца злото,
което винаги присъства, се обръща в добро, което подбужда и неспирно оживотворява своя порив. Изненадани сме да открием, че те са тъй близки, ако не
да видим, че едното живее от другото и го преобразява.
Ние не преставаме да бъдем разделяни между външното и вътрешното, между
истината и мнението, между това, което бихме искали, и онова, което можем.
Присъщо за светеца е, че сам е осъществил единението. Винаги си представяме, че той живее в постоянна жертвоготовност: защото външното привлича
вниманието ни, докато си въобразяваме, че вътрешното ни разделя; това е мнението, от което се боим, защото смятаме, че прави истината смешна; това е
нашата слабост, която прави недостъпни за взора ни най-същностните неща.
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Светецът не познава нито този страх, нито това смущение. Тъкмо защото
винаги се ангажира изцяло, той никога не изчислява своята загуба или печалба.
И никога няма усещането, че е пожертвал нещо. Как би могъл да пожертва външното, щом за него то е тъкмо вътрешното в присъствието, което го осъществява? Как би могъл да пожертва мнението, което е за него непълната и смътна
истина? Как би могъл да жертва несъвършенството си, щом усеща в него сила,
която идва да го поправи? Би трябвало да се каже, че отказвайки да поемем по
пътищата на светостта, жертваме истинските блага, без които привидните
блага нямат нито плътност, нито свежест.

VII. Преставайки да бъде наличен за „егото”, светецът
става наличен за всичко, което е
Ала същественият въпрос при светостта е да узнаем какво правим с егото,
което е основният обект на всичките ни занимания и което, обемайки всички
тях, дава началото на егоизма, където злото намира един вид въплъщение. Има
съгласие между всички хора по това да бъде осъден егоизмът. Той е чудовището,
на което не смогваме никога да отсечем всички глави. Ала мнозина смятат, че
светостта, заинтересована най-вече от вътрешния живот и от личното спасение, е най-радикалната и същевременно най-изтънчената форма на егоизъм; и
че за да се измъкнем от нея, трябва, напротив, да обърнем очи към света, към
нещата, върху които можем да въздействаме, към съществата, неспирно нуждаещи се от нашата подкрепа.
Би било напълно несправедливо да смятаме, че светецът ги пренебрегва. Той съумява чрез самото си присъствие да върне на нещата и на съществата, които
среща по пътя си, онази вътрешност, която им е липсвала досега. Той не ги кара
да обитават собственото му съзнание и не ги превръща в инструменти в служба
на своята участ. Светецът ги задължава да открият собственото си духовно
отечество. Открива им източника, от който самият той черпи непрестанно
и от който целият свят може да черпи, без този източник някога да пресъхне.
Светецът не дава себе си като пример, защото всеки открива в собствените си
дълбини модела, който трябва да следва; светецът ни помага само да го открием.
Няма човек, който да е по-отдалечен от него от всички тегоби на егото: докато ние продължаваме да мислим непрестанно за тях, било за да обслужваме
егото, било за да се борим с него, което е още един начин да мислим за него.
Присъщо за светеца е да се освободи от всяка подобна мисъл. Тъкмо поради
това той е единственият човек в света, който може да е постоянно наличен за
всичко случващо се в света, за всички събития в него; и е наличен за самия себе
си само в наличието си за другите същества и за Бог. Ето защо светецът преобразява нашето собствено присъствие. Докато участта на егото, още щом се
заинтересува от самото себе си, е да влиза в противоречие с друго его, чието
съществуване е призвано да отрече, защото то претендира за вътрешност,
която не е неговата. Ала светецът го кара да навлезе във вътрешност, която
му открива едно невидимо присъствие за него и за всичко, което е.
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Смайващо е да се види как в мига, в който аз изоставям себе си или съм станал
едно нищо, от мига, в който все едно съм изпразнен от всичко, което имам, и
всичко, което съм, целият свят идва да запълни празното място. Така, чрез един
вид чудо, този, който влиза в себе си, се чувства външен на себе си, а онзи,
който успява да излезе от себе си, се чувства вътрешен на себе си. Светецът
няма някаква особена воля: той не иска нищо повече от собственото си изчезване; открива ни света такъв, какъвто е пожелан от Бог; той е светец, защото е
постоянен свидетел на тази воля, която задължава нещата да ни открият тяхното значение, а съществата да осъзнаят призванието си. Светецът е като
светлина, която Бог влага в света и която го осветява толкова повече, колкото
по-малко ние забелязваме източника.

VIII. Нашето име и неизброимостта на светците
Ето защо е толкова трудно да се разпознае различието, съществуващо сред
светците. В тях има една обща характеристика, която ги изтръгва от опита,
който ние имаме за човечеството: това е сакрална характеристика, която прави от тях органи на Бога и чрез която те ни научават във всяко нещо да различаваме белезите на постоянното сътворяване на света от Бога. Светците
са извън света и все пак ни показват истинското лице на света, все едно че го
виждаме за първи път.
Ала тъкмо светците са тези, които ни дават нашето име, нещо, което не само
ги индивидуализира, но и ги сближава с нас, придава им известна интимност,
прави така, че всеки от нас се подслонява под патронажа на някой светец, все
едно че него трябва да вземем за модел. Това е нещо, достойно за размисъл над
имената, както и над отзвука, който има у нас името, с което ни назовават
съществата, изпитващи към нас близост и приятелство, и което е различно от
фамилното име, общо за всички наши роднини. Името е нещо, което кара всеки
един от нас да каже „аз”, макар да е вярно, че то принадлежи и на множество
други същества освен мен, които го носят и всеки от които е способен да каже
„аз” за тази несравнима и недостъпна тайна, която е неговата.
Ние откриваме в „Житията на светците” същества, чиято оригиналност е
проблематична, още повече че всеки се противопоставя радикално на всички
останали, макар да са от един вид, както се казва за различните ангели. Разбираме и защо даден светец може да бъде за множество хора застъпник или модел.
Всеки светец изразява един идеален тип на човечеството, в който същността
на човека е способна да бъде съпричастна на божествената същност. В човечеството се съдържа безкрайна възможност: трябва всички потенции, които
то е в състояние да вкара в играта, да могат да засвидетелстват връзката
си с Бога и да получат заданието, което ги освещава. Така възникват светците, всеки от които ни изглежда, че въплъщава една от възможностите, чието
присъствие откриваме в нас самите. Светецът ни учи да действаме; той е,
по отношението на служението си, посредник между Бога и нас. Защото, ако
всичко човешко се съдържа във всеки човек, то тъкмо около някоя от неговите предразположености се осъществява единството на всеки човек: това е

13

Християнство и истина

качествено единство, което свързва и подчинява на един център или огнище на
привилегирован интерес всички функции на съзнанието. Сериозна грешка е да се
мисли, че единството, към което се стреми съзнанието, може да се осъществи
само чрез идентичност. То е толкова по-съвършено, колкото е по-разностранно.
Бидейки едно, то е единно и несравнимо битие.
У светеца винаги се наблюдава зов, който изглежда, че произтича от неговото естество, и акт, на който той непрестанно отговаря. Няма нищо в това,
което прави, което да не е наложено от онова, което той е. Да търсим какво
той е, означава да търсим какво той трябва да бъде. Светците ни показват
пътя. Всеки от тях е за нас един вид водач, който обаче трябва да ни научи да
следваме собствения си път, а не неговия. Това е единственият начин да бъдем
верни на наученото от тях. Никое съществуване не може да бъде препоръчано.
Никое съществуване не е подражателно съществуване. Ролята на светците
е да ни покажат какво всеки от нас може да направи от себе си; а тези, към
които изразяваме почит, са като онези приятели, към които изпитваме близост,
вълнуваща сърцето ни, и които ни разкриват неща, важни за нас самите, макар
не винаги да си приличаме.
В съществуването на човека има някаква безкрайност, която един човек не е в
състояние да изчерпи, затова светците се различават толкова много помежду
си. Ето защо във всеки човек има възможен светец, който може би никога не
ще се яви на бял свят. Ето защо винаги се раждат нови светци, като никой не
възпроизвежда някого от онези, които познаваме, макар че не би могло да има
прогрес в реда на светостта и всеки светец представлява според получените
дарове и обстоятелствата, в които се намира, един вид уникална и неподражаема абсолютност. Тъкмо абсолютната връзка с Бога придава на всеки индивид,
каквито и да са неговите граници или слабости, отпечатъка на абсолютното,
тоест онова, което го прави светец.

IX. Одухотворяването на съществуването в спомена
Не можем все пак да не признаем, че никой според нас не заслужава да бъде назоваван светец, преди животът му да отмине. Без съмнение, защото до смъртта
си той е способен да изпадне в изкушение; но и най-вече, защото дори светецът да е духовно същество, единствено миналото е в състояние да извърши
преобразяването на плътта в дух, нещо, което конституира за нас значението
на нашето съществуване във времето. Това обяснява защо нашият живот се
ангажира изцяло с бъдещето, макар да го възприемаме като осъществен едва
когато попадне в миналото. Почти винаги се смята, и това е вярно, че присъщо
за миналото е да унищожава онова, което е било. По такъв начин, напредвайки
във времето, ние непрестанно навлизаме в нова форма на съществуване, на
която придаваме само за бегъл миг аспекта на живот, от който тутакси ще се
освободим. Изглежда, че никога не се установяваме в битието, а избликът на
даден миг се улавя и поглъща от нищото завинаги. Преходът от това, което ще
бъде, към онова, което вече не е, е като непрестанно раждане и смърт. Това,
което наричаме смърт, дава края на тази странна трансформация и завършва
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това наше постоянно свеждане до нищо, което е закон на всяко временно съществуване. Като че ли битието винаги се опитва да се изплъзне от нищото,
но винаги бива победено.
Ала това е само привидност. Защото ние знаем какво е отминало от миналото
само доколкото съхраняваме спомена за него. Дори да предположим, че никога не
бихме могли да го извикаме, то пак си остава за нас възможен спомен. Но какво е
значението на спомена? То не може да бъде отъждествено с чисто нищо. Да кажем, че то е тук само за да засвидетелства съществуването, което сме изгубили? Ала самият спомен е друга форма на съществуване. Изгубеното съществуване е материално и сетивно съществуване, което споменът заменя с едно
невидимо и духовно съществуване, за което не е необходимо да показваме, че не
притежава характеристиките на другото. Защото това духовно съществуване
сега е съществуване, което е в нас и дори което е нас. Никой не се съмнява, че
в спомена има светлина и дълбочина, които не се явяват в обекта в мига, в който го възприемаме, нито пък в действието в мига, в който го извършваме. Този
спомен е изтръгнал явлението от времето, придал му е един вид вечност; не че
винаги ще е наличен в съзнанието ни, но по право може да го споходи, ако ние
пожелаем. Той е винаги тук като акт на разположение и ние можем непрестанно
да го възкресяваме. Тоест той е форма на ново съществуване, съкровена за нас
самите, стабилизирана и пречистена. И могат да я смятат за нещо низше или
деградирало само онези, които вярват, че действителността се схваща само с
очи и ръце. Необходимо е било едно съществуване да напусне телесната форма,
за да може да се промени в духовно съществуване, което е целта, към която
то се стреми и в която трябва да завърши. И както отбелязахме, необходимо е
било то да умре тук долу като тяло, за да възкръсне като дух.

Х. Единение на живи и мъртви в общия свят на спомена
Ала ще приемем ли, че светостта пребивава само в това субективно безсмъртие, каквото е безсмъртието на спомена? Тук се налага да направим едно
основно разграничение. Тъкмо в спомена, съхранен за него, всяко същество се
одухотворява и постига вечно съществуване. Иначе как то би могло да устои на
смъртта? Ала ние не знаем почти нищо за духовния живот на някой друг дори
преди неговата смърт; а и смъртта на другия не е за нас нищо повече от спомен. И е възможно да се допусне, че между спомена за него, какъвто е нашият
спомен, и спомена, до който сам той се свежда, съществува някаква тайнствена близост. Така, независимо от протестите на сетивата и емоцията, ние сме
може би по-тясно свързани с мъртвите, отколкото с живите. Без съмнение ние
можем да ги забравим и нашето плътско внимание да се пренасочи към други
грижи. Но и неведоми, те остават тук, готови да бъдат извикани отново и да
упражнят върху нас много по-чисто действие, отколкото онова, което са имали
върху нас приживе.
Нещо, което позволява да се проумее и нашата връзка със светците. Става
дума за духовно единение, което ги прави присъстващи в живота ни, смесва ги
с нашите намерения и начинания, кара ни да чуваме гласовете им, все едно че
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идват дълбоко от нас, което пробужда препоръки, в които е необходимо да се
вслушаме, и възможности, чието осъществяване зависи от нас самите.
Ние живеем заедно с тях в един невидим свят, който е истинският свят; всички духове са негови членове, а той е изтъкан от техните взаимни и постоянни
отношения. Видимият свят е само свидетелство и инструмент за неговото
осъществяване. И е естествено той да изчезне, щом изпълни ролята си.
Виждаме защо е възможно да се каже, че светците са сред нас, макар да не
умеем да ги разпознаваме, и все пак те да стават за нас светци едва след
като техният живот отмине и се превърнат за нас в духове. Изглежда, че е
необходимо изцяло да преосмислим идеята, която имаме за ролята на паметта:
вярваме, че тя е някакъв заместител на реалността, когато започне да ни липсва, и че не е друго, освен смътна сянка на онова, което е било и което ни дава
само вторична подкрепа, предназначена да запълни празнотите на настоящето
съществуване. Ала паметта има далеч по-прекрасна функция: тя е, която свързва в нас временното с вечното, което, ако може така да се каже, овечностява
временното, тоест тя го пречиства и озарява. Тъкмо в нея, щом затворим очи,
ние забелязваме значението на всяко събитие, на което сме присъствали, и на
всяко действие, което сме извършили; тъкмо тя инкорпорира миналото в душата
ни, за да направи духовно нашето настояще. Тъкмо в нея най-накрая нашето аз
открива собствената си вътрешност; тъкмо в нея, дори без да го искаме, светците ни откриват своята святост и са почитани, както го заслужават.
Превод от френски: Тони Николов
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ТИ ЛИ СИ ОНЯ, КОЙТО ИМА
ДА ДОЙДЕ, ИЛИ ДРУГИГО ДА
ЧАКАМЕ? ХРИСТОС, УЧЕНИЦИТЕ
НА СВЕТИ ЙОАН ПРЕДТЕЧА И
ИДЕОЛОГИЯТА
Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?1
Тъкмо чрез отношението на традиционната православна егзегетика към този
въпрос на свети Йоан Предтеча се вижда начинът, по който идеологическата
интерпретация се налага върху евангелската действителност. Йоан е в затвора и наближава денят на неговата екзекуция, която той явно предусеща. Чрез
своите двама ученици той изпраща един въпрос към Христа, който въпрос всеки
на негово място би поставил: „дали това, че съм в зандана и че набързо ще си
загубя главата, че целият ми живот е минал в най-строг подвиг, напълно посветен на Божията воля, има смисъл или не?”.

1

Мат. 11:3.
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Въпросът е напълно легитимен. И цар Соломон се пита какво е смисълът на живота и съществуването и с болка извиква: „Суета, всичко е суета”. Йов стои
над „руините” на своя живот и упорито отхвърля настойчивото твърдение на
приятелите си, че страданието му има смисъл. И Соломон, и Йов застават с
въпрос пред Бога: „Как да вярвам в Тебе, Господи, в този миг на страдание и
болка?”. Защо тогава би било немислимо Йоан да зададе същия въпрос? И той е
човек, не е безгрешен, не е нестрадален, не е лишен от съмнението и страданието.
Йоан изпраща двамата си ученици. Тъй като ги изпраща, ясно е, че му е било
позволено да бъде посещаван в затвора. Но между посетилите го не били нито
Христос, нито учениците Христови – защото в такъв случай той би поставил
въпроса директно на Христа или би го попитал посредством учениците Му. Точно по това време Христос проповядвал в галилейските градове. Все пак какво са
няколко дни път, за да се посети близък човек, който е несправедливо затворен?
Защо Иисус не идва, защо Той не изпраща никого от учениците Си, за да ме посети? Забравил ли ме е? Грижа ли го е изобщо?
Идеологическата ортодоксия явно няма вкус за въпроси от този вид – те се
виждат като проявление на повърхностен религиозен сантиментализъм. Не е
възможно великият Йоан Предтеча да е бил такъв „слабак”; да поставя такива
„банални” въпроси, когато самият той е кръстил Христа в Йордан, когато е
прекарал целия свой живот в пост и молитва, в безкомпромисно свидетелстване на въплътилата се Истина, Христос. Разбира се, че тук се тръгва от едно
разбиране за свети Йоан като за някой, чието религиозно съзнание е успяло да
потисне човешкото в него – той е носител на митологическо битие, в което
страданието е само акцидентално, докато той, дълбоко в себе си, е вече на
небето, сигурен в своята вяра и истинността на своята проповед. Той е свети
Йоан Предтеча, а не обикновен християнин, както ние сме; той дори не е обикновен пророк (защото, ако беше пророк, както и останалите старозаветни пророци, той би могъл да се съпоставя с пророк Иона, който не е идеален образец
за богоотдаденост и послушание).
Както и в други подобни случаи, идеологическата екзегетика намира начин да
рационализира Йоановия въпрос и да го „вметне” в рамката на собственото
разбиране на вярата, от чиято дискурсивна повърхност трябва да се „отстранят” всички неравнини и онези неща, които  изглеждат като противоречия.
Точно през това „изравняване” се загубват драгоценни смислови пластове на
Евангелието. В случая, съгласно обичайната беседническо-тълкувателна традиция, Йоан изпраща двамата си ученици не защото той има някакво недоумение
(пази, Боже) – а защото учениците трябвало да чуят отговора от Христа и
да се причислят към Христовите ученици. Простият човек в мен тук поставя
един наивен, детски2 въпрос: „А защо той самият не им е казал това, ако вече
го е знаел? Защо Йоановите ученици да бият толкоз много път, за да чуят
2
За това, че можем да си дадем правото да поставяме и такива въпроси, като че ли и самият Христос свидетелства, и то към края на същата глава от въпросното Евангелие от Матея: Укрил си това от мъдри и разумни, а
си го открил на младенци (Мат. 11:25).
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от Христа нещо, което и без това са щели да чуят от учителя си? На това
отгоре те не останали с Христа, а отишли назад при Йоан, за да му отнесат
отговора. Изглежда, че те всъщност не са разбрали добре – изобщо нямало
защо да се завръщат при Йоан след отговора, а трябвало да останат с Христа... (но Христос не им е казал, както на много други, да оставят работата
си и да тръгнат подир Него, а ги е пуснал да се върнат назад при учителя си).
Предварително готовият отговор на всички тези въпроси гласи приблизително
така: Това е педагогията Йоанова – те трябвало да минат пътя, да видят и
да чуят Христа, да се завърнат назад, да донесат отговора, та по-рано или
по-късно „между редовете” да разберат смисъла на мисията, на която са били
изпратени.
Все пак малко е вероятно Йоан в пустинята (или в затвора) да е научил византийската култура на жеста, манталитета на имплицитните намеци, които
трябва да се „уловят” между редовете – един манталитет, който е бил знак за
принадлежност към църковния, държавния и културния елит във Византия (който, между другото, се формира векове след историята, описана в Евангелието).
Който не забелязва и не разбира жеста – той или не принадлежи към въпросната класа, или все още не е дораснал да бъде част от нея.3 Но за разлика от
византийската древната еврейска култура се основавала върху директна и експлицитна комуникация, която заради това знае да изглежда наивно, диво и дори
съблазнително.4

*
Двете възможни тълкувания на това библейско събитие не са противоположни,
както изглежда. Едното се съсредоточава върху вътрешната дилема на свети
Йоан Кръстител и показва човешката му същина. Другото (византийското) се
концентрира върху Йоановите ученици и акцентира влиянието на Исусовия отговор върху техния по-нататъшен път. Действително, Йоановите ученици само
малко по-ранно са негодували за това, че Христовите ученици не постят, а те
постят.5 Наистина, целият път от затвора на брега на Червено море до Галилея
и назад си е струвал за тях, защото по този начин успели да намерят своя нов
и последен учител. Проблемът в това тълкуване не се състои в съсредоточаването върху учениците Йоанови (а не върху Йоан), колкото в нуждата Йоан да
бъде реабилитиран от невежеството: Йоан, който е заиграл още в утробата на
майка си при срещата  със заченалата от Светия Дух Мария; Йоан, жителят
на пустинята и събеседникът на ангелите.6
Тук лежи един по-дълбок проблем на византийската благочестивост – въпросът
3

Между другото това е и един от показателите, че нашата съвременна култура понякога изобщо не е толкова
далече от своето византийско минало, както на моменти ни се струва.
4

Масовото ползване на алегорията като метод за тълкуване на Свещеното писание (особено на Стария
завет) свидетелства за липсата на вкус за исторически-буквалното разбиране на старозаветната история в
елинистическото духовно-интелектуално пространство.

5

Мат. 9:14.

6

Iohannes Chrysostomus, In Matthaeum, 36 (Мат. 11:1-7).
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за отношението между метадискурсивното и дискурсивното богопознание. Дали
вътрешното познаване на Бога чрез опита имплицира и точно разумно понятие
за Бога? През втората половина на XIV век този въпрос преминава в проблем,
който остава актуален до днес. Именно крайните последователи на паламитското движение настоявали, че разумното познание е безполезно, а освен това и
че достигналите високи нива на непосредствено богопознание със самото това
получават и разумно познание за богословските и светските неща. Но тази
перспектива като че ли изключва необходимостта от каквото и да е светско
образование (точно онова образование, благодарение на което свети Григорий
Палама е успял да изгради своята аргументация в спора). Ако беше така, всеки
православен „майстор” на молитвата щеше да е доктринално безгрешен. Но
известно е, че просветлението и обожението не са гаранти за точността на
формулирането. Vice versa, нито моралната, нито доктриналната, нито който и
да е друг вид „безгрешност” не може да бъдат висш критерий на светостта,
а конкретните дела на светителя (по делата ще ги познаете)7 и тяхната вътрешна боговлюбеност.
Боговлюбеността, от своя страна, не означава само състояние на спокойствие
поради осъщественото общуване с влюбения, а и страдание поради невъзможността това общуване да бъде постоянно в този живот. Типичен пример за
това намираме в божествените химни на любовта на свети Симеон Нови Богослов. Всяко изпитване на Бога в този живот е само предвкусване на пълнотата
на Божието царство. Тук докосваме два въпроса: въпроса за необусловеността
на разумното познание от мистичния опит и въпроса за непостоянната интензивност на общението с Бога в този живот, както и на съзнанието на човека
за тази общност. Двете поанти са от особено значение за нашата дискусия.
И тъй, фактът, че все още нероденият Йоан е заиграл в майчината утроба, не
означава, че той от самото си раждане е имал съзнание за призванието си да
бъде предтеча Христов. Фактът, че е припознал и изповядал Иисуса като Онзи,
на Когото той не е достоен да развърже ремъка на обущата8, не означава, че
той от този момент вече не е имал никакви съмнения по отношение на месианската мисия на своя далечен роднина по плът. Просто Божието действие в
живота и в делата на светителя са едно нещо, а разумното разбиране на това
действие, което светителят има, е нещо съвсем друго.
Ако въпросът на Йоан ни смущава, тогава трябва да ни смути и често срещаното твърдение на многочислени светители и подвижници, че те са „най-грешните от всички хора”. Означава ли това, че те не са притежавали съзнание за
своята святост, или че може би добре са овладели византийската куртоазна
реторика? Или пък тези казвания ни показват факта, че в тяхното смирение
те по-ясно от останалите виждали липсата на вяра в себе. Те са страдални
любящи Христа, които с последните си сили извикват думите: „Вярвам, Госпо-

7

Мат. 7:20.

8

Лук. 3:16.
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ди, помогни на неверието ми”9. Това е профилът на „многогрешния” светител,
раба Божий със съкрушено сърце – жертвата на когото Бог няма да презре.10 И
свети Йоан Кръстител не е изключение тук. Неговият въпрос е изражение на
пълна искреност и смирение: смирението да покаже собствената си човешка
немощ – пред собствените си ученици, пред учениците Исусови, пред самия
Иисус.
Без тази немощ няма начин божествената сила да бъде проявена. А онова, което
Йоан е желаел, било точно проявлението на силата на своя Бог – всемогъщия
Яхве. Йоан е живял във време, когато концептът за християнската есхатология
просто не съществувал, между народ, който, съгласно собствения си манталитет, очаквал земно царство и земен месия, наследник Давидов, който ще освободи тях и тяхната света земя от вековното владение на иноверците. Нито
апостолите, нито Йоан били изключения. Апостолите се подготвяли за въстание
срещу римляните, майката на Йоан Богослов и на Яков „ходатайствала” пред
Христос да постави синовете  на високи позиции в Неговото бъдещо царство,
Петър е изтеглил меч в Гетсиманската градина: никой до Петдесетница не е
имал християнска представа за природата на Царството Божие, Царството
не от този век, Царството на новото, единственото ново под слънцето – на
въплътилия се Логос Божий.
Гласът на Йоан е бил глас, свидетелстващ за новото, но това е бил все пак само
гласът на изправящия пътя към новото, а не и на самото ново. Йоан е бил част
от старото, предусещал е новото и със сили, надхвърлящи собствените му природни сили, е тласкал историята към новото, тласкал е своя стар и изнемощял,
но от Бога избран народ към новото – не защото безукорно е познавал новото,
а защото като пророк със сърцето си е слушал и безпрекословно е следил гласа
Божий, казващ му как да се стреми към новото. В това се състои пророческото
величие на Йоан Кръстител, заради което е смятан за най-големия между пророците – не в предполагаемото му всезнание или безгрешност, а в послушанието
му към единия му Бог.

*
С това докоснахме и главната поанта на нашата статия. Идеологията е гласът на старото през вековете на християнството, гласът, забраняващ ни да
се докоснем до новото, гласът, за който Евангелието е лудост. Но тъкмо тази
лудост е двигателят на християнската вяра, тя е двигателят на апостолите,
събрани в Иерусалим на едно място при зазоряване в деня на Възкресението на
техния Рави (апостолите, които оставили Иисуса, отказали се от него, загубили
смисъла, който дотогава имали – те били събрани в Иерусалим и чакали, чакали,
а не знаели какво, те просто чакали...). Същият двигател съпровожда Йоан през
целия му живот чак до самия край – не неговата сила, а неговата слабост. И
защо тогава би било за някого съблазнително да признае, че той, на края на
9

Марк. 9:24.

10

Пс. 50.
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своя път, пита Иисуса: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?
Тази слабост е „изключението”, върху което е втемелена не само светостта
на Йоан Кръстител, а на християните изобщо.
Свети Йоан Предтеча се съмнява в Иисус като в месия „по еврейски модел”.
Съмнението е насочено към идеологическия метанаратив, а не към Бога, Когото
той познава със сърцето си по-добре от когото и да е роден от жена11. С други
думи, той не поставя под въпрос вътрешното си богопознание – богопознание,
освободено от човешките понятия за него: подвижникът (любящият Бога) познава Бога и тогава, когато усеща присъствието Му, и тогава, когато изпитва
страдание поради отсъствието Му.12 Опитванията да се изковат думи, с които да се изрази този опит, остават в рамките на несъвършеното – същото
е валидно и за свързаните с тях въпроси. Не-съвършеният човек се нуждае от
несъвършени отговори на своите несъвършени въпроси.
Но Христовият отговор не е бил такъв отговор. Христос не отговаря: „Аз съм
Месията, без грижа, всичко е под контрол”. Напротив, Той като че ли заобикаля
въпроса, изброявайки първо чудесата, извършени пред очите на двамата Йоанови ученици, заключавайки с думите: И блажен оня, който не се съблазни поради
Мене.13 Логически гледано, отговорът не съответства на поставения въпрос:
чудеса са правели и пророците, а изискването никой да не се съблазнява поради
Него, звучи най-малкото арогантно.
Звучи, но не е така. Не защото Христос е въплътеният Бог Слово, втората
ипостас на Света Троица (Христовите слушатели и ученици в този момент изобщо нямали такава представа за своя Рави); а защото Христовият отговор е
насочен в съвсем друга посока, към съвсем друга цел – съществено различна от
целта, към която е бил насочен Йоановият въпрос: Блажен е онзи, който няма да
се съблазни поради Христа – тогава когато види, че Христос не е идеологическият месия на старозаветния еврейски ум. Блажен е онзи, който ще познае, че
пътят към Царството води през кръста, а не през меча. Блажен е онзи който
прегърне слабостта си, който възлюби страданието си, който изтощен, обезхрабрен, измъчван от съмнение и застигнат на прага от отчаянието – успее да
устои и да застане беден и гол пред лицето Божие: без нищо от онова, което
е скривало вътрешния му човек, без авторитета и властта на учител и пророк,
напуснат от смелостта и непоколебимостта, от мъдростта и прозорливостта. Ето той, най-големият между пророците, поставя въпроса, недостоен за
ангела, приготвил пътя пред Христа.14 Но точно този въпрос потвърждава Йоан
като достоен Предтеча Христов: въпрос, в който той отваря сърцето си пред
Христа, изповядва съмнението си, несигурността си, грижата си – за себе си,
за учениците си, за самия Иисус. И ето, в отговор на това Христос му поръчва
11

Мат. 11:11.

12

Особено свети Симеон Нов Богослов в химнографическите си съчинения свидетелства за този вид присъствие на Бога в самото негово отсъствие.

13

Мат. 11:6.

14

Мат. 11:10.
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да не се съблазнява, а да продължи с подвига и кръстоносенето чак до самия
край.

*
Дали отговорите на нашите първоначални въпроси са пълноценни? Ако вземем
предвид аргументите, пълноценни са. Свети Йоан Кръстител е можел да пита
не само за учениците си, а и за себе си. От контекста пък изглежда съвсем
вероятно, че той точно за себе си поставя въпросното питане. Това, че отговорът е имал по-нататъшно влияние върху учениците му, не означава, че въпросът
е бил поставен само и единствено заради тях.
Но и това „съвсем правилно тълкуване” може да бъде мотивирано от конкретен идеологически метанаратив. Видяхме, че идеологическият метанаратив
на византийското тълкуване е тъкмо непреодолимата преграда, изправила се
между историческата действителност на християнския живот и митологическата действителност на светците. Това пък резултира в немислимостта
на несъвършенството (особено на несъвършенството в сферата на личната
вяра) в личността на светеца. Но зад предложеното тълкуване отново може
да застане идеологически метанаратив, а именно протестантското принципно
неприемане на култа към светците. Класическите протестантски екзегети
тълкуват почти без изключение това място в Евангелието от Матея като доказателство, че – ето, и Йоан Кръстител, както и всеки друг голям християнин,
има моменти на „криза във вярата”. Следователно „деидеологизираната интерпретация” не е само онази, която е освободена от византийските маниери, а
и онази, която е освободена от екзистенциалистките императиви на нашата
западна култура.
Но дали изобщо е възможна една такава „деидеологизирана интерпретация”?
Дали е възможно да предложим тълкуване, което да е изцяло свободно от идеологически мотив? Не съм сигурен, че наистина е възможно. Но смятам, че е възможно да направим нещо друго, което от своя страна може да се окаже твърде
полезно при справянето ни с проблеми от този вид. Можем именно да направим
едно елементарно различие: между конкретното действие (и въпросното дело,
ἔργον), от една страна, и мотива, който е довел и може да доведе до него, от
друга страна. Следователно нашата преценка за делата се основава върху параметри, различни от онези, които се отнасят към мотивите, привели към въпросните дела.15
В конкретния егзегетически контекст ние вече дадохме преценка за делата
(т.е. за съдържанието на двете тълкувания): двете тълкувания са възможни с
оглед на различната поставеност на акцентите (учениците, от една страна, и
самия Йоан Предтеча, от друга страна). Методът за справяне с идеологическите мотиви на всяка от интерпретациите пък би могъл да вземе за образец точ15

Срв. Ana Đorđević, Milan Đorđević, Quaestio über die Motiwation zum asketischen Leben, в: Архив за средновековна философия и култура XXI, София 2015, с. 127-136.
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но Христовия отговор до Йоановите ученици: Вижте делата Божи през историята на човечеството и не се съблазнявайте от Христа – когато видите, че Той
не е дошъл в света, за да изпълни нашите очаквания, да удовлетвори нашите
лични мотиви и да ги потвърди, а да изпълни волята на Своя небесен Отец.16

16

Йоан. 5:30.
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ИЗКУСТВО И ПОДВИЖНИЧЕСТВО
(МЕЖДУ АРИСТОТЕЛ И СВ. ЙОАН
ЛЕСТВИЧНИК)
В съвременен контекст изкуството и монашеският живот (подвижничеството)
спадат към две не само различни, но на пръв поглед и противоположни сфери на
човешкия живот и дейност. В днешно време тези две понятия са толкова разделени, че трудно би могло да се каже има ли нещо общо помежду им. Дори чисто
понятийно едното се причислява към дела на естетиката, а другото – към дела
на етиката, с уговорката, че могат да се намерят много съвременни теории за
изкуството, които изкарват изкуството от границите на естетиката1, а пък
монашеският живот според мнозина не споделя едни и същи етически критерии
с т.нар. светско общество.2 Защото, за разлика от установените етически
норми в обществото, върху които се изграждат и писмените закони, в християнството водещата норма е Божията воля.3
Като се има пред вид цялата палитра от съвременни схващания относно изкуството и монашеския живот и техните несъвместими сфери на пребиваване, по
принцип е трудно да се намери паралел помежду им. Въпреки това, съпоставяне
на двете дейности се среща в Смисълът на творчеството на Н. Бердяев. Там
той твърди, че „пътят на аскезата сам по себе си не е творчески път... не е
творчество на нов свят, на невиждан живот”4. Още казва, че „творчеството е

1
Вж. Маритен, Жак. Сп. Християнство и култура, София, 2006/бр. 1(17). В своето съчинение Изкуство и
морал Маритен утвърждава като „факт”, че изкуството и моралът образуват два отделни автономни свята,
нямащи субординация един спрямо друг. Но въпреки това изкуството по косвен и външен начин все пак е
подчинено на морала.
2

Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост. Велико Търново, 2009, с. 239.

3

Св. Йоан Залатоуст. Срещу юдеите, 4, 1. PG 48, 73 Свети Йоан Златоуст утвърждава директно, че „не природата на нещата, а Божиите отсъждания ги прави добри или лоши”.
4

Бердяев, Н. Смисълът на творчеството. С., 2004, с.157.
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не по-малко духовно от аскезата”5. Бердяев не само слага знак на равенство в
духовен аспект между аскетиката и творчеството, но приписва на човешкото
творчество предимства пред аскетическия път на монасите. Той твърди, че
творческият опит е нещо първично и затова – оправдаващо. Както е известно
обаче от светите отци, аскезата не оправдава, а Бог оправдава. За Бердяев
творческият екстаз изгаря греха. Според него дори в творбите на Леонардо е
изгоряло злото на Леонардо. В текста на Бердяев обаче се усеща една екзалтираност спрямо творческия екстаз, която преминава границите на философската система и навлиза в ареала на поезията. Освен това предпоставката му,
че аскезата е отрицание, а не утвърждаване, е погрешна. В светоотеческото
учение аскезата се приема като път за постигане на съвършенство, което
се изразява в съединение с Бога.6 При Лествичник четем: „Чист е онзи, който
отблъсква плътската любов с любов божествена и е угасил телесния огън с
огън невеществен”7. Следователно всяко отричане е с цел утвърждаване. Всяка
страст се заменя с добродетел и в този смисъл не е отричане, а е преобразяване. Оттук можем да заключим, че предпоставките на Бердяев относно подвижничеството не се вписват в рамките на светоотеческото учение. По тази
причина съпоставката на Бердяев не може да се включи в настоящото изследване на паралела между подвижничеството и изкуството.
В съвременните възприятия относно тези понятия трудно би могъл да се направи подобен паралел. Първо, защото теориите за изкуство са твърде много
и твърде често си противоречат, така че не може да се изведе някакво общо
схващане за него. И второ, разбирането за подвижничество в контекста на
православното християнско учение се подчинява до ден днешен на учението на
светите отци на Църквата и няма съвременни изменения. Затова е необходимо
този паралел да се потърси не в съвременен контекст, а в исторически план.
Основание за такова търсене дава, от една страна, категоричната мисловна
система на Аристотел, откъдето ще извлечем едно стройно понятийно разбиране за изкуство, а от друга – разбирането за подвижничество в апологетиката
на св. Йоан Лествичник.

1. Директни смислови мостове
За начало нека открием директните смислови мостове между схващането за
изкуство при Аристотел и подвижническите слова на св. Йоан. На пръв поглед
наличието на такива „мостове” е трудно доловимо. При Йоан Лествичник никъде
не се среща каквато и да било рефлексия върху понятието за изкуство. При Аристотел пък никъде не се среща описание на подвижнически живот. Нито някой
от двамата споменава под каквато и да било форма другия. Изглежда единственото безспорно общо е почти еднаквата езикова среда. И двамата са писали
на гръцки, но все пак ги делят столетия, през които езикът претърпява своите
промени. Например Аристотел използва думата „техне”, за да обозначи термина
5

Пак там

6

Йеротич, Владета. Учението на св. Йоан Лествичник и нашето време. София, 2007, V, с. 83.

7

Лествичник, св. Йоан. Лествица 15:3.

26

2015 / брой

7 (104)

„изкуство”. По времето на Лествичник за изкуство също се е използвало „техне”, но все пак той използва и няколко други думи, възприемаеми като синонимни
на „техне” – „епистими”, „механи” и т.н. Самите термини са употребени едва
няколко пъти, и то предимно когато прави връзка между това, за което пише, и
пример от светския живот. Така например казва, че човек използва цялото си
„изкуство” (механи), за да умилостиви и се сдобри с някого, когото е наскърбил,
и по същия начин би трябвало да действа подвижникът заради това, че е наскърбил Бога с греховете си. На няколко места пък говори за пастирската „наука”
(епистими). Целият текст на св. Йоан е като наръчник за подвижници, помагащ
им в монашеския живот. И самият той определя духовното наставничество
като наука, или като изкуство (техне) на (духовния) лекар. Но защо все пак тези
различни термини изразяват по различен начин схващането за изкуство, става
ясно от личната кореспонденция на Лествичник с игумена на Раитската обител, където нарича последния „изряден живописец” не само в смисъла на изряден
пастир, а и като преуспяващ в подвижническия живот. Използваната дума за
„живописец” е „зографос” и макар да не е използвана в буквалния си смисъл на
„художник”, понеже контекстът е далеч от това разбиране, все пак обозначава
човек, занимаващ се с изкуство. В термина „зографос” има и в немалка степен
игра на думи, защото има алюзия към глагола „зогрео”, което означава „оставям
някого жив” и „съживявам някого”. Това пряко кореспондира с намеренията и целите на бъдещата творба на Йоан Лествичник да се ползва за духовно спасение.
Но все пак последният се обръща към игумена на Раитската обител не само
като към „учител” на тези, които се стремят към добродетелта и безстрастието, а и като към човек сам притежаващ и пребъдващ в безстрастен живот.
Следователно „изряден живописец” ще е в двете дейности: пастирска и подвижническа. А щом „живописец” е човек, който се занимава с изкуство, то изкуство
ще бъдат пастирската и подвижническата дейност. Оттук – трудността с
това, защо в Слово за пастиря Лествичник използва термина „епистими”, а не
термина „техне”, който използва в Подвижнически слова. Когато става въпрос
за пастирска дейност, този въпрос има три възможни отговора: 1. „Епистими” и
„техне” се използват като синоними; 2. „Епистими” се използва да обозначи едно
нещо, а „техне” – друго. Например „епистими” е изследването на всички духовни
зависимости, както са описани в Лествицата, а „техне” е вече тяхното прилагане в пастирския и подвижнически живот; 3. Едното понятие се припокрива от
другото, без да го изчерпва. Например, „епистими” е част от „техне” и когато
се употребява първото, можем винаги да разбираме второто, без обратното да
е валидно. Ще разгърнем тези отговори малко по-нататък в текста.
Ясно е, че разсъжденията, целящи да намерят обозначаването на подвижничеството като изкуство само в рамките на Лествицата, са недостатъчни за
един ясен паралел между св. Йоан и Аристотел. Но твърдението на Лествичник,
че „чрез свойствата се познава естеството”, ще послужи за основа на съпоставянето на изкуство и подвижничество. И макар самият той никъде да не
твърди, че подвижническият живот е изкуство, то може чрез свойствата на
подвижничеството да се познае неговото естество и да се намерят сходствата и разликите със свойствата на „изкуството” при Аристотел.
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2. Дейност, действие и цел при изкуството и
подвижничеството
Важно е да се отбележи още сега, че понятието за изкуство има двойствен смисъл. От една страна, изкуство се нарича предметът от дейността на изкуството, а от друга с изкуство се обозначава самата дейност, т.е. онова действие,
което привежда нещо от „просто предмет” към „предмет на изкуството”. Но в
За поетическото изкуство Аристотел не прави разграничение между дейността
и предмета на изкуството, защото, когато „подражавам” на нещо или подражавам (изобразявам) нещо, аз едновременно действам и съм „предметът от
дейността”, т.е. съм онова, което се изобразява. По подобен начин при св. Йоан
Лествичник подвижничеството (или подвигът) се разбира като очистване и обожение на цялото душевно и телесно човешко битие, разбира се – с участието на
благодатните енергии на Бога. Обожението, като състояние над-естеството
(υπερ φυσιν), е и целта, и същността на подвижническия живот. Той пише за
свръхестествен начин на живот, което означава, че надхвърлянето на естеството е пребиваване, непрестанно действие, подпомогнато от подвижническия
живот и породено от светотайнствения живот на Църквата.
От казаното дотук се подразбира, че трябва да търсим основно два паралела:
първо, между дейностите, свързани с изкуството и подвижничеството, и второ,
между т.нар. „продукти” от дейността.
2. 1. Тези „продукти” спокойно могат да се нарекат „цели”, както в книга първа
на Никомахова етика ги нарича Аристотел. Там той твърди, че цел на корабостроенето е корабът, цел на медицината е здравето и т.н. За Лествичник
подвижничеството също има цел – обожението и безстрастния живот, като те
са свързани със спасението на човека и помиряването му с Бога, но най-главна цел е обожението. Друга, много важна причина да използваме думата „цел”
вместо „продукт”, е, че „продукт” съдържа в себе си някаква предметност, и то
непременно отделена от производителя на „продукта”. Но разглеждайки Аристотел, забелязваме, че целта на някое изкуство не е задължително отделима
от този, който извършва дейността. Това най-ярко се вижда в За поетическото
изкуство (както споменахме по-горе, този, който изобразява, е и това, което се
изобразява). При Лествичник като че ли е още по-необходимо да се използва понятието „цел”. Лествицата е написана като наръчник за монашески живот, но е
предназначена както за монасите, така и за техните духовни наставници. И ако
за „духовния пастир” целта на неговата дейност е извън него, т.е. в обгрижвания
и водения от него монах, то за всеки подвижник целта на монашеския му подвиг е изцяло в него. Защото, ако целта на монашеския подвиг е обожението или
безстрастието и в същото време самият монах се обожава или обезстрастява,
то целта е в него, или по-правилно е да се каже: целта е самият той (вече обоженият, но един и същи човек). Важно е още тук да отбележим следното (макар
по-нататък да разглеждаме тази отлика от Аристотел): въпреки че целта на
подвижника е в него (т.е. той е, който-е-обожен), тя не е в него като потенция
или „във възможност” (както мраморът може да е статуя във възможност). Това
е така, защото обожението е синергиен процес между Бог и човек и тази синер-
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гия няма как да е „във възможност”, тъй като е възможна винаги в действителност – няма малко или много обожен човек. Има само обожен или необожен човек.
Да се върнем към понятието цел. То позволява, специално при Аристотел, още
едно разграничение между: цел – като причина да бъде направено нещо, и цел –
като „целе-съ-образно”.
Целта, като причина, в Никомахова етика е подчинена на основната цел, а именно: най-висшата цел – държавническото изкуство (или науката за държавата),
защото според философа „нейната цел обхваща целите на всички други науки”.
А това е така, понеже политиката се старае да постигне най-висшето благо,
а именно щастието. И макар тази „цел” да е най-висшата цел, то тя е „цел”,
като причина към която и заради която се стремят всички други цели и нека
тази „цел” като „причина” да наричаме само „причина”.
Целта, като „целе-съ-образно”, може да служи и като средство за постигане на
„главната цел”, но все пак стои битийно независима от нея и може да съществува
дори без нея. Може би е невъзможно тази втора „цел” да възникне без първата
„цел”, защото последната се явява и причина за възникването на първата, но
веднъж възникнала, може да съществува дори и без своята причина за възникване.
Това е така, защото първата „цел” е причина за възникване, а не причина за съществуване. А причината за съществуване се намира според Аристотел именно в
тази втора „цел”. Затова тази „цел” можем спокойно да я наричаме с гръцкия термин ентелехия. Защото в тази цел се открива същността на нещото и целевата
му причина не за възникване, а за съществуване. А очевидно е, че тази цел е независима от „главната цел”, защото например дори без държава корабът си е кораб!
При Лествичник обаче нещата не стоят точно така. Защото обожението е
едновременно и двете цели: целта за възникване и на съществуване. Защото
целта на монашеския живот е придобиването на безстрастие и съединяване с
Бога. В началото на този път това е целта, която се стремят да постигнат
всички подвизаващи се. Ако целта е друга, Лествичник казва, че „тяхното отдалечаване от света е безразсъдно”. Следователно това е целта за възникване
на подвига. Но като се достигне тази цел, подвизаващият се продължава да
пребивава в нея, т.е. той се намира в осъществеността на целевата причина
и я „обладава”. В този момент подвижникът е същевременно стремящ се към
обожение и едновременно с това обожен.
2.2. Сега нека разгледаме другия паралел – между дейностите! Необходимо е обаче още сега да направим едно ясно разграничение (което и Аристотел е направил в 9-а книга на Метафизика8) между движение и действие. Аристотел поставя
ясно разграничение между движение и действие.
„Движение” той нарича делата, които имат предел и не са цел, а са насочени
към някаква цел. Така например, ако някой отслабва, това е движение, защото да
8

Мет. 9:6.
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отслабваш не означава и да си слаб, да строиш също не е онова, заради което се
строи. Нещо не може да се строи и да е построено едновременно. Движението
в някакъв момент винаги се прекратява.
Действието от своя страна, за разлика от движението, съвпада с целта: едно
и също нещо едновременно вижда и гледа, мисли и има мисъл. Аристотел отъждествява действието (или енергията) с осъществеността на ентелехията.
Действието (енергията) показва, че нещото съществува. И ако нещо съществува в своята ентелехия (или е движено към нея), има своята енергия или енергии
(действия).
Ако приложим гореспоменатото към Лествицата, то, грубо казано, можем да
отъждествим „подвига” (аскезиса) с движение, а обожението – с действие, като,
подчертавам, това е свързано с много условности, понеже обожението или, както Лествичник го нарича, „богосиновството”, или „надхвърлянето на естеството”, или „стоене по-горе от естеството”, е следствие не само на някакво
движение, т.е. подвижничество, а и на Божията воля и на Божествените благодатни енергии.9 Без последните пък изобщо не можем да мислим обожението.
Но тези особености ще разгледаме по-надолу; а при Аристотел – изкуството
може да се разглежда като душевно или, по-скоро, психо-физическо движение, но
породено от душевна способност. Осъществяването или самата реализация на
тази способност е движение, каквото, да речем, е изработката на скулптура. А
вече готовата скулптура има своята енергия. С по-особен статут обаче е трагическото изкуство, като този по-особен статут Аристотел не го споменава,
но смело може да се твърди, че го има. Защото, ако има реализацията на способност и тази способност се изразява в „подражание” на действие, то движение
и действие в този случай ще са едно и също.

3. Равноправното участие на душата и тялото в
изкуството и подвижничеството
За начало нека се върнем към общото схващане на термина „техне”. Най-цялостното и първосигнално разбиране за него е, че това е дейност на човека, при
която са ангажирани освен душевни способности, но и практически умения. Вече
споменахме, че Аристотел не изключва от разбирането си за изкуство нито
тялото, нито душата, а двете действат равноправно, когато човек практикува
изкуството си. По аналогичен начин подвижничеството включва в себе си не
само душевни, но и телесни практики. Подвигът по правило се разбира като
аскезис на душата и тялото и това схващане се базира на основните антропологични схващания на християнските автори от патристичната епоха, които
разгледахме по-нагоре в текста.
Както по-горе проследихме виждането на Аристотел за изкуството, той казва,
че е практическо. То е плод на душевна способност, но и на телесно умение-сръч9

Вж. Каприев, Георги. Максим Изповедник – въведение в мисловната му система. София, 2010, с. 252.
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ност. За изработката на каквото и да е „произведение на изкуството” е необходимо и тялото. Дори при поетическото изкуство е необходимо тялото, понеже
точно чрез него се актуализира това изкуство. При направата на статуя, да
речем, пак се използва тялото и неговата сръчност е гарант за доброто или, както казва Аристотел, „мъдрото” изпълнение. При изкуството да се води война, от
една страна, трябва да е налично физическото умение за боравене с оръжие, а от
друга – умението да се предадат устно или по друг телесен начин предварително
обмислените тактически решения. Следователно няма изкуство, в което тялото
да не се явява съучастник и проводник на душевната творческа способност.
А как стоят нещата при християнските подвижници? Още от началото на своите съвети към монасите Йоан Лествичник поставя целта на подвижничеството – надхвърляне на естеството – която е благодатна и се дарява от Бог. Но
това представлява надхвърляне на цялото човешко естество, т.е. пребиваване
в над-естествено състояние на душата, ума и тялото на човек. И за тази цел
участва цялото човешко същество – и душата, и тялото (за човешката природа като съвкупност от дух, душа и тяло Йоан Лествичник изцяло се придържа
към антропологичните схващания на християнските отци. А тези схващания се
базират на антропологичните възгледи на Аристотел10) . Това се потвърждава
от думите на св. Йоан, че слагането на добра основа за начало на подвига е
„незлобието, постът и целомъдрието”11. Постът и целомъдрието са в огромна
степен свързани не само с душевен, но и с телесен подвиг. А синайският игумен
нарича „младенци в Христа” тези, които са стъпили на такава основа, и казва,
че те трябва да имат за пример „телесните младенци”, защото последните все
още нямат страсти. У тях няма „неутолима алчност”, нито „нищо злобно”, те
са в най-висш смисъл естествени. Те са все още необременени от изкривяванията на човешкото естество, настъпващи под въздействието на страстите.
„Телесните младенци” са най-близко до естественото състояние на човешката
природа. И щом естественото състояние на човешката природа е началото на
подвига, то краят (ако може да има край) е надхвърлянето на естеството. И
когато говорим за пребиваване в над-естествено състояние, нямаме пред вид
промяна на природата, а свръхестествен начин на съществуване на същата
тази природа. И макар този начин на съществуване да е благодатно действие
на Бог, тези, „които се опитват да възлязат на небето с тяло”, също трябва
да положат „труд”, „принуждение” и „непрестанни скърби” на душата и тялото.
Този възглед за участието и на душата, и на тялото в аскетическия подвиг е
заложен в цялата писмена творба на Йоан Лествичник.
Като цяло Йоан Лествичник приписва огромна роля на тялото в монашеския подвиг.
Имайки пред вид епистоларния стил, той пресилено говори за умъртвяването на
тялото в преносен смисъл. Определено има някаква разлика, когато става въпрос за
изтезание на тялото. Един път може да е с цел умъртвяване на самото тяло, а друг
път може да се отнася до умъртвяване на телесните и веществени зависимости.
10

Вж. Немезий, епископ на Емеса, За природата на човека, и Йоан Дамаскин: Точно изложение на православната вяра.
11
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Синайският игумен прави тази разлика. Той не иска да изключи тялото от човешкото устройство. Той сам казва, че към плътта си е „свързан навеки”, че „трябва
да възкръсне” с нея и с нея само придобива добродетели. Още я нарича „тайна”. Но
основният мотив в неговото учение е, че се бори против естеството на своята
плът. Измъчва го не тялото, а привързаността на тялото с тленно и веществено
естество и по този начин свързаността на целия човек с естествените страсти.
Това съединение св. Йоан нарича „съединение на противоположности”12. Той смело
нарича плътта и „помощница”, и „съперница”, нарича я още и „тайна”. А ето какво
„отговаря” плътта в типичния стил на Лествицата: „ако придобиеш смирение, ще
ми отсечеш главата”. Естествено, няма как смирението да отсече телесната глава на човек. Очевидно ще бъде отсечена главата на веществеността на тялото,
главата на тлението и страстите в тялото или на онази тайна в тялото, която
свързва „противоположности”. Очевидно подвижничеството с душа и тяло е борба
не против тялото, а борба за тялото, за освобождаване на тялото от веществеността, тлението и страстите (противоестествени и естествени).13

4. Съзнателният избор и свойството да се „осъществява
по един или друг начин”
На пръв поглед това са незначителни изходни позиции, но те се явяват основни,
базисни основания за осъществяването на изкуството според Аристотел. На
тях обаче ще се обърне най-малко внимание поради очевидното им сходство с
подвижничеството. Красноречиво за това е твърдението на св. Йоан, че „Божията инициатива изисква положителният отговор на човешката свобода”. Многократно в Лествицата се повтаря, че подвижничеството е борба с естеството,
даже е вражда против него. Казва се още, че „който е победил естеството, той
несъмнено е над естеството”. Оттук може да се заключи, че подвижничеството не възниква естествено, нито по необходимост, което е условие за наличие
на съзнателен избор според Аристотел.
Подвижникът обаче, вече стъпил на своя път след съзнателен избор, аналогично с
гледището на Аристотел за изкуство, трябва да обмисля средствата за постигането на целите на подвижническия живот. А това, да се обмислят средствата
за постигането на целите и тези неща да могат да бъдат направени от човека
по един или друг начин, е иманентно на изкуствата според Аристотел.

5. Изкуството и подвижничеството имат целта си извън
себе си и нито едно от двете не е самоцелно. Но и двете
имат началото си в твореца
За Аристотел творчеството има целта си извън себе си. Няма самоцелно изкуство, като всяко изкуство е различно от целта си. В противен случай фило12

Лествица 15:86
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софът не би заявил, че който в изкуството греши по своя воля, е предпочитан.
По-горе разяснихме, че това е така, защото е възможно грешката да обслужва
целта, която е различна от самото изкуство. Ако изкуството имаше целта си
в себе си, това не би било възможно. Това, което има целта си в себе си, според
Аристотел е постъпката. При нея не може да се греши доброволно. Целта на
постъпката е в самата нея и тя е, или да е добра постъпка, или лоша. Ако някой
реши да направи добра постъпка и доброволно сгреши, то той ще получи лоша
постъпка; и обратно – ако реши да направи лоша постъпка и доброволно сгреши
и направи добро, той пак не ще е изпълнил целта на постъпката, която цел е в
самата постъпка.
При изкуството обаче съществува този парадокс – да може да се греши доброволно, и то по причина на това, че целта е извън самото изкуство. И понеже
няма нищо, което да има целта си извън себе си и да възниква естествено, малко по-нагоре в същото съчинение Аристотел причислява изкуството към онези
неща, които възникват и съществуват не по необходимост или естествено,
защото така биха имали началото си в себе си, а напротив – те съществуват,
като имат началото си в твореца. Аристотел обаче не артикулира еднозначно целта на изкуството. За него творчеството е цел на някого конкретно по
отношение на нещо конкретно. Но това „конкретно” той не го назовава. То не
е общовалидно за всички проявления на изкуството. В За поетическото изкуство можем да приложим като цел на трагедията това, че „чрез състрадание
и страх извършва очистване от подобни чувства”. Но едва ли бихме могли да
припознаем това като цел на комедията, която също е част от поетическото
изкуство. Следователно целта на изкуството е доста разтегливо понятие, което може да се приложи към доста сфери на човешките интереси, потребности
и въжделения. Всичко това, разбира се, се отнася за междинните цели, а не за
най-висшата цел, която е най-висшето благо – щастието, на което се подчиняват всички междинни цели.
При подвижничеството, описано от св. Йоан Лествичник, можем напълно да приложим и тези характеристика на Аристотел за изкуството. Безспорно подвижническият живот не възниква по необходимост или естествено, понеже
предполага свободния избор на подвизаващия се. Също така, за разлика от постъпката, подвигът не е самоцелно действие. Няма отшелничество заради отшелничеството, няма и послушание заради послушанието. Има отшелничество
заради борбата със страстите и послушание заради отсичане на собствената
воля и подчиняване на Божествената воля. Всяко действие на монаха, свързано
с неговия подвиг, е за очистването от страстите (различните подвизи се борят с различна страст) и по този начин връщат човека в неговото естествено
състояние, а чрез действието на Светия Дух може да се дари и с обожението,
което е живот в свръхестествено, благодатно и синергийно състояние на човешката природа. По тази причина и при Лествичник може да се наблюдава наличието на междинни и главни цели. За междинни могат да се посочат борбата с
някоя отделна страст, например само с гордостта или само с унинието, а като
главна може да се посочи съединяването с Бога. При подвижничеството, както
се забелязва, междинните цели могат и да не са нещо завършено. Дори да не са

33

Християнство и истина

изпълнени, Лествичник не отрязва възможността за постигането на крайната
цел: „не за всеки е възможно да придобие безстрастие, но за всеки е възможно
да се примири с Бога”. Но дори постигнати или не, целите на монашеския живот
са извън подвижническите практики. Т.е. не подвижническите практики са целта
на монашеството. Практиките за придобиване на безстрастие на монасите не
са самоцелни и също така имат началото си в самите подвизаващи се. Монашеските практики не възникват естествено. Те са непрестанна борба срещу
естеството, както ги нарича св. Йоан. И понеже не може нещо естествено да
възниква и едновременно с това да се унищожава, следователно борбата срещу
естеството на подвижника, което е в същността на монашеската дейност, не
може да възниква естествено от същото това естество. Трябва да се припомни
обаче, че борбата срещу естеството не цели неговото унищожение, а неговото
преобразяване. Това обаче не отменя факта, че борбата срещу естеството не
възниква от самото него.

6. И изкуството, и подвижничеството имат нещо общо с
възникването
6.1. В 4-та глава на книга 6 от Никомахова етика Аристотел артикулира една
очевидност: „изкуството има нещо общо с възникването”. Това е саморазбираемо емпирически, защото няма творчество без продукт на творчеството. Всяко
изкуство има своето производно – при корабостроенето е корабът, при поетическото изкуство е поемата или представлението и т.н. Но при всички положения нещо възниква. Използваната дума е „γενεσιν”. Това означава, че нещо, което
не е било, е възникнало и вече е. И тук се появява особено важният въпрос: кое
и какво е това новото, което възниква и което не е било? Отговорът изглежда
предвидим: разбира се, новото е всеки продукт от дейността на изкуството –
кораб, статуя и т.н. Но при една задълбочена рефлексия се оказва не толкова
лесно да се определи новото на новото-което-възниква. Ако вземем, да речем,
един кораб, то кое ще е новото в кораба? Дървото, от което е направен, не е
ново. Няма как да възникне ново дърво. Формата на кораба също може да е взета
от друг кораб и да не е нова. Или, ако формата е различна, определено всички
части в кораба с различна форма са еднакви по форма с тези на друг кораб. В
този случай излиза, че новото е само новото съчетаване на формите. Но това
не звучи правдоподобно, защото в този случай излиза, че изкуството няма общо
с възникването, а със съчетаването. Но думата, употребена от Аристотел, е
точно „възникване”. По аналогичен начин можем да говорим за една статуя. Ако
художникът вземе мрамор и вземе формата от жив модел, то какво ще е новото
на тази статуя, щом нито мраморът е нов, т.е. сътворен от художника, нито
формата е нова, а вече съществуваща в своя първоизточник (модела)?
За да отговорим на този въпрос, ще се обърнем към учението на Аристотел за
енергиите.
Още в началото на 9-а книга на Метафизика Аристотел заявява, че силата и
енергията не се отнасят само до нещата, които се движат. Той разделя движе-
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нието от енергията, като първото характеризира с наличието на начало и край,
а второто като тъждественост на съществуващото. Енергията е равнозначна
с ентелехията, т.е. с целевата причина. Всяко съществуващо нещо притежава
енергия, доколкото е в своята целева причина (ентелехия). В този смисъл енергията съвпада още със същността и ейдоса (формата). Що се отнася до силата (възможността), то основната сила е силата да се действа и да се търпи
въздействие. Тя е началото на изменението в друго или в самото себе си като
друго. Последното се отнася в голяма степен за изкуствата, които също са
сили, понеже са началото на изменението. Силата да се действа и да се търпи въздействие е налична в биващото дори когато то не действа. Но силата
е налична задължително, когато има възможността да действа, т.е. способна
е да встъпи в действие. А „съществуващо” Аристотел нарича не онова, което
е във възможност, т.е. онова, което има силата да претърпи въздействие и
това нещо да е началото към промяна в друго, а съществуващо е онова, което
е в своята ентелехия. Така че чрез енергията се познават и самото биващо, и
неговата сила.
След синтеза на виждането на Аристотел за енергиите лесно можем да изведем
понятие за „новото” на новото-което-възниква.
Първо, „новото” е възникнало. Необходимо е по дефиниция да съществува, следователно „новото” не е силата, не е биващото-във-възможност. Но щом то е
възникнало и вече е биващо, щом съществува, то то е в своята осъщественост,
обладава целевата си причина. Точно това обладаване на ентелехията Аристотел е обозначил като енергия. Следователно „новото” е новата енергия на биващото. Защото една дървена кутия не е дърво, понеже дървото има собствена
енергия, то обитава друга ентелехия. Дървената кутия обитава ентелехията
на дървената кутия. Дървената кутия е с енергията на дървена кутия, най-грубо казано. Съобразно останалия свят, дървото на дървената кутия и формата
заедно със силата, която е начало на промяната на нещо в друго, имат вече друга енергия, въздействат по друг, нов начин, следователно имат различен (нов)
статут в света. Това е именно новото на новото-което-възниква при изкуството – новият ейдос, новата енергия, новият статут в битието. Има нещо много
важно, което трябва да се отбележи. Дори с новия статут биващото остава
със старите същностни характеристики на своята субстанция. Дървената кутия продължава да притежава същите субстанциални качества, каквито притежава дървото – то пак може да се запали, да се счупи, да изгние. Колкото и добър
да е един художник, никога не може от дърво да произведе мраморна статуя, т.е.
да промени субстанциалните характеристики на своето произведение. Друго
много важно уточнение Аристотел е поставил на същия ред с характеристиката за „възникване” на творчеството. Това нещо е „изкусността”(τεχνάζειν).
Изкусността, разбира се, не може да се еманципира от телесната сръчност. Но
както споменахме по-горе, ако някой има сръчност във възможност, той притежава силата (δυναμις) на изкусността. Само че силата се проявява в енергията
си, но при изкусността не можем да различим енергията от движението, понеже
именно в движението се проявява енергията на изкусността. Но и в движението
се проявява и творческата способност. И след като споменахме кое е „новото”
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на новото-което-възниква, сега можем да утвърдим, че това „ново” възниква
след „изкусното” движение на човек.
Но човекът не е само инструментът на изкуството. За Аристотел той е началото на изкуството. Защото изкуството има началото си в твореца, а не
в себе си. Съотнасяйки това към горе написаното, можем да кажем така: творецът има в себе си силата (δυναμις) като принцип на „изменението в нещо
друго”. Той има тази сила или я е придобил чрез обучение, защото изкуството
може да се преподава. Тази сила е началото на изменението на нещо в нещо
друго, например изменението на мрамора в статуя от мрамор. Мраморът става
статуя във възможност едва когато има началото си твореца. Тогава той чрез
силата на своята изкусност или, по-точно, с енергията, действието на своята
изкусност, маха излишното и от статуя във възможност я превръща в статуя
в действителност. Впечатление прави огромната роля на твореца, която Аристотел му отрежда. Статуята има началото си в твореца. Негови са творческите сили, негови са и силите на изкусността. Нека сега видим как се съотнася
всичко гореспоменато с учението на Лествичник за подвижничеството.
6.2. По аналогичен начин с изкуството, подвижничеството има нещо общо с възникването. Целта на подвизаващия се par excellence е обожението, което е „надхвърляне на естеството”, придобиване на нетление и уподобяване на Бога. Във
всички тези случаи става въпрос за възникване на нещо ново. И това „възникване”
е свързано със статута на човека. Това недвусмислено се е и запазило в светоотеческата лексика, където се използват изрази, като „нова твар”, „преподобен”
на Бог, „светец”. Тези хора, придобили безстрастие, а оттам святост, изразена
в нетленно естество, вече по друг начин присъстват в света, те са с друга
енергия. Затова Лествичник говори за три начина на съществуване: противоестествен, естествен и свръхестествен. С подвижнически живот и борейки се
със собствените страсти, човек първо преминава от противоестествен към естествен начин. А след това със силата на Божията благодат и със свободното
човешко участие – в синергийния процес на обожение – човек може да премине в
свръхестествен начин на съществуване. Това преминаване от естествено към
свръхестествено състояние може да се нарече възникване. Това е така по силата
на определението на Аристотел за възникване, което е изразено в преминаването
от едно битийно състояние в друго. Но и за това „възникване” е нужен собствен
род изкусност. И на тази изкусност според свидетелства на свети мъже учат
самите ангели, явили се на велики подвижници, какъвто е случаят със св. Антоний
Велики. Т.е. изкусността на подвижничеството може да се преподава и учи. А в
мисловната система на Аристотел изкуството може да се учи и преподава.
Но нека сега проследим защо това може да се нарече възникване и творчески
акт. Първо, това не се случва естествено и няма началото си в себе си. Лествичник нееднократно говори за подвижничеството като борба с естеството или
умъртвяване на собствената природа; въпреки че природата е отворена за благодатта на Бога, Лествичник споменава за живот над естеството, т.е. над-природно (υπερ φυσιν) съществуване. Затова и няма как нещо, което е над природата, да има началото си в природата или в своето естество. Лествичник казва,
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че там, където е победена природата, се наблюдава действието на Този, Който
е над природата. Следователно подвижничеството няма началото си в самото
естество на човек, а в твореца. Творецът в случая е не само подвижникът, но и
Бог, който винаги съдейства чрез своите благодатни енергии. Лествичник твърди, че каквито и духовни дарове да придобие човек в пътя на своето обожение,
той ги придобива от Бога. Второ, освен че началото е в твореца (подвижника
и Бог), е необходима изкусност. Човек се моли с ума и с тялото си, бори се със
страстите не само с молитва, но и с изнемога на тялото. И в това също има
своего рода изкусност, защото не е без значение как се прави. А това също се
преподава. В Лествицата е пълно с примери как духовният наставник учи и наставлява точно по какъв начин да се моли или да се бори подвижникът със страстите си. Има пример как на св. Антоний, докато е бил в пустинята, му се явява
ангел, за да му покаже как да се моли правилно. Трето, възникването е свързано
със смисъла на аскетичния живот като динамично израстване в Христос и целта
не е премахване на природата на човек, а целта е преобразяването на човек в
личната му среща и общение с Бог. Т.е. целта е преобразяване на природно съществуване, реализирано чрез присъствието на Христос. И в тази преобразена
природа обитава благодатта, а не грехът, и чрез тази Божествена благодат и
чрез аскетическия подвиг се придобиват естествени и свръхестествени добродетели. Важно е да се отбележи, че тези добродетели се отнасят за всички
действия и движения на човешката природа, а и за самата енергия на човешката
природа, която влиза в синергиен процес с благодатната Божествена енергия.
Ясно е, че енергията на човешката природа няма как да остане същата, каквато
е била преди синергийният процес на обожението. Защото Христовото присъствие преобразява човешката природа, следователно и енергията на човешката
природа се преобразява. Това е т.нар. „нова твар” („и тъй, който е в Христа,
той е нова твар”14). Затова и в Лествицата може да се проследи стремеж не
само към преодоляване на страстите, не само стремеж за пребиваване в някаква
самодостатъчна чистота, но има стремеж към преодоляване на природата и
пребиваване в състояние по-горе от природата, т.е. такова състояние, в което обитават и действат благодатта и енергиите на Онзи, Който е по-горе
от естеството. Оттук следва, че „огънят на нетлението”, за който говори
Лествичник, е не само вътрешно присъщ на човешкото същество, пребиваващо
и причастно със силата на благодатта на „невеществената” светлина, но при
някои подвижници „огънят на нетлението” е и външно присъщ дори на техните
тела, като някои от светците остават нетленни дори след смъртта.
От всичко, казано дотук, макар очертаващо само най-ярките допирни точки,
подвижничеството има същите характеристики на изкуството (според Аристотел), а именно: има нещо общо с възникването, не възниква естествено, а
има началото си в твореца, има нещо общо с изкусността. Това означава, че
подвижничеството в традицията на православната аскетика може да се впише
напълно в определението за изкуство на Аристотел. Обаче подвижничество
притежава в себе си и други характеристики, които обуславят разминаванията
при двете схващания. Най-общо можем да изведем две основни разминавания:
14

2 Кор. 5:17.
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Първо, при Аристотел творецът е един. Той е този, който се обучава, който синтезира опита.15 Той притежава силата и той извършва действието. При св. Йоан
общият знаменател на аскетическия живот е съдействието между Божията благодат и човешката свобода. В Лествица четем: „Който иска да се бори със своята
плът и да я победи със собствени сили, той напразно се подвизава”16, „представи
пред Господа немощта на своето естество, съзнавайки във всичко своето безсилие, и ти неусетно ще получиш дара на целомъдрието”17. Постигането на съвършенство не е плод само на лично усилие и аскеза. Съвършенство и обожение се постига
единствено в синергийния процес на Богообщението. Всяка добродетел е дар от
Бога. „Никой от ония, които са обучени в опазване на своята чистота, да не счита,
че това е негова придобивка; защото невъзможно нещо е някой да победи своята
природа; и където природата е победена, там се вижда присъствието на Онзи,
Който е по-горе от природата.”18 Следователно в целия подвиг съдейства Бог. А
обожението е актуално само когато е актуално присъствието и действието на
Божията благодат. Това се отнася и до всички придобити духовни дарования. Затова може да се каже, че подвигът, като движение, и обожението, като цел, имат
началото си не само в човека и неговата свобода, но и в Бог и Неговата благодат.
Втората разлика се отнася до субстанциалните качества на „продукта на изкуството”. Например при Аристотел дървената кутия не е дърво, защото тя вече
има друга енергия, различна от енергията на дървото, от което е взет дървеният
материал. Но дървената кутия все пак запазва естествените свойства на своята субстанция, която е от дърво. Следователно дървената кутия има същите
субстанциални качества, каквито има дървото, от което е взет материалът за
изработката на кутията. Тя не променя свойствата на материала, от който е направена. Тя продължава да може да гори, да гние и да се чупи. При подвижничеството обаче според свидетелството на св. Йоан има надхвърляне на естеството. В
своята Лествица той говори за свръхестествени дарования и за надхвърляне на
естеството. Това означава, че подвижникът, със силата на благодатта, преобразява своята природа по начин, който надхвърля естествените си свойства и
характеристики. Т.е. субстанциалните свойства на подвижника се променят. Ако
в началото той е притежавал тленно тяло, то при обожението може да придобие
дара на нетлението. В този случай подвижникът не само има друг битиен статут,
не само съществува с друга енергия, но и чрез действието на Бог той съществува
с променено естество. По този начин може да се каже, че подвижничеството „надхвърля” схващането за изкуство. Защото подвижничеството не само притежава
всички свойства на изкуството (според мисловната система на Аристотел), но
и привнася още свойства, които изкуството не притежава, и обуславя превес на
свойствата на подвижничеството спрямо изкуството. Точно в тези допълнителни
свойства, които обуславят същността на подвижничеството, то напълно оправдава думите на Апостол Павел, че всички, които живеят в Христос, са „нова твар”.

15

Мет. 1:1, 981а7.

16

Лествица 15:25.

17

Лествица 15:26.

18

Лествица 15:9.
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Ханс Кюнг, една от най-обсъжданите, оспорвани и популярни фигури в днешния католически свят, е роден на 19 март 1928 г. в Зурзее, Швейцария. Завършва философия и богословие в Папския университет в Рим и защитава
дисертация в Париж. От 1954 г. е свещеник, а от 1963 г. професор по богословие в Тюбингенския университет. Още през 60-те години Кюнг атакува отделни положения в католическата догматика и еклисиология. Заради критиките му към структурни елементи на католическата догматика,
и особено на тезата за незаблудимостта на папата, през 1979 г. немската епископска конференция му отнема църковното преподавателско право (missio canonica), но не и свещеническото достойнство. От 1980 г. до
1996 г. той е извънфакултетски професор по икуменично богословие в Тюбинген и директор на Института за икуменични изследвания. След 1989 г.
Кюнг развива тезите си за глобалния „световен етос”, предполагащ мир
между религиите, положен върху глобални етични стандарти, който той
противопоставя на визиите за „сблъсък на цивилизациите”. На 24 септември 2005 г. папа Бенедикт XVI поканва Кюнг и провежда с него четиричасов разговор, в който основни теми са световният етос и отношенията
между природните науки и християнската вяра. Днес Кюнг се схваща като
една от най-популярните и титулувани личности в света. От март 2015 г.
издателство „Хердер” започна публикуването на неговите събрани съчинения в поредица от 24 тома. Настоящият превод представя въведението
и първата глава от монографията Anständig Wirtschaften – Warum Ökonomie
Moral braucht (Почтената икономика – защо икономиката се нуждае от морал) от 2010 г. Българският превод на книгата се подготвя за публикуване
в издателство „Критика и хуманизъм”.

Ханс Кюнг

ПЛЕДОАРИЯ ЗА ПОЧТЕНОСТТА
НА ЧОВЕКА
Тази книга не е някакъв публицистичен „бърз удар”. Тя се пише отдавна. Воден от
лозунга „почтена/порядъчна икономика”, уточнявам, конкретизирам и актуализирам едно послание, което формулирах за пръв път още преди две десетилетия,
но което през всичките тези години ставаше все по-неотложно, а след световната икономическа криза през 2008 г. стана по-актуално от всякога.
През 1990 г., когато съветската империя изпадна в колапс и глобализацията
се разпространи върху цялото земно кълбо, пред пленума на Световния икономически форум в Давос изнесох доклад „Защо имаме нужда от глобални етични
стандарти, за да оцелеем?”. През същата година публикувах и програмната
книга Проект световен етос, идеята на която по-късно доразвих в студията
Световен етос за световна политика и световна икономика (1997). Успях да проверя анализите и тезите си, които формулирах в тях, по различен начин – преди
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всичко в доклад пред Международната конфедерация на фондовите борси в Куала
Лампур през 1998 г. („Ethical Standarts for International Financial Transactions”) и на
един много отговорен симпозиум на фондация „Световен етос” в Баден-Баден
през 2001 г. за „глобалните начинания и глобалния етос” („Глобалният пазар
изисква нови стандарти и глобален рамков ред”). Всички тези студии и опитът
от безброй срещи и дискусии, проведени на конгреси и експертни срещи по цял
свят в продължение на много години, обобщих в манифеста „Световният етос –
последици за глобалната икономика”. През 2008–9 г. той бе разработен от експертна група на фондация „Световен етос” под ръководството на професор
Йозеф Виланд от Констанц, който се занимава с корпоративна етика.
Така в продължение на години се опитвах да придобия нови знания, за да разбера
твърде сложния свят на икономиката. Въпреки това осъзнавам своите собствени граници:
Разбира се, в националния и международния финансов свят аз не се ориентирам
така, както би се ориентирал един финансов министър, обаче не се чувствам
принуден да оправдавам в рамките на някоя книга една до голяма степен спорна
икономическа политика.
Аз не съм икономист – в своите съответни специалности тези специалисти
знаят безкрайно повече от мен – обаче, ако ми е позволено, ще задавам критични
въпроси към икономическата наука от една по-широка историческа, философска
и богословска перспектива.
Не съм банкер, който би се ориентирал във всички „структурирани финансови
продукти”, хедж фондове и деривативни инструменти, и разбира се, не съм длъжен да защитавам легитимността на най-новите търговски модели във финансовия бранш, довели икономиката до криза.
Не съм също така предприемач или мениджър, който при вземането на често
сложни решения в своето всекидневие носи отговорност за стотици или хиляди
работни места. Наистина обаче, заедно с много наши съвременници, съм загрижен за състоянието на нашия свят и се стремя чрез обширни текстове и винаги нови лични разговори към диференцирано разбиране на света на икономиката.
С това вече е посочен хоризонтът, от който бих искал да агитирам за една „почтена/порядъчна (anständige) икономика”. Тази програмна дума може да бъде разбрана като нещо съобщително, като чисто обективно изказване, но също така
като заповедна форма с удивителен знак, като неотложно необходимо изискване.
А какво разбирам под почтена/порядъчна? Съвременният икономически език обича англицизмите и уж безобидните евфемизми: „даунсайзинг” „аутсорсинг”, „субпрайм” (сега вече токсично), „структурирани продукти”, „финансова индустрия”
(няма местна създаваща ценности индустрия). Срещу всичко това нарочно избрах обикновената, почти старомодна дума „почтен/порядъчен”.
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„Почтен/порядъчен” все още има добро звучене и освен това насочва към три
различни пластове в значението.
•

„порядъчен” може да се разбира в разговорния език като синоним на „солиден,
значителен, силен” („Миналата нощ беше порядъчно студено”). В смисъла
на „категоричен, ангажиран” думата може да бъде приложена и върху една
„порядъчна” икономика.

•

„порядъчен” може да бъде разбрано в контекста на външната почтеност и
означава тогава „задоволителен, съвсем достатъчен, приличен”. Например:
„Този търговец или служител работи порядъчно”. Порядъчна икономика тук
означава коректно, солидно, легално икономическо действие.

•

„порядъчен” може да бъде разбрано в контекста на вътрешната почтеност
или характер и тогава означава „нравствено безукорен, почтен, честен”.
Например: „Моят конкурент е един изключително порядъчен човек, една много
порядъчна фирма”. Порядъчна икономика тогава означава не само външно коректно, движещо се в рамките на закона поведение, което се основава може
би на външно привикване или връзка, а един етичен начин на поведение, изхождащ от вътрешна нравствена изходна позиция, който не е правно изискуем, но
въпреки това задължава. Моралът не може да налага със закон и още повече
да се заменя, липсващата почтеност не може да се коригира с предписания.

Аз пледирам за почтеност в икономиката в този смисъл – за „човешка почтеност”.
След престъпленията на националсоциализма германският носител на Нобелова
награда за литература Томас Ман използва тази дума за Десетте заповеди: те са
„А и Б на човешкото поведение”, „основно указание и скала на човешката почтеност”. Наистина, десетте заповеди представляват най-същностния и ярък принос
на религията или културата за създаването на един общ етос на човечеството.
Цитирах думите на Томас Ман във финала на моя телевизионен филм за юдаизма
„В търсене на следите” (премиера през 1999 г.) в Тел Авив на мястото, където
през 1995 г. израелският министър-председател Ицхак Рабин трябваше да заплати
с живота си за своята ангажираност за постигането на мира и помирението, повален от един фанатичен израелец. В негова памет моите думи бяха: „Това А и Б
на човешкото поведение в епохата на глобализацията трябва да важи особено за
световната политика и световната икономика… Разбира се, световната икономика се е определяла от определени икономически принципи и от утвърждаването
на всичко онова, което в крайна сметка е успяла да постигне. Но това съвсем не
значи, че изгодата, дори да е оправдана, освещава всички средства, като злоупотребата с доверие, безмерната алчност и социалната експлоатация”.
Да се формулира кое е важното в икономиката днес не означава, че искам да
се обявя за арбитър на безбройните деликатни и сложни въпроси на ежедневната икономика или пък че искам да уча икономистите на икономика; аз познавам
собствените си граници. Действително възнамерявам да дам своя скромен принос за преоткриването и преоценката на етоса в икономиката. Зная и своята
отговорност. Спешно е необходимо да се промени начинът на мислене по посока
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на една наистина по-порядъчна и водена от етически принципи икономика.
Разбира се, би могло да се говори и за „морал” в икономиката, ако моралът се
разбира като нравствена позиция или система от норми, а не като „морализъм”
или „морализиране”. Защото „морализирам” или „морализъм” представляват едно
надценяване, прекомерно изискване, абсолютизиране на морала, което не зачита
самостоятелността на различните сфери от живота като икономика, политика,
право и изкуство. То прави от морала единствен мащаб на човешкото действие
и често се фиксира върху определени сфери от живота (в йерархията на католиците най-вече върху сексуалния морал).
Аз не съм морален проповедник. Вместо да морализирам, бих искал да аргументирам, изхождайки не отгоре, а отвътре и отдолу, от емпирията, доколкото
е възможно в диалог с някоя компетентна специална наука. По този начин се
надявам да съдействам за осъзнаването на това, че съществуват иманентни и
кохерентни етически основи, и по този начин да убедя икономистите, политиците и другите партньори в икономическия процес, че същността на икономиката
и същността на етоса не могат да бъдат разделени.
Много преди световната финансова и икономическа криза исках да говоря за етоса
в икономиката и особено в световната икономика, която, както потвърждава опитът от последно време, без един общ елементарен общочовешки етос би могла да
доведе до катастрофа. Не, аз не твърдя, че един световен етос ще ни извади от
световната криза, а че без един световен етос няма дълготраен изход от кризата.
За тази цел би могъл да помогне представеният от фондация „Световен етос”
„Манифест за глобален икономически етос” („Global Economic Ethic – Consequences
for Global Businesses”), това е целта и на тази книга. Всички, които поддържат
този манифест, са убедени, че там не става дума за някаква чужда на света
„утопия”, за някакво „никъде”. В много по-голяма степен става дума за една
бавно реализираща се, но реалистична представа за бъдещето, която се различава от буквално опропастените идеологии на прогреса от социалистически
или капиталистически тип, които през миналия век дълго време служеха като
„научно” обяснение за всичко и като атрактивни, „прогресивни” псевдорелигии.
Вярвам в „обновяването” на реалния социализъм също толкова малко, колкото и
в „обновяването” на реалния капитализъм.
Всичко, което е написано в тази книга за проблематиката на икономиката и
историята на икономиката, служи не на някаква чисто научно-академична цел, а
на една практико-политическа цел. Наясно съм, че за някои засегнати съм написал една доста неудобна книга. Но и те могат да ми повярват, че съм написал
всичко, без да гоня собствен интерес и по съвест, в името на общото благо.
Книгата ще даде своя честен принос за една честна и трайна промяна на мисленето, която вече е започнала своето развитие като сложна, дългосрочна и
продължителна промяна на съзнанието. Едва ли някой, независимо дали е по-скоро консервативно или по-скоро прогресивно настроен, мисли днес така, както се
е мислело преди петдесет години за проблеми като войната и разоръжаването,
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икономиката и екологията или пък за съжителството на мъжа и жената. Всичко
това са в основата си етични въпроси, които след ново обмисляне призовават
към общ за нас човешки етос.
Затова предлагам не неделна проповед за или против пазарната икономика, не
чисто теоретичен апел за моралност, а една основана на анализи и аргументи
от различен вид пледоария за порядъчна и етическа икономика. Разбира се, в
тези времена на драматични колебания на конюнктурата не може да се предвиди как ще изглежда общото икономическо положение след отпечатването на
книгата.
Тюбинген, 15 юли 2010 г.

КРИЗА НА СВЕТОВНАТА
ИКОНОМИКА: ГЛОБАЛИЗИРАНЕ В
ЗДРАЧА
Глобалната криза на финансовите пазари, която избухна в средата на 2007 г. с
фалитите на банки вследствие на ипотечната криза, прерасна на 15 септември
2008 г. в глобална икономическа криза – Уолстрийт, който досега доминираше
във финансовия свят, през този ден се обърна за помощ към правителството на
САЩ! През един ден, подобен на „черния петък” от 1929 г., Алън Грийнспан, който
в продължение на 19 години е бил президент на американския Федерален резерв,
т.е. най-влиятелният банкер в света, трябваше да се яви в Американския конгрес пред Комисията за Oversight and Government Reform1 и да признае, че споделяният от Вашингтон и Уолстрийт „светоглед” или „идеология”, че финансовите
пазари винаги са най-компетентни и сами се саморегулират, е погрешна.
Точно три седмици по-късно бях в Ню Йорк и на 13 ноември 2008 г. изнесох доклад
за глобализацията и глобалния етос в Института за земята към университета
„Колумбия”. Бях одобрително поздравен от уважавания икономист Джефри Сакс
с един по-дълъг цитат, който бях формулирал преди повече от десет години:
„Дори най-малката забележка, например на президента на американския Федерален резерв Алън Грийнспан в началото на декември 1996 г., че един ирационален
излишък („irrational exuberance”) ще доведе до надценяване на финансовите пазари,
бе достатъчна, за да накара нервните инвеститори на най-значимите пазари на
акции в Азия, Европа и Америка да понижат курсовете и да започнат панически да
продават. Това показва също, че кризите при глобализацията не протичат по логиката на махалото, а навярно нарастват кумулативно. Това затвърждава предположението, че теорията за хаоса намира приложение и в икономиката. И дори
1

Комисия за надзор на жилищния пазар в Конгреса. Б. пр.
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сред икономистите и експертите по международно право, които биха изключили
възможността за повторно връщане днес на световната икономическа криза и
краха на икономическите правила от 1923–33 г., все пак се връща страхът, че „с
процеса на интернационализация вече е налице ситуация, при която националните
икономики се сблъскват с повишен риск за стабилността си, като едновременно
с това са силно намалели възможностите за действие на отделната държава”
(1997 г., Световен етос за световна политика и световна икономика, с. 292).
Началото на избухналата през 2008 г. икономическа криза отвежда десетилетия
назад. И ако аз, за разлика от някои мейнстрийм икономисти, отдавна очаквах
подобна криза, то това е защото в онази книга точно анализирах ситуациите,
които водят до такава криза. Сега, постоянно слушайки критичните икономисти, мога да се върна назад и да заостря тогавашните доводи към сегашната
ситуация. Разбира се, не мога да обработя появилата се след 1997 г. трудно обозрима литература. Но се придържам към четвъртата характеристика на глобализацията, която изложих там, тъй като в сегашната световна икономическа
криза тя може да бъде основа за един разумен минимален консенсус между застъпниците на глобализацията и нейните противници.

1. Глобализацията беше неизбежна
Според дефиницията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „глобализация” на икономиката е онзи процес, чрез който пазарите и
продукцията в различните страни стават все по-зависими едни от други въз
основа на динамиката на търговията със стоки и услуги и чрез потоците капитали и технология. Следователно глобализацията на икономиката се съпътства
от глобализация на технологията и посредством това и от глобализация на
комуникацията. По своя произход глобализацията не е заговор на американците
или японците, на банкерите или политиците или на някакви по-тъмни сили. Тя
по-скоро е резултат от технологично-икономическото развитие на модерния
свят, което е започнало още преди няколко века.

Преход от национална към глобална икономика
След като през XVI век са открити нови търговски пътища за Америка и Азия,
вече през XVIII век с индустриализацията се поставя началото на едно международно разделение на труда. Пред очите на целия свят обаче глобализацията на
икономиката и транспорта в Европа започва през XIX век, и то в две посоки – от
една страна, чрез либерализираната външна търговия, основана на принципа на
отмяна на протекционизма (британско-френският договор на Кобден от 1860 г.)
и на златната валута, която въвежда единни правила за паричната и финансова
политика. От друга страна, чрез постоянно набиращите ускорение транспорт и
световни комуникации, осъществявани с параходи, влакове и телеграфи.
След преходна фаза на изолация на националната държава преди и по време на
Първата световна война, след войната глобализацията се налага все повече в
полицентрично разширяващата се световна икономическа система – чрез въз-
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душния транспорт, телефона и модерната финансова система. Тя постига – след
прекъсването по време на Втората световна война – по време на дигиталната
епоха непосредствено преди настъпването на новото хилядолетие своя почти
главозамайващ апогей.
Но защо всъщност днес се говори за една световна икономическа структурна
революция? Телефаксът, глобалното пренасяне на данни, WorldWideWeb и електронната световна борса, а така също огромното поевтиняване на транспортирането на информация, стоки и хора показват следното: посредством свързването в световна мрежа на икономико-технологичните процеси преходът от
национална икономика към глобална икономика се развива с невиждана никога
досега бясна скорост. Пазарът и продукцията, капиталът и технологията все
по-малко признават националните граници. Не само търговията, но и предприятията, както и продукцията, която произвеждат, стават все по-глобални. Непозната досега конкуренция се появява заедно с изгодните предложения по интернет и допринася за откритост, за засилена конкуренция, но също така и за
турбулентност на пазарите. Обусловено от интернета, логистиката и общата
мрежа, възниква едно глобално съзнание. И едновременно с това се появяват
нови напрежения.

Ново икономико-политическо разделение на силите
Безполезен би бил опитът да задържим развитието на тази революционна трансформация или да го върнем назад. Нито новият изолационизъм на Съединените
щати, нито протестите в Мексико срещу зоната за свободна търговия, нито
антипатията към капитализма в бившия Съветски блок, нито тоталитарната
партийна идеология в Китай, нито социалистическата носталгия в Европа не
допускат просто да се излезе от този процес на глобализация и без либерализация на финансовите пазари и премахване на митниците упорито да се тръгне
отново по собствен национален път. Много бързо става ясно следното – който
не участва, от самото начало изпада до една третокласна икономическа сила.
Глобализацията се усеща като ново голямо предизвикателство най-вече в Европа
и Северна Америка, където поради появата на нови конкуренти от развиващите
се страни и от страните с преходна икономика2, внезапно се стига до ситуация,
в която се налага да се защитават собствените пазарни позиции. Става дума
за една вътрешна структурна промяна на индустриалните нации, но заедно с
това, външно погледнато – за едно ново икономическо и политическо разделение
на силите на нашия глобус, при което за нито една национална икономика не е
гарантирано мястото, което тя заема.
Развиващите се страни, а най-вече страните с преходна икономика, разбира се,
също искат да участват в глобализацията. Може ли да им бъде забранено? Те
искат да постигнат стандарт на развитие, който да е подобен на онзи в раз2

Schwellenländer – страни с преходна икономика, или „прагови държави”, които се намират на прага в прехода си от слаборазвити към развиващи се страни. Б. пр.
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виващите се страни. След Япония и азиатските „четири тигъра” (Южна Корея,
Хонконг, Тайван и Сингапур) все повече демонстрират това и Китай, Индия и
държавите в Югоизточна Азия, едва ли не всички други държави от този регион
на света, така че вследствие на това развитие в най-близко бъдеще ще трябва да се съобразяваме с три приблизително равновесни (във вътрешен план
обаче съвсем неравновесни) икономически района: Европа (заедно с „работния
тезгях” Източна Европа), Северна Америка и Източна Азия, при което без съмнение Южна Азия (Индия) и Латинска Америка (Бразилия) също набират сили. В
сянката на тези икономически райони Африка – въпреки световното футболно
първенство през 2010 г. – остава най-проблемният континент. Но въпреки това
частично твърде различно развитие на континентите може да се предвиди:

2. Глобализацията се оказва амбивалентна
Дори песимистите не могат да не забележат, че всички ние в индустриалните
държави всекидневно се наслаждаваме на преимуществата, които дава глобализацията в сферата на технологията, стоките, услугите и също така капитала.
Много неща – от факсовете и имейлите до полетите и туризма – в хода на това
развитие поевтиняват и стават по-достъпни за огромни маси от хора. И също
така всичко става по-бързо – само за един ден човек може да обиколи цялата
планета, а сателитът прави това само за един час.

Нови шансове – по-евтино, по-ефективно, по-иновативно и
увеличаващо благосъстоянието
Сега вече не само индустриалните, а и развиващите се страни, но най-вече
страните с преходна икономика получават съвсем нови шансове. Като изгодни
предложители (често с добре обучена работна сила), те идват на световните
пазари и застрашават старите индустриални държави, в които се закриват
работни места. Четирите страни от групата БРИК (Бразилия, Русия, Индия и
Китай), като се вземе предвид паритетът на покупателната способност, са
допринесли през 2010 г. с повече от една четвърт за световната икономическа
производителност; а страните от ОЕСР достигат едва половината от общата
икономическа производителност.
Следователно една безгранична, глобална икономика не представлява ли напредък в сравнение с национално ограничената икономика, както по-рано националната икономика е изглеждала в сравнение с локалната или регионалната? На
второ място, не е ли транснационалната глобална икономика, която включва
хора, снабдяване и финансиране от множество страни, по-евтина, по-ефективна
и по-смислено функционираща, като се започне например от големите проекти
за изграждане на техника за космическите полети на природните науки и бионауката, премине се през физиката на частиците и се стигне до изследването на
генома? На трето място, една международно свързана в мрежа, глобална информация, която пренася новини и образи почти едновременно във всяко място от
нашата планета, не може ли да помогне за диалога между културите и за све-

46

2015 / брой

7 (104)

товното демократично движение? За диктаторските режими в днешно време е
много по-трудно да държат своя народ изолиран от останалия свят.
Не може повече не забелязваме, че е настъпила една революционна световноикономическа структурна промяна – не само трудът и продукцията, но също така
науката и медиите все повече се отделят от националното си местонахождение. Тази нова свобода и незакрепостеност създава напълно нови възможности,
но и съвсем нови трудности – особено за икономическата, социалната и екологическата политика, които досега са били само национални.

Нови рискове – пренебрегващи човешките права,
експлоататорски, рушащи околната среда
Освен всички позитивни последствия въодушевените привърженици и покровители на глобализацията, особено учените икономисти и икономистите мениджъри, не могат да не забележат увеличаващите се негативни последствия за
заетостта, жизнения стандарт и околната среда в редица засегнати страни.
Само малко факти:
•

Глобалното мрежово свързване на света засяга само определени сфери от
живота и определени слоеве от населението, а други не. Както в национален,
така и в световен мащаб има спечелили от глобализацията и загубили от
нея.

•

Използването на евтина работна ръка в развиващите се страни (разбира
се, за тези държави това предоставя шанс за старт, който не е за подценяване), в много случаи поради грешка на водещата икономическа политика,
досега не е оказало продължителен ефект върху развитието. В сектора,
свързан с износ, наистина са били открити нови работни места, често обаче в традиционните сектори се загубват толкова места, че балансът на
работните места, който експертите правят, е твърде спорен.

•

Индустриализираният и политически управляван аграрен износ, например на
ЕС или САЩ, колкото и полезен да е, за съжаление, често унищожава традиционните, насочени към самоиздръжка аграрни стопанства на развиващите
се страни. Новите инвестиции на индустриалните държави там водят до
силно увеличаване на предметите за потребление, но често довеждат до
разруха локалните манифактури. Освен това се засилва зависимостта на
развиващите се страни от големите чуждестранни концерни.

•

Транснационалните „глобални играчи” във финансовия сектор често застрашават националната автономност. Оказва се, че нерядко те имат по-силно
влияние от националните правителства – инвестиционни банкери и валутни
спекуланти („трейдъри” или краткосрочно ориентирани инвеститори) наистина претендират да са напълно рационални актьори, но те действат като
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големи егоисти и като социални инженери на финансовите пазари. Те действат почти само „под контрола” на пазара, но и те носят отговорност за
опасните „неврози на борсите” и валутните турбуленции, с които дори централните банки, като пазители на международната валутна система, трудно
се справят. И това не става за първи път в случая с Гърция. Още през 1992 г.
те значително допринасят за ускореното отделяне на, разбира се, надценената британска валута от европейската валутна система. Приматът на
политиката все повече и повече се е превърнал в примат на икономиката.
•

Често пъти продиктувано от поведението на страните в един договор, от
социалната политика и държавата, но така също ускорено от глобализацията, намаляването на производствената мощност („down-sizing”) и използването на външен ресурс („outsourcing”), на работни места в страни с милиардно население, доведе до освобождаване на хиляди местни работници, които
не могат да бъдат заети в по-продуктивните браншове. От 212 милиона
души по света, които през 2009 г. са били безработни (по оценка на Международната организация на труда ILO), много голяма част от тях се намират
в индустриалните държави, почти 4 милиона в Германия. В индустриалните
държави броят на безработните само за 2009 г. се покачва на 12 милиона.

•

Глобално действащите предприемачи винаги са се намирали извън контрола
на националните държави, преди всичко когато е било налице очакване за
враждебна към промишлеността политика или когато са били въведени необичайно високи данъци. Така в европейската страна, от която произлизат,
те често са получавали високи държавни субсидии, но са плащали все по-малко данъци и по този начин, заедно с редица други фактори, са застрашили и
без това претоварената социална осигурителна система.

•

Глобализацията на икономиката и технологията в някои сфери почти неизбежно доведе до глобално разширяване на екологичните проблеми – нанасяне на
катастрофални щети на природата, като се започне от замърсяването на
моретата и реките и се стигне до отравяне и затопляне на атмосферата,
до озоновите дупки, до разливите на нефт и изобщо до промяната в климата.

•

Най-накрая, глобализацията в икономиката и техниката доведе до глобализация на организираната престъпност (мафията). Примери за това са търговията с дрога и мошеничеството в спорта, а освен това търговията с жени
и злоупотребата с деца при помощта на интернет.

С оглед на напълно противоречивите последици от тази глобализация на икономиката, технологията и екологията не е чудно, че прогнозите и оценките на
глобализацията от самото начало се оказват различни:
– Едните искаха да открият неповторимия си шанс в тази стремителна световноикономическа структурна промяна – новите пазари с все по-нарастваща
динамика не биха могли да бъдат използвани, ако е налице политика на запазване
и защитаване на досегашните позиции. Икономиката и политиката трябваше
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да бъдат радикално преустроени и да се посветят на предизвикателството на
световната конкуренция. Нужно е да се промени манталитетът и да се увеличи
дееспособността на всички, ако не искаме да приемем драстична промяна на
благосъстоянието си. Нужен е следователно „кураж за подем”.
– Другите искаха да видят в глобализацията „атака срещу демокрацията и благосъстоянието”.
Защитавайки произведеното богатство, глобалната икономическа машина поради липса на намеса от страна на държавата явно работеше неефективно –
броят на загубилите далеч надвишаваше този на спечелилите. Ножицата между
богатство и бедност както в световен мащаб между северното и южното
полукълбо, така и вътре в отделните страни, благодарение на глобализацията
се отвори още повече.
Днес все пак би трябвало да е налице един консенсус – глобализацията, в качеството си на една по-изострена конкуренция, без съмнение има както изгоден,
така и неизгоден ефект. Макар че е трудно да се предвиди кой от тях ще доминира в бъдеще. Към това се добавя едно трето размишление:

3. Глобализацията остава непредвидима
През изминалите десетилетия бяхме затрупани от статистики и икономически
прогнози. Но какво ще породят не само желаните основни ефекти на глобализацията, но и нежеланите  странични ефекти, беше и остава трудно да се
предскаже точно. Вследствие на това скептиците виждат потвърждение на
визиите си:

Несигурни прогнози
Колкото по-дългосрочна е една прогноза, толкова по-рискована е тя. Дългосрочните икономически прогнози в смисъла на „обусловени предварителни разчети”
без съмнение са по-прецизни от обусловените предварителни дългосрочни прогнози в метеорологията (икономистите да ми простят за смелото сравнение).
Но те изцяло зависят от постоянството на обществените рамкови условия и
рамковите данни в сферата на политиката. Икономиката е отворен процес, казват самите икономисти – икономиката е резултат от едно постоянно действие
на човека и не е резултат от някакъв негов еднократен проект.
Така че трудно би било напълно да се изключи това, че „теорията за хаоса” има
да каже нещо не само на метеоролозите, но и на икономистите – че някакви малки, първоначално невземани под внимание нарушения на системата (известната
пеперуда на Карибите) с времето могат да доведат до драматични промени (до
ураган на американското източно крайбрежие). Един предупреждаващ ни пример –
освен за критичните наблюдатели на политиката на обменния курс – бе напълно
неочакваната драматична финансова криза в Мексико още през януари 1995 г.,
която лесно можеше да доведе до криза на общата световна финансова система;
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само благодарение на международния кредит от над 50 милиарда долара тя бе
предотвратена в последния момент. Обаче ще последват – жреците на борсата
вече знаят това – други финансови кризи. Но съвсем не е сигурно, че те ще могат да бъдат овладени толкова лесно. Става все по-ясно: авторите на прогнози
работят – независимо дали са съгласни, или не – с много заключения от типа
„ако – то”. Но „обусловените прогнози” на практика също помагат само донякъде.

Непредвидими политико-икономически процеси
Непредвидимите политически и икономически процеси могат да разрушат в който и да е момент всички очаквания, приети за правдоподобни. Още преди засилената глобализация за една нощ петролният шок от 1973 г. превърна всички
подкрепени с безкрайно много статистически материал екстраполации в ненужен материал.
Ето защо днес нито един реалистично мислещ икономист няма да се осмели със
сигурност да предвиди кои страни и браншове в икономиката за продължителен
период от време ще са успешни и кои не, нито кои предприятия ще оцелеят в
дългосрочна перспектива и кои не. Нито един критично и самокритично разсъждаващ икономист също така няма да се осмели да направи дългосрочна прогноза
по отношение на долара – досега единна световна валута – или пък по отношение на еврото, йената или юана. Целият свят постоянно очаква нарастващи
курсове. Но при неочаквано падане на курсовете не е изключена драматична
загуба на състоянието на населението, което е опасно за банковата система и
за икономиката като цяло. Обаче само малцина икономисти предупредиха, че йената или британският паунд, Дау Джонс или Дакс са изкуствено завишени – аналитиците на борсите по-скоро постоянно представяха причини (често противно
на убежденията си) защо Дау и Дакс биха могли още повече да се повишат.
Разбира се, отделни резултати в хода на глобализацията могат да се предвидят, но въпреки това цялостното развитие не може да се прогнозира. „Ако дори
при една сравнително тясна сфера като социалните осигуровки въпреки ограничените вноски са възможни много, еднакво вероятни процеси – ми каза някога
един от най-образованите и опитни икономисти на Германия професор Норберт
Клотен (Тюбинген), – то очевидно количеството на мислимите процеси в една
икономика, да не говорим за световна икономика, е трудно обозримо и нищо не
може да бъде прогнозирано.”
Какво тогава може да се каже за прогноза, която въз основа на глобализацията
и горда с икономическия бум възвестява нещо за следващите тридесет години?
Трябва ли да вярваме на онези оптимисти, които са видели на хоризонта международните икономически магистрали, интегриращи по досега несъществуващ
начин националните икономики в глобалната икономика? Не трябва ли по-скоро
да имаме доверие на песимистите, които освен от възможността за атомно
заразяване на големи райони или за други екологични катастрофи се страхуват
от нов крах („черен петък”) в световната финансова система и се съмняват
в това, че този процес на глобализация може съществено да подобри съдбата
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на човечеството, в която все така очевидно са свързани толкова голямата
безработица и в личен план нещастието в семейството? Да, кой би могъл да е
сигурен, че в индустриалните държави ще се запази тенденцията за водене на
свободна търговия, за намаляване на държавния дефицит, за достигане на хармония между предишните врагове от времето на Студената война и за сътрудничество с надигащите се азиатски сили – все сериозни предпоставки за един
умерен оптимизъм? Независимо от това за мен изглежда важно да се посочи:

4. Глобализацията е управляема
Като се има предвид неоспоримата фундаментална ненадеждност, би било добре, ако целият процес на глобализация не бъде предоставян прекалено много на
самия себе си. Глобализацията не е феномен на природата, като например една
надигаща се буря, на която сме безсилни да се противопоставим.

Международното регулиране е неотложно необходимо
Тъй като дори средновековната вяра в „невидимата ръка на Божественото провидение” не изключва човешката грешка, то трябва с по-голяма доза скептицизъм да се посрещне широко разпространената сред икономистите модерна
религиозна догма за „невидимата ръка на конкуренцията”, която също не може
да изключи световните икономически кризи. Самокритично настроените икономисти не биха могли да отрекат – пазарът като инструмент за управление
може да се провали, по тази причина навсякъде е нужна политиката и нейната
организираща функция.
Националните правителства, централните банки и икономическите общности
като ЕС без съмнение винаги са имали значителна свобода на действие. И когато дори най-известният мениджър на хедж фондове и бъдещ филантроп Джордж
Сорос, който през 1992 г. принуди британския паунд да се обезцени, още преди
години призоваваше правителствата неотложно да въведат международно регулиране най-вече на финансовите пазари „срещу прекалено големите спекулации”,
които всеки ден предвижват насам-натам стотици милиарди долари, тъкмо икономистите трябваше навреме да направят по-практични предложения, засягащи
управлението и данъчното облагане на „обзетите от алчност и страх” и по
тази причина съвсем не рационално, а „емоционално” реагиращи пазари. В един
разговор на световния икономически форум в Давос Джордж Сорос потвърди
пред мен: „Ако един човек като мен може да разклати британския паунд, то нещо
в „системата” не е наред”. Аз попитах: „Значи нещо в системата трябва да се
промени, но кога?”. Сорос отговори: „Възможно най-скоро. Но хората най-често
се учат чрез страданието”. Трябваше да минат още няколко години, докато
избухне глобалната финансова и икономическа криза и страданията на много
хора се увеличат неимоверно поради това, което Джордж Сорос тогава нарече
„пукане на огромния балон”.
Следователно много отдавна трябваше да се появи опасението, че световната финансова система може да рухне точно след като излезе от една фаза, в
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която курсовете се стремят от един свой пик към друг вследствие на верижна
реакция, породена от природна катастрофа, политическо земетресение или пък
банкова криза… И още през 90-те години смятах, че трябва да предупредя – ако
при днешния процес на глобализация стремежът към печалба се наложи като
най-важния и единствен критерий, ще бъдем обхванати от тежки социални конфликти и кризи; в наше време силата на капитала и относителната слабост
на профсъюзите не биха могли да доведат до нещо различно. Невъзможно бе да
се приеме, че обществото като цяло, без да окаже съпротива, ще се върне към
либерализма на XIX век и към един необуздан капитализъм.
Известно е, че икономическото напрежение може да породи обществено разделение, а то на свой ред да доведе до политически конфликти. Спомняме си, че в
началото на ХХ век при президента Теодор Рузвелт американското общество
вече реагира по подобаващ начин силно – въведе публичен контрол над големите
икономически интереси, държавно регулиране, антитръстови закони и закони за
работниците („Square Deal” = баланс на интересите). По-късно още веднъж след
борсовата криза от 1929 г. и последвалата Голяма депресия при президента Франклин Д. Рузвелт – на „Laissez-faire”3 се противопостави създаването на една социална държава („New Deal”). По подобен начин в наши дни едно едностранчиво разрушаване на социалната държава („No Deal”?) рано или късно ще доведе до реакция
против антисоциалната пазарна икономика и поддържащия я обществен ред.
Аз самият обаче – при днешната финансова и икономическа криза – не спадам към
онези журналисти и теолози, които обичат апокалиптичния начин на говорене
и постоянно възвестяват, че краят на света ще дойде. От друга страна, вече
съм отбелязвал, че не ценя и евфемистичния и омаловажаващ език, който е предпочитан от някои икономисти и бизнесмени. Човек обаче знае какво се крие зад
толкова добре звучащи думи като „Outsourcing” (използването на външен ресурс)
и („Downsizing”) (съкращаване, намаляване) – за засегнатите те са свързани с
бедността. През 80-те години думата „downsizing” се е използвала за по-малки
коли и едва по-късно за хора – „downsized”, „separated”, „unassigned” хора. Ако през
1980 г. някой чуе: „You are fired” („Вие сте уволнен”), през 1985 г. – „You are laid
off” („освободен”), през 1990 г. – „You are downsized”, или през 1995 г. – „You are
rightsized” („измерен”) – за засегнатия това се свежда до една и съща бедност.

На глобализацията също  е нужен етос
За много хора тъкмо в развиващите се страни и в страните с преходна икономика глобализацията си остава една голяма надежда, но за мнозина работници
в индустриалните държави тя е една все по-обезпокояваща мизерия. И занапред
ще бъде в сила следното – световната икономика се преустройва, сраства се.
По целия свят се появяват огромни нови пазари, по-евтини стоки и работна
ръка, нови възможности за комуникация, но също така и по-жестока конкуренция и нарастваща безработица – и то тъкмо в индустриалните държави. Няма
3
В икономиката лесе-фер, от френското laissez, означава да се позволи на индустрията да бъде свободна
от държавна интервенция, особено от рестрикции под формата на тарифи и държавни монополи. Фразата на
френски буквално означава „да се позволи да се прави”, но по-широко означава „да се позволи да е”. Б. пр.
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съмнение – епохалната смяна на парадигмата, която се появи още след Първата
световна война и след възхода на новите икономически свръхсили САЩ и СССР,
се отрази и на икономиката – в прехода  от евроцентрична към полицентрична
световна икономика – след присъединяването на Азия (ASEAN и Китай) и разпадането на Съветския блок окончателно си проби път.
Но много хора си задават въпроса какво ще се случи, когато световната икономика, не само нейният поток от капитали, но и нейният пазар на работна ръка,
все повече функциониращ без национални граници, стане наистина глобална. В
прехвърлящата границите конкуренция между предприятия, региони и местоположения кой ще бъде победителят и кой загубилият? Това няма ли да бъде един
„икономизиран”, продаван и поради това може би недружелюбен, недемократичен
и нехуманен свят, в който чрез глобализацията сме постигнали по-висока производителност и рентабилност, но не и по-справедливо разпределение на благата?
Крайно време е да се замислим, че при всички тези феномени не става дума за
безусловно необходими процеси (както смята Маркс), а за процеси, които по
принцип и в определени граници са управляеми и трябва да бъдат международно
регулирани. Но така също и че тези въпроси не са икономически въпроси, а са обществени, политически и най-накрая също така етични въпроси. Дали обаче при
някои търговски решения се касае не толкова за глобализацията сама по себе си,
колкото за практическия въпрос трябва ли печалбата, т.е. принципно справедливият стремеж към печалба, да бъде единствената цел на едно предприятие.
Точно феноменът на икономическата глобализация показва, че и в етическото
трябва да става дума за глобализация. Как може да бъде мирен и справедлив
един свят, в който в различни сфери важат противоречащи си норми и основни положения? Да не забравяме за необходимия общ минимум от елементарни
етични ценности, мащаби и принципни позиции, които всички нации и групи от
заинтересовани лица – работодатели и работници – биха били задължени да
спазват. Тъй както в глобален мащаб трябва да бъде наложен нов рамков ред
за финансовите пазари (подобно на някогашното споразумение от Бретън Удс),
тъй щото, сблъсквайки се с ограниченията, участниците да не избягат просто
на други пазари, така трябва в глобален мащаб да е в сила един основен етичен
консенсус, за да се гарантира в известна степен мирен съвместен живот на нашата земя. Тази теза трябва да бъде развита в следващите глави в дискусия с
икономическата наука. От това въведение се очертава следната проблематика:
•

Глобализацията на икономиката и технологията има нужда от глобално управление с помощта на глобалната политика.

•

Глобалната икономика, технология и политика обаче трябва да бъдат основани на един глобален етос.

•

Световната политика и световната икономика се нуждаят от световен
етос.
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Най-напред трябва да подложим на проверка две взаимно противоречащи си икономико-политически и социално-философски концепции за икономическия ред – неокапитализма и социалната държава. От десетилетия в икономическата наука
се води дискусия за тях, тук ще навляза малко в тази дискусия – за да разбера,
с оглед на многократно забравяното в историята, на какъв фон се появява днешната световна икономическа криза – разбира се, без да се загубя в детайлите
на сложната икономическа наука. Моята скромна цел е само да стане ясно коя
икономико-политическа глобална концепция отговаря най-добре на изложената
тук етически определена обща позиция.

5. Коя икономико-политическа концепция?
Една критическа рефлексия е особено необходима с оглед на светкавично развилата се за последните две десетилетия пазарна икономика. Най-напред едно
точно определение на Status quaestionis, на съвременното историко-систематично състояние на въпроса.

Без връщане към манчестърския либерализъм
Една кратка историческа ретроспекция – старият либерализъм (Ал. Рюстоу, Палеолиберализъм) от началото на XIX век схващаше собствения интерес на отделния човек като движеща сила на икономиката и обществото и затова пропагандираше като основен принцип свободната игра на икономическите сили – при
колкото може по-малко намеса от страна на държавата. Това бива реализирано
най-вече в индустриално напредналата Великобритания. За икономиката вътре
в страната принципът (първоначално провъзгласен от френските демократи)
„Laissez faire”, а за външния икономически ред – принципът на международната
свободна търговия и на свободното корабоплаване: „Laissez faire” (на стоките да
преминат границите).
Обаче този икономически либерализъм загуби кредита си на доверие още през
XIX век със „социалния въпрос”, а в началото на XX век – с Първата световна
война. Още при първата световна икономическа криза (Голямата депресия) в
началото на 30-те години на XX в. той се провали. От този момент нататък
настъпва дистанциране от „манчестърския либерализъм” – най-напред в словото на консервативния британски политик срещу неговия социално ангажиран
опонент Ричард Кобден от Манчестър, привърженик на свободната търговия.
Без съмнение, в самото начало този либерализъм постига огромен индустриален
успех – в Манчестър още през 1789 г. е създадена първата парна машина за предене на памук, тогава е построен промишлен канал и железопътна линия, а през
1889 г. – първият индустриален парк на Великобритания. Обаче едновременно с
това либерализмът довежда до социална бедност, която има политически нетърпима цена – още повече че в Манчестър населението се увеличава 32 пъти,
от 17 000 души през 1760 г. до 544 000 през 1901 г.
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Без връщане към социалистическата планова икономика
Като противоположна концепция, през втората половина на XIX век под влияние
най-вече на утопичния социализъм е създадена концепцията за социалистическата планова икономика. Но тя е реализирана едва след руската Октомврийска
революция (1917 г.). В началото тя има преди всичко политически успех – сред
засегнатите работници, икономически и социални организации и сред симпатизиращите им интелектуалци. Обаче съветската държавна икономика става все
по-малко ефективна – без никакъв шанс да може да изпревари, както претендира, капиталистическата пазарна икономика.
В края на XX век с разпадането на съветската империя социалистическата
планова икономика претърпя крах, който се очакваше от дълго време и засегна
всички страни от Елба до Жълто море. Тя се оказа опровергана и на теория, и на
практика. За световната политика е от особено значение, че Народна република
Китай се отвори за западната пазарно-икономическа система, без и до днес, в
свой ущърб, да приеме западната демокрация.
От този момент нататък двете диаметрално различни социално-философски и
икономико-политически концепции – пазарната икономика и плановата икономика – вече не се борят помежду си, защото пазарната икономика победи и повечето водещи икономисти днес са „неолиберали”. Обаче дискусията продължава
относно следния въпрос:

Пазарна икономика – но каква?
Зад привидно ясното основно понятие „неолиберал” днес се крият две противоречащи си икономико-политически концепции.
•

От една страна, лишена от предикати пазарна икономика, чиста пазарна
икономика („без ако и но”) – тя е теоретично разработена от икономистите
Лудвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек и Милтън Фридман, които по-точно
могат да бъдат наречени (застъпващи се за неокапитализма) ултралиберали. На практика се опитва да я реализира икономическата политика на
„рейгънизма” и „тачъризма”.

•

От друга страна, социално ангажирана, или социална пазарна икономика – тя
е теоретично разработена от икономистите Ойкен, Мюлер-Армак, Рюстов,
Рьопке и юриста Бьом, които, във всеки случай малко опростявайки, могат да
бъдат наречени (застъпващи се за държавна рамка) ордолиберали. На практика тя е реализирана веднага след Втората световна война във Федерална
република Германия от Лудвиг Ерхард.

След страшния опит, придобит от днешната световна финансова и икономическа криза, би било трудно хората днес да бъдат убедени в полза на „чистата
пазарна икономика”. Рейгънизмът и тачъризмът бързо банкрутираха, както се
и очакваше. Дори в САЩ всички усилия – от реформата в здравеопазването до
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промените на Уолстрийт – се концентрират засега върху установяването на
една социално ангажирана пазарна икономика.
В тази връзка са показателни две публикувани през 2009 г. книги, които представляват „фалстарт” в обсъждането на днешната световна икономическа криза и чиито становища съвпадат, с изключение само на едно основно положение:
От една страна, това е главният редактор на Zeit, бивш ляв либерал – Роджър
де Век, който в своята колкото компактна, толкова и нюансирана книга След
кризата пледира за един обновен капитализъм, но изобщо не споменава модела
за социалната пазарна икономика. Едва в последното изречение на своята книга
непосредствено определя като свой идеал „екологичната и социална пазарна
икономика”. При него обаче етическата проблематика остава в периферията.
Той споменава „споделената от теолога Ханс Кюнг мисъл за „солидарен световен етос”, който евентуално ще бъде създаден от глобализацията”, но не я
обсъжда с нито една дума.
От друга страна, това е мениджърът на IBM и дълги години президент на Съюза на германските индустриалци BDI, бивш десен либерал – Ханс-Олаф Хенкел,
който в своята интересна книга Бракуване разказва как „играчите на хазарт
и политиците разиграват нашето бъдеще”. Той се връща назад към модела на
социалната пазарна икономика, за да бъде преодоляно това, което той нарича
„неосоциализъм”. Разбира се, етическата проблематика е повърхностно засегната от Хенкел. Много от неговите предложения за продължителни реформи
в сферата на социалната, финансовата политика и политиката на пазара на
труда са разумни, но изказванията му за „морала” са не толкова разумни, колкото изпълнени с ресентимент и емоции. Във всеки случай по-ясно, отколкото в
предишната си книга Етика на успеха, той разпознава отрицателните страни
на глобализацията и изглежда се дистанцира от наивното убеждение, че глобализацията е „единственото средство, което ще допринесе за налагането на
справедливостта, коректността и солидарността между хората” и че тя „отдавна върши това, към което Кюнг само призовава”. Наистина, не беше нужно
в предишната си книга да ми приписва някакво „генерално подозрение” спрямо
глобализацията, не бе нужно да подменя световния етос с „възвестявана от амвона морална мъдрост”. Може би Хенкел се е вразумил от икономическата криза.
И двете представени тук накратко книги потвърждават мнението ми, че за да
намерим сигурен път към едно по-добро бъдеще, трябва да се върнем към двете
големи концепции за пазарната икономика и в следващите глави да ги анализираме основно и подробно да ги дискутираме – чиста пазарна икономика или
социална пазарна икономика?
Преводът е направен по изданието Hans Küng, Anständig Wirtschaften –
Warum Ökonomie Moral braucht, Piper Verlag, München 2010
Превод от немски: Владимир Теохаров
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ДВЕТЕ ТРАДИЦИИ
Този, който не се приспособява към живот сред противоречиви очевидности,
накрая се приютява сред добре подредени измами.
Н. Г. Давила

1. Няколко предварителни думи
От края на XIX и до Първата световна война най-вече в Германия и Австро-Унгария (а след това вече предимно в Германия до края на Втората световна война)
постепенно се развиват и получават гражданственост особени настроения и
идеи за „освобождаване на човека от културата”. Те са свързани с някои езотерични и окултни кръгове, проповядващи особена смесица от западни митове
и източни учения. От тях, както и от измислиците на Гуидо фон Лист, на Ланц
фон Либенфелс, Дитрих Екарт, Елена Блаватска и на много други се изгражда в
частност и идеологията на националсоциализма. Идеята за освобождаването на
човека от културата, т.е. превръщането му в „истински човек”1, съдържа в себе
си предположението, че човекът може да съществува без култура. От тяхна
гледна точка културният прогрес опростява и изключва реалността на митовете и по този начин се разкрива като възход и власт на профаните. Тези учения
бленуват една квазидуховност – едновременно романтична и агресивна, чиито
основания се търсят посредством еклектичното надграждане на езически митове (западни и източни) върху историята. Така в крайна сметка се постулира
и чисто спекулативното и идеологическо (расово и/или квазирасово) противопоставяне между „човек” и „свръхчовек”, но далеч не в смисъла, който влага Ницше в това понятие.2 На практика изразът „неинтенционален свръхчовек” може
да бъде и съвременна дефиниция за демон. Атмосферата, в която възникват и
се разгръщат тези наукообразни възгледи, е описана от Роберт Музил:
1

Тази идея идва от будизма и е пропагандирана по онова време в Европа от пристигнали в търсене на популярност индийски „вълшебници” и „учители”. Б.а.

2

В свое писмо Ницше иронично казва, че „в днешно време всеки започна да говори за свръхчовека, сякаш
му е първи братовчед”. Б.а.
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„Един ден се запозна с християнско-германския кръг от млади
хора... и тутакси се почувства в истинската си стихия. Трудно
може да се каже в какво точно вярваха тези млади хора; те представляваха една от онези безчислени малки, неотчетливо разграничени свободни духовни секти, с които изобилства германската
младеж, откакто хуманистичният идеал бе рухнал. Те бяха не антисемити-расисти, а противници на „еврейския начин на мислене”,
като под последното се разбираше капитализмът и социализмът,
науката, разумът, властта и деспотизмът на родителите, пресметливостта, психологията и скептицизмът. Тяхна основна теза
бе „символът”... те наричаха символ великите изяви на онази благодат, благодарение на която всичко смътно и дребно в живота...
става ясно и внушително, която заглушава шума на сетивата и
разхлажда челото в потоците на отвъдността. Такива за тях бяха
Изенхаймският олтар, египетските пирамиди и Новалис; признаваха Бетовен и Щефан Георге като не повече от загатнати символи
и не казваха как точно се превежда един символ на езика на здравомислието, първо, защото на езика на здравомислието символите
са непреводими и второ, защото на арийците им е позволено да
не бъдат здравомислещи, поради което през последното столетие
само да загатнат за символи, и трето, защото има такива столетия, които съвсем оскъдно пораждат отдалечения от хората миг
благодат в отдалечения от хората човек”3.
Цялото това смътно, неясно и хитроумно „сплетение словес” от недоизказани
тайни и „висши принципи” отрича разума, тъй като според него разумът носи
вина за неразумността на света, и все пак в края на краищата търси политическо, а следователно и рационално средство, за да наложи своите интуиции.
Според мен едни от основните черти, по които може да бъде разпознат демонизмът, са именно тези. „Отдалеченият от хората човек”, който търси някаква неясна благодат, е само романтично-поетичната драперия, изпод която се
подава копито. Тя е привлекателна за хора, останали на нивото на момчешките
философии (К. С. Луис).
На практика тук се срещаме с идеи, елементарно представящи си историята
като материализация на една практически метафизично несъществуваща
битка между Добро и Зло.

2. Понятието „традиция”.
Езотеричните измерения на една метафизична спекулация
В статията си Глобалната мрежа на либералите срещу „този, който удържа
известният руски философ, социолог и идеолог на съвременното евразийство
Александър Дугин пише:
3

Музил, Роберт. Човекът без качества. Т. 1. Атлантис КЛ, С., 2009, с. 380-381.
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„Смисълът на този исторически момент, в който живеем, е следният:
Тенденциите, които се проявяваха и надделяваха в Западна Европа в зората на
Новата епоха – XV век, и които се изразяваха като преход от традиционното общество (Традиция) към съвременното
общество (Модерн), достигнаха своята кулминация и своя логичен край.
Преходът от Традицията към Модерна се състои в преобладаването на
материалните ценности. Този преход
включва отхвърлянето на Бог, религията, духа и одобрението на рационалната наука и материята. Това
включва съвременността и процеса
на модернизацията: от размисъл към
действие, от идеите към вещите, от
духовното към материалното, от моралното към техническото.”4
На пръв поглед поне за православния християнин тази своеобразна диагноза звучи почти убедително и вярно. Защо обаче казвам „почти”? Тук има някои неща,
които трябва да се споменат, за да бъдат разбрани основанията, от които
тръгва Ал. Дугин. Тези основания са, меко казано, нехристиянски, макар той в
своите книги и статии да се опитва да покаже обратното. При него, както и
при последователите и застъпниците на подобно мислене важи с пълна сила отдавнашното предупреждение на Ерих Фром, че не всичко, което „работи”, поради
това вече е и „добро”. В нашия случай това ще рече, че макар и немалка част
от наблюденията на Ал. Дугин по отношение на съвременния свят да са принципно верни, заключенията, които прави на тяхна основа, не са израз на някаква
автентична православнохристиянска църковна позиция, каквато е претенцията.
В този текст ще се въздържа от обсъждане на политологическите възгледи на
разглеждания автор, макар и да е твърде трудно те да бъдат напълно разграничени от философските му убеждения. Единственото, което ме интересува сега,
е да покажа съвсем накратко, че позициите му са всичко друго, но не и църковни
в православния християнски смисъл на тази дума.
Когато говори за традиция, Дугин има предвид едновременно две неща. Първото,
разбира се, е класическото разбиране за традиционно общество – преди Модерната епоха, основано върху едни или други сакрални принципи и религиозни вярвания.
Второто обаче е по-интересното, доколкото под „традиция” споменатият автор
разбира и онова езотерично и окултно направление в Западна Европа, познато
под същото наименование. На практика проф. Дугин прави опит да осмисли православието и в частност неговите метафизически основания тъкмо през споме4
Дугин, Ал. Глобалната мрежа на либералите срещу „този, който удържа”, Цит. по: http://memoriabg.
com/2015/06/22/globalnata-mreja-na-liberalite-sreshtu-tozi-koito-udurja/, превод за „Гласове” Олга Гурска.
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натата традиция, обосновавайки се с липсата на развитие в тази посока:
„... От своя страна православието, съхранило своята отнологическа и метафизическа пълнота [в сравнение със Западната църква, б. м., М. К.], от определен
момент не съумя да утвърди метафизическото си съдържание (т.е. собствената християнска метафизика) в ясни категории и малко след края на т.нар.
„паламитски спорове”, когато православният езотеризъм извърши последния си
исторически полет, тази линия бе маргинализирана и „замразена”, като приоритет стават по-екзотеричните страни на Църквата.”5
„Под” тези думи, звучащи на пръв поглед съвсем оправдано, е залегнало едно особено разбиране – казано накратко, християнското богословие в собствения си
концептуален философски апарат не се различава по същество от термините,
ползвани в езотеричната и окултната традиция, и тези термини могат – нещо
повече – трябва да бъдат възприети в православната теология. С други думи,
богословието на Църквата е философски „недовършено” в своята метафизическа
разработка и ще остане такова, ако не се възползва от познанията, натрупани
в „традицията”. Обаче – и това е най-малкото – да се говори за „православен
езотеризъм” е концептуално съвършено некоректно, доколкото в богословието
това и подобните на него понятия не се ползват поради тяхната прекалена недоизясненост и натовареност с различни от християнството конотации. Това
е същото, както ако говорим за квантова физика с термините на астрологията.
Просто става въпрос за различни неща и всяка концептуална аналогия, която
би могла да бъде използвана, за да бъдат разглеждани във връзка помежду им,
преди това трябва да бъде много ясно определена като обхват и възможности.
Да не говорим и че извън евангелски установените седем Тайнства в Църквата
няма нищо тайно, нищо скрито (окултно), нищо, което може да бъде мислено в
опозицията „свещено – профанно”. Християнинът в храма не е „профан”, ползващ
се от услугите на „жрец”. Тъкмо обратното. Изглежда това е едно от първите
неща, които Ал. Дугин не разбира или съзнателно пропуска.
Да, вярно е, че пред съвременното православно богословие стоят доста задачи
в чисто спекулативен смисъл. Но защо трябва да ползва при това тази „традиция”, която според думите на самия Дугин все пак не е православна, а западна.
Развитието на съвременните науки например предоставя достатъчно възможности за богословско спекулативно творчество в собствената му традиция –
Писанието и Преданието. Трябва да се има предвид също, че спекулативното
богословие, макар и интелектуално необходимо в рационалното изясняване на
истините на Църквата, не е каквото и да било (пред)условие за християнския живот. Богословието е преди всичко Боготърсачество, то е „очистване на
себе си за Бога” (св. Григорий Нисийски). Идеята, че образованият християнин
е „по-добър” или „по-истински” от необразования, е чисто езическа и няма нищо
общо с учението на Христос. В този аспект пък превръщането на философската метафизика в мистика в споменатите езотерични и окултни концепции не е
нищо друго, а ирационалност, прикрита под философска терминология. Сама по
5

Дугин, Ал. Метафизика Благой Вести. Цит. по http://tululu.org/read53963/

60

2015 / брой

7 (104)

себе си мистиката е духовно опасна, още повече когато се представя като
„път към истината”. Истината в Православната църква обаче не е абстрактен
термин, тя е Самият Богочовек Христос. И необходимо ли е тук да привеждам
примери от вековния дебат между богослови и на Изток, и на Запад за отношенията между разума и вярата в християнството. Тези въпроси са толкова изчерпателно осмислени и разкрити, че – макар и да прозвучи леко „надменно” – за
всеки, занимавал се малко повече с темата, едва ли някой би могъл да предложи
нещо ново и нечувано в тази посока. Във всеки случай не и по начина, по който
ни препоръчва разглежданият сега автор.
Какво по същество ни предлага Александър Дугин, за каква именно „традиция”
става дума? Ето пример от книгата му Знаки Великого Норда, където говори за
Херман Вирт:
„... Херман Вирт е един от тези, които в нашето столетие, в този най-мрачен
период от Железния век, от Калиюга, направи удивително много за възраждането
на Великата Традиция, дошла от времената на Златния век от тайнствените
простори на Хиперборея, аполоническата вълшебна земя от Крайния север. Рене
Генон и Юлиус Евола разкриха Примордиалната Традиция и полярния рай. Техните
имена са известни на всички традиционалисти... Може да се стори невероятно,
но е факт: Херман Вирт възсъздаде ни повече, ни по-малко „Свещения праезик на
човечеството” – „Heilige Urschrift der Menschheit”.”6
Heilige Urschrift der Menschheit – това всъщност е т.нар. „райски език”, езикът
на Адам и Ева, упорито търсен от философи и лингвисти през XVIII и XIX. Ясно е
поне за мен, че тук имаме една твърде наивна представа за отношенията между език, време, история и смисъл – представа, която предполага, че тези отношения са преки и че „свещеният език”, „райският език” разкрива същността на
нещата. Съществуването на този език се предполага, така да се каже, аксиоматично и задължително, тъй като „щом я има Изначалната Традиция, то и езикът
на тази Традиция трябва да има своето конкретно измерение”.7 Изначалният и
само на пръв поглед парадоксален инструментализъм в това предположение е
лесен за разкриване – ако съвременните езици са съхранили само някакви „частици” от този свещен праезик и поради това не са в състояние да изговарят
същността на нещата, то чрез работата върху тях и тяхната символика постепенно може да бъде пресъздаден, „възсъздаден” истинският език. Само че
това, което прави Херман Вирт, никак не е нещо ново. И при него съществува
заблудата, че езикът може да бъде извънвремеви.
Според един от видните езиковеди на XIX в. – Фридрих Макс Мюлер, коренната
реч (т.е. корените на думите), от която възниква езикът, е плод на инстинкта
и „безусловно спада към областта на природата”. Тънкостта в това негово
заключение се състои обаче във факта, че той приема, че езиковедските науки
спадат към природните, а не към хуманитарните и историческите, „тъй като
6

Дугин, Ал. Знаки Великого Норда. Гиперборейская теория, „ВЕЧЕ”, М., 2008, с. 4.

7

Дугин, Ал. Знаки Великого Норда, с. 205.
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първите [природните науки] се отнасят до Божиите дела (подч. мое, М. К.), а
последните [историческите науки] – до човешките”.8 Ако обаче приемем, че езикът е част от природните процеси, които пък от своя страна се отнасят до
Божиите дела – тогава или науката по същество е богословие, или просто Бог
не съществува. Защото, ако все пак приемем, че Бог съществува, а „коренната
реч, от която възниква езикът... безусловно спада към областта на природата”,
следователно и към Божиите дела, то логичният извод е, че коренният език
на практика е „отглас” или „елемент” от езика преди грехопадението. Тогава обаче тъкмо грехопадение не може да има, тъй като темпорална релация
между Бога и човека съществува само след него, а езикът по своята природа
е релация-във-времето и не съществува (тук и сега за нас) „нерелационен”, извънвремеви или пък независим от времето език. В крайна сметка мисловността
винаги е в релация (σχέσις). Между нея и нейния предмет е налице непреодолима
дистанция.9 Тоест Бог при това положение просто не може да има, доколкото
няма и грехопадение, което да породи подобен σχέσις. А щом Бог няма, езикознанието не може да се отнася към Божиите дела. Ето ги съвсем накратко и
наедро паралогизма и абсурдите, които възникват при едно погрешно в основата
си методологично следване.
С други думи, предположението, че руническите символи и древните езици на Изток, а в нашия случай на Север, разкриват някаква „природа” на Творението и на
историята, се дължи най-малко на погрешната предпоставка, че съществуват
извънвремеви символи, знаци и глаголи – защото само тогава с право бихме
могли да говорим за „същински свещен праезик”. Следователно обаче излиза, че
и „Традицията” е „променена”, доколкото нейният език не е същият, какъвто
евентуално е бил „в началото”. Впрочем това лесно може да се види и без такива спекулативни размишления. Терминологичното развитие на езика на „традицията” спокойно се проследява от античния херметизъм през средновековия
кабализъм, ренесансовите схващания за „магията” и „окултното” (Пико дела Мирандола и др.) до модерните еклектични трудове на Блаватска и пр., смесващи
цялата тази европейска мисловност с идващите от Индия и Тибет „философии”.
Няма нищо кой знае колко трудно за разгадаване – освен ако не вземем предвид
изключителната натруфеност на този език, което трябва да ни покаже, че е
само за „посветени”.

3. „Християнският” деизъм
Но нека предположим сега, че всичко, което пише Дугин, е в общи линии вярно;
че „нещата” стоят така. И какво от това? Каква е необходимостта на един
християнин да „разговаря” с Бога на „свещения праезик”, потопен в „Примордиалната Традиция”? Разбира се, никаква. Всъщност „това търсят езичниците”
и донякъде в него може да бъде открита логика. За християнина обаче то няма
никакво значение, защото Словото стана Човек, т.е. Самото Слово едва ли
има някаква „нужда” да се „разбира” с нас извън нашия собствен език. Само че
8

Виж Оландер, Морис. Археология на езиците. С., ЛИК, 2006, превод Александра Желева, с. 97-101.

9

Каприев, Георги. Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система. С., Изток-Запад, 2010, с. 72.
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Александър Дугин представя себе си като християнин. Неговите размишления са
любопитна смес от – да! – християнски истини и чисто езическа символика и интерпретация. Казано по друг начин, той „държи истината в лъжа” – поне в този
случай. Говорейки за ентропийността на материалния свят, напълно погрешно
заключава, следвайки своите учители Генон, Вирт и пр., че духовният свят, светът на ангелите и т.н., не е такъв. По този начин се извежда противопоставянето между „висше” и „низше”, между „материално” и „нематериално”, с други
думи, добре познатият ни „християнски” неоплатонизъм с някои видоизменения.
На базата на това деление и в пряка онтологична и метафизична връзка с него
се полага и идеята за „трите раси”, за която тук няма място да бъде разгледана. Работата е там обаче, че цялото творение е ентропийно, защото само
Бог е Този, Който е, Който Съществува. Всичко останало Той непрестанно държи в битие и то не би могло да пребъдва без Него – нито материалният свят,
нито светът на ангелите и духовете. Нищо. В този аспект по-правилно е да
говорим за Дугин и за неговите учители и последователи не като за християни,
а в най-добрия случай като за деисти – доколкото приемат идеята за Божественото сътворение, но след това вече мислят за Бога като за отдалечен наблюдател на сътвореното. При всички положения обаче това не е християнски
светоглед, за какъвто ни се представя.
И накрая, интересно е да се види как Дугин успява да съвмести идеята за
Калиюга, която е част от вечния кръговрат на битието и на историята
в източните учения, с християнския възглед за еднопосочното историческо движение от Сътворението към Откровението и Второто пришествие на
Христос. Античната представа за златния, сребърния и железния век, преминала през „обработката” на източните „философии”, на практика се отъждествява с библейското Откровение. Този подход впрочем е твърде привлекателен
и интелектуално опростен, тъй като съвсем лесно могат да бъдат открити и
приложени множество културно-исторически аналогии в опита да бъде интерпретиран и утвърден. Но какво ни казва това. Казва ни нещо, което и бездруго
знаем: че падналият в грехопадението свят и неговата история имат начало
и край. Този край – нека напомня все пак – не е абсолютен: той е „нова земя и
ново небе”. Казва ни обаче и още нещо и то вече е свързано и с политическите
възгледи на Александър Дугин – че „този свят”, което ще рече, на първо място,
западната цивилизация, е на практика последното преди Пришествието, преди
Края. Казва ни, че западната цивилизация е едва ли не върхът на човешкото падение, препоръчвайки чисто политически и включително военни (да си спомним
изказвания на прот. Всеволод Чаплин) средства за съпротива. Старата идея, че
„този, който удържа”, е светската власт, е парадоксално едновременно вярна
и погрешна. Вярна тя е, доколкото Църквата е исторична и живее в света и в
културата на този свят, а в този смисъл е в непрекъснати и сложни отношения
с властващите в него; и е невярна, доколкото мисли в съвсем опростена пропозиция битката между Добро и Зло в метафизична перспектива като сблъсък
между онтологически равностойни природи, от една страна, и по този начин
я транспонира в светската история като война между две светски, политически направления, от друга. Това в най-добрия случай е наивност, освен ако не е
пропаганда. Наивност, споделяна от доста християни днес. Нито светът, нито

63

Християнство и съвременност

историята са толкова добре „подредени” и толкова лесни за осмисляне. Божествената икономия не може да бъде схващана чрез подобен подход – ако въобще
може да бъде схващана, това е единствено „постфактум”, и то при положение
че интерпретациите са много внимателни и изхождат от църковната Традиция.
Въобще не е случайно, че единствената книга от Новия завет, която от самото  приемане в кодекса на каноничните книги и до днес не се чете в храма по
време на богослуженията, е Откровението на св. ап. Йоан Богослов. Редно е да
се замислим защо това е така.
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Стоян Танев е завършил физика в СУ през 1989 г. Докторската си степен по физика получава едновременно от Софийския университет и от
Университета „Пиер и Мария Кюри” в Париж. След едногодишна постдокторска квалификация в Университета на Квебек в Хъл, Канада, от
1997 до 2005 г. работи за технологичната индустрия в Отава. Успоредно
с това завършва магистърска програма по управление на технологични
иновации в Университета „Карлтън”. През 2006–2009 г. е преподавател
в тази програма. От август 2009 г. е доцент по мениджмънт на технологични иновации в Южния датски университет в Одензе, Дания. През
2005–2009 г. завършва магистърската програма по православно богословие във филиала на Университета „Шеербрук” в Монреал (ръководител на
дипломната му работа е отец д-р Георги Драгас). След преместването
си в Дания Танев започва докторантура на самостоятелна подготовка в
Богословския факултет на Софийския университет. През 2012 г. защитава докторска дисертация по богословие в СУ на тема „Богословието на
Божиите енергии в православната мисъл на ХХ век”. Дисертацията му
е публикувана от Университетското издателство „Св. Климент Охридски”: Ти, Който си навсякъде и всичко изпълваш: Същност и енергия в Православното богословие и във физиката, 2013. Стоян Танев има множество
публикации в няколко области, вкл. физика, управление на технологичните
иновации и богословие. Води курс в Богословския факултет на СУ, посветен на православното богословие и съвременната физика.

Стоян Танев

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО
ЗА БОЖИИТЕ ЕНЕРГИИ
И РАЗБИРАНЕТО НА
ПРОСТРАНСТВОТО ПРИ ТОМАС
ТОРЪНС И ХРИСТОС ЯНАРАС
Въведение
Томас Форсайт Торънс (30 август 1913 – 2 декември 2007) е един от най-влиятелните протестантски богослови на ХХ в., работил в продължение на 27
години като професор по християнска догматика в Университета в Единбург.
Той е известен със своите пионерски работи в изследванията на границата на
науката и богословието, но има и сериозен принос в областта на догматиката
и систематичното богословие. Особен интерес за него представлява богословието на св. Атанасий Велики и св. Кирил Александрийски. Затова през втората
половина от живота си Торънс става най-искрен почитател на Православната
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църква и на богословието на о. Георгий Флоровски, с когото има множество
срещи в рамките на диалозите между различните църковни деноминации, организирани от Световния съвет на църквите. Интересен е фактът, че о. Георги
Драгас, професор по богословие в Гръцкото православно богословско училище
„Св. Кръст” в Бостън, САЩ, и доктор хонорис кауза на Софийския университет,
е един от най-добрите ученици на Томас Торънс. Именно Торънс изпраща младия
Георги Драгас да учи под ръководството на о. Георгий Флоровски в Америка, след
което той се завръща при Торънс, за да работи върху докторска дисертация,
посветена на богословието на св. Атанасий. Торънс е основно отговорен и за
въвеждането в англоговорещия свят на митрополит Йоан Зизиулас. Зизиулас
преподава догматика като асистент на Торънс в Единбург в годините 1970–
1973 г., преди да се премести в Глазгоу.
През 1997 г. Томас Торънс получава престижната Templeton Foundation Prize for
Progress in Religion. Той остава вдъхновен Христов служител през целия си живот, служейки и като свещеник в Презвитерианската реформирана църква в
Шотландия. Има сериозен принос за оформянето на историческия документ,
отразяващ изводите от диалога между Реформираната и Източноправославната църква по въпроса за Св. Троица, подписано между Световния алианс на
реформираните църкви и Православната църква на 13 март 1991 г. Като признание за неговата съпричастност и икуменическа работа той е ръкоположен за
протопрезвитер в Алксандрийската патриаршия от архиепископа на Аксум през
1973 г. Торънс се пенсионира от Университета в Единбург през 1979, но дълго
след това продължава да чете лекции и да публикува. Някои от неговите най-влиятелни книги са написани и публикувани след пенсионирането му: Space, Time and
Incarnation (1969); Theological Science (1969); Space, Time and Resurrection (1976);
The Trinitarian Faith: The Evangelical Theology of the Ancient Catholic Church (1988);
Trinitarian Perspectives: Toward Doctrinal Agreement (1994); Divine Meaning: Studies in
Patristic Hermeneutics (1995); The Christian Doctrine of God, One Being Three Persons
(1996).
Нормално е да се постави въпросът защо предложената тема за различието
между Божията същност и енергии се обсъжда именно в контекста на богословските идеи на Томас Торънс.1 Целта е, първо, да се представи един кратък
анализ на причините, поради които Торънс, макар и тясно свързан с учението на
1

Статията няма за цел да предостави обзор на учението за Божиите енергии в съвременното православно
богословие. От най-скорошните публикации на български език такива обзори могат да се намерят например в работите на Георги Каприев (Византийската философия. София: Изток-Запад, 2011), Иван Христов (Византийското богословие през 14-и век. Материали от лекционен курс в Богословския факултет на Софийския
университет, 2015; „Битие и съществуване в дискусията за метода между св. Григорий Палама и Варлаам”. В:
Хуманизъм, Култура, Религия, София: Лик, 1997, с. 37-49; „Естественият разум и свръхестественото озарение
в дебата между Варлаам и св. Григорий Палама”. В: Критика и хуманнизъм, № 1, 2001, с. 126-134), Мариян
Стоядинов (Божията благодат. В. Търново: Праксис, 2007), и Светослав Риболов (Възвръщане към мистичния
опит на отците. Учението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие на ХХ век. София: Синодално издателство, 2014). От най-скорошната чуждестранна литература могат да се посочат работите на Жан-Клод
Ларше (Larchet, J.-C. La théologie des energies divines: Des origines à saint Jean Damascène, Paris: Les Éditions du
Cerf, 2010) и Дейвид Брадшоу (Bradshaw, D. „The Concept of the Divine Energies,” Philosophy and Theology 18,
2006, 93-120; ”The Divine Energies in the New Testament,” St. Vladimir’s Theological Quarterly 50, 2006, 189223; ”The Divine Glory and the Divine Energies,” Faith and Philosophy 23, 2006, 279-98; Aristotle East and West:
Metaphysics and the Division of Christendom. Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
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Православната църква, остава резервиран по отношение на една такава ключова тема във византийското и съвременното православно богословие. Второ,
основна мотивация за настоящата статия е възможността да се посочи връзката между интересите на Торънс към определени конкретни теми и личности
във физиката на ХХ в. и съдържанието на богословските му позиции. Тази връзка
ще бъде анализирана на фона на някои от научно-богословските идеи на Христос Янарас. Тя е от особено значение, тъй като е пряко свързана с Торънсовата
интерпретация на различието между Божията същност и енергии. Посочената
връзка е важна и в един по-широк смисъл, защото предоставя възможността
да се илюстрира връзката между научна и богословска култура. Предложеният
анализ може да се разглежда и като един прекрасен пример за плодотворно взаимодействие между православното богословие и физиката.

Томас Торънс и нетърпимостта му към дуализма
Преди да навлезем в детайли в разбирането на Торънс относно различието
между същност и енергии, би трябвало да се подчертае един основен аспект
на богословските му приоритети – това е високата му чувствителност по
отношение на богословските и научните дуализми. Разбирането за тази нетърпимост е важно, защото, както ще видим по-късно, тя е ключова за неговото
разбиране на връзката между наука и богословие. Торънс многократно изтъква
борбата на Църквата през цялата  история с космологичните и гносеологическите дуализми, които заплашват да унищожат смисъла на Евангелието. По
думите на Торънс:
Църквата се оказва в постоянна борба с две мощни идеи, които заплашват да унищожат нейното съществуване: (а) идеята, че Бог
не се намесва в действителния живот на хората във времето и
пространството, защото Той е неприкосновен и непроменлив, и (б)
идеята че Божието Слово, открило ни се в Христос, не произлиза
от вечното Божие битие, а е самостоятелно и отделено от Него
и затова непостоянно и променливо.2
Според Торънс загубената връзка между Бог и света в съвременната мисъл придобива най-сериозен характер след разпространението на идеите на Кант за
аксиоматичното разграничение между непознаваемите неща в себе си и това,
което е научно познаваемо у тях, т.е. нещата, така както те ни се проявяват
в явленията. С други думи, за Кант знанието е било ограничено до проявленията
на нещата, а проявленията на нещата нямат задължителна връзка с тяхната
вътрешна структура и динамичната им природа. Именно тази липса на връзка
застава като водораздел между науката и вярата, лишавайки вярата от обективните и онтологични основания и изпразвайки я от реално когнитивно съдържание.3
Според Колин Гънтън безпокойството на Торънс по отношение на дуализма има
2

T. F. Torrance, Theology in Reconstruction, London: SCM Press, 1965, p. 261.

3

T. F. Torrance, Ground and Grammar of Theology, Charlottesville: University of Virginia Press, 1980, p. 26-27.
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две страни.4 Първо, това е проблемът с разделението между света на усещанията и света на интелекта, което лишава интелектуалния живот на човека
от неговите основания в материалното битие. Връзката между човешкия ум и
материалния свят е от съществено значение за интегрирането на мисълта и
опита, без което не биха могли да оперират нито природните, нито богословските науки. Според Гънтън Торънс предлага една реалистка перспектива на
идеалистичната епистемология на Кант, тъй като за Торънс всички богословски
понятия трябва да имат свои собствени емпирични основания. В противен случай те ще станат част от едно богословие, което не се корени в Евангелието.
Вторият тип дуализъм, с който Торънс има сериозен проблем, се отнася за
връзката между битие и акт у Бога.5 Интересното е, че Торънс асоциира този
дуализъм с онова, което нарича „латинска ерес”: „един богословски проблем,
коренящ се в една специфична форма на езиков и концептуален дуализъм, доминиращ патристичното и средновековното латинско богословие”6. Според Торънс
тази ерес е загнездила в традицията пречупената връзка между акта на Бога
(това, което Той прави) и неговата същност (това, което Той е), което води
до радикалното разчленяване на Личността на Христос от Неговото дело. Торънс се опълчва срещу този дуализъм и неговият обменно-разплащателен модел
за изкуплението, предлагайки едно разбиране на изкуплението, основаващо се
на Христовото Въплъщение.7 Според него опасността от дуалистичния раздел
между Бога и човека изисква познанието на Иисус Христос в Неговия собствен
контекст, така както Той ни се е явил в Откровението си, и според Неговата
природа (kata physin), в рамките на смисъла, който Той е създал за Църквата
чрез апостолското свидетелство за него. Тук Торънс следва основната аксиома
на Карл Барт, че Божието битие се познава само чрез Неговия акт и действия
и че личността и делото на Христос са неразделими.8 По собствените думи на
Торънс: „Христос е това, което прави, и прави това, което е”9. Ако Личността
и мисията на Иисус Христос са част от едно съгласувано цяло, то тогава и
Личността, и Божието дело имат съществена изкупителна роля. „Изкуплението
е Личността на Христос в действие; не просто самото действие, мислено по
някакъв обективно безличностен начин10”.
Казаното дотук позволява да се отбележи, че у Торънс се усеща постоянното
безпокойство от опасността за разделението между личност и действия, сякаш
е възможно да се говори за съществуването на личностни действия отделно и
4

Colin Gunton, Eastern and Western Trinities: Being and Person. T. F. Torrance’s Doctrine of God, Ch. 3 in: Colin
Gunton, Father, Son & Holy Spirit, London: T&T Clark, 2003, p. 34 (first published as Being and Person: T. F. Torrance’s
Doctrine of God, Ch. 5 in: Elmer M. Colyer (Ed.), The Promise of Trinitarian Theology: Theologians in Dialogue with T.
F. Torrance, Lanham: Rowman & Littlefield, 2001, 115-137).

5

Ibid., p. 35.

6

T. F. Torrance, Karl Barth and the Latin Heresy, Scottish Journal of Theology 39, 1986, 461-482.

7

Myk Habets, Theosis in the Theology of Thomas F. Torrance (Ashgate New Critical Thinking in Religion, Theology,
and Biblical Studies). Farnham, UK: Ashgate, 2009, p. 50.

8

Torrance, The Doctrine of Jesus Christ, p. 150.

9

Torrance, The Doctrine of Jesus Christ, p. 150; p. 165.

10

Ibid., p. 151.
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независимо от самата личност. Подобна загриженост може да се обясни с преобладаващия при него акцент върху богословието на св. Атанасий и христологичните дебати през IV и V в., когато разликата между същност (ousia), природата
(physis), личност/ипостас (prosopon) и действие (energeia) все още не е напълно
изчистена. Безспорно е, че аргументацията на Торънс срещу посочения дуализъм корелира с антиарианската полемика и никейското богословие.11 За Торънс
съединението на Божествената и човешката природи в Личността на Христос
не е дуализъм, а е „единственият начин да се гарантират реални, динамични
и отворени (освободени от някакви предварително зададени причинни връзки)
взаимоотношения между Бога и света”12. За него един дуализъм не се състои в
самото появяване на два полюса, а в конкретното разбиране на естеството на
връзката между двата полюса. Затова и неговият основен акцент пада върху
единосъщието (homoousion), което е свързващото звено между триадологията и
христологията, защото Христос, от една страна, е единосъщен на Бог Отец по
Своето Божество, от друга – единосъщен на нас по Своето човечество. Разбирането на единосъщието реално включва две единосъщия, но един Единосъщен,
едно Лице – същински Бог и в същото време същински човек. Ипостасата на
Сина обема две природи, като запазва едната и приема другата, при това нито
Божеството се превръща в човечество, нито човечеството в Божество.13 За
Торънс това разбиране на единосъщието поставя основата на един реализъм,
който може да се прилага както в богословието, така и в науката: „това, което се наблюдава, е единосъщно със самата реалност, която го поражда, така
че едно наблюдение не се отнася до някакво повърхностно явление, а до самата
реалност в нейната съкровена онтологична дълбочина. Видимите явления и тяхната дълбочинна реалност не живеят някакви свои собствени отделни животи;
те всъщност са едно и също нещо”14. По този начин връзката между богословието и науката в мисълта на Торънс не е резултат от някакъв чист академичен
интерес и изследователски начинания, а част от една интегрална визия за Бог,
човека и света. Интегритетът на визията е съществен елемент в разбирането му за богословската наука, който би могъл да обясни мотивацията за неговата критика на различието между Божията същност и енергии.

Различието между теологя и икономя и учението за
различието между същност и енергии
Торънс сравнява разликата между битието на Бога (това, което Той е) и неговия акт (това, което Той прави) с разграничението при отците между теологя
и икономя, подчертавайки, че това разграничение не трябва да се разбира
дуалистично: „Вследствие на един епистемологичен дуализъм (chorismos), всепроникващ гръцката мисъл, Църквата постоянно се е борила срещу заплахата
11
Tapio Luoma, Incarnation and Physics: Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrance, American
Academy of Religion Books, Oxford University Press, 2002, p. 90.
12

Ibid.

13

В. Н. Лосски, Очерки мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Москва,
1991, с. 265.

14

Ibid., p. 91.
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от скъсването на връзката между теологя и икономя, което би довело до разминаване с онтологичнните основания на Евангелието и откъсване на вярата
от нейното реално основание в битието и дейността на Бога”15. Интересно е,
че тук Торънс се базира на цитати от есето на о. Г. Флоровски Разбирането на
сътворението при св. Атанасий.16 Още по-интересно е обаче, че в това свое есе
Флоровски изразява точно противоположното мнение. По думите на Флоровски:
В своето описание на вътрешнотроичната връзка между Отца и
Сина св. Атанасий много внимателно избягва каквито и да е позовавания на икономята на сътворението и спасението. Това е
основен и решаващ принос към троичното богословие в контекста
на критичната ситуация, породена от арианските спорове. Това
именно му позволява да дефинира понятието за сътворението по
най-правилен начин. Теологя в древния смисъл на думата и икономя трябва да бъдат ясно и строго разграничени и очертани,
въпреки че те не могат да бъдат разделени една от друга. Божието битие и същност имат абсолютно и онтологично предимство
пред Божието действие и воля. (...) Има два различни набора от
имена, които могат да бъдат използвани по отношение на Бога.
Първият набор от имена се отнася до Божиите дела или действия,
т.е. до Неговата воля и предвечния съвет Божий, а другият набор
се отнася до съкровеното Божие битие и същност. Св. Атанасий
подчертава, че тези два набора от имена трябва да бъдат ясно и
последователно разграничени. И забележете още веднъж, че това
не е просто едно обикновено логическо или умствено разграничение. Става дума за разграничение, което се корени в самата Божествена реалност. Бог е това, което е: Отец, Син и Свети Дух.
Това е висшата реалност, пророкувана и явена ни в Писанията. Но
творението е дело на Божията воля и тази воля е една и съща за
всяко едно от трите Лица на единия Бог. Това е истинско и двойно
тайнство. Имаме, наистина, тайнството на Божията същност.
Но имаме и друго тайнство, това на Божествената икономя. Не
може да има реален напредък в царството на теологята, докато не се установи правилният порядък в царството на икономята.17
Флоровски посочва, че разграничаването между Божественото рождение, като
ефект на природата, и сътворението, като ефект на волята, е един от отличителните белези на източното богословие, който се разработва систематично
по-късно, особено в богословието на св. Григорий Палама. Св. Григорий набляга на
това, че „ако не се прави ясно разграничение между същност и енергия у Бога,
няма как да се направи разлика и между рождение и сътворяване”. Това според

15

T. F. Torrance, The Christian Doctrine of God, One Being Three Persons, p. 7.

16

Подобно наблюдение прави и Matthew Baker, The Eternal ‘Spirit of the Son’: Barth. Florovsky and Torrance on
the Filioque, International Journal of Systematic Theology 12, No. 4, 2010, 382-401, p. 402.

17

G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, Studia Patristica 4, 1962, p. 48, 54.
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Флоровски е един чисто св. Атанасиев мотив.18 „Ние не само правим разлика
между същност и воля; нещо повече – дори и при Бог да бъдеш и да действаш
са две различни неща. Това е най-дълбоко убеждение на свети Атанасий.”19 В
своето по-ранно есе Творение и тварност Флоровски разработва тази тема
в повече детайли, посочвайки, че „животворящите Божии действия в света са
Самият Бог – твърдение, което не допуска разделение, но не премахва и разграничението”.20 Може да се види как при Флоровски няма страх от дуализъм, а
едно по-фино разбиране на съществено важното разграничение между теологя
и икономя, Божествена природа и воля, същност и действие, което отразява
необходимостта да се подчертае динамичният апофатичен реализъм на Богообщението.
Интересно е как опасенията на Торънс по отношение на дуализма го водят в
противоположната посока, която се основава на тъждествеността на теологя
и икономя:
Докато за Атанасий теологя и икономя трябва да бъдат ясно
разграничавани, те не бива и да бъдат отделяни една от друга.
Ако се приеме, че икономийната евангелска Троица и онтологичната теологийна Троица са коренно различни, ще възникне въпросът за това дали Самият Бог е действителното съдържание на
откровението си и дали наистина Самият Бог в Лицето на Иисус
Христос примири света със Себе Си. (...) Икономийната Троица и
онтологичната Троица не само се припокриват, но и принадлежат
една на друга и не могат да бъдат разделяни, така както не могат
да бъдат разделяни Неговото съкровено битие и Неговото дело.
Изповядването на тази тясна взаимовръзка определя изкупителната роля и евангелската значимост на Светата Троица.21
Важно е да се подчертае, че Торънс директно свежда обсъждането на разграничението и тъждествеността на онтологичната (теологийната) и икономийната Троица до различието между Божията същност и енергии:
Трябва да се постави ясно въпросът за това до каква степен
по-късното византийско разграничение между нетварните Божии
енергии (energeiai, dynameis) и Божията същност (ousia) на практика отстъпва и се отдалечава от Атанасиевата позиция за истинската познаваемост на Бога и до каква степен отрича възможността за преход от икономийната Троица до иманентната
Троица. (...) Византийската теза, че всичко, което може да се познае у Бога, е не същността му, а нещата около същността му22,
18

Ibid., p. 56-57.

19

Ibid., p. 56-57.

20

G. Florovsky, „Creature and creaturehood,” In: G. Florovsky, Creation and Redemption, Collected Works, vol. III,
1976, p. 65-66.

21

T. F. Torrance, The Christian Doctrine of God, One Being Three Persons, p. 7,8.

22

Тук се има предвид интерпретацията на св. Йоан Дамаксин, предложена в Точно изложение на Православната вяра, гл. 1.4, и св. Григорий Богослов, в Слово 38.7.
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изглежда, че поставя под въпрос всяко учение за единството на
иманентната Троица и икономийната Троица.23
Торънс многократно изтъква, че „ако Словото (Logos) и действията (energeiai)
на Бога, открити ни в Евангелието, не са присъщи (enousioi) на вечната му
същност, както Атанасий настоявал, тогава не бихме имали начин да свържем
това, което е Бог към нас в икономийното си откровение и самоотдаване, с
това, което Той е в Самия себе си”. Според Торънс точно това е и „опасността,
криеща се в св. Василиевото разграничение между Божията същност и Божиите енергии, което има ефекта на ограничаване на богопознанието до Божите
енергии, и изключва всякакъв реален достъп до познанието за Бога, извиращо
от вътрешната динамика на неговата триединна същност”24. Според Торънс
разбирането на св. Атанасий е доста по-различно:
Говорейки за Божията същност или ousia, Атанасий използва термина в най-простия му смисъл, като онова, което е и съществува
само по себе си, но допускайки то да може да се променя и преобразява в рамките на Божията природа. Божията ousia, така както Атанасий я разбира, е едновременно и същност, и присъствие,
присъствие в битие, но така също и битие и действие, действие
в битие, трансцендентното Битие на Твореца, който активно и
творчески присъства във всичко, което Той е направил, крепейки го
чрез Словото на Неговата сила и чрез Духа Си.25
Тук ясно се вижда основното притеснение на Торънс по отношение на различието същност-енергии, въвеждането на което той приписва на св. Василий Велики и св. Григорий Нисийски. За Торънс това разграничение свежда познанието
на Бога до Неговите енергии, които са нещо различно от това, което Бог е в
Самия Себе Си, т.е. енергиите не са Самият Бог. Следователно разграничението изключва всякакъв реален достъп до познанието на Бога в единството
на при-същните му вътрешнотроични отношения. Това становище на Торънс
отново се противопоставя на някои от най-важните тези на Флоровски в неговите статии „Разбирането на сътворението при св. Атанасий”26 и „Творение и
тварност”27:
Същността е вътрешно самобитие (самосъществуване) на Бога, а
действието е Неговото отношение към другото (πρὸς ἕτερον). Бог
е Живот и има Живот, Бог е Премъдрост и има Премъдрост и т.н.
Първата част на израза се отнася към несъобщимата същност, а
втората към неразделно разделяемите действия на едната същност, низхождащи към творението. Нито едно от тези действия
23

T. F. Torrance, Theology in Reconciliation, Geoffrey Chapman, 1975, p. 222 and 237.

24

Ibid., p. 335-336.

25

T. F. Torrance, Athanasius: a study in the foundations of classical theology, In: Divine Meaning – Studies in
Patristic Hermeneutics, Edinburgh: T&T Clark, 1995, 179-228, p. 182; Reprinted from T. F. Torrance, Theology in
Reconciliation, Geoffrey Chapman, 1975, 215-266.
26

G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, Studia Patristica 4, 1962, 36-57.

27

G. Florovsky, Creature and creaturehood, In: G. Florovsky, Creation and Redemption, Collected Works, vol. III,
1976, 43-78.
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не е ипостасно и тяхното неизчислимо множество не внася никаква сложност в Божието битие. Съвкупността от Божествените
,действия‘ образува неговата предвечна воля, Неговия замисъл-изволение за ,другия‘, Неговия творчески предвечен съвет. Това е
Бог, но не Неговата същност, а воля. Различието между ,същество‘ и ,действие‘ или, може да се каже, между ,естество‘ (φύσις) и
,благодат‘ (χάρις) съответства на тайнственото различие в Бога
на ,необходимост‘ и ,свобода‘, разбирани ,богоприлично‘.28
Преводът на различието между същност и енергии на езика на различието между необходимост и воля у Бога помага за идентифицирането на опасностите,
скрити в богословския подход и терминологията на Томас Торънс. Въпреки че
се набляга на динамичното разбиране на Божията същност, съкровено битие,
действие и присъствие в света, това разбиране би могло погрешно да се изтълкува като налагането на известна необходимост и хомогенност по отношение
на Божията активност в света. Тази опасност се дължи на преобладаващия
акцент върху опазването на Божието единство, което, за съжаление, се налага
от специфичната „енергийна терминология” на Торънс. Този акцент обяснява и
фокуса на Торънс върху епистемологичната и сотериологичната роля на единосъщието (homoousion). Въпреки това този фокус оставя открит въпроса за
спецификата на Божията активност в рамките на сътворения свят. Тук отново
се оказва подходящо едно сравнение с „Творение и тварност” на о. Г. Флоровски,
което показва предимствата на православния изказ:
Бог предвечно вижда и желае (в Своето благоволение) всеки и
всичко в цялата пълнота на конкретната съдба и облик, дори отстъплението и греха. И ако, съгласно тайнозрението на преп. Симеон Нови Богослов в бъдещия век, Христос ще види всички безчислени милиарди светци, като от никого няма да свежда очи,
така че за всеки от тях ще се окаже, че Той гледа него, беседва
с него и го приветства и при това, „оставайки неизменен, Той ще
се явява по един начин за едного и по друг начин за другиго”. По
подобен начин в предвечния Си промислителен съвет Бог от вечността вижда всичките безчислени милиарди тварни ипостаси,
желае ги и на всеки се явява по различен начин. В това се състои
,неразделяемото разделение‘ на Неговата благодат или енергия,
,хилядаипостасно‘ според дръзновения израз на св. Григорий Палама, защото благодатта или енергията е благотворно предадена
на хиляди и милиарди ипостаси. Всяка ипостас в нейното съществуване е подпечатана със специалния лъч на благоволящата Божия
любов. И в този смисъл всички неща са в Бога по ,образ‘ (ἐν ἰδέα
καὶ παραδείγματι), а не по природа, защото всичко сътворено е безкрайно отдалечено от нетварното Божие Естество.29
28

Протойерей Георгий Флоровски, „Творение и тварност”, В: Творение и изкупление, София: Православен
калейдоскоп, 2008, с. 74-75.
29

Ibid., с. 80.
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Физика и богословие: учението за енергиите и
разбирането на пространството
Разбирането на Томас Торънс
Една от често срещаните теми в произведенията на Томас Торънс е свързана
с богословската значимост на релационното разбиране на пространството.
Защо релационното разбиране на пространството е толкова важно за Торънс?
Причината е, че според него Нютоновото разбиране на пространството като
статично и абсолютно би затворило достъпа на Бог до света по начин, който
ще Го лиши от каквато и да е връзка с творението Му. При Торънс релационният
характер на пространството има съвсем определен епистемологичен смисъл,
тъй като се свързва с разбирането за Божиите действия в света като начин за
Неговото откровение и въздействие върху сътворения свят. „Ако нас наистина
ни интересува познанието на Бога, то ние трябва да намерим някаква допирна
точка, и тази точка трябва да се намира едновременно както в Бог Самия, така
и в нашето собствено тварно съществуване.”30 Актуалността и реалността
на присъствието на Въплътения Бог в пространството и времето мотивира
отците на Църквата да търсят релационни концепции за пространството и
времето, прилагайки ги по различен начин към Бога и към тварните неща: „към
Бога по един начин, в съответствие с трансцедентната му природа, а към
тварните неща, по съвсем друг начин, в съответствие с тяхната тварно-променлива природа”31. За църковните отци става напълно възможно „да свържат
битието и действията на Божия Син с определено телесно място (topos), след
като Той е влязъл в нашето човешко пространство (hora) и е станал човек, без
да изоставя Своето Божие „място” и без да го напуска, лишавайки вселената
от Своето присъствие и владичество”32. „Пространството тук се разглежда в
контекста на творческото и изкупителното дело на Бога в Христос; това не
е представа, в която пространството се разбира като безкраен контейнер или
като безкрайна субстанция. Така се очертава една концепция за пространство,
която се основава на отношенията между Бог и физическата вселена, установени в сътворението и Въплъщението: в тази формулировка разбирането на
пространството се превръща в диференциална концепция, която по същество
е с отворен край, защото се определя в съответствие с взаимодействието
между Бога и човека.33
За Торънс обаче налагането на релационното разбиране на пространството не
е без проблеми и трудности. Според него:
Възникването на такива трудности е особено видно в мисълта на
Йоан Дамаскин, при когото двата полюса в концепцията на никейското разбиране за пространството започват да се раздалечават
един от друг. От една страна, той усвоява изцяло Аристотелова30

Thomas Torrance, Trinitarian Faith, p. 52-53.

31

Torrance, Trinitarian Faith, p. 104.

32

Torrance, Divine Meaning, p. 371.

33

Ibid.
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та концепция (...) която има тенденция да третира разбирането
за място и пространство по един твърде затворен и закостенял
начин; от друга страна обаче, за да балансира това, той е трябвало да разработи концепцията за „духовно място”34 и да ориентира
своето богословие в една доста по-апофатична посока, отколкото
Атанасий например би си позволил, а така също да претендира
като Василид, че ние няма как да познаем какво Бог е, а само това,
което той не е.35
Вижда се, че за Торънс основният въпрос тук е епистемологичен и че специфичното разбиране на пространството води до определено разбиране за характера на връзката между Бога и света. Според него „никейските представи
за пространството и времето се оказват много по-плодотворни и приспособими и със сигурност много по-тясно свързани със съвременните представи
за пространството и времето”36. Релационният възглед за пространството,
възприет от Ранната църква, изпреварва и предполага появата на разбирането
за пространството в теорията на полето, въведена от Джеймс Кларк Максуел
и в теорията на относителността на Алберт Айнщайн.37 Новото научно разбиране на пространство-времето възниква като алтернатива на Нютоновата
физика, предоставяйки му един нов онтологичен статус. Нютон прокарва успешно хипотезата, че пространството и времето би трябвало да се разглеждат
като някакви фиксирани структурни елементи, които предоставят основата за
съществуването на физическата реалност и които участват в управлението
на движението на физически обекти. Айнщайн открива, че Нютон е разбирал
погрешно физическо поле, разглеждайки го като някакъв структурен елемент
или основополагащ фон на физическата реалност.38 Ипостасираните от Нютон
като различни обекти пространство и време трябва да се разглеждат като
специфичната локална конфигурация на един определен физически обект – гравитационното поле. Откритието на Айнщайн е, че Нютоновите време и пространство и гравитационното поле са едно и също нещо. За да се подчертае
релационният аспект на пространство-времето, смисълът на откритието на
Айнщайн може да се изрази по един радикален начин: „няма нито пространство,
нито време: има само динамични обекти. Светът е направен от динамични
полета. Те не възникват във или върху пространство-времето: те формират и
изчерпват реалността”39.
34

Св. Йоан Дамаскин, Точно изложение на православната вяра, Глава 13. За местопребиваването на Бога и
за това, че само Божеството е неописуемо: „Съществува обаче и умопостижимо място, където бива мислена
и съществува умопостижимата и безтелесна природа; където тя пребивава и действа и която се обхваща не
телесно, а духовно. Защото тя няма външност, за да бъде обхваната телесно”. Преводът е на А. Атанасов, св.
Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 2, Гл. 13, София: Изток-Запад (под печат).
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Добре известен факт е, че Торънс бе голям почитател на научните приноси на
Джеймс Кларк Максуел и Алберт Айнщайн. Този факт е доста показателен, защото той илюстрира пристрастяването на Торънс към един определен спектър
от идеи в рамките на съвременната физика. По мнението на Джон Полкингорн,
добре известен англикански учен богослов, въпреки че Максуел и Айнщайн са
сред най-големите учени в историята и определено заслужават статута си
на научни герои за Торънс, те са по-скоро „последните от древните, отколкото
първите от модерните”40. За Полкингорн е наистина жалко, че Торънс не се задълбочава по-сериозно в развитието на квантовата механика, която разгръща
едно доста по-фино разбиране за реалността в сравнение с общата теория на
относителността. Възхищението на Торънс от Айнщайн го подтиква да заеме
неговата позиция по отношение на разискванията относно възможността за
една реалистка интерпретация на квантовата механика, факт, който очевидно
възпрепятства Торънс от провеждане на един по-задълбочен диалог с някои от
съвременните квантови физици, особено с тези, които не се придържат към
тълкуването на Айнщайн.41 Така например Торънс изразява многократно недоверието си към Копенхагенската интерпретация на квантовата механика и по-специално, към епистемологията на Нилс Бор. Според него „все още съществуват
трудности, свързани с интерпретацията на квантовата теория, и особено с
интерпретацията, предложена от Нилс Бор, Вернер Хайзенберг и Макс Борн, чиито основания могат да се свържат, поне отчасти, с Кантовите презумпции”42.
Той посочва също така, че съвсем определено може да се говори за наличието
на напрежение, което възниква между критичния реализъм и епистемологичните
презумпции, скрити в Копенхагенската интерпретация на квантовата теория.
Според Тапио Луома, един от изследователите на научно-богословския подход на
Томас Торънс, „основната причина за нежеланието на Торънс да се приобщи към
широко приетата Копенхагенска интерпретация на квантовата физика е именно
негово разбиране за реализъм”43. Това разбиране е свързано с проблема за обективното съществуване на свойствата на физическите обекти, наблюдавани в
квантовомеханичните експерименти. Според Торънс стандартната (Копенхагенска) интерпретация на квантовата механика остава агностична по отношение
на съществуването на обективна реалност независимо от наблюдателя. Трябва
да се каже, че тази гледна точка не е характерна само за Торънс.
Така например, съгласно о. Стенли Йаки, римокатолически свещеник, физик и богослов, чиито идеи Торънс уважава много,
Единственият начин за Бор се състоеше в това дискусията да се
ограничи до обсъждането на различни аспекти на реалността и да
се разглеждат като невъзможни въпросите по отношение на самата реалност и по-специално, по отношение на нейното обективно
40

John Polkinghorne, Belief in God in an Age of Science, New Heaven & London: Yale University Press, 1998, p. 80.
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Tapio Luoma, Incarnation and Physics: Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrance, Oxford University
Press, 2002, p. 67.
42

T. F. Torrance, Reality and Scientific Theology, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1985, p. 75.
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Tapio Luoma, Incarnation and Physics: Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrance, Oxford University
Press, 2002, p. 67-68.
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съществуване. При Бор това разбиране е натоварено с допълнителни проблеми, тъй като въпросните аспекти са на практика
противоположни и дори взаимно изключващи се, а не просто различно-обособени. Той се опита да ги държи ведно, като предложи
идеята за допълнителността. Тези аспекти биха могли наистина
да се допълват един друг само ако се съвместяваха в рамките на
една по-дълбочинна реалност, за която Бор така и си остана агностик. Една хармония на отношения и аспекти, които се допълват
едни други – това беше епистемологичното съобщение на Бор, съобщение, в което липсва каквото и да е позоваване на онтологична реалност, пораждаща посочената хармония. За обекта, който
въплъщава хармонията на тези отношения, той, следвайки своите
собствени презумпции, не беше в състояние да каже каквото и да
било и много внимателно избягваше да го прави.44
За съжаление по всичко изглежда, че становищата на Торънс и Йаки са резултат
от едно най-обикновено и може би малко неволно преднамерено неразбиране на
позицията на Бор.45 Той прави ясно разграничение между специфичната идентичност на даден квантов обект и различните допълнителни начини за енергийното
проявление на неговата квантова природа. Това разграничение е от решаващо
значение за Бор в подчертаването на реалността на квантовия свят, докато в
същото време той приема, че няма никакъв смисъл да се говори за този свят,
все едно че квантовите обекти се намират „в някакво определено състояние”
или могат да се опишат „по някакъв определен начин” независимо от взаимодействието им със специфична експериментална постановка. Този възглед не
съответства на класическото разбиране на реализма. Той се основава на един
по-фин начин на възприемане на реалността, който позволява на всеки един самостойно съществуващ квантов обект да проявява взаимно изключващи (допълващи) се природни свойства в зависимост от спецификата на обстоятелства,
определящи характера на взаимодействието между наблюдателя и обекта.
Как можем да обясним това недоразумение по отношение на идеите на Бор?
Биха могли да се посочат две различни причини. Първата от тях е фактът, че
и Торънс, и Стенли Йаки формират мнението си доста преди провеждането на
някои от най-новите решителни експерименти в квантовата физика, които показаха несъстоятелността на техните подозрения по отношение на епистемологичната гледна точка на Бор. Последните достижения на квантовата физика
показват, че
ние не можем да продължаваме да допускаме, че свойствата, които измерваме, отразяват непременно или просто представляват
свойствата на частиците такива, каквито те наистина са. Както казваше Хайзенберг, „ние трябва да помним, че това, което
44
Благодаря на о. проф. Георги Драгас, бивш студент на Томас Торънс, който ми обърна внимание на положителното отношение на Торънс към произведенията и идеите на о. Стенли Йаки.
45

Тук под неволна преднамереност имам предвид пристрастяването към личността и идеите на Алберт Айнщайн, които в много случаи се оказват различни и дори противоположни на тези на Нилс Бор.
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наблюдаваме, не е природата сама по себе си, а природата по начина, по който тя е изложена на нашия метод на изследване”. Това
съвсем не означава, че квантовите частици не са реални. Това
означава, че ние можем да им припишем само някаква емпирична
реалност.46
Според Христос Янарас в квантовата физика стана ясно, че резултатът от
наблюдението на микросвета е свързан с конкретния вид на измервателните
уреди, а също и със специфичния метод за наблюдение и описание.47 Конкретният
модел, който може да се използва за описание на дадена физична система, зависи
от наблюдателя и естеството на уредите, с които тя взаимодейства. Нашето
възприемане на реалността може да се променя в съответствие с конкретно
използваните инструменти или метод на наблюдение; от друга страна, наблюдаваната реалност може да се променя от самия акт на наблюдението. „Това
означава, че характерът на съществуващата реалност не е независим от човешките действия, като в същото време отговорът, който природата ни дава
в резултат от индивидуалното измерване, е случаен и непредвидим. Крайният
резултат е извън нашия контрол, което показва наличието на независима физическа реалност”48.
Втората причина за неразбирането от страна на Торънс на реализма в позицията на Бор може да се търси в липсата на адекватно разбиране на понятието
за ипостас. По-рано бе посочено, че при Торънс има една неоправдана прекалена
загриженост за опасността от разчленяването у Бога между личност/ипостас
и действие/дейност, сякаш ипостасните действия биха могли да съществуват
самостойно и независимо от конкретно съществуваща ипостас. Това неразбиране, изглежда, е било източник на усещането му за неправомерен дуализъм
както в учението за различието между Божията същност и енергии, така и в
Копенхагенската интерпретация на квантовата механика. Вярно е, че Бор не
използва добре оформена терминология, което не му позволява да артикулира
много добре връзката между квантовите обекти и техните специфични природни проявления. Въпреки това може да се види, че той полага неимоверни усилия и
се бори с липсата на такава терминология. Само като пример може да се посочи
едно място, където той подчертава, че
В атомната физика често се използва терминология, при която
информацията за поведението на един атомен обект, получена
при определени експериментални условия, се характеризира като
допълнителна спрямо всяка информация за същия обект, получена
посредством друга експериментална постановка, която е несъвместима с първите условия. Въпреки че такъв род допълнителни
данни не могат да се съчетаят в единна картина с помощта на
46

Jim Baggott, The Quantum Story – a History in 40 Moments, Oxford University Press, p. 356.

47

Christos Yannaras, Postmodern Metaphysics. Transl. by Norman Russell, Brookline, MA: Holy Cross Orthodox
Press, 2004, p. 90-93.

48

Anton Zeilinger, Quantum Physics: Ontology or Epistemology? In: John Polkinghorne, Ed., Trinity and an Entangled
World – Relationality in Physical Science and Theology, Grand Rapids: Eerdmans publishing company, p. 38-39.
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обикновените ни понятия, те представляват равностойни по значение аспекти на всяко знание, което може да се получи за изследвания обект в тази нова област.49
В този цитат изразите същия обект и изследвания обект се отнасят точно за
първоначално посочения квантов обект, който е задействал своите специфично-природни енергийни прояви в рамките на конкретен квантовомеханичен експеримент. Това е опит да се подчертае фактът, че в този случай няма промяна
на обекта, а само промяна на начина му на проявление, т.е. обектът запазва
своите специфични ипостасни характеристики. Тук ясно се вижда, че и на Бор, и
на квантовата механика им липсва терминът испостас. Разбира се, че това не
е единственият термин, който липсва на Бор. Той много често е обвиняван, че
не умее да борави добре с думите и не се изразява достатъчно ясно.50 Според
Вернер Хайзенберг обаче Бор не просто е имал проблем с езика, а е бил в процес
на откриване на нов език. В този процес „той се опитва да запази думите и
визуалните образи, без да запазва значенията на думите и на образите, бидейки
от младостта си дълбоко заинтригуван от предизвикателствата, свързани с
ограниченията в нашия начин на изразяване, и от проблема, свързан с това да
се говори за определени неща, когато прекрасно се знае, че думите просто не
могат да изчерпят същността на тези неща”51. Озадачава фактът, че Томас Торънс, който определено проявява голяма чувствителност по отношение на начините на използване на езика в богословието и във физиката, не проявява никаква
съпричастност към усилията на Бор да се намери един език, който по-адекватно
да артикулира изтънчеността на квантовомеханичния реализъм.

Разбирането на Христос Янарас
Трябва да се отбележи, че възможността за взаимното терминологично обогатяване на богословието и квантовата механика е била вече обсъждана в
контекста на православното богословие. Христос Янарас например посочва, че
когато говорим за отношения между обекти в квантовата механика, ние нямаме
предвид някакви предвидими корелации, а по-скоро „един особен режим на корелация, референциалност и координация, който има характера на непредвидимото,
вероятното и на възможното и който би могъл да се сравни с динамичната сво-

49

Niels Bohr. 1958. Natural philosophy and human cultures. In Essays 1932-1957 on Atomic Physics and Human
Knowledge (The Philosophical Writings of Niels Bohr, Volume II), pp. 23-31. New York: Wiley. Бълг. превод – Нилс
Бор, „Естествознанието и човешката култура”, В: Азаря Поликаров, съставител, Нилс Бор и атомната физика,
София: Наука и изкуство, 1987, с. 324.
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Тук се изкушавам да посоча една много подобна забележка на о. Георгий Флоровски по отношение на
св. Кирил Александрийски и критиката му на несторианството: „Критиката на несторианството, развита от
св. Кирил Александрийски, не убеждавала, а смущавала ‘източните‘. Не защото те всички наистина били паднали в несторианска крайност, а защото се страхували от противоположната крайност. Трябва да признаем,
че св. Кирил не съумява да намери безспорните думи, не дава отчетливи определения. Това не означава, че
неговият богословски опит е бил смътен и двусмислен. Но той не съединява с богословската си прозорливост
онзи велик дар слово, с който така се отличавали великите кападокийци. На св. Кирил явно не му достигали
словата”. Протойерей Георгий Флоровски, Източните отци от V до VIII век. Издателство Тавор, 1992, с. 5.
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бода на междуличностните човешките отношения”52. Това е ключово твърдение,
което предполага, че ние всъщност имаме по-големи шансове да достигнем до
по-адекватно разбиране на квантовите явления, ако описваме квантовите обекти с помощта на богословската терминология – същност, природа, ипостас и
енергия.53 В основата на това твърдение е фактът, че чрез разграничаването
на същност/природа от лице/ипостас и на енергиите от природата и ипостасата богословието на Източноправославната църква е възприело терминология,
която е много подходяща при тълкуването на реалността на съществуването,
проявленията и открояването на битието.54
Още по-интересно е, че Янарас предлага едно богословско тълкуване на пространството чрез използване на понятието за енергия в контекста на едно
релационно разбиране на личността (prosopon): „ние разпознаваме пространството по това, че то съвместява личностни отправни точки, като факт на
отношението”55. Един външен и по-повърхностен поглед към личностните отношения би довел до обективирането на пространството като дистанция между
двата полюса на връзката и установяването на разстоянието като основен
принцип за измерване на пространствеността. Обективирането на физическата реалност не отрича обаче възможността за възприемането на пространството чрез усета на междуличностното отношение. Екстатичният релационен потенциал на личността е факт, който надхвърля описателните категории
на измеримото пространство. Според Янарас вторият полюс или другият в едно
личностно отношение може да бъде тук или на някое друго място, присъстващ
или отсъстващ, но винаги се очертава и откроява само в безразмерното и
неизмеримото пространство на личностните връзки. „Силата на личностните
отношения обезсмисля изчислимите измерения на тук и там, на по-близо и по-далеч и насочва към опита, породен както от присъствието, така и от отсъствието като израз на безразмерна близост”56. Византийските богослови виждат
личностната енергия като основание на безразмерното място както на човешката личност, така и на Личността на Бога. Според Немезий Емески например
духовната същност присъства на дадено място само чрез дейността си.57 Янарас цитира по-конкретно Йоан Дамаскин (чието разбиране на пространството
Торънс счита за проблематично), според който мястото на Бога е там, където
Той действа и открива личната си енергия: „При все това, казва се, че и Той
заема място, а така също се говори и за място Божие там, където става явно
Неговото действие. (...) Следователно място Божие се назовава това, което е
52

Christos Yannaras, Postmodern Metaphysics, Transl. Norman Russell, Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press,
2004, p. 93.
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Stoyan Tanev, The language of Orthodox theology & quantum mechanics: St Gregory Palamas and Niels Bohr,
International Conference ”St Gregory Palamas: The Theological and Philosophical Significance of his work”, March
7-15, 2012, Thessaloniki, Greece.
54
Christos Yannaras, Elements of Faith, an Introduction to Orthodox Theology, T&T Clark, Edinburgh, Ch. 6, 1991,
p. 43.
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Този абзац следва много плътно възгледите, изложени в: Christos Yannaras, Person and Eros, Holy Cross
Orthodox Press, 2007, p. 105.
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Немезий, Епископ на Емеса. За природата на човека. София: Лик, 2003, гл. 3.
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причастно в по-голяма степен към Неговата дейност и благодат”58. Това твърдение предоставя възможността да се осъществи връзка между релационното
разбиране на пространството при Йоан Дамаскин и съвременната физика, където пространството и времето се разглеждат като резултат от присъствието
на материя и енергия. За Янарас Божията лична енергия се проявява предимно
в пространството на космическата реалност, а светът се открива на човечеството като безразмерното място на Божествените личностни действия
и енергии. Космическото пространство придобива реален смисъл за нас само
като Божествено място. То следователно не се измерва по добре известните
начини на базата на отдалечеността от човечеството или като дистанция
между обекти. Космосът до-пуска и съ-вместява взаимната връзка между Бог и
човечеството. Човекът открива достъпа до Бога в реалността на света, без
тази достъпност да отстранява естествената разлика между Бога и света,
разликата между тварното и нетварното. Близостта на човечеството до Бога
в рамките на света не е природна, а личностна – тази близост се определя от
една личностна връзка. В този смисъл може да се каже, че не светът побира
Бог и неговите личностни действия, а Божествената воля и енергия съз-дават,
крепят и осмислят световното пространство – едно пространство, което е
извън Бог, но в същото време е място, разкриващо безразмерната непосредственост на Неговата личностна енергия. Според св. Григорий Богослов и св.
Григорий Нисийски Бог не се намира никъде и същевременно е навсякъде и в този
смисъл Сам Той е място на всичко. Както казва св. Максим Изповедник, „по Своята неизмеримост Бог е място на всички неща”59. Без да отрича реалността на
природната разлика между Бога и света, различието между Божията същност
и енергии утвърждава света като пространство на Неговата непосредствена
личностна близост и проявява Бога като съвместяващ цялата вселена.60

Заключение
Богословското разбиране на пространството, предложено от Христос Янарас,
дава пример за един алтернативен подход към диалога между богословието и физиката. Янарас разработва един цялостен научно-богословски възглед за света,
като заема идеи и от Алберт Айнщайн (общата теория на относителността),
и от Нилс Бор (квантовата механика) в комбинация с едно личностно разбиране
на Богообщението, което по необходимост включва различието между Божията
същност и енергии. Томас Торънс пренебрегва както епистемологичните прозрения, свързани с постиженията на квантовата механика, така и значимостта на
православното учение за различието между Божията същност и енергии. Както
видяхме, това пренебрегване, изглежда, се дължи на едно не докрай развито разбиране на личността в източноправославното богословие. Крайният резултат
е прокарването на твърдения, които противоречат на апофатичния характер на
различието между Божията същност и енергии и апофатичния реализъм на Бо58

Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, превод А. Атанасов, т. 2, гл. 13, София: Изток-Запад (под печат).
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гообщението. Сравнението на подходите на Янарас и Торънс дава възможност
да се предположи, че богословската и научната култура се намират в тясна
връзка – пристрастяването към някои конкретни специфични възгледи на съвременната физика може да доведе до пристрастяване към определени по-тясно
дефинирани богословски позиции.61

61
Текстът е съкратена и коригирана версия на: Stoyan Tanev, „The concept of energy in T. F. Torrance and in
orthodox theology”, Participatio – Journal of the Thomas F. Torrance Theological Fellowship, Vol. 4, 2013, pp. 190212: http://www.tftorrance.org/journal/participatio_vol_4_2013.pdf
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ВЪЗГЛЕДЪТ НА СВ. МАКСИМ
ИЗПОВЕДНИК ЗА ЧОВЕШКАТА
ВОЛЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА СВ.
ЙОАН ДАМАСКИН И СВ. ФОТИЙ
ЦАРИГРАДСКИ
Възгледът на св. Максим за волята е свързан със спора за природните воли в Христос, разтърсил Константинополската църква през VII в. Като отстоява христологичен диофизитизъм (схващане, според което Христос притежава божествена и
човешка природа), Максим развива специфичен модел за човешкия волеви акт.1 Тези
разсъждения не се ограничават само до антиеретическата полемика. Още преди началото на спора през 633 г. Максим вече е писал по този въпрос. Несъмнено е обаче,
че именно монотелитските дебати го насочват към създаване на цялостен модел
на волевото действие, най-ясно описан в Диспут с Пир – автентичен протокол от
състоял се на живо спор. Отделните моменти от детайлния Максимов философски
анализ не следва да се схващат просто като антитези срещу монотелитски твърдения. Максимовият възглед за волята е не реактивна позиция, а философски израз
1

Този текст представя доклада, който прочетох на уъркшопа „Изворът и потокът”, посветен на философията
на св. Максим Изповедник, който се проведе в рамките на Оксфордската патристична конференция, 10–14
август 2015.
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на жив опит от богословската традиция – тъкмо поради това Максимовото философстване за волята нито е механично копирано, нито е произволно преправяно
от неговите по-късни продължители. Св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски
обогатяват модела и доразвиват концептуалните му съдържания.

I. Христологични основания на Максимовия възглед за
волята
Максимовият модел за човешката воля е принципно христоцентричен и това го
свързва с общото учение за битието. Волята е разумен стремеж, вграден в човека
и конституиращ човешкото битие. Максим неизменно подчертава, че човешката
воля ангажира не просто разума, но и цялата жизнена дейност, в този смисъл тя
е разумен жизнен стремеж (ὄρεξις λογικὴ καὶ ζωτική)2. Този разумен апетит е ориентиран към определени природни цели, изразяващи Божиите логоси (λόγοι). Логосите
са Божии мисли за сътворените неща, които фиксират както същностната им положеност, така и екзистенциалната им динамика. Те са не просто Божии желания
(θελήματα), а изразяват намерението на Троицата за света, което предпоставя
единение на всички неща и бива реализирано във и чрез Иисус Христос.3 Тази трансформация св. Максим изразява със следната тристепенна схема за начините на
съществуване на битието: битие – благобитие – вечно битие4. Благобитието е
модус на съществуване на тварното битие, реализиран ипостасно в Христос. Вечното битие, от своя страна, е Божието битие, което е непостижимо, но подлежи
на причастност в рамките на благобитието. Волята прави възможен историческия
преход между тези битийни модуси, като по този начин осигурява на човека първенство в космическото движение към целта, положена от Логоса-Христос. Благобитието не е пасивно насищане на тварното с Божията благодат, доколкото то
преодолява тварните разделения, като съхранява различията. Тази тристепенна
скала бележи пълно осъществяване на природния логос, а не подмяна или надграждане. Изкривяванията, настъпващи в този исторически процес – например греховната
повреда, накърняват не логоса, а начина на съществуване на природите.
Когато аргументира наличието на човешка природна воля в Христос, св. Максим
всъщност демонстрира, че човешкият волеви акт може да носи заряда на единяващата икономия на Христос, възвеждаща света към благобитието. Така се
доказва, че човешката воля на Христос е съвършено обожена – преобразена от
божествената Му воля.
Непременно трябва да бъде уточнено, че свободният избор (πραίρεσις) не е
централният фокус на разсъждение нито у Максим, нито у Дамаскин, нито у
Фотий5. Изборът е резултативен поведенчески акт (σύνοδος, σύγκρατος), който
2

Maximus Confessor, Opuscula theological et polemica (MPG 91, 13A), Opuscula theological et polemica 277
(MPG 91, 277A).

3

Cf. Maximus Confessor, Opuscula theological et polemica (MPG 91, 29B; MPG 91, 579A-B; MPG 91, 676A-B).

4

Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho (MPG 91, 352A).

5

За разлика например от Немезий в трактата De natura hominis.
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синтезира разумното пожелаване, персоналната нагласа, неразумните стремления и рационалните аргументи. Но изборът далеч не е последният етап от волевия акт. Изборът е процедура на желателно осмисляне на онова, което е посилно
за човека (ὄρεξις βουλευτικὴ τῶν ἐφ’ ἡμῖν πρακτῶν)6, и бива оценяван посредством
рационални критерии за практическо действие. И тримата автори са убедени,
че на земята Христос не прави избори, понеже пред Него не стоят опции за
действие и Той няма необходимост да изучава делиберативно обектите на волята Си. Това е една от причините моделите за волята, развивани от Максим,
Дамаскин и Фотий, да не принадлежат към сферата на моралната философия,
разбирана като концепция за правилното поведение.
Много по-съществена от самия избор е интенционалната структура на волята, показваща как обектът на волята бива схващан от човешкия интелект и
как бива разумно желан. В съответствие с аксиоматичния христологичен модел
Максим анализира интенционалната структура на човешката воля, като разграничава два основни аспекта на волевия акт: самовластие и гноми. Чрез самовластието (αὐτεξουσία) се определя, познава и пожелава целта на волението. Макар
че самият св. Максим рядко използва това понятие, тук му отделяме специално
внимание, защото е налице промяна на схващането спрямо предшестващата
традиция. Като база за сравнение могат да се използват разсъжденията на Немезий, епископ на Емеса (IV в.), изложени в съчинението За природата на човека.

II. Възгледът за самовластието на волята на Немезий
Емески
В трактата За природата на човека на Немезий Емески понятието „самовластие”
(αὐτεξούσιος) обозначава „разумна воля” (βούλησις), практикувана съгласно съответни критерии: първият критерий, за да бъде дадено пожелано действие самовластно, тоест съответстващо на критериите на разумната воля, е то да се
отнася до конкретни обекти на волята, а не до природни цели. Например моят
избор да съм здрав или да съм богат засяга природни цели и е извън сферата на самовластното действие. Самовластие е налице тогава, когато природната разумна
воля бъде квалифицирана от конкретно желано нещо. Вторият критерий изисква
желаещият да е способен да постигне желания обект чрез действие, инициирано
от него. По този начин от обектите на волята се изключва невъзможното по
принцип, както и онова, което е отвъд човешките възможности. На трето място,
самовластието предполага да се желае не само конкретната цел, но и средствата,
водещи към нейното постигане. Този критерий е насочен към осъществяването на
избора, разбиран като хармонизиране между обекта на волята (βουλεῦτον) и обекта на дискурсивен анализ (βουλήτον). Четвъртият критерий изисква да е налице
причинна връзка между вършителя и акта. Изборът е адресиран към действие, което се осъществява „чрез нас” (διὰ ἡμῶν)7. Тези четири критерия очертават една
сфера на отговорност, надхвърляща моралния дискурс и трансцендираща антино6

Maximus Confessor, Opuscula theological et polemica (MPG 91, 16B).

7

Nemesius, De natura hominis, 33 (MPG, 40, 733A).
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мията „екстраментално-интраментално”. Тук човешкият волеви акт не е просто
претегляне на предимства и недостатъци или избор на по-добрата от множество
алтернативи; става дума за рефлексия, размисъл относно екзистенциалната стойност, възникваща при усвояване на резултата от желаното действие. В утвърденото от Немезий разбиране за самовластието, което запазва своята валидност и
в по-късната византийска традиция, самовластието има динамичен характер: то е
характеристика на действието, а не просто на разумно-волевия анализ.
Аристотел определя самовластието като характеристика на разумното желание и задължително условие за доброволното (различно от просто самоволното)
действие. За да се стигне обаче до доброволно избрано действие, е необходимо
във всеки конкретен случай да се установи господство на разумното над неразумното желание. Ако това не е налице, няма разумно-волеви избор.8 Немезий,
от своя страна, не счита, че господството на гнева (θυμός) или на желанието
(ἐπιθυμία) препятства реализацията на акт на разумната воля. Отговорът на
въпроса дали разумният избор може да надделее над неразумните стремежи и
при какви условия, не е еднозначен, но според епископа на Емеса отговорността
за самовластното действие във всеки случай се разпростира и върху неразумните стремежи, потвърдени от разумната воля. Казано най-просто: когато действам доброволно, съм отговорен и за неразумните си стремежи.
За Немезий основоположната цел на всеки волеви акт е да потвърди и актуализира йерархията на обектите на волята, която, от своя страна, изразява нормата на човешката природа, положена от Твореца; тази норма предполага преимущество на ноетичните пред материалните неща, понеже първите притежават
по-съвършено битие. Въпросният принцип е в съответствие с платоническия
идеал за съзерцателния живот, споделян от Немезий. Самовластието е инструмент на разумния човек, чрез който той поема отговорност за позиционирането
си в битийната йерархия.

III. Каузални и екзистенциални измерения на волята според
св. Максим Изповедник
Максим забелязва, че макар нашата разумна воля по природа (тоест съгласно логоса на човешката природа) да се стреми към определени обекти, които са добри
сами по себе си (ἁπλῶς φύσει καλοῦ φυσικῶς ἔχουμεν τὴν ὄρεξιν)9, осъществяването
на отделния волеви акт притежава много по-богато онтологично съдържание от
простото квалифициране на природната воля спрямо конкретен обект. Най-напред
природната цел (τέλος) на волята придобива различни измерения. Целта сега е не
просто да бъде потвърдена йерархията на биващите, но да се преодолее разделението в сътворения свят10, като последният, заедно с човека, бъде приобщен
към христологичното събитие. На второ място, отговорността на желаещия не
8

Eth. nic. III 2, 1111b 15-20.

9

Maximus Confessor, Opuscula theological et polemica (MPG 91, 12C).

10

Maximus Confessor, Opuscula theological et polemica (MPG 91, 44A).
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се ограничава до избирането на конкретен обект, но включва потвърждаване на
определен начин на съществуване (τρόπος), в който желанието бива реализирано.
Така се оказва, че решаващият определител на даден акт на волята е не някакъв
абстрактен рационален субект, а отделната човешка ипостас. Докато за Немезий волята бива квалифицирана според онтологичната йерархия, зададена от
принципната устроеност на човека, при Максим природната воля бива индивидуализирана в рамките на тропоса на съществуване на човешката природа.
Ето защо Максим представя горепосочените когнитивни критерии на Немезий за
самовластие на волята като взаимосвързани, като по този начин представя единен
вектор на волевия акт, започващ от пожелаването и насочен към употребата на
желания обект.11 Взаимовръзката между дискурс и желание откроява недискурсивния статус на аксиологическия екзистенциален аспект, който при Максим е означен
с понятието γνώμη. Гноми е персонален диференциращ принцип: наблюдателна кула,
в която желаещият заема позиция, за да прояви разумната си воля. Онтологичната
структура на тази „наблюдателница” не се определя от правилността на определен рационален или волеви дискурс, а зависи от съответствието между формата
на ипостасното съществуване и единяващото приобщаване на всички неща в Христос.12 Така се очертава едно поле на вариативност на свободния волеви акт, което
не може да се обхване от посочените от Немезий когнитивни процедури. Вариативността на гноми при осъществяване на волевия акт Максим бележи с понятието
„начин на воление” (πῶς θέλειν), противопоставено на „просто воление” (τὸ θέλειν)13.
Дори когато обектът на волевия акт е в съответствие с Христовата икономия,
волевото действие притежава неопределеност и като следствие, склонност към
тленното и сетивното. С други думи, не обектът, а начинът на воление е решаващ, за да бъде волевият акт в съответствие с преодоляването на разделенията в Христа, с благобитието.14 В този смисъл гноми притежава мощ да се обърне
изцяло срещу природния принцип.15 Отсъствието на гномическа воля у Христос
не значи, че в Неговите човешки волеви актове не се включва потвърждаването
на екзистенциална позиция, изразяващо ипостасната Му идентичност. Но доколкото Христос не притежава човешка ипостас, манифестирането на Неговата
ипостасна идентичност не предполага несигурност на субективното отношение
към разделението и единението. Защото всички ипостасни движения на Сина, в
т.ч. и волевото, са ведно (ἅμα) с другите лица в Троицата.16 Пътят за изцеляване
на гореописаната субективна несигурност на гномическата воля е придобиването на устойчива нагласа (хабитус, ἕξις), идентична с тази на Христос.
Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho (MPG 91, 293C): Ὀρεγόμενοι γάρ πρότερον βουλευόμεθα·καί
βουλευσάμενοι, κρίνομεν·καί κρίναντες, προαιρούμεθα τοῦ χείρονος τό δειχθέν ἐκ τῆς κρίσεως κρεῖττον.
11

12

Каприeв, Г. Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система. София, 2010, 191-197.

13

Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho (MPG 91, 293A).

Maximus Confessor, Liber ambiguorum (MPG 91, 1073D) „...κατὰ φύσιν διὰ τὸ εἶναι πρὸς τέλος κατὰ γνώμην
διὰ τὸ εὖ εἶναι κινούμενα”. Срвн.напр.: MPG 91, 1116B; MPG 91, 1204D; MPG 91, 1325B; MPG 91, 1348D
14

15

Kapriev, G. Philosophie in Byzanz, Würzburg 2005, 71; Thumberg, L. Microcosm and Mediator: The Theological
Anthropology of St. Maximus the Confessor, 1995, 43.

16

Maximus Confessor, Liber ambiguorum (MPG 91, 1264B).
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Още Дионисий Ареопагит прокарва разграничение между ориентиране на волята към дадено желано биващо и нагласа, посредством която тази ориентация
се реализира.17 Схолията към това място от Дионисиевия корпус изяснява, че
критерий за волевата нагласа е мярата (μέτρον), задаваща норма на желанието
за приближаване към Божествената светлина.18 Разпознаването на мярата, в
която човекът е способен да участва в обожващата светлина на Бога, изисква
специфично знание, което не се свежда до дискурсивно познание на обекта на
волята. Това знание има недискурсивен и междуличностен характер. Описвайки
мрежата от нови отношения, в която попада новопостъпващият в църквата
християнин, Дионисий посочва, че в рамките на отношенията с духовния наставник, с презвитера, с епископа и с останалите християни новият член на
Църквата волево потвърждава своята персонална идентичност (ὅστις ἔστιν)19.
И при Дионисий, както и при Максим, индивидуализацията на акта на волята се изразява не просто в избора на даден обект пред друг, а в поемане на отговорност
за определен екзистенциален модус на изразяване на персонална идентичност чрез
волята. Тази недискурсивна познавателна процедура се явява определяща за изхода
от разумно-волевия анализ в процеса на вземане на решение. Така разумната воля
не е просто инструмент за постигане на желаното, а форма на екзистенциална
реализация на природата, чиято динамика е не природно, а персонално определена.

IV. Гномическата воля на Христос според св. Йоан Дамаскин
Йоан Дамаскин възприема Максимовия модел за волята, но използва по-различна
концептуална схема, за да обоснове христоцентричния модел на волевия акт.20
Така той дава отговор на въпрос, незасегнат от разсъжденията на Максим: кое
гарантира увереност в правилността на волевата нагласа, когато християнинът се опитва да изцели волевата си нагласа и да придобие тази на Христос.
Както бе посочено, за Максим въпросната трансформация на волята е комбинация от анализ на разумни аргументи и рефлексия на желанието. Бихме могли да
попитаме обаче коя е онази точка на сигурност, която валидира разумно-волевия
дискурс и осигурява прехода между екзистенциална нагласа и каузално действие.
Това не биха могли да бъдат Божиите логоси за пожеланите неща, понеже логосите, доколкото са Божии мисли, са непознаваеми per se – те не мога да служат
като аксиоми нито в теоретичното познание, нито в практическия дискурс.
В 36-а глава на своето Точно изложение на православната вяра Йоан Дамаскин
разграничава две нива на волевата способност: природна воля (θέλησις, θέλημα)
и обектноориентирана воля (βούλησις)21. Природната воля определя природните
17

Corpus Dionysiacum, ЕH ΙΙ, Contempl. (MPG 3, 400C).

18

Пак там, Schol. 128, 42-49.

19

Corpus Dionysiacum, ЕH ΙΙ, 4 (MPG 3, 409C).

20
За рецепцията на Максимовата концепция на волята у Йоан Дамаскин вж.: Markov, S. Die metaphysische
Synthese des Johannes von Damaskus – historische Zusammenhänge und Strukturtransformationen, Leiden/
Βοston 2015, 203-256.
21

Johannes Damascenus, Expositio fidei 36, 51-59 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter,
B., Berlin 1973, 91-92).
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обекти на човешкото разумно желание, докато βούλησις е волевият вектор в
процеса на вземане на решение за конкретно действие. Обектната воля се насочва не към общи обекти, като хранене, пиене, встъпване в брак, а към точно
определен обект на желание (θέλητον), ангажиращ цялата ипостас. Определянето на обекта на волята става чрез приложение на очертаните от Немезий и
Максим критерии за самовластие. При по-нататъшния анализ на Дамаскин обаче
се очертават два други аспекта на волевото действие, които можем условно
да наречем: хоризонтален и вертикален. Хоризонталният аспект визира захранвания от обектната воля процес на вземане на решение за конкретно волево
действие. Тук се вземат предвид обстоятелствата, при които желаещият би
усвоил, би направил свое желаното действие.
Вертикалният аспект е сферата, в която волево бива потвърдено конкретно
гноми. Това потвърждение е действие на цялата човешка ипостас, с всички нейни
желателни и познавателни сили. Тук се активира не просто разумната воля за
желания обект, а общата разумна воля, насочена към природните цели. Далеч не
само волята обаче влиза в действие. Ангажирани биват и онези човешки сили, посредством които обектът на воление бива постиган, оценяван, честван и обичан
(διατίθημι, ἀγαπάω)22. Дамаскин има предвид насочване на всички ипостасни сили
към обекта на волята, в което участва природната воля и което бива потвърдено или отхвърлено от обектноориентираната воля. Налице е следователно ново
измерение на самовластието, при което волята следва да одобри определена
цялостна форма на ипостасно съществуване, в която и чрез която човешката
ипостас може да придобие желаното. Бихме могли да наречем този нов критерий
за самовластие „въ-ипостасяване на волята”, което се инициира от обектната
воля, насочена към нещо, но има холистично приложение в ипостасния живот.
Следва да се отбележи в тази връзка, че за Дамаскин гноми притежава само
два статуса: положителен и отрицателен, тоест допускане или недопускане на
желаното. Категорично не става дума за избор между множество алтернативи. Наред с това всички примери за обекти на волята, упоменати от Дамаскин
в съчинението Точно изложение на православната вяра, както и в трактата
За двете воли в Христа, се отнасят не към неща в смисъла на латинското
res (вещи, т.е. статични обекти), а към действия – да се храня, да се оженя.
Гноми избира начин на изпълнение на тези конкретни действия с оглед на фиксиран обект на желание. Ако възможната и осъществима форма на реализация
на действието спрямо конкретния обект е приемлива за желаещия, е налице
гномическо потвърждение на обектноориентираната воля. В противен случай
разумно-волевият дискурс се насочва към друг обект на волята.
Тези разсъждения водят до по-позитивно схващане за гномическата воля в сравнение с това на Максим; тя не е само източник на несигурност и себелюбие, а
изразява екзистенциалната валидност на всеки конкретен волеви акт. Ипостасите се различават според своите обекти на волята (ἴδιον θέλητον), но и се
22

Johannes Damascenus, Expositio fidei 36, 79 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter, B.,
Berlin 1973, 90).
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движат по различен начин към тях (ἑκάστη ὑπόστασις ἰδίαν ἔχει κίνησιν)23. Човеците не само желаят различни неща, но и желаят по различен начин (οὐχ ὁμοίως)
и това е същинската причина на разделението между тях.
Тази несводима уникалност на гноми позволява на Дамаскин да говори за гномическа воля в Христос24 и да опише преодоляването на разделението и устремяването към благобитието – според концепцията на Максим – тъкмо чрез понятията на
волята. Христос притежава гномическа воля, но Той няма уникално гноми, защото
Неговите ипостасни движения напълно съвпадат с тези на цялата Троица според
благоволението (εὐδοκία) на Отца.25 Всеки човешки волеви акт се съотнася към
ипостасно определена форма на съществуване на природата, която форма бива
потвърждавана и актуализирана. Това положение е свързано с ипостасната онтология, заемаща специално място в метафизичната система на Йоан Дамаскин.
Акцентирането на тези аспекти на волевия модел, което по никакъв начин не
противоречи на концепцията на Максим, е свързано със специфичните цели на
Дамаскиновата богословска спекулация: докато основната задача на Максим е
да изясни сотириологичните и есхатологични измерения на Христовите действия и възможността на човека да участва в тях, целта на палестинския монах
е да обоснове критерии за преобразяване на тварното и в частност на човешкото битие. Така той анализира човешката воля преди всичко от гледище на
нейната христообразност. Ето защо при него безспорен превес има интересът
към вертикалното, екзистенциалното измерение на волевия акт.
Докато грехът оставя непокътнато самовластието на волята, интерпретирано по модела Немезий-Максим, той поврежда нейната гномическа ориентация.
Дамаскин търси аксиологическия критерий за „поправяне” на тази ориентация
не в някаква дискурсивна схема, а в надграждане на самовластието, станало
възможно, след като Христос усвоява и осъществява човешката природна воля.
Свободата (ἐλευθερία) е за Дамаскин свръхприродно измерение на волята, което
е белег за изцеление и участие в спасителното дело на Христос.26

V. Схващането на св. патриарх Фотий за свободата на
волята
В разсъжденията си за гномическата воля в Христа в сборника от трактати
Амфилохии патриарх Фотий се придържа към Дамаскиновото схващане за гноми
и обстойно го анализира. Гноми е познавателно разпознаване на обекта на воле23

Johannes Damascenus, Expositio fidei 21 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter, B., Berlin
1973).

24

Johannes Damascenus, Expositio fidei, 36 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter, B.,
Berlin 1973).

25

Johannes Damascenus, Expositio fidei 45, 36 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter, B.,
Berlin 1973, 108).

26
Johannes Damascenus,Expositio fidei, 13, 79; 99, 6 (Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. II, ed. Kotter, B., Berlin 1973, 40; 232); De duabus in Christo voluntatibus 42, 25 (Die Schriften des Johannes von Damaskos,
vol. IV, ed. Kotter, B., Berlin 1981, 228).
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ние като източник на любов. Тъкмо в тази холистична перспектива патриархът
обосновава гномическата воля на Христос. Още по-отчетливо от Дамаскин
Фотий показва превеса на персоналната диспозиция пред рационалния избор.
Въз основа на аргументацията в тази посока той формулира следния извод:
„гномическата или ипостасната воля е изцяло обектноориентирана, но обектноориентираната воля не е изцяло ипостасна [гномическа – б.м. С. М.]”27. Фотий
коментира хипотеза, при която волята е ориентирана към общата природна
цел, но въпреки това е ипостасно маркирана. Когато възкръсналият Христос
иска от учениците храна, Той не посочва определено ястие, а ги пита просто
„имате ли нещо за ядене”28. В този пример, макар и неопределена, човешката
воля на Христос показва Неговата ипостасна нагласа за споделяне на храна с
учениците. С други думи, ипостасната уникалност неизменно се проявява във
волевия акт, но обектът не е решаващият фактор за това. Преди да е искане
на нещо конкретно, всеки човешки волеви акт е персонален и гномически. Персоналната идентичност не е непременно причина за разделяща диференциация.
Това несъмнено е валидно за Христос. Богочовекът ни учи, настоява Фотий, че
притежавайки една ипостас, Той има природна човешка воля, която е ипостасно
специфицирана, без да е диференцирана посредством уникално гноми.29
Понятието „персонална воля”, изобретено от Фотий30, бележи ипостасно квалифицирана воля, която обаче не е определена от самолюбие или склонност
към тление. Става дума за волева интенция, насочена към обекта на волята и
отворена за взаимодействие с волевите актове на другите, на ближните. Желанието на Христос да се нахрани след Възкресението е пример за волева изява,
чиято персонална квалификация произтича тъкмо от аспекта на споделянето,
а не от автономно гноми, прицелено към конкретен обект. Персоналната воля
на Христос потвърждава Неговата ипостасна идентичност, като я споделя с
творението. Така Фотий изразява ясно загатнатата още от Дамаскин теза, че
тъкмо общението (κοινωνία) с Бога и с ближния е онзи недискурсивен критерий
за преценка на аксиологическия статус на човешкото гноми. В същото време
става ясно, че общението с Христос се разгръща в рамките на общението със
съ-човеците. В тази именно перспектива Фотий развива позитивна концепция
за човешката свобода, която е много по-детайлна от Дамаскиновата.
В източната философско-богословска традиция до IV в. включително понятието „свобода” (ἐλευθερία) присъства в следните значения: свобода от страстите – смисъл,
който препраща към Платоновата идея за освобождение на душата от тялото, защото телесните страсти са наказание за душата (например Ориген); свобода на
избор между разумно и неразумно, между добродетел и грях (например Eней от Газа,
св. Григорий Нисийски); 3) осъществяване на предназначението на човека да служи на
27

Photius, Amphilocheia 80, 353-354 (Photii Patriarchae Constantinopolitani, Epistulae et Amphilochia, vol. V, ed.
L. G. Westernik, Teubner Verlagsgesellschaft, 1986, 122).
28

Срвн. Лк. 24, 41.

29

Photius, Amphilocheia 80, 380 (Photii Patriarchae Constantinopolitani, Epistulae et Amphilochia, vol. V, ed. L. G.
Westernik, Teubner Verlagsgesellschaft, 1986, 123).
30

Photius, Amphilocheia 80, 293 (Photii Patriarchae Constantinopolitani, Epistulae et Amphilochia, vol. V, ed. L. G.
Westernik, Teubner Verlagsgesellschaft, 1986, 120).

91

Християнство и история

Бога, разбирано като норма и привилегия за човешката природа (например св. Григорий Нисийски и св. Григорий Богослов). Всички тези аспекти обаче не са еднозначно
обвързани с волята, а са по-скоро част от общата програма на практическата философия. У Дионисий ἐλευθερία отново е освобождаване от принудителните връзки, с
които е съпътстван земният живот, но тук освобождението има църковно-литургичен аспект, доколкото е свързано с освобождение от разделенията на земния живот31
и приобщаване към единяващото благодействие на Бога.32 При това освобождение
участието (μετέχειν) на човека в разтерзаващото разделение между екстремите на
тварното бива заменено с причастност (κοινωνία) към Божието единство.
Коментирайки съвета на св. ап. Петър към християните да се подчиняват на
всеки земен властник, но не като роби, а заради Бога и като свободни33, патриарх Фотий подчертава, че самовластието и специфицираното гноми не са достатъчни да направят волята свободна. Свободата той разбира като извисяване
(νέμειν) на волята, загърбване на хаоса на страстите, на повреденото гноми
(μοχθηρὰ γνώμη) и на своеволието (αὐθαδεία)34.
Свободата е не просто характеристика, а добродетел на волята, относима както
към теоретичната, така и към практическата сфера. Фотий обозначава свободата, като добродетел, с понятието „благоразположение” (εὐγνωμονία). Тази
добродетел е антипод на ἀγνωμοσύνη, което може да се преведе като „неразбирателство на волята”. За Аристотел добродетелта, съответстваща на разумната
воля, е разсъдителността (σωφροσύνη). Богословието на Максим и Дамаскин води
до ново схващане, което гледа на волята преди всичко като на агент на общение.
Друг автор от IX в., Мелетий монах, коментирайки съдържанието на добродетелта на волята, посочва, че то включва: стремеж към вечни блага и любов към Бога
и ближните (εὐβουλία). Свободата Мелетий пряко отъждествява с грижата за
другия и я нарича „главна добродетел”: ἡ δὲ κύρια τῆς ἕξεως ἐστὶν ἡ μελέτη35.
Максимовият възглед за волята в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св.
Фотий Цариградски води до трансформация на схващането за свободата: негативното значение на „свободата от” се превръща в утвърдително – „свобода за”
и по-точно „свобода за Другия”. Поради енергийната прозирност на човешкото
съществуване е налице възможност за контрол на всички разумни постъпки, както и на неразумните стремления. Аксиологическите критерии за човешката воля,
почерпени от антропологичната и физиологическата спекулация на християнски и
нехристиянски автори, сочат, че оптималното състояние на човешката воля настъпва тогава, когато човешката ипостас е способна пълно и отговорно да споделя Божията благост. Това е не просто свобода-в-споделяне, а свобода-в-общение.
Dionysius Areopagita, ΕΗ ΙΙ, Contempl. (MPG 3, 401B): ἄσχετον καὶ ἀκατάτακτον ἐν πάσαις ταῖς τοῦ ἑνοειδοῦς
διαιρέσεσιν.
31

Dionysius Areopagita, ΕΗ ΙΙ, Contempl. (MPG 3, 401B): τὸν προσόντα τὴν οἶον προτέραν ζωὴν ἀπεκδύσασα
καὶ μέχρι τῶν ἐκείνην ἐσχάτων σχέσεων ἀπολύσασα.
32

33

1 Петр. 2, 13-16.

34

Photius, Amphilocheia. 179, 45 (Photii Patriarchae Constantinopolitani, Epistulae et Amphilochia, vol. V, ed. L.
G. Westernik, Teubner Verlagsgesellschaft, 1986, 231).
35

Meletios monachos, De natura hominis, 20, 1-5 (TLG).
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Ивайло Борисов

АЗ ПАМЕТНИК ЗА МЕН ГРАДИХ
НЕРЪКОТВОРЕН… ИЛИ ЖИВОТЪТ
И ДЕЛОТО НА МАЙСТОРА
КУКУЗЕЛ
Думите на гениалния руски поет Пушкин, с които започва едно от стихотворенията му, са потвърдени от времето и народното признание. Тези слова спокойно биха могли да бъдат отнесени и към живелия почти пет века преди Пушкин
гениален български музикотворец св. Йоан Кукузел. Надали има друг измежду
византийските мелурзи1, когото ръкописната традиция да описва така възторжено: „магистър”, „божествен лебед”, „ангелогласен2”, „втори източник на музиката” (за първи се счита св. Йоан Дамаскин).3
Св. Йоан Кукузел е роден в гр. Драч (дн. Дуръс, Албания). За вероятна година на
раждането му се счита 1280 г. Майка му е била българка, а произходът на баща
му е неизвестен. В ръкописите светецът се споменава като Йоан Пападопулос
Кукузел. От този факт някои учени правят извод, че баща му е бил грък. Но Пападопулос може да обозначава погърченото славянско прозвище „попов син” – т.е.

1

Автори на църковна музика.

2

От това прозвище на светеца идва и името на цялата късновизантийска музика – Ангелогласие.

3

Срв. Герцман, Е. Византийское музыкознание. Л., 1988, с. 149.
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да сочи на предполагаемо свещеническо потекло на Кукузел.4 От житието на
св. Йоан става ясно, че заради музикалните си заложби той е изпратен да учи
в училището към църквата „Св. Павел” в Цариград под покровителството на
Андроник II Палеолог, където и придобива прякора Кукузел. Когато неговите съученици го питали какво е ял, младият Йоан отговарял на гръко-български език:
„кукиа ке зелйа”, т.е. бакла и зеле. След време Кукузел, който обичал майка си и
тъгувал за нея, измолва позволение от императора да посети родния си дом. В
едно от житията му, написано на гръцки език, се описва трогателната случка
на завръщането на Йоан от Византия в родния му дом. Наближавайки родния дом,
той чува плача на майка си и думите: „Мое дете, мил Иване, ахъ! где ли ми си ?”
(Moa de milo Ioanny gdemysen, oho!).5 В житието тези думи са на български език в
гръцка транслитерация, от което става ясен българският произход на Кукузел.
Тази случка дава повод на светеца да създаде по-късно произведението си „Полиелей на българката”, в което той примесва църковни с народопесенни фолклорни
оплаквателни мотиви.6 Един от най-добрите български музикални теоретици,
Стоян Джуджев, правейки различни съпоставки между части от Кукузелевото
творчество и някои народни песни, изказва мнение за „наличието на един значителен фолклорен субстрат в творчеството на този композитор”7. Независимо
от различните жанрови музикални полета като потвърждение на горното може
да се спомене фактът, че произведенията на много от големите композитори са
базирани върху музикалното творчество на народността, от която произлизат.
Така например върху гърба на един от златните медали, пуснати още приживе
в чест на майстора на белкантото Винченцо Белини, пише: „Творец на италиански мелодии”.8 Геният на Шуберт израства върху почвата на старите музикални
традиции на Виена.9 Музиката на френския композитор Шарл Гуно е „близка до
интонациите на градската песен-романс”10, цялата музика на полския класик
Шопен е проникната от своеобразието на полския фолклор11, а пък Чайковски
осъществява „гениално едно двустранно сближение и органично взаимно проникване между западна и руска художествено-музикална изразност”12.
След посещението на родния си дом Кукузел заминава за монашеската република
Атон, заживява във Великата Лавра на св. Атанасий Атонски и възприема исихасткия13 начин на живот. Специалистите смятат, че св. Йоан почива през 1360
4
Cfr. Williams, E. John Kukuzeles Reform of Byzantine Chanting for Great Vespers in the Fourteen Century. Ph. D.
Thesis. Yale University, 1968, p. 341-342.
5

Сарафов, П. Ръководство за практическото и теоретическото изучаване на восточната църковна музика. С.,
1912, с. 137.

6

Срв. Тончева, Е. Възрожденската версия на „Полиелей на българката” от Иоан Кукузел. – Музикални хоризонти, 1988, 17-18.

7

Джуджев, Ст. Проблеми във връзка с живота и творчеството на Йоан Кукузел. – В: Йоан Кукузел – живот,
творчество, епоха – Музикални хоризонти, 1981, с. 20.
8

http://www.belcanto.ru/bellini.html

9

http://www.belcanto.ru/schubert.html

10

Сагаев, Л. Книга за операта. С., 1964, с.160.

11

http://www.belcanto.ru/chopin.html

12

Брашованов, Ст. История на музиката. С., 1946, с. 265.

13

Учението на исихазма се основава на способността на човека да достигне богоуподобяване (гр. theosis –
обожение) чрез непрестанната безмълвна молитва (гр. isihia).
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год. Православната църква почита паметта на св. Йоан Кукузел на 1 октомври.
От 1980 г. насам в България на тази дата се чества професионалният празник
на певци и музиканти. Говорейки за св. Йоан Кукузел, Петър Динев споменава, че
„навсякъде се изтъква неговият изключителен музикален и певчески дар, заради
което името му е станало синоним на музикално даровити хора през Средновековието”.14
Отчитайки факта, че св. Йоан е получил една от най-представителните почетни средновековни титли „Майстор”, може да се предположи, че всичко, което е
вършел Кукузел, е било на високо професионално ниво. Историята приписва на
св. Йоан създаването на богатия мелизматичен пространен стил, наречен пападически15. Св. Йоан Кукузел също така изиграва основна роля във формирането
на късновизантийската нотация, наречена от музиковедите Кукузелева.16 Според
известния западноевропейски музиколог византолог Егон Велес късновизантийската нотация няма равна на себе си по богатство и изтънченост на музикално-писмените си възможности.17
Творчеството на св. Йоан Кукузел е гръкоезично, но през Средновековието езикът не е белег за национална принадлежност. В творчеството му, засвидетелствано в стотици невмени ръкописи18, се намира едно уникално музикално
произведение – Хирономическото певческо упражнение19, което е било създадено с обучителна цел – въвеждало е псалтите20 в невменото късновизантийско
писмо и присъщата му мелодическа линия, която по това време е насочена към
„подобряване, облагородяване, повишаване на добродетелта, усъвършенстване в
духовен смисъл... ”.21 Затова и църковната музика от този период носи названието калофония (гр. kalos – хубав, добър и fonae – звук, глас). Според проф. Елена
Тончева през късновизантийското време „източноправославната музикална рефлексия е могла да се превърне в музико-знание, но остава Бого-словие”.22 Затова късновизантийските композиции карат музиколозите да си зададат въпроса
„каква е била необходимостта те да бъдат съставени така трансцендентно,

14

Динев, П. Духовни музикални творби на св. Йоан Кукузел, С., 1938, с. 5.

15

Стил, характеризиращ се с широк тонов обхват и орнаментална мелодика. При пападическото пеене върху
един слог от текста се изпълняват няколко ноти.
16

Периодът на късновизантийската нотация е през ХIV-ХV в.

17

Wеllesz, E., A History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford, 1961, p. 284. Цит. по Тончева, Е. Арс Нова
и Йоан Кукузел в Балканската източноправославна музика през ХІV в. – В: Религия и култура, материали от
лятната научна среща, Варна, 27–28 юни 1998 г., София, 1999, с. 128 .
18

Срв. Божилов, Иван. За популярността на композитора Йоан Кукузел. – В: Йоан Кукузел – живот, творчество,
епоха. – Музикални хоризонти, 1981, с. 132-139.

19
Творбата е известна и като Голям исон на пападическото пеене, което наименование е свързано с „екзегетическия” (тълкувателен) период в нотационните системи – след ХVІІ в. нататък, когато са преработени,
„разтълкувани” много от старите мелодии.
20

Църковните певци.

21

Тончева, Е. За „плетение словес” в музиката на византийско-славянската културна общност през XIV в. –
Бълг. музикознание, 1981, 4, с. 49.
22

Тончева, Е. Исон-практиката в църковната музика на източноправославния балкански регион: идеята за
многогласие. – Българско музикознание, 2001, 3, с. 9.
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сякаш трябва да бъдат изпълнени от ангели, а не от човеци”.23 Това е и времето, когато общата музикална същност на Европа „преминава в две постепенно
отдалечаващи се една от друга музики, присъщи на европейския Изток и Запад”.24
С името на св. Йоан Кукузел се свързва появата на аколутии-антологиите, които са сборници със смесено в жанрово-стилистическо отношение съдържание.
В тях за първи път са събрани службите от денонощния богослужебен кръг:
вечерня, утреня и св. Литургия. Музикалното наследство на Кукузел е част от
славянския принос, и конкретно при Кукузел – българския, в развитието на византийската цивилизация.25 Към творчеството на Ангелогласния Кукузел трябва
да бъдат добавени и графическите изображения на кръг и дърво, наречени съответно колело на Кукузел и дърво на Кукузел. Те са били създадени за обяснение
и осмисляне на църковното осмогласие, представящи гласовите съотношения и
родства.26 Предназначението им е било насочено директно към обучаващите се
псалти. По думите на доц. д-р дякон Иван Иванов в Колелото на Кукузел „мелодията се прелива от тон в тон, от тоналност в тоналност, но не се изменя.
Тя може да бъде изпята и чута, съответно записана и интерпретирана в настоящето, но остава да звучи във вечността. Затова ангелското богословие е
непрестанно пеещо славословие на Бога, което пребъдва от момента на творението до бъдещия век”.27 Творчеството на Кукузел е не само първият сериозен
български принос в църковната музика, но и изворът, от който черпят творци
от други народности, тъй като „музикалните съчинения и идеи на св. Йоан Кукузел” са „легнали в основата” на пападическите произведения на много поствизантийски църковни композитори, наследници на Ангелогласния майстор.28 От
историята на музиката са известни случаи, при които един композитор оказва
влияние върху различни национални школи и цели поколения компонисти – така
например „музиката на Бах послужи като живителна основа на последващия
музикален развой в Германия, а и в целия музикално-културен свят”29, немският
поет Хайнрих Хайне вижда в Росини „слънце на Италия, разпръскващо звучните
си лъчи по целия свят”30, а за изкуството и идеите на Вагнер се твърди, че
„раздвижват духовете в целия културен свят”31.
„А най-вече вярвам в дадения от Бога гений на някои хора и ценя онова общество, което прави съществуването им възможно.”32 Това са думи на живелия през
23
Иванов, дякон И. С., Ангелското или сладкогласното пеене на исихастите според църковните певчески сборници. – В: Духовна култура, 8, С., 2005, с. 10.
24

Япова, К. Църковност и музикално мислене, с примери от творчеството на Добри Христов, Институт за изкуствознание-БАН, София, 2006, с. 120.

25

Срв. Божилов, Иван. Цит. съч., с. 132-139.

26

Вж. Мечкова, К. Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. В. Търново, 2009, с. 113-158.
27

Иванов, дякон И. С. Между ангелите и човеците. С., 2006, с. 208.

28

Динев, П. Ръководство по съвременна византийска невмена нотация. С., 1964, с. 17.

29

Брашованов, Ст. Цит. съч., с. 81.

30

http://www.belcanto.ru/rossini.html

31

Брашованов, Ст. Цит. съч., с. 162.

32

Кларк, К. Цивилизацията. С., 1977, с. 381.
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миналия век британски изкуствовед Кенет Кларк. Всяко общество трябва да
цени, помни и се гордее с издигнатите си личности и техните професионални
достижения. Изкуството показва пред човека простори, достигането на които
се явява негова насъщна нужда. Несъмнено паметниците на високата музикална култура са многобройни и разнообразни по стилистика. Те са откриваеми в
различните периоди на музикалната култура (антична музика, Средновековие,
Ренесанс, барок, класицизъм, романтизъм, модернизъм, съвременна музика). Тези
паметници поддържат жив спомена за своите създатели и свидетелстват за
Божията искра, заложена в човека и разпалваща в него стремежа към възвишеното. Св. Йоан Кукузел е един от най-издигнатите творци на сакрална музика
(musica sacra), която по своята същност е насочена директно към прослава на
Твореца. Тази музика е „медитативно силна музика – тя е „инструмент”, средство за духовно усъвършенстване в устрема към човешкото обожение”33.

33

Тончева, Е. Исон-практиката…, с. 8.
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Слава Янакиева е културолог и театровед. Изследванията  са в областта на средновековния театър и празничната култура на Средновековието. Публикувала е статии на тази тема в различни научни издания. Понястоящем чете лекционен курс за магистърската
програма по средновековна философия и култура в СУ „Св. Климент
Охридски”. Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски
Източните отци от IV век и Византийските отци от V – VIII век, а
също капиталният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля
(Изследване на средновековното политическо богословие), както и
Битието като общение на митр. Иоан Зизиулас.

Слава Янакиева

КРАЯТ Е НАЧАЛОТО. ОПИТ
ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНА
ЕСХАТОЛОГИЯ
Не бихме преувеличили, ако кажем, че филмите за края на света са се превърнали отдавна в общо място, дори в своеобразен приключенско-фантастичен поджанр на популярното кино. Особено честа е появата им в края на ХХ век (достатъчно е да си припомним Armagedon1 и Deep Impact2). Интересът към темата
не е отслабнал и понастоящем, за което свидетелства успехът на Interstellar3.
Общото между тях от една страна е присъщата им секуларна „есхатологичност”, а от друга, диегетичния ход към отлагане на този „край на дните”,
който собствено бива преодолян с усилието, мъжеството и техническата находчивост на човечеството („Ако сме заедно в това – ще се справим”). И наистина – дали това ще е космическата „великолепна седморка” от Armagedon,
благородният екип камикадзе от Deep Impact или находчивата саможертва на
Купър от Interstellar – резултатът е приблизително еднакъв. Краят на света се
отлага до следващия пореден катаклизъм или смъртоносен вирус. Случилото
се само препотвърждава оптимистичната увереност в здравите основания на
човешката цивилизация.
Всички тези филми са очевидно порождение на секуларната фантазия, макар да
боравят с изобилие от религиозни символи и алюзии. В опит да се рационализира
успехът им сред публиката са издигнати различни хипотези, най-често срещаната сред които (но съвсем не единствена) е тази за преодоляването на страха
1

Bay, Michael, Armageddon, 1998.

2

Leder, Mimi, Deep Impact, 1998.

3

Nolan, Christopher, Interstellar, 2014.
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от края на хилядолетието. Съществува обаче и мнение, че тук например по-скоро ставаме свидетели на удовлетворителното за зрителите разсичане на едно
изтощено настояще, което, макар привидно да ни затрупва с новости, всъщност
само преповтаря вече познатото сега, в което нищо съществено ново не може
да се случи.4 В резултат – „по-лесно е да си представим края на света, отколкото края на капитализма.”5 Тази картина на политическа меланхолия по Жижек
(et al.) бива терапевтично третирана, като се представя на унилия зрител отрадното унищожение на така лелеяните и в крайна сметка винаги разочароващи
го стоки.6 Краят на света, настоява Ст. Шавиро7, е метафора – образ на нашата невъзможност да си представим нещо по-добро. И наистина, в популярните
кинообразци след фикционалното изпитание оцелелите от цивилизования свят
обичайно се захващат с поправянето на щетите от катастрофата, с възстановяването на нормалния живот – такъв, какъвто го познаваме.

1. Краят на света8 на Абел Ганс и „политическата
есхатология”
Сякаш общият хоризонт на надежда и очакване не съдържа съществено нови и
вълнуващи възможности. За сравнение нека погледнем един значително по-ранен
филм, Краят на света (1931) на Абел Ганс, който възпроизвежда същата космическа заплаха.
Идеята за Краят на света е частично заимствана от популярния навремето

4

Фишър говори в този смисъл по повод на друг един апокалиптичен филм, Cuarón, Alfonso, Children of Men, 2007:
„...бъдещето крие само повторения и репермутация. Възможно ли е повече да няма никакви пробиви, никакви
„шокове на новото”? Подобни тревоги са склонни да резултират в една биполярна осцилация: „слабата месианска”
надежда, че все нещо ново трябва да се задава, деградира в мрачното убеждение, че никога нищо ново не може
да се случи”, Fisher, Mark, Capitalist Realism: Is There No Alternative? (John Hunt Publishing, 2009), p. 3.

5

Фишър дори назовава така първата глава от книгата си (вж. бележката по-горе), като се колебае за същинския
автор на тези думи (p. 2) – „the phrase attributed to Fredric Jameson and Slavoj Žižek”, анонимният блогър Qlipoth, 2009
<http://qlipoth.blogspot.com/2009/11/easier-to-imagine-end-of-world.html> [accessed 28 July 2015], обаче проследява
фразата до Franklin, H. Bruce, ‘What Are We to Make of J G Ballards Apocalypse’, in Voices for the Future: Essays on Major
Science Fiction Writers, ed. by Thomas D. Clareson, 2 vols. (Popular Press, 1978), където „войнстващият марксист” обвинява „буржоазния светоглед” на J G Ballard в „mistaking the end of capitalism for the end of the world”, p. 103. По-сетне
става ясно, че гореспоменатият Джеймисън наистина говори в този смисъл (It seems easier for us today to imagine the
thoroughgoing deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late capitalism; and perhaps that is due to
some weakness in our imaginations) в Jameson, Fredric, ‘The Antinomies of Postmodernity’, in The Cultural Turn: Selected
Writings on the Postmodern, 1983-1998 (Verso, 1998), pp. 50–72, а повече от десетилетие по-късно (2003) скрито се
автоцитира. Жижек от своя страна цитира Джеймисън в Living in the End Times (London; New York: Verso, 2010), p. 334;
‘The Spectre of Ideology,’ въведението към неговия сборник Mapping Ideology (Verso Books, 2012), и директно повтаря
„мотото” в речта си по време на Occupy Wall St: Zizek, Slavoj, ‘Slavoj Žižek’s Speech at Liberty Square’, Carlygsdrafts, 2011
<https://carlygsdrafts.wordpress.com/2011/10/10/slavoj-zizeks-speech-at-liberty-square/> [accessed 19 July 2015]
6

Неомарксистите като Жижек често се позовават на онова ungeheure Warensammlung от началото на Капитала на К. Маркс.

7
Shaviro, Steven, ‘MELANCHOLIA or the Romantic Anti Sublime SEQUENCE 1.1 2012’, Scribd , p. 9, <http://
reframe.sussex.ac.uk/sequence1/1-1-melancholia-or-the-romantic-anti-sublime/> [accessed 14 May 2015] и препраща към Brassier, Ray, Nihil Unbound Enlightenment and Extinction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), p.
205-239.
8

Abel Gance, ‘La Fin Du Monde’ (End of the World), 1931
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едноименен фантастичен роман на астронома Камий Фламарион от 1894 г.9, но
някои намират връзка и с краткия разказ на Едгар Алън По: Разговор на Ейрос и
Хармиона (1839)10, в който на чисто сюжетно ниво става дума за комета, която
се сблъсква със земята.11 Приликите с романа на Фламарион също не отиват
далеч отвъд тази номинална прилика.
Накратко, филмът на Ганс представя света в ситуация на голяма тревога – комета наближава земята и вероятността за сблъсък съвсем не е
малка. Марсиал Новалик, знаменит астроном, първи открива опасността и
съобщава за нея. Този трезв и деен герой – героят на разума – има брат,
Жан, мечтател, поет, идеолог с нежна душа и мащабна социална визия.
И двамата братя са влюбени в една жена, Женевиев, която споделя любовта на романтичния брат. Той обаче вижда себе си като страдалец за
човечеството и в момент на душевна изнемога оставя „завет”, който
предвижда Марсиал и Женевиев да осъществят смелия социален проект
на Жан, а след трагична случка последният губи разсъдъка си и изчезва
от полезрението на зрителя. С наближаването на кометата бруталният
капитал в лицето на Шомбург се опитва да извлече облаги, докато Марсиал и Женевиев оказват съпротива, усвоявайки радиоефира и вестниците,
за да могат да осъвестят навреме хората (навреме за какво?). В крайна
сметка те успяват, но междувременно Женевиев е съблазнена от „злодея”
и загива заедно с него. Кометата отминава, земята е засегната, но само
частично. В неизвестност до края, людете реагират различно на заплахата – някои се обръщат към вярата, други се отдават на хедонизъм. Накрая,
в състояние на висока апокалиптична температура, светът се обединява
в името на едно мирно бъдеще и това решение се взима на събрание на
Обществото на нациите в момента на най-близко съприкосновение с кометата. Последният кадър на филма представя безбурен пейзаж с орач, който
обработва земята си.
Освен очевидно заимствания момент с кометата, ние наистина можем да разпознаем и други не така буквални паралели с книгата на Фламарион. Значителна
част от текста на романа12 разказва за мащабно събрание със световно представителство в полукръглата централно-институционна зала от далечното бъдеще
(ХХV век), построена на мястото на кратера, образувал се от големия взрив на
9
Camille Flammarion, La Fin Du Monde (Paris, 1894); преводът на английски излиза от печат още същата година Flammarion, Camille, Omega: The Last Days of the World (New York: New York: Cosmopolitan Pub. Co., 1894).
10

Edgar Allan Poe, ‘The Conversation of Eiros and Charmion’, in Tales of the Grotesque and Arabesque (Philadelphia:
Lea and Blanchard, 1840), ii, 110–15 <https://en.wikisource.org/wiki/Tales_(Poe)/The_Conversation_of_Eiros_
and_Charmion> [accessed 15 July 2015].
11

Кометата не точно се сблъсква, доколкото е съставена от газове и най-вече кислород, а по-скоро обема Земята. За разказа на По вж. Douglas Robinson, ‘Poe’s Mini-Apocalypse: ”The Conversation of Eiros and Charmion”’,
Studies in Short Fiction, 19 (1982), 329–37; Christian Kock, ‘The Irony of Oxygen in Poe’s ”Eiros and Charmion”’,
Studies in Short Fiction, 22 (1985), 317. Ироничен или не, разказът на Алън Едгар По е изпълнен с библейски
алюзии и цитати. Разговорът се води между двама „възкресени” (единият от които – непосредствено преди
началото на разговора) в Еден.

12
Flammarion, Camille, Omega: The Last Days of the World (New York: New York: Cosmopolitan Pub. Co., 1894),
p. 40-134ff
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анархисти в далечния ХХ век13. Събранието е посветено именно на опасността
от сблъсък с наближаващата земята комета, но всъщност представлява (за разлика от филмовата асамблея, която има изключително политически патос и цели)
едно обстойно излагане на различните популярни в края на ХIХ в. тези за евентуалния край на живота на земята14, финиширайки с чисто богословски спорове
за възкресението.15 Също както във филма на Абел Ганс, с приближаването на
събитието Фламарион описва извънмерното засилване на религиозното чувство
из целия свят. Кометата нанася големи щети най-вече с бурите, които предизвиква, преминавайки в непосредствена близост до земята.16 Дотук обаче свършват
приликите с филмовото произведение. Абел Ганс ни предлага (поне в замисъл) едно
много по-компактно произведение, в което фокусът на събитията не напуска периметъра на съвремието му. То е част – единствената действително реализирана
част – от грандиозните планове на режисьора за интернационална инструментализация на кинематографа в сътрудничество с Обществото на нациите.17
Най-важното обаче е, че бидейки заснет между двете световни войни, неговият
сюжет предлага значително по-осезаем политически и социален оптимизъм. Съвършено ведро в самия край на действието – когато напрежението достига своя пик и
кометата е на път да се разбие в земята, протагонистът взима думата на споменатото мащабно международно събрание и предлага мирен съюз между всички народи и основаването на Генерални европейски щати, което е прието с аплодисменти.
Виждаме близки портрети на световните лидери, които одобрително потвърждават участието на държавите си в новосъставения съюз. Скоро след това започват
катаклизмите, причинени от твърде наближилата комета (ние ставаме свидетели
на това още в заседателната зала, където начеват разрушенията).18 Същественото в сюжета на Абел Ганс е, че дори при явна и непосредствена възможност за
13

Годината на взрива е 1950.

14

Flammarion, Camille, op. cit., p. 75-91: сушата се изравнява и бива залята от световния океан; p. 91-97:
водата изчезва; с. 97-104: настъпва ледникова епоха; p. 107-111: слънцето ще изстине – окончателната теза.
15

Ibid. 122-134ff

16

Следва дълъг фантастически разказ за последвалата история на света, за обществената криза и излизането от нея (в който фигурират социалистите, макар не те да са осъществителите на новия справедлив ред).
После обемна мечтателна визия за „еволюцията” на постигналото социално съвършенство човечество чак до
изстиването на слънцето и смъртта на последните двама земни обитатели – мъжът Омегар и жената Ева. Душите им са отведени от духа на Хеопс (по това време Тутанкамоновата гробница още не е открита) на Юпитер,
където е новото им обиталище и мястото откъдето ще започне наново животът. Последната глава на книгата е
наречена, съвсем оптимистично, „Алфа”.

17
Ганс е автор на множество проекти, между които си заслужава да се споменат три непосредствено свързани с темата на разглеждания филм. Първият, от 1928 г., има за цел основаването на кинематографична
секция на Обществото на нациите, която да продуцира филми с международен мащаб и да допринесе за
сближаването на народите. Към тази секция Ганс предвижда Секция за наблюдение и практическа утилизация
на световните психологически сили от Обществото на нациите, която спечелва одобрение в Женева. Вторият
проект (1929) предвижда поредица от филми под общото название „Великите посветени” (Les grands initiés),
която начева от Страстите Христови и продължава с теми за Буда, Моисей, Кришна, Мохамед и Конфуций. За
кулминационен край Абел Ганс планира два филма: „Краят на света” (La fin du monde) и „Благовещение” (L’annonciation). За подробности, вж. King, Norman, Abel Gance: A Politics of Spectacle (BFI Pub., 1984), p. 164. Част
от документите са публикувани в Icart, Roger, Abel Gance, ou, Le Prométhée foudroyé (L’AGE D’HOMME, 1983), p.
Icart, Roger, Abel Gance, ou, Le Prométhée foudroyé (L’Age d’homme, 1983), p. 223-225 (Documents vii, Projet de
M. Abel Gance sur une Société mondiale de films).
18

Използвани са спецефекти от различен вид и с неравно качество – оптични (деформация на образа), каше
(срутването на част от залата върху заседаващите). Някои от тях изискват усилие на чувството за условност
дори при съвременниците на филма.
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край на света налице е ентусиазмична социалнополитическа стратегия.
Тук е навярно мястото да проблематизираме определянето на подобни филми
като „есхатологични”.
Изглежда е налице някакво убеждение, че есхатонът неотменно предполага край
на света (или краят на света се възприема като иудео-християнското очакване
на есхатона).
Дали обаче това е така? Авторитети в тази област като Джон Манусакис и
митроп. Иоан Зизиулас ни съветват да стоим настрана от разкази за катаклизми и катастрофи19, а Юрген Молтман направо заявява20, че всички подобни идеи
и фантазии – навярно съвсем апокалиптични – въобще не са християнски, доколкото християнското очакване за бъдещето не се фокусира върху края на живота
или историята, или пък света, а по-скоро върху началото. „Ако есхатологията,
заявява Молтман, не беше нищо повече от „финалното разрешение” на религията за всички въпроси, разрешение, което позволява тя да има последната дума,
то тогава тя щеше да представлява особено неприятна форма на богословски
догматизъм, ако не и психологически тероризъм.”21 Откровението на Иоан обаче,
при цялата си апокалиптична образност, ни представя една трансформация на
света – неговото обновление – а не разрушение: И Седящият на престола рече:
ето, всичко ново творя (Откр. 21:5). Християнската есхатология е запомнената
надежда за възкресението на разпнатия Христос и следва христологичната „схема” (раждане, страсти, смърт и възкресение) във всичките  лични исторически и
космически измерения: в края е началото.22 В такъв смисъл странното събрание,
с което завършва разказа си филма от 31-ва г. и на което се поставя ново всеобщо политическо начало, е по-близо до някакъв светски „политически есхатон”.
Всъщност объркването на есхатона с края е привиждането му като telos23.
Според християнската теологическа визия обаче есхатологичният център не
е един и не е фиксиран в бъдещето, а се разгръща като напрежение между
две есхатологични възлови точки – между „вече” на Въплъщението и „още не”
на Парусията (Иоан 4:23; 5:25)24. Есхатонът е ситуиран извън историята и
по тази причина въпросът „кога” е лишен от смисъл. Ако това уточнение на
концепта за „последните неща” прави невъзможно определянето на филми от
рода на Армагедон, Краят на дните25 и др. като „есхатологични”, то добавя
19
Neal DeRoo and John Panteleimon Manoussakis, Phenomenology and Eschatology Not yet in the Now (Farnham,
England; Burlington, VT: Ashgate, 2009), p. 71
20
Jürgen Moltmann, ‘Is the World Coming to an End or Has Its Future Already Begun? Christian Eschatology,
Modem Utopianism and Exterminism’, in Future as God’s Gift: Explorations in Christian Eschatology, ed. by David
Fergusson and Marcel Sarot, The Society for the Study of Theology (A&C Black, 2005), p. 130.
21

Jürgen Moltmann, The Coming of God: Christian Eschatology (Fortress Press, 2004), p. xi.

22

Ibid.

23

Neal Deroo and John Pantaleimon Manoussakis, op.cit, p. 72.

24

„Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина...”; „Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще
оживеят” (курсивът мой).
25

Hyams, Peter, End of Days, 1999.
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дори допълнителни интерпретативни възможности за по-ранния Край на света
(1931). Абел Ганс наистина показва двата есхатологични възела, макар и по
един нееднозначен начин. Самото начало на филма ни представя събитията
около Страстите Христови, което се оказва Пасионна „игра”, изпълнявана в
църковната сграда. Виждаме в близък план Христовото лице, иконографски
увенчано с трънения венец, и чуваме последните думи преди смъртта на Кръста.26 После камерата се изтегля и кадърът обхваща цялата композиция около
Разпятието, с Мария Магдалина, Св. Богородица и ап. Иоан в непосредствена
близост, както и римските войници и иудейската тълпа. Тази илюзия-изненада,
когато гледната точка се сменя и става ясно, че това не е библейски исторически филм, а църковно представление с разнообразна публика27, е специално
замислена от Абел Ганс. Ролята на Христос е изпълнявана от Жан Новалик28, а
красивата Мария Магдалина е неговата любима Женевиев. Сред зрителите са
основните действащи лица – братът Марсиал, злодеят Шомбург и т.н. Кръстното „вече” на театралното „въплъщение” на героя се реализира в отчетлив
семантичен диалог с финалната реч на Марсиал Новалик пред конгреса на Обществото на нациите, с която той успява да постигне единението на всички
„нации” в Световна държава (Съединени европейски щати, включващи и САЩ)
в самия момент, когато кометата преминава в опасна близост.
В този смисъл братята Жан и Марсиал – идеологът и изпълнителят – представляват две „лица” или по-скоро две проявления на един христологичен герой. Този
тип двоящ се образ не е нещо ново за Абел Ганс. Норман Кинг смята това „отместване” за „един от най-интересните аспекти на филмите на Ганс”.29 В случай
обаче, че решим да пренебрегнем тази херменевтична стратегия, остава налице
фактът, че в епилога, запазен в поне една версия на сценария (и за който не се
знае дали е бил заснет), се е предвиждало Жан Новалик, накрая отново в ясно съзнание, да броди анонимен сред парижката тълпа, събрала се да почете делото му.
Тоест налице е финално явление на героя, което в контекста на христологичния
замисъл на Абел Ганс подканя да бъде интерпретирано като „второ пришествие”
или пък като изпълнение на заключителното обещание от евангелието на Матей:
„и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20). Накратко, независимо дали възприемаме обединителното заседание на народите като
26

„...а около деветия час Иисус извика с висок глас: Или! Или! лама савахтани? сиреч, Боже Мой, Боже Мой!
Защо си Ме оставил?” (Мат. 27:46); „... Елои, Елои, лама савахтани?...” (Мар. 15:34).

27

В един от запазените варианти на подробния сценарий (King, Norman, op. cit., p. 109ff) Абел Ганс пише: „Всичко в курсив трябва да бъде подчертано – то трябва да остане завинаги начертано с огнени образи в погледа на
зрителя... Христос, само огромно лице. Викът му раздира вътрешността на бъдещето. Или, или, лама савахтани...
28

Чиято пък роля се изпълнява от самия А. Ганс.

29

King, Norman, op. cit., p. 132ff. Героят злодей обичайно бива представен и веднага „маргинализиран”, изместен от фокуса на събитията, защото за зрителя той има само второстепенно значение. Неговата функция като че
ли се състои в това да „отвори пространство в наратива”, като обезпечи централността на двоящия се герой. Тук
трябва да отбележим, че двоицата не винаги е така безпроблемна, както в Краят на света. Много често между
двете „лица” има своеобразна борба. Така е например в Аз обвинявам! (1919/1939 – Жан Диаз и Франсоа Лорен) или пък в двата варианта на Mater Dolorosa (от 1917 и от 1933 г.), където д-р Берлиак, педиатър, отдаден на
призванието си, пренебрегва своята жена, която пък се влюбва в неговия най-близък приятел (в първата версия)
или в собствения му брат (във втората), който е чувствителен и талантлив писател. В крайна сметка приятелят/
братът жертвено се отказва от любовта си в името на своето alter ego. Cf. Gance, Abel, J’accuse!, 1919; Gance, Abel,
J’accuse!, 1939; Gance, Abel, Mater Dolorosa / The Torture of Silence, 1917; Gance, Abel, Mater Dolorosa, 1933.
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есхатологичния полюс на „още не”-то на „Парусията”, или пък това ще е замисленото (но незапазено или неосъществено) от Ганс „второ явление” на Жан Новалик
накрая сред тълпата, този втори есхатологичен полюс несъмнено е налице.30
Още повече – самата наличност на политически проект говори за възприемането на катаклизма, предизвикан от кометата, не като край, а по-скоро за
смисъла му на ново начало – не духовно, разбира се, а политическо. В режима на
политически оптимизъм, който за кратко владее Европа в периода между двете
войни, този филм предлага проект за политическо „спасение”.
Любопитно е в такъв случай да видим какъв собствено идеологически нюанс съдържа сюблимната фантазия на Ганс. В един особено драматичен диалог между
двамата братя Новалик Жан цитира, сякаш пророчески, не друг, а именно анархиста Кропоткин: „Има такива епохи в живота на човечеството, когато се чувства необходимост от грандиозно потресение, от катаклизъм, който да пробуди
обществото от вековната му дрямка”31. По-сетне, непосредствено преди да
падне в умопомрачение, става ясно, че Жан наистина е предусетил „края на света”, предвиждан от неговия брат-астроном вследствие на сблъсъка с кометата
Лексел. И именно за него, като за решаващия катаклизъм, който трябва да промени света, той е писал/записал в завещанието си – „Старият свят ще свърши.
Чувствам, че част от света ще се спаси. Оставям на теб, Марсиал, средствата да осъществиш това спасение... като се възползваш от катастрофата, да
преобразиш сърцата на людете... да научиш човеците да се разбират и да се
обичат”. Тук очевидно става дума за етическа цел, за „етическо спасение”, което обаче трябва да се постигне с политически цели. С характерно просвещенски патос завещанието на Жан дава предписания на „англоговорещите братя”
за основаването на States-General of the Universal Convention, което и е средството за постигане на „спасеното” общество. Филмът съдържа и множество други
религиозни препратки32, някои от които твърде наивно-сантиментални.
Чисто кинематографично впечатляващо е и предаването на катастрофите,
предизвикани от кометата в световен мащаб – бурите, потресението, тълпите с техните хаотично-отчаяни движения. Изпитаните вече от Ганс в ше30
Този христологичен образ на Жан и Марсиал Новалик е толкова отчетливо единен, че авторите Tsikounas,
Myriam и Sébastien Le Pajolec на Imaginaires urbains du Paris romantique à nos jours (Paris: Éditions Le Manuscrit,
2011), p. 56-57, дори не забелязват (или паметта им изневерява), че става дума за двама братя, а не за един
и същи герой. Интересни са катастрофичните паралели с Clair, René, ‘Paris Qui Dort’ (Париж, който спи), 1924,
Luitz-Morat, ‘La Cité Foudroyée’ (Градът, поразен от мълния), 1924 и псевдо-документалния Cavalcanti, Alberto,
‘Rien Que Les Heures’ (Нищо освен времето), 1926.
31

Kropotkine, Pierre, ‘La Nécessité de La Révolution’, in Paroles D’un Révolté (Paris: C. Marpon et E. Flammarion,
1885), p. 17. Любопитно е, че съчинението е писано на френски и издадено за първи път във Франция от издателската къща на Ернест Фламарион, брата на астронома Камий Фламарион, споменатия автор на фантастичния роман „Краят на света”, издаден също там (можем дори да си помислим, че идеята за двоицата герои
Марсиал и Жан Новалик би могла да е подсказана на Абел Ганс от ситуацията с братята Фламарион). Руски
превод на това съчинение се появява по-късно, вж. Кропоткин, Петр, ‘Необходимость революции’, в Речи бунтовщика, Размышляя об анархизме (Москва: Книжный дом „ЛИБРОКОМ”, 1906), с. 9.

32
В поне един от оцелелите сценарии е налице епизод, в който след Пасионната игра героите се срещат в
гримьорните и там „отрицателният персонаж” Шомбург си слага маската на дявола, с което предизвиква шок
у „невинната” тогава още Женевиев. Като почти нелепо може да бъде определено „видението” на разпнатия
Жан, което получава тя в момента, когато заедно с Марсиал откриват завещанието на му.
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дьовъра му Наполеон33, но все още дръзки по това време и двойни и тройни
експозиции, непривични гледни точки и движения на камерата са експлоатирани в предел. Използвани са документални кадри от горски пожари, морски
бури, изригващи вулкани и религиозни събрания от всички краища на света.
Нещо повече. Доколкото Краят на света е първият звуков филм на Ганс и първият въобще звуков френски филм, независимо от лошите технически условия,
които стават причина за съмнителните от звукова гледна точка резултати,
кинематографистът се опитва да „играе” и с този нов компонент на киното.
Той буквално „пренася” множеството наслагвания на образи и в новата аудиосреда. По време на бедствените сцени ние чуваме своеобразна „симфония” от
насложени звукови елементи – синтетични звуци, отдавна привични за съвременното ни кино, но тук за първи път използвани за онагледяване на приближаването на космическото тяло, викове и шумове, различни музикални елементи.
Циганският оркестър, който забавлява апокалиптичната оргия в дома на Верстер, се сменя от тържествените звуци на Dies irae34 – този до голяма степен
преекспониран апокалиптичен химн, който срещаме знаково и в други свързани
с есхатологичната тема филми. Редно е да споменем за хаотичния и неравен
визуален и звуков монтаж (адекватен единствено за бедствените сцени), за
който обаче едва ли имаме право да се изкажем категорично, тъй като от
историята на филма със сигурност знаем, че той е бил безобразно „окастрен”
без участието на автора, за да се впише в стандартното „гледаемо” време.35
Идеологията зад Краят на света не е еднозначна, както не е еднозначна позицията на самия Ганс. Той очевидно е впечатлен от анархизма на Пьотър Кропоткин – всъщност Жан Новалик пророчески цитира на брат си Марсиал част от
„Необходимостта от революция”. Смисълът обаче, който този цитат добива в
контекста на филмовия сюжет, отмества централния патос на Кропоткин. Когато последният говори за необходимото „потресение” или „катаклизъм”, който
да преобърне така сложилия се ред, той съвсем няма предвид природно бедствие,
33

Gance, Abel, Napoleon, 1929.

34

„Този ден е ден на [Божия] гняв, който ще превърне света в прах...”

35

Известно е, че заснетият и монтиран от Ганс филм има дължина не по-малко от 5250 м, т.е. повече от три
часа продължителност, а когато бива закупен от Жак Хаик за галапрожекцията в зала „Олимпия” на 24 януари
1931 г., дължината му е била не повече от 2800 м, или едва стотина минути. Вж. Icart, Roger, op. cit., p. 216.
Но дори и този осакатен вариант на филма, от чието авторство Абел Ганс се е отказал (запазил е единствено
правата си на сценарист и художествен инициатор), е дълго време неизвестен за голяма част от критиката.
Запазен и пренесен на видеоносител остава един още по-скандален вариант, „скалъпен” за американската
публика три години по-късно под името Париж след залез или Краят на света (K. Ivanoff, Paris after Dark AKA
The End of the World, 1934), който, иронично наистина, превръща есхатологичния замисъл (колкото и претенциозен, романтичен и наивен да е той) в атракционно-апокалиптичен продукт като всички популярни заглавия,
споменати в началото на тази глава. В Mitchell, Charles P., A Guide to Apocalyptic Cinema (Greenwood Publishing
Group, 2001), p. 70-71, дори не се споменава друга версия на филма: „Този филм не е показван никога в САЩ
и според повечето източници La Fin du Monde се смята днес за изгубен [книгата е написана 10 години преди
официалното DVD издание на най-пълната запазена версия]... Американският дистрибутор Харълд Отън закупува правата на филма и го орязва до невероятните 54 минути. Ново въведение представя д-р Клайд Фишър,
който измънква някакви встъпителни думи, засягащи научното основание на филма. Американското издание
елиминира почти всички диалогични сцени освен няколкото с участие на Виктор Фарнсан (Марсиал Новалик)...
Абел Ганс, в ролята на сина на Новалик [авторът дори не знае, че всъщност Жан е братът], е бил централен герой във френската версия, но тук е сведен до едва няколкото момента на заден план...”. Филмът се прожектира
из страната, като рекламният лозунг е „Вижте Края на света! Сензация, надминаваща и най-смелите ви фантазии! И особено забележителна, защото МОЖЕ да се случи!”. Очевидно името на Ганс въобще не е фигурирало
в тази версия, а на мястото на режисьора стои В. Иванов, като сценарист е Андре Ланг.
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а както показва и самото заглавие на есето – нужна е революция. Революция,
която да срине из основи всички ретроградни институции (включително „официалната” религия) и да върне изгубената първична моралност на отношенията
между хората, при която всеки ще се равнява по най-добрите, стремейки се да
достигне по-голямото съвършенство за себе си, както е било (според Кропоткин) в неразвитото и неопорочено още общество.36 Заимствайки от Камий Фламарион идеята за космическото бедствие обаче, Ганс наистина само отмества
„революцията”, без да я елиминира напълно. Кропоткин (също като Абел Ганс) е
в известен смисъл политически романтик. Когато говори за революция, той съвсем няма предвид пролетарската революция на Маркс и още по-малко йерархията на Ленин (маса, класа, партия, лидер), а по-скоро революция от природно-аристократичен тип.37 Такава, каквато по-късно, по времето на замислянето на
разглеждания филм, се пропагандира във Франция от кръга около немарксистите
социалисти и Jeune droite. Мнозина отбелязват специфично шпенглерианско влияние у Ганс, както и елементи от синдикализма на Жорж Сорел.38
Политическата есхатология на Краят на света се разгръща между „страстите” на Жан Новалик и „второто пришествие” на Марсиал Новалик.
Филмът на Абел Ганс, както вече беше споменато, не е единичен представител
на есхатологичното кино, макар, наистина, подобни отчетливо есхатологично-структурирани филми да не са много.

2. Две лица на романтизма в кинематографията – Ганс и
Триер. Меланхолия39
Квазиесхатологичният (или дори антиесхатологичен) филм на Ларс фон Триер
Меланхолия е типичен продукт на модернисткия подход в кинематографията.
От Краят на света на Абел Ганс го делят 80 години и огромен опит – това е
периодът на цялата история на звуковото кино. Сякаш трудно бихме могли да
намерим друг критерий – освен разгледаната връзка с есхатологичната тема –
според който да редоположим двата филма. Изразително изключение обаче прави
привързаността на двамата автори (при Триер това не е постоянно положение)
към романтизма. „Романтизмът ще спаси светът” – заявява Абел Ганс. Триер
36

Кропоткин, Петр, loc. cit., p. 9-10: Чувства се необходимост от една грандиозна, неудържима революция,
която да разруши икономическия режим, основан на експлоатацията, спекулацията и лъжата и на политическата организация, построена върху господството на неголяма групичка, достигнала до властта с хитрост и
интриги... Първобитният морал, основаващ се на отъждествяването на всеки индивид с всички подобни нему,
е отстъпил място на лицемерния морал на религията...

37

Ibid, p. 9: Най-добрите люде от всички слоеве на обществото призовават за буря, която с огненото си дихание да очисти света от чумата, която го е заразила, и да унищожи ръждата...
38
Gance, Abel, Prisme. (Paris: Gallimard, Éditions de la Nouvelle revue française, 1930), pp. 97-101. В една непубликувана бележка, датирана „Ница, 23 март 1920 г.” – по време на заснемането на La roue – Ганс пише: „В
мен са и Ницше и Ленин. И това не е лесно да се съчетае. (CF/AG 51), цит по: King, Norman, op. cit., n. 2, p. 227,
Четейки Заратустра за първи път през 1915 г., Ганс казва, че сякаш за първи път виждал слънцето, Ibid, p.140;
n. 1, p. 227: Абел Ганс до Albert t’Serstevens, 30 юни 1915. Не бива да подценяваме егото на Абел Ганс, съдейки
от собствените му записки, той нарежда себе си рамо до рамо с великите творци и теоретици.
39

Von Trier, Lars, Melancholia, 2011.
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пък се опитва „да спаси” света в романтическия сантимент на своя иначе съвършено модерен (по антимодернизма си) филм.
Иронично е обстоятелството, че именно романтизмът на Абел Ганс, който
е типично универсалистки, го изправя срещу „меркантилистката система на
репрезентации”40, същата, която нашироко експлоатира Триер в своя „романтически” филм. Романтизмът на Ганс (схващан от някои като „елитистки популизъм”) обаче е политически – той се интересува от социалното формиране,
докато си остава защитник на духовно обединената сила, водена от върховна
лидираща фигура, под която обществото достига естественото си обединение.41 Въобще ролята на кинотворец не удовлетворява Абел Ганс, той се
опитва, с променлив успех, да бъде едновременно философ, майстор на техническите похвати, художник-писател, „равен на романтическите поети”42. Той
съзнателно прибягва към романтическия символизъм: художника като ангел с
криле от светлина или като Христос, страдащ за изкуплението на човека.43
Преобладават метафори на енергия: електричество, личен магнетизъм.44 В Краят на света високата технология е знак за висок дух – Жан Марсиал записва
завещанието си на различни езици на грамофонни плочи (тогава нова технология), новините се разпространяват по телеграф и радио (писмото от любимата му бива издухано от вятъра и той никога не го прочита), на прощалния пир
самият Морис Мартено свири „Лебеда” на Сен-Санс на току-що изобретения
си електрически инструмент „онд мартено” (1928 г.). Техниката, напротив, е
най-слабото звено в света на Меланхолия, както ще видим по-сетне – тя отдавна вече е загубила иновативното си очарование и се е превърнала в символ
на антиромантиката.
Ларс фон Триер живее във време, когато професионалисти като него получават
предимно похвали за качества, които във времето на формиране на киноизкуството, при несравнимо по-малко опит и технически възможности, са носели на
режисьорите тежка и безмилостна критика. Усилието на Триер да свърже романтически вътрешния личен опит и космическите реалности (пропускайки всичко

40

King, Norman, Abel Gance: A Politics of Spectacle (BFI Pub., 1984), p. 58.

41

King, Norman, op. cit., p. 146.

42

Critchley, Simon, Very Little – Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature (Psychology Press, 2004), p. 91:
Митологията на разума съдържа едно двустранно движение на възсъединение или хармонизация, при което
философът трябва да се научи да плува в морето на естетическата чувственост, а не-философът – опознат като
нововъзникналата маса народ (das Volk) – трябва да се научи да диша кислорода на разума. Патицевидната
птицечовка се превръща в образ на възсъединеното човечество. Митологията на разума ще бъде естетическата унификация на философия и поезия, на интелигибилното и практичното, и епистемологията и етиката,
чийто хоризонт ще бъде единството на людете. Когато хората станат разумни посредством дейността на новата
митология, а философите станат чувствителни, тогава „вечно единение ще царства помежду ни”.
43
В критиката си към Ганс Емил Вийермоз (Vuillermoz, Emile, « Napoléon », Le temps (9 Apr. 1927).) го нарича
„инвалид”, страдащ от романтизъм в „най-анахроничния и най-антимодерен” смисъл, който трябва да „очисти
ума и въображението си от идеята за сюблимното”, която по естеството си е чисто литературна, Рене Клер
(Clair, René, Cinéma D’hier, Cinéma D’aujourd’hui, Collection Idées, № 227 (Paris: Gallimard, 1970), p. 87-9) настоява, че кинематографията е наследник на поезията, която не е нито наративна, нито литературна, докато
романтизмът на Ганс е наследник на театрално-литературното.
44

King, Norman, op. cit., p. 12.
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стоящо помежду им)45 се окачествява като „късо съединение между дребните
тегоби на буржоазното общество и масивните нечовешки сили на Природата”,
като „нова Анатомия на Меланхолията” и „романтическа натурфилософия”.46 И
вместо да му се налага да брани своя романтизъм – той издевателства над
него: Меланхолия проектира „естетика, от която бих се разграничил при всички
обстоятелства... филмът „се състои от твърде много клишета отвъд мярата”,
а употребата на Вагнер е „дебелашка и вулгарна”47.
В твърде одобрителната си статия48 Робърт Синърбринк нарича Меланхолия
неоромантическа работа, като свързва естетиката на филма с тази на братята Шлегел, при която „романтическото произведение е способно да разкрива
„Абсолюта”49 индиректно чрез естетически средства” („употреба на фрагменти и на трансцендентална ирония като начин на съвместяване на поетическия
и философския дискурс...”). Не просто филмът на Триер бива оценен като сполучил в романтическите си цели, но дори самите му тези цели според автора
(през Жак Рансиер) го правят кинематографичен par excellence, защото киното
е форма на изкуството, чийто принцип – „единството на съзнателна мисъл и
несъзнавана перцепция”, е бил изработен именно в Шелинговата система на
Трансценденталния идеализъм (1794) сто години преди появата му.50 Със своята
способност да комбинира механичните записи на събитията със съзнателната
интенционалност на филмовия творец, „киното, с несъзнаваното си око [....]
разиграва романтическата концепция за творбата като идентичност на несъзнавания и съзнавания процес”51.
Следва продължение

45
Критиците на Триер често казват, че в последните два филма, Antichrist и Melancholia, режисьорът привнася
съвсем нова черта към своята херменевтика на жертвата, ако не свръхестествена, то поне просто романтическа, имайки пред вид взаимоотношението между микрокосмос и макрокосмос.
46

Shaviro, Steven, ‘MELANCHOLIA or the Romantic Anti Sublime’, Sequence, 2012, p. 7.

47

Carlsen, Per Juul, ‘The Only Redeeming Factor Is the World Ending’, Film (Danish Film Institute), 2011 <http://
www.dfi.dk/Service/English/News-and-publications/FILM-Magazine/Artikler-fra-tidsskriftet-FILM/72/The-OnlyRedeeming-Factor-is-the-World-Ending.aspx> [accessed 15 July 2015].

48

Sinnerbrink, Robert, ‘Anatomy of Melancholia’, Angelaki, 19 (2014), 111–26.

49

Cf. Critchley, Simon, loc. cit.

50

Rancière, Jacques, Film Fables (Oxford: Berg, 2006), p. 166.

51

Ranciere, Jacques, Aesthetics and Its Discontents (Polity, 2009), p. 5, 9. Garneau, Michele, and James Cisneros,
‘Film’s Aesthetic Turn: A Contribution from Jacques Ranciere’, SubStance, 33 (2004), p. 113-114.
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Антоанета Дончева

СИЯЙНАТА БОЛКА НА
ОТСЪСТВИЕТО.
СКУКА И НАДЕЖДА В ОЧАКВАНЕ
НА ГОДО НА САМЮЪЛ БЕКЕТ
... в отсъствието, може би, там съм длъжен да се върна, това го знам...
С. Бекет
Темата на тази статия е на пръв поглед несъстоятелна и в това се крие
нейното предизвикателство: да предложи една, ако не противоположна, то допълнителна интерпретация към превърналата се вече в мит и апотеоз на безсмислието и безнадеждността пиеса на С. Бекет В очакване на Годо. Моята
цел ще бъде да ви представя теза, толкова абсурдна, колкото и тази – да си
представите Сизиф щастлив.
Какво е В очакване на Годо – мит за надеждата ли е, или за безсмислието на
човешкия живот?
Кой говори в книгите на Бекет? Кое е това неуморимо „Аз”, което изглежда,
че винаги казва едно и също нещо? На какво се надява то? На какво се надява
авторът, който трябва да е някъде? На какво се надяваме ние, когато четем?
Или може би той е влязъл в кръг, в който се върти в неяснота, воден напред от
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скитащата се реч, реч, която не е лишена от смисъл, но е лишена от център,
която не започва и не свършва…1
Бекет изправя в съдбоносна битка „безкрайната скука от живеенето, досадата
от нещата, които стават или не стават, ужаса от един разклащащ се свят
и шума от времето, което блъска деликатните чувства, които произлизат от
тръпката, която ни прави чужденци за нас и в самите нас”2 срещу надеждата,
която е интуитивното ни знание за ненакърнимия смисъл на живота, за неговия
дълбок и тайнствен произход, защото – Какво правим ние? Там е въпросът. Ние
имаме щастието да го знаем. Да, в този огромен хаос едно-единствено нещо е
ясно: ние чакаме да дойде Годо.3
Скуката срещу надеждата, навикът срещу играта, смъртта срещу живота! Това
са „скромните” измерения на проблематиката, обагряща най-ярко очакването
(на Годо) на Бекет.
Във феномена – чакане или в очакването на... – времето замества кръвта на
Аз-а. Без него нямаше да знаем как протичат миговете, нито дори, че те съществуват, защото именно там те придобиват плътност като капки разтопено олово – растат, умножават се до безкрай или замират като притихнал вулкан
под натиска на надеждата.
Там Аз-ът е върнат в себе си.
Очакването е гранична ситуация – праг, който обединява и разделя – нестабилен въжен мост, който свързва двата края на бездната битийно време-персонална идентичност, по който Аз-ът може да премине и да открие своята истинска
автентичност – себе си, или да разбере, че това е невъзможно.
Пространствено-времевият континуум на очакването наподобява затвор, остров
на изгнанието, той е празнина – черна дупка в линейното време: той е границата
между настояще и бъдеще, но настояще без минало, защото е забравено, и бъдеще, което сякаш никога няма да настъпи. Очакването е топос с такава вътрешна
интензивност и тревожност, защото е избраното безвремие на пропитото от
време човешко същество: то е застопоряването на ръба на пропастта, поглеждането навътре. Резултатът от попадането в това измерение е разкъсваща
контракция, породена от чувството за безкрайно разширяваща се и в същия миг
изчезваща темпоралност, и се разполага в следната координатната система:
Минало, където нещо е останало недовършено, неизяснено, неизказано, неразкрито.

1

Blanchot, M. The Book to Come, Stanford, California, 2002, p. 210.

2

Cioran, Е. М. Le crepuscule des pensees (Amurgul Gandurilor), Paris, L’Herne, 1991, цитирано от Литературен
вестник, год. 14, бр. 6 (11-17 февруари) 2004.

3

http://chitanka.info/book/4561-v-ochakvane-na-godo.
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Настояще, което се преживява като липса, празнина, ущърбеност на битието и
очакване то да бъде запълнено.
Бъдеще, обагрено едновременно със страх и тревожност, че копнежът може да
бъде напразен и желаното да не се състои.
Очакването е магично пространство, обещаващо разкриването на някаква тайна и разкъсващо ежедневния ни опит.
Бекет поставя на везните на битието безсмислието и скуката, кризата на Аза, драматичната тревожност на човека, кореняща се в неговата темпоралност
в противовес на неизкоренимата светлина на надеждата, обагрена от устойчивите характеристики на homo ludens.

1. Времето – нелечимата болест
Направих всичко възможно да се въртя в кръг, надявайки се, че по този начин се движа по права линия.
Бекет, Молой
Феноменът на чакането или в очакването на (Годо) е ярък израз на две от основните проблематики, които се обособяват като централни и основополагащи
в търсенията на философията и изкуството на XX в., продължаващи и днес:
това са „времето” и „Аз-ът”, преживяващ това време по уникален и специфичен
начин. Всъщност това са двете страни на голямата тема в културния живот
на Европа през изминалото столетие – кризата на персоналната идентичност.
Драмите и романите на Бекет описват разочарованието в европейския светоглед, чиято кулминация настъпва със събитията от първата половината на ХХ в.
Според Лиотар краят на модернизма предизвиква три вида социално разстройство или културен вакуум: разпад на обществените връзки, криза на персонална
идентичност и загуба на чувството за темпоралност. В същността си антиреалистичният модернизъм (Лукач, Идеология на модернизма) е нихилистичен, тъй
като представлява реакционистка форма на „религиозния атеизъм”, при която
едно трансцендентно означаващо просто се заменя с друго – небитието заменя
Бог като обект на надеждата за спасение. Това е форма на религиозен атеизъм,
пише Лукач, фокусираща цялата надежда върху трансцендентността, разбирана
като чисто отсъствие. Без подкрепата на Бог човекът се оказва изолиран и
безпомощен в свят, лишен от приемливо метафизично решение.
Пиесите и романите на Бекет илюстрират именно тази криза на Аз-а на индивида, неговото объркване и терзание. Персонажите му са митологичните герои на
съвременния свят: техният подвиг не се състои в това да убиват чудовища, да
открият Златното руно, да спечелят Троянската война, а да се промъкват през
дългите нишки на времето (How it is), да се скитат в лабиринта на собственото
си съзнание, завинаги изгубени. Те са смазващо негероични и жалки.
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В есето си „Пруст” (1930) Бекет описва времето като двуглавото чудовище
на проклятието и спасението… и като враждебна превъзхождаща сила по отношение на индивида.4 Съвременният човек чувства „времето като рак”, като
неизлечима болест, която го превзема и разяжда.
Няма бягство от часовете и дните. Нито от днес, нито от утре. Няма бягство
от вчера, защото вчера ни е деформирало или е било деформирано от нас...
Вчера не е преминат километражен камък, а дневен камък по овехтялата железопътна линия на годините, неизлечима част от нас, в нас, тежка и опасна.
... ние сме в позицията на Тантал, с тази разлика, че си позволяваме да бъдем
подложени на неговите мъки.5
Всички герои на Бекет живеят в мъчителния свят на своите вътрешни преживявания, където времето е спряло или повтарящо се еднообразно. Това е време, в
което всичко, което то съдържа (например Аз-а), е лишено от всякакво бъдеще
и в основата, на което лежи едно безкрайно повтарящо се настояще, към което
ние вече не принадлежим. То деконструира и прави невъзможно удържането на
идентичност (липсата на памет у героите му) и трансцендентното означаващо. И не съществува нищо подобно на освобождение, все едно сме преминали
отвъд времето, но не е епифания, която да ни пренесе към вечността, а по-скоро сме доставени отвъд – към времето... като отсъствие или неутралност…
Време без събитие, без проекти, без възможност6.
Очакването е топосът на срещата на две противоположни екзистенциални категории – скуката срещу надеждата – най-силното и упойващо лекарство срещу
безсмислието на битието.
В сърцевината и на двете тупти времевостта на човека.

2. Скуката и надеждата – среща и движение по острието
на времето
2.1. Скуката
Тя все още е далече, когато ни отегчава тази книга или онази пиеса, онова
занимание или точно тази леност. Тя започва да се разкрива, когато „някак е
скучно”. Дълбоката скука, стелеща се в дълбините на човешкото битие като
тиха мъгла, потапя всички неща, люде и така всеки един сред тях самите в
едно удивително безразличие. Тази скука разкрива съществуващото в цялост.
Хайдегер, Що е метафизика?

4

Beckett, S. Proust, New York, 1957, p. 1.

5

Ibid. 3.

6

Bruns, G. L. Maurice Blanchot: The Refusal of Philosophy, Baltimore, 2005, p. 210.
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Скуката е феномен на модерните времена: Думата boredom (отегчение, скука,
досада) се среща в английския език не по-рано от 1760 г. и има прогресираща честота на употреба, а немската дума Langeweile възниква две десетилетия преди
това и има древнонемски предшественици. Скуката предполага субективност, с
други думи – самосъзнание: Аз-ът трябва да възприема себе си като индивид, който
търси смисъл – в света и в самия себе си. Без този копнеж по смисъл тя не може
да възникне, защото е означаемото на неговата загуба, чувството за безплодност
на всяко усилие и липсата на трансцендентен център. Скуката е синоним на погнусата на Сартр, която превръща „времето в тъмна локвичка в нозете ни”.
Съвременният човек губи себе си, разтваря се в бездънното, неназовимото
Нищо, защото скуката е не само вътрешноприсъщо състояние, а се обуславя и
от обкръжаващия ни свят, тя е битийно обагрена.
Какво по-страшно има от безкрайната скука на живеенето, от досадата на
нещата, които стават или не стават, от ужаса от един разклащащ се свят и
шума на времето, което блъска нашите чувства, ще запита Чоран7, и откъде
произлизат те, ако не от тръпката, която ни прави чужденци за нас и в нас
самите, защото скритите пещери плашат по-малко от празнината, която се
разтваря всеки път, когато погледнем към подземието на своето битие.
Актуалният философски въпрос днес според Бодрияр възниква като резултат от
скуката и звучи така: Защо съществува само Нищото, а не Нещо?
За целите, които си поставям, ще интерпретирам емблематичната драма на
Бекет, станала и своебразно лого на литературните търсения на ХХ в., през широкоизвестния древногръцки мит за Пандора или по-скоро през двойната призма
на класическия разказ и неговата интерпретация от Шопенхауер.
Митът за Пандора (надарена с всичко) става известен най-вече след разказа
на Хезиод в Дела и дни и в Теогония. Пандора отворила съд, в който били затворени бедите и неволите, и те се разбягали по земята. На дъното останала
само надеждата. Шопенхауер обаче тълкува древния мит по съвършено различен
начин – оставя на хората скуката вместо надеждата.
Бекет чете Шопенхауер през целия си живот и то не само заради блестящия му
стил, както твърди, а най-вече защото се родее с песимизма на философа. Една
от причините за страданието на човека според Шопенхауер (както знаем и не
само) е в резултат на неговата времевост, водеща до болезнено преживяване
на крайността на битието. Това става на първо място, защото при него всичко
това бива засилено от мисленето за отсъстващото и бъдещето. Всъщност
едва чрез него в съществуването на човека навлизат грижата, страхът и надеждата, тогава обаче те го тормозят много по-силно...8
7

Cioran, Е. М. Le crepuscule des pensees (Amurgul Gandurilor), Paris, 1991.

8

Шопенхауер, А. Допълнение към учението за страданието на света, § 148, В: Парерга и паралипомена, С.,
с. 200.
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В есето си „Пруст” Бекет пише: „Смъртта е смърт, защото времето е смърт.
То те погребва песъчинка по песъчинка, без значение дали си жив или мъртъв”9 – под силното влияние на автора на Светът като воля и представа. За
него махалото на човешкия живот се движи между две противоположни точки –
страданието, което е прозорецът към реалността, и скуката, която е много
по-ужасна от него, защото е най-дълготраещата от всички злини. Тези мисли
на Бекет хвърлят светлина върху естетическата му програма и определят
до голяма степен насоката на тълкуване на творчеството му. Антиномията
страдание – скука при него е разрешена в полза на последната. Той е на мнение,
че вместо да изграждат утопии, съвременните автори трябва да се потопят
в „естетиката на скуката”. Неговият литературен проект се ражда от убеждението, че няма смисъл творецът, който вече е безкрайно изморен и отегчен,
да претендира, „че може да представи малко по-добре някои стари неща или да
извърви малко повече от този мрачен и отегчителен път”10.
Хайдегер, който също съществено повлиява творчеството на Бекет, посвещава
на скуката два текста, плод от лекциите му през 1929/30 г. – „Основни концепти
на метафизика”11 и есето „Що е метафизика?”. Те заедно оформят най-задълбоченото философско изследване по въпроса. Любопитното е, че началният тласък
на разсъжденията му е породен от представата за чакащия на жп гара човек.
Според Хайдегер човешкото битие е преди всичко грижа, и то най-вече грижа за
това как да облекчим бягството от самите себе си. Екзистенциалните ситуации като ужас и скука са някакъв вид противодействия, доколкото в тях Dasein
e насочено към самото себе си, а не към света. Изправен пред безсмислието
на съществуването, пред нищото, без стимул и фокус, индивидът е обладан от
екзистенциална тревога и грижа.
В скуката времето е инертно и именно в тази инертност ние разбираме, че
то е извън нашата власт, че ние сме му подчинени, че сме негови неотменими
жертви. Тя възниква като следствие от времевостта на Dasein. В ситуацията
на скука ние изцяло сме потопени в настоящето, то се завихря около Аз-а, като
„отстранява” миналото и бъдещето и покрива целия хоризонт на времето. И
колкото по-всеобхватна е тя, толкова по очевидна и дълбока е времевостта, в
която пребивавам, а пустотата, която съобщава за себе си в пространството
на скуката, е нашата тъга по собственото Аз. Ние повече не сме субекти, но се
намираме в центъра на битието, което цялото се е превърнало в едно огромно
безразличие, което отнема от нас всичко, което би могло да носи стабилност,
и се превръщаме в „нищо”, в навик, изпразнен от съдържание.
Хайдегер разглежда скуката не като „опит на субекта”, който е психологически обоснован, а като феномен, който има есенциално темпорален характер. Тя
9

Beckett, Proust, p. 56.

10

Ibid. p. 103.

11

Heidegger, М. Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt, Endlichkeit, Einsamkeit, лекции, четени през зимния
семестър на 1929–1930 г. Публикувани в Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 29/30.
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е състояние, в което времето става „видимо” и „разширяващо се”. Той описва
три различни форми на скуката в зависимост от проявата на „времевостта”.
В първите две времето се „открива” като „сега-протичащо” или „неподвижно”,
за разлика от третия вид, където тази връзка е прекъсната. Този вид скука е
атемпорална. Тя е de profundis. Обзет от нея, човек се различава от скучаещия
на перона на гарата (времето, което трябва да се изтърпи до настъпването
на някакво очаквано събитие), а също и този, който го чувства като излишък
(например – присъстващ на скучно социално събитие). В третия вид скука времето не се манифестира. То се превръща в огромна разширяваща се празнота,
в нищо: то вече не присъства в координатната система минало-настояще-бъдеще и именно затова тази „дълбока” скука ни „разкрива” феномена време в
неговата истинска същност.
Причината за паралела между творчеството на Бекет и есето на Хайдегер се
крие във въпроса дали Бекет е краят или началото на творчески внушения, в
които скуката има за цел минимализъм, който да оголи света до степен на окончателната му несъстоятелност, доразвивайки философията на автора на Битие
и време. Силното влияние на немския философ върху писателя и това, което ги
обединява, е „смисловоразкриващата” сила на скуката. И за двамата опозицията човешко битие – линейно време е несъстоятелна, понеже не би могла да даде
отговор на най-тревожните въпроси, занимаващи човека. За Хайдегер времето
не е еднопосочно движение, а хоризонт, обгръщащ всички същности и по този
начин превръщащ се в мястото, където се разкрива битието.
В очакването на Годо Бекет буквално превежда на художествен език идеята
на философа, че същностите като цялост са възможни само дотолкова, доколкото са вместени в единния и триизмерен хоризонт на времето (където то
едновременно се проявява като минало, настояще и бъдеще). Това е хоризонтът
на тоталната празнота на дълбоката скука и там нейното метафизичното
значение се проявява именно в това, че ни дава директен и изключителен по
своята същност достъп до феномена време, като прави възможно разбирането
на битието и Аз-а.
Константа на Бекетовите герои е състоянието на дълбоко отегчение и безвремие, което не е случайна и спорадична, а същностна характеристика. Емблематичните му персонажи Владимир и Естрагон, Уини, Клов и Хам, Молой,
Мароун, Уот са обладани от фундаментална досада, чиято субстанция е времето – фрагментирано или сведено до концентрично движение, то винаги указва
отсъствие. Те дъвчат „времето така, както се дъвче тютюн”12 и са обладани
от скуката като шемет, само че спокоен, монотонен – това е откровение за
всеобщата незначимост, това е увереността, издигната до втрещяване или до
върховното прозрение, че не може, че не трябва да се прави нищо на този свят,
нито пък в другия, че на света не съществува нищо, което може да ни допадне
или задоволи13.
12

Чоран, Е.-М. Шемет на скептицизма: Силогизми на горчивината. С., 1996, с. 40.

13

Gauthier, J. F. Cioran ou la mystique de l’ennui, in: Autrement, 175 (1998), p. 112.
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2.2. Навикът – смъртоносната прегръдка на времето
ВЛАДИМИР: Спал ли съм, докато другите са страдали? Спя ли сега? Утре, когато ще си мисля, че съм се събудил, какво ще кажа за този ден? Че заедно с моя
приятел Естрагон, на това място, до тъмно съм чакал Годо? ...
Майките ни, клекнали над гроба, трудно раждат. От дъното на ямата гробарят
замислено поставя щипците си. Толкова ни е времето за стареене. Въздухът е
пълен с нашите крясъци. (Вслушва се.)
Но навикът е велик убиец на време, голям заглушител. (Гледа Естрагон) И
мен някой ме гледа и ми казва: той спи, той не знае, нека спи. (Пауза.) Не мога
да продължа. (Пауза.) За какво говорех?
Бекет, В очакване на Годо
В какво се изразява мъртвешката прегръдка на скуката? Как функционира нейното пагубно въздействие?
Диагнозата на болестта, която превзема и убива бавно и мъчително човека, Бекет формулира с риторичния въпрос на героя от „Неназовимото”: ... защо времето не минава, не те оставя, защо се натрупва около теб, миг след миг, от всички
страни, все по-нависоко, все по-плътно, твоето време, това на другите, онова
на старите мъртъвци и на мъртъвците, които предстои да се родят, защо те
погребва с капкомер нито мъртъв, нито жив, без спомен за нищо, без надежда
за нищо, без познание за нищо, без минало и бъдеще, погребан под секундите…14
Едно от лекарствата да намалим и притъпим тази болка и страдание, този с
нищо несравним страх от безкрайната скука на живеенето е „наркотикът”
навик – най-големият и невидим убиец (the great deadener, както го нарича Бекет) на времето, към който ние се пристрастяваме, за да преодолеем болката.
Защото може да бъде зададен въпросът защо времето не преминава, ей така, за
да премине времето.15
Ритуализираният смисъл на навика е необходим стабилизатор в един хаотичен
свят. Той е защитен механизъм, който поддържа човека, и начинът, по който той
се свързва функционално с времето (Бекет, Пруст). Ритуално повтарящите се
действия, стриктно следваните ежедневни навици на неговите герои са необходимият транквилант, за да продължават живеенето си, да притъпят болката.
ВЛАДИМИР: Едно е сигурно: времето е дълго при тези условия и ни тласка да
го запълваме с действия, които – как да кажа? – които на пръв поглед могат да
изглеждат разумни, но с които сме свикнали. Ти ще ми кажеш, че това е, защото
14

Beckett, S.Unnamable in: https://openlibrary.org/search?q=Beckett, превод мой (тук по определени причини
предпочитам да не ползвам превода на български в С. Бекет, Молой, Малоун умира, Неназовимото, С., 2007)
15
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се стремим да попречим на нашия разум да се замъгли. Това е ясно, но дали той
вече не блуждае във вечната нощ на глъбините? Ето това се питам понякога
аз. Следиш ли мисълта ми?16
Навикът е успокояваща илюзия, която едновременно задържа и изпълва със смисъл
времето. Той е баластът, който връща кучето към неговото повърнато (Бекет,
Пруст) – компромисът между човека и битието, потиснатият страх. Когато животът заплашва да стане твърде сериозен или твърде непоносим, героите му могат
да разчитат на успокоението на старите въпроси, на старите отговори, на старите игри. Навикът е нещото, което ни позволява да преминаваме безболезнено през
часовете, създава ни илюзията за промяна и движение, без те да се случват. Той е
гаранцията за глупавата неприкосновеност (Бекет, Пруст), защото повторението
гарантира продължението на Аз-а: Тази илюзия е изкусителна… Създадена… (за
да) ми позволи да мисля за себе си като за човек на пътя между началото и края.17
Ежедневните ритуални действия и навици осигурят на героите на Бекет контрол над един подвижен, децентрализиран свят, като го митологизират. Разликата обаче между ритуалите на героите на Бекет и ритуалите в мита е, че
Бекет не търси трансцендентното. Тази разлика е съществена и определяща,
защото при него ежедневните ритуали са знак за изкупление, гаранция за памет
и случването на моя живот18.
Но в какво точно се крие механизмът на транквиланта – навик, на този велик
заглушител на страданието, причинено от изтичащите дни на живота, на този
наркотик, към който героите на Бекет и ние ежедневно посягаме?
Навикът е силно ориентиран към действителността и не позволява излизане на
личността извън конкретното. Поради тази причина времето се превръща в неразличим поток от преживявания, като не позволява на човека да извършва рефлексия
върху него, защото Аз-ът трябва да се отдели от непрекъснатостта на случващото се, за да изведе представата за неговото протичане, за да е способен изобщо
да проблематизира своята темпоралност. Когато се пребивава във „времето – навик” неговият смисъл не се разпитва. Той поглъща миналото, осигурява бъдещето и
не позволява на личността да оразличава промените във времето, защото обвързва субекта единствено със сега-протичащото делнично време на битието.
ЕСТРАГОН: Е, сега, като знаем…
ВЛАДИМИР: Можем да отхапем от времето.
ЕСТРАГОН: Човек знае какво го очаква.
ВЛАДИМИР: Няма от какво да се тревожим.
ЕСТРАГОН: Трябва само да чакаме.
ВЛАДИМИР: Свикнали сме.19
16

Ibid. 3.

17

Ibid. 13.
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Connor, S. Samuel Beckett: Repetition, Theory, and Text, Aurora, Colorado, 2007, p. 136.
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Ibid. 3.
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Но в един момент въздействието на „наркотика” изчезва! Бекет често предупреждава за тази неизбежна развръзка.
Поцо: Но зад този воал от нежност и спокойствие нощта препуска и ще се
нахвърли върху нас – хоп! Така (вдъхновението го напуска), когато най-малко я
чакаме. (Мълчание. Мрачен глас.) Такива ми ти работи на тая тъпа земя.
Дълго мълчание.20

3. Надеждата да чакаш Годо. Стилистика и механизми на
внушението
3.1. Иронията
ВЛАДИМИР: Човек не смее дори да се смее.
ЕСТРАГОН: Толкова ли ти е дотрябвало?
ВЛАДИМИР: Мога само да се усмихвам. (Лицето му се опъва в максимална усмивка, която застива, продължава да стои на лицето му известно време, след
това изведнъж угасва.) Не е все едно. Карай… (Пауза.) Гого…
ЕСТРАГОН: (раздразнен) Какво има?
ВЛАДИМИР: Чел ли си Библията?
ЕСТРАГОН: Библията ли… (Замисля се.) Трябва да съм я прелиствал.
ВЛАДИМИР: (учуден) В училище без Бог?
ЕСТРАГОН: Не си спомням имаше ли, нямаше ли?
ВЛАДИМИР: Да не го бъркаш със затвора?
Бекет, В очакване на Годо
Съществува деликатна връзка между комедия и трагедия, между патос и ирония,
отрицание и приемане, отчаяние и надежда. Често комедията е много по-трагична
от трагедията и много повече се отнася към смъртта. Не е случайно, че Бекет е
голям почитател на филмите на Ч. Чаплин и Лаурел и Харди, които са вдъхновители (по признание на самия автор) на най-влиятелната и известна пиеса на ХХ в.
Как е възможно умилително смешните клоуни да са тласъкът за написването на
емблематичния текст за абсурда на човешкия живот?
Един от ярките стилистични похвати на Бекет за суспендиране на внушената
безнадеждност и трасиране пътя на надеждата е иронията.
Не вярвам, че в света на литературата и театъра има по-смешна сцена на
самоубийство от тази във В очакване на Годо. В първо действие то е мислено
като отвличане на вниманието, което може да доведе до тъкмо ще ни стане…
и всички последствия21. Това е последвано от спор за това кой трябва да се обе20

Ibid.
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си първи – по-лекият или по-тежкият, но в крайна сметка скитниците решават
да не правят нищо (По-добре ще е)22. В края на второ действие темата да се
обесят отново излиза на преден план. В този случай сме свидетели на водевилна
сцена, в която се опитват да използват връвта от панталоните на Естрагон
за въже, но те падат и тя се скъсва.
Започва горчив диалог:
Владимир: Не го бива за нищо.
Естрагон: Казваш, че трябва да се върнем утре, а?
Владимир: Да.
Естрагон: Тогава ще донесем здраво въже.
Владимир: Да.
Естрагон: Диди.
Владимир: Да.
Естрагон: Не мога повече.
Владимир: Така си мислиш.
Естрагон: Дали да не се разделим? Може би ще е по-добре.
Владимир: Утре ще се обесим. Освен ако не дойде Годо.
Естрагон: А ако дойде?
Владимир: Ще бъдем спасени.23
От перспективата на безкрайното очакване на Годо (неидващото спасение), в
тъмнината на сенките на провала и липсата на смисъл, скитниците на Бекет
изглеждат абсурдно забавни и нелепо ежедневни – жалбите на Естрагон от болните му крака, оплакванията на Владимир заради потните чорапи на приятеля
му, игрите с размяна на шапки и обувки, оставящите ни без дъх от смях дискусии
и опитите за самоубийство.
Както винаги, публиката на Бекет се сблъсква с парадокс: вместо да остави
зрителя или читателя уязвим или депресиран, неговата агонизираща визия често провокира точно обратния ефект. Приличащите на клоуни, отчаяни скитници по магически начин са поставени в защитен кръг. Нищо не е по-забавно от
нещастието, гарантирам ви – и следите на неговото остроумие осветяват
безлунното и беззвездно небе като светкавица; но тези следи също така ни
позволяват да видим нощта като такава.24
Бекет ме подсеща за гения на Граучо Маркс с парадоксалната форма на речта,
която предизвиква смях, с неочакваните си вербални инверсии, изкривявания и експлозии, с отказа си от всекидневната реч. В езиковите игри на неговите герои,
в мълчанието, в топоса на очакването животът и смъртта, радостта и тъгата
танцуват замаяни и прегърнати под музиката на блестящия ироничен стил на Бекет. Тази черна дупка във времето – очакване е пристан на надеждата в рамките
22
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на негативното, на границата между битието и небитието, между отчаянието
и покоя, но не със смях сам по себе си, нито с безобидна клоунада, колкото и формално и подвеждащо да напомня на това. Смехът на Бекет е сардоничният смях
на присмеха, който всъщност е много по-трагичен: това е risus purus, най-висшият
смях, смехът, който се присмива на смеха, който се присмива на нещастието,
безрадостният смях. Risis purus е истинската съпротива срещу нихилизма и пропадането в тъмнината, той е усмивката, която съдържа в себе си удоволствието
и болката, сублимацията и страданието на човешката ситуация.
Мнозинството критици, включително известни автори като Бланшо или Адорно,
пренебрегват истинската роля на хумора на Бекет или сравняват неговата ирония
с идеята за Вечното завръщане. Но смехът на Ницше е смехът на утвърждаването
и екстаза, докато Бекет обръща комичната двусмисленост на езика срещу самия
него, за да разкрие абсурда на човешкия живот и в същото време да компрометира
чувството за небитие и отчаяние. Това е процес, който бихме описали с понятието на Хегел Aufhebung (запазване чрез премахване, изграждане чрез унищожение).
От една страна, чрез гротеската авторът на В очакване на Годо утвърждава,
че животът няма смисъл, че е пълен със страдание и терзание, но от друга
страна – анулира тези внушения по забавен и ненадминат начин.
ВЛАДИМИР: Ето го човека, сърди се на обувката си, когато виновен е неговият
крак. (Той пак сваля шапката си, поглежда вътре, прокарва ръка в нея, изтърсва
я, тупа по нея, духа вътре, слага си я отново.) Почвам да се тревожа. (Пауза. Естрагон размърдва крака си и пръстите, за да се проветряват по-добре.) Един от
разбойниците бил спасен. (Пауза.) Общо взето, нормален процент. (Пауза.) Гого…
ЕСТРАГОН: Какво?
ВЛАДИМИР: Дали да не се покаем?
ЕСТРАГОН: За какво?
ВЛАДИМИР: Ами… (Мъчи се да намери думи.) Няма да навлизаме в подробности.
ЕСТРАГОН. Че сме се родили ли?
Владимир избухва в гръмък смях, но веднага го потушава, като със сгърчено лице слага ръка на слабините си.25
Хуморът на Бекет е на идиоматично ниво, намира се във финия прах на подробностите и целта му не е нищо по-малко от атакуване на ядрото на мрачните
внушения. Той е силата, задвижваща безкрайното движение на спиралата, която
описва нашето движение през времето по думите на самия Бекет, очаквайки
смисъл, който ще ни спаси от скуката и празнотата на съществуването, защото нищото е в лоното на Битието, в сърцевината му (Сартр). Бих добавила
и тезата на Бахтин, според когото диалогичното качество на пародията и
иронията се гради на факта, че те намекват за вътрешен дебат между осмивания и осмиващия „глас”, активно разкриващи се един друг, докато се борят
25
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за контрол: така те се изпитват и съревновават помежду си, като разкриват
различни страни на свързаните с тях аспекти на обществото и културата,
като павират пътя към трансформацията26.
Творчеството на Бекет е ярко доказателство за ограниченията и тесногръдието
на всяка интерпретация. Фокусирайки вниманието си към най-важните и значими
проблеми на съвремието като абсурда на човешкия живот, той едновременно с
това поставя под съмнение всяко тълкуване. Карнавалното измерение контрира
всяка философска тенденция, иронично коментира опитите на културата да се
справи с проблематичните аспекти на битието и дори се подиграва с нашето желание да го направим, защото клоунът си прилича с Хермес по това, че той също
е посредник между живота и смъртта, между плодородието и подземния свят…
Палячото, клоунът или смешникът от старите времена са били персонажите,
през които зрителите са можели да видят своите тревоги, превръщайки ги в освобождаващи и шеговито предизвикателни пориви смях, който води до известно
примирение и съграждат образа на някого, който избягва от танца на смъртта27.
3.2. „Ако няма време, няма да има и смърт”
Бекет, Пруст
Между скуката и надеждата в очакването на (Годо) са напластени всички цветове и нюанси на темпоралността. Тези състояния са опит за „стопиране” на
времето: и докато скуката е най-елементарната форма, то надеждата е последната и най-сложната.
Субстанцията на скуката е времето. Следователно, ако „унищожим” времето,
ще „унищожим” и скуката. „Анулирането” на усещането за изтичащото време,
превръщането му в едно плътно сега ражда пулсираща надежда.
Изключително важно е да се отбележи, че надеждата като концепт не присъства
в болшинството (евфемизъм) критически анализи за Бекет или е обект на интерес
само дотолкова, доколкото се утвърждава нейната липса. В тази връзка ще цитирам думите на А. Кьосев от статията му „Чакане и надежда”28, който коментира
интерпретацията на М. Еслин (в книгата му Театърът на абсурда, 1961), че В очакване на Годо е пиеса, която изпразва понятието „надежда” от традиционното му
съдържание и дава възможност на зрителя или читателя да изпадне под влиянието
на един нулев знак (или празен екзистенциал) – чакането, който не е надежда.
Най-съществената последица на този извод на Еслин, който задава тона на
по-сетнешните интерпретация на Годо почти без изключения, е, че изключва,
по-скоро прави абсурдна релацията очакване – надежда от културно-темпоралните
форми на християнството (т.е. изключва надеждата), с които Бекет асоциативно
26
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играе. Учудващ за мен е също така и пропускът на големия критик (и на много
други след него), че неглижира думата-ключ към тълкуване на творчеството на
Бекет, която авторът сам предлага в интервютата си, а именно – perhaps – може
би. Загубвайки, или по-скоро не придавайки нужното значение на този факт, повечето анализатори на творчеството на Бекет се движат само от едната страна
на това лиминално време-пространство – очакването на Годо.
Ето два нагледни примера за това!
Още в началото на пиесата:
ВЛАДИМИР: Искаш ли да ти я разкажа?
ЕСТРАГОН: Не.
ВЛАДИМИР: Така ще убием времето. (Пауза.) Двама крадци били разпнати заедно със Спасителя. И…
ЕСТРАГОН: С кого?
ВЛАДИМИР: Със Спасителя. Двама крадци. Казват, че единият бил спасен, а
другият… (търси обратното на „спасен”) осъден.
ЕСТРАГОН: Спасен от какво?
ВЛАДИМИР: От ада. 29
И по-нататък:
ЕСТРАГОН: Какво да ти кажа, цял живот чакаш до последния момент.
ВЛАДИМИР: (замечтан). Последният момент… (Закопчава се.) Дълго чакан, но
щастлив. Кой го беше казал?30
В първия случай имаме пряко отнасяне към един пасаж от Изповеди на св. Августин: „Не се отчайвай – един от тях
беше прокълнат и осъден. Другият е бил спасен”.
Вторият цитат заиграва съвсем пряко с Притчите на Соломон. В Притч. 13:12 е
записано: „Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълненото желание
е като дърво за живот”. (Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire
cometh, it is a tree of life.31)
От българския превод на пиесата и притчата тази аналогия не е толкова очебийна, но на английски ( в по-стара форма) е пряка.
ESTRAGON: What do you expect, you always wait till the last moment.
VLADIMIR: [Musingly.] The last moment ... [He meditates.] Hope deferred maketh the
something sick, who said that?32
29
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Владимир пропуска ключовите думи сърце и дърво, които са символни знаци на живота и желанието, но Бекет със сигурност залага на интертекстуалните възможности на читателя и зрителя и всеки, чийто роден
език е английски, ще довърши фразата в съзнанието си дори неволно.
В драмата на Бекет се откриват и други препратки към свещените текстове на
християнството и за мен остава открит въпросът защо радикално се изключва надеждата като топос в цялото му творчество. Един от възможните отговори е, че
надеждата, която бихме могли да открием В очакване на Годо, не експлицира пряко
традиционно свързваната със Свещения разказ или очертава пряко пътя към нея.
Това не е надеждата, която се ражда пряко от вярата и любовта към Бога,
не е надеждата за спасението на душата,
не заема знаково място в свещената триадата – вяра-надежда-любов,
не е този културно-исторически феномен, „който съединява договора
(едновременно обещание и заповед) между Бога и човека с усещането за Божието пронизващо все-присъствие”33,
не осигурява идентичност, която е „опората, крепкостта, коефициентът, който пази Аз-а в радости и отчаяние, във възходи и падения, в главоломността на житейските промени и е едновременно осигурената комуникация
с Големия Друг..., което се смесва с осигурената социална справедливост и
осигуреното преодоляване на човешката крайност”34.
Надеждата (да очакваш Годо) е тайна и мистично усещане. Тя се ражда от убеждението, че в реалността съществува нещо извън и независимо от нас, което
е способно да победи нещастието, че съществува Абсолют, Трансценденция,
които ни носят спасение, както пише Г. Марсел.
Да се надяваш (безкрайно) на идването на Годо не означава само да чакаш и
да вярваш, че ще бъдеш спасен от един милостив Бог или ще прекрачиш в един
истински и идеален свят, където греховете ти ще бъдат опростени и ще се
възцари справедливост. Надеждата в очакването (на Годо) за мен е тази, която
те крепи на ръба на пропастта, която държи главата ти изправена, за да не
поглеждаш надолу, когато се движиш по моста, свързваш началото и края на житейския ти път, която е отражението на дъгата в сълзите, мигновената красота на залязващото слънце в пролуката, докоснала падащата над гроба пръст.
Великият текст е като машина, способна да произвежда множество значения.
В очакване на Годо предразполага към разнообразие от интерпретации, при които нито едно заключение не е вярно или грешно. В дискусия с Хайдегер Дерида
интерпретира неговата теза за „движение към смъртта” не като релация на
движението на индивида във времето напред, а като отношение, което разкрива
тази връзка в апорията на абсолютното чакане.
33
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ЕСТРАГОН: И какво ще правим сега?
ВЛАДИМИР: Не знам.
ЕСТРАГОН: Да си ходим.
ВЛАДИМИР: Не можем.
ЕСТРАГОН: Защо?
ВЛАДИМИР: Нали чакаме Годо.
ЕСТРАГОН: (отчаяно) Вярно!
Пауза.35
Като поставя своите герои в топоса на очакване, изтривайки (сякаш) с лекота време-пространствените измерения и създавайки едно митологично сегашно
време, Бекет анулира времето-рак, анулира заплахата на Другия, който краде от
моето битие, и изпълва тази нова атемпорална дименсионалност с надежда,
която поетично може да бъде описана чрез стиховете на Т. Елиът от поемата
му „Бърнт Нортън” (1935).
В неподвижната точка на кръжащия свят. Нито от плът, нито без плът,
ни от, ни към; в неподвижната точка е танцът.
Но не е застой, нито движение. И не го наричайте устойчивост,
в която минало и бъдеще се сливат. Нито е движение от или към,
нито възход, нито падение. Ако не беше тази точка – неподвижната –
не би имало танц, а има само танц.
Мога само да кажа – били сме ТАМ: но не мога да кажа къде.
И не мога да кажа за колко, понеже то не е място във времето.
Да чакаш Годо, въпреки всичко, е самият израз на надеждата в ОЧАКВАНЕТО – ярка,
оголена, изчистена картина на сияйната болка на „присъстващото отсъствие”,
която е нарисувана от Бекет. И завещана. Това е самият живот-въпреки всичко.
Защото как бихме могли да сме сигурни, че Годо няма да дойде и Владимир и Естрагон те няма да бъдат спасени?!
Бекет е провокативен, полифоничен, майсторски разменя местата на означаемо
и означаващо, жонглира с алюзии, за да ни покаже, че няма нищо сигурно.
Гениалността му е втъкана именно в тава задържане на ръба на смислите и е
учудващ фактът, че десетилетия наред мнозинството от критиците са жертви на общата картина на безсмислие и отчаяние, която внушава неговото творчество, подминавайки пробивите светлина в тъмното сукно на песимистично
му отношение към света. Тези пробиви носят ярки послания, каквото за мен е
очакването на Годо.

35

http://samuel-beckett.net/Waiting_for_Godot_
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Йозеф Ратцингер/Бенедикт XVI

РАЖДАНЕТО НА ИИСУС ВЪВ
ВИТЛЕЕМ
Историческата и богословска рамка на разказа за
Рождението според Евангелието от Лука

„През ония дни излезе от кесаря Августа заповед – да се направи преброяване
по цялата земя” (Лук. 2:1). С тези думи Лука започва разказа си за рождението
на Иисус и пояснява как така то е станало във Витлеем. Едно преброяване на
населението с цел определяне и събиране на данъците е причината за придвижването на Иосиф и сгодената за него жена Мария, която чака дете, от Назарет
към Витлеем. Раждането на Иисус в града на Давид е вписано в рамката на
голямата световна история, дори императорът да не знае нищо за това, че
тези малки люде са на път заради него, поради което, привидно случайно, детето
Иисус се ражда в мястото на обещанието.
Световноисторическият контекст е важен за Лука. „Цялата земна шир”, „икумената”, е за първи път обхваната в цялост. За първи път има управление и империя, владеещи цялата земна шир. За първи път има едно голямо пространство
на мира, в което могат да бъдат обхванати всички блага и поставени в служба
на цялото. Едва в този момент, в който в широки пространства е налична една
правна и имуществена общност и универсалният език на една културна общност прави възможно взаимното разбиране в мисленето и действието, става
възможно навлизането на едно универсално послание за спасение, навлизането
на универсален носител на спасението. Налице действително е „пълнота на
времената”.
Връзката между Иисус и Август е обаче по-дълбока. Август не иска да е само
някакъв владетел, каквито е имало преди него, а ще има и след него. Надписът
от Пирена, датиращ от IX г. след Христа, ни дава да разберем как е желал да
бъде гледан и схващан. Там се казва, че денят на раждането на императора бил
дал „съвсем друг вид на целия свят: той би залязъл, ако чрез него, новородения,
не било изгряло едно общо щастие … Провидението, управляващо целия живот,
изпълнило този човек с такива дарове за спасението на човека, че го пращат
нам и на следващите поколения като спасител (sotēr) … Рожденият ден на бога,
осъществил за света свързаните с него евангелия. От раждането му трябва да
започне едно ново летоброене.”
От подобен текст става ясно: Август е бил гледан не само като политик, но и
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като богословска фигура, още повече че нашето разделяне на политика и религия,
политика и теология бездруго не съществува в античния свят. Римският сенат
му присъжда още през 27 г. пр. Хр., три години след встъпването му в длъжност,
титлата август (гръцки: севаст) – достойния за молитвено поклонение. В надписа от Пирена той е наречен спасител (sotēr). Тази титла, придавана в литературата на Зевс, но също така на Епикур и Асклепий, остава в гръцкия превод
на Стария завет запазена единствено за Бог. И при Август има един божествен
отзвук: императорът е предизвикал един световен поврат, едно ново време.
В четвъртата еклога на Вергилий вече се срещнахме с надеждата за един нов
свят, с очакването на завръщащия се рай. Дори при Вергилий зад това да се
крие, както видяхме, нещо повече, усеща се влиянието на жизнения усет, характерен за Августовата епоха: „Сега всичко трябва да се преобрази…”.
Искам особено да подчертая два акцента в самосъзнанието на Август и неговите съвременници. „Спасителят” носи в света най-вече мир. Самият той е
наредил да бъде монументално увековечен като миротворец в Августовия Олтар
на мира (Аra Pacis Augusti), чиито съхранени останки и днес позволяват да се
види по впечатляващ начин как общият мир, установен от него за един период,
позволява на хората да си вземат дъх и да придобият надежда. Мариус Райзер,
опирайки се на Антони Влозок, пише по този повод: На 25 септември (рождения
ден на императора) „сянката на този слънчев часовник се придвижва от сутринта до вечерта около 150 м по правата равноденствена линия точно до средата
на Ara Pacis; така се прокарва пряка линия от раждането на този мъж до pax, до
мира, и се демонстрира видимо, че той е natus ad pacem (роден за мира). Сянката идва от едно кълбо, а кълбото … е едновременно както небесната, така и
земната сфера, символ на господството над света, който сега е омиротворен.”
Тук се проявява вторият аспект от Августовото самосъзнание: универсалността, която самият Август документира чрез конкретни данни и още веднъж
настойчиво подчертава в един своего рода разказ, оправдаващ живота и делото
му, т.нар. Monumentum Ancyranum1.
Така отново стигаме до преброяването на всички жители на империята, свързващо живота на Иисус от Назарет с император Август. Относно това събиране на данъците (всенародно преброяване) се разгръща мощен спор между
учените, в чиито детайли няма нужда да навлизаме тук.
Един първи проблем може да бъде наистина лесно решен. Преброяването става
по времето на цар Ирод Велики, който обаче умира още през IV г. пр. Хр. Началото на нашето летоброене тръгва от монаха Дионисий Малки († ок. 550 г.),
който очевидно е направил грешка с няколко години. Историческата дата на Иисусовото раждане трябва следователно да се измести с няколко години по-рано.

1

Текст на латински и гръцки в храма в Анкира (днешна Анкара), в който императорът описва и разяснява
делата си. Б.пр.
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Големи спорове предизвикват две други датирания. Според Флавий Йосиф, на когото най-вече дължим знанията си за иудейската история по времето на Иисус,
всенародното преброяване протича през 6 г. сл. Хр. при наместника Квирин и
довежда – понеже в последна сметка там става дума за пари – до въстанието
на Иуда Галилееца (срвн. Деян. 5:37). Освен това Квирин започнал да действа в
сирийско-иудейското пространство едва по това време, не по-рано. Тези процеси
са обаче от своя страна също така несигурни. Във всеки случай има сведения,
че Квирин е действал по императорско поръчение още около 9 г. пр. Хр. в Сирия.
Затова са особено поучителни твърденията на различни учени, напр. на Алоис
Щьогер, че „всенародното преброяване” протичало при тогавашните обстоятелства мудно и се е точело с години. То се провежда всъщност в два етапа:
отначало се описва поземлената и сградна собственост, а после – при втори
кръг – следва установяването на действително дължимите наряди. По тази
схема първият етап започва по време на Иисусовото рождение; вторият, много
по-мъчителен за народа, предизвиква въстанието.
Във връзка с това се възразява още, че по повод на такъв данъчен сбор не е
имало нужда всеки да пътува до града си (срвн. Лук. 2:3). От различни източници
обаче знаем, че всеки е трябвало да се яви там, където притежава имот. В съответствие с това следва да приемем, че Иосиф от дома Давидов е разполагал
с имот във Витлеем, така че е трябвало да отиде там заради събирането на
данъците.
Винаги може да се спори по множество подробности. Трудно е да се погледне
отвътре всекидневието на един толкова отдалечен от нас и толкова сложен
организъм, какъвто е Римската империя. Но съществените съдържания на описаните от Лука процеси остават въпреки всичко достоверни. Както пише в
пролога на Евангелието, Лука се е решил „грижливо да проучи всичко от начало”
(срвн. 1:3). Той очевидно е направил това със средствата, с които е разполагал.
Все пак той е стоял по-близо до източниците и събитията, отколкото можем
да претендираме ние въпреки цялата си историческа ученост.
Нека се върнем към големия контекст на историческия час, в който става раждането на Иисус. Със споменаването на император Август и „цялата икумена –
цялата земя”, Лука съзнателно изгражда едновременно историческа и богословска рамка на събитията, които предстои да бъдат разказани.
Иисус е роден във време, което може да бъде точно определено. При началото
на публичната дейност на Иисус Лука предлага още веднъж подробно и грижливо
датиране на този исторически час: петнайсетата година от управлението на
римския император Тиберий; освен това се споменават римският управник през
същата година, тетрарсите на Галилея, Итурея, Трахонит и Авилиния, а след
това и първосвещениците.
Иисус не се е родил и появил в неопределеното „някога” на мита. Той принадлежи
на едно точно датируемо време и на едно точно описано географско пространство: универсалното и конкретното се докосват. Чрез Него в света встъпва
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Логосът, творческият смисъл на всички неща. Вечният Логос е станал човек,
към което се числи контекстът на мястото и времето. Вярата е обвързана с
тази конкретна реалност, макар и после, чрез Възкресението, да се взривява
времевото и географското пространство и преварването на Господа в Галилея
(срвн. Мат. 28:7-16 сл.) да въвежда в откритата шир на цялото човечество.
Важен е още един елемент. Заповедта на Август за данъчно обхващане на всички граждани на икумената отвежда Иосиф и жена му Мария към Витлеем, града
на Давид, служейки така за изпълнението на предреченото от пророк Михей, че
Владиката на Израил ще бъде роден в този град (5:1-3). Без да знае, императорът
допринася за изпълняването на обещаното: историята на римската световна империя и свещената история, която Бог начева с Израил, се вплитат една в друга.
Досега ограничената до Израил история на Божието избраничество встъпва в
простора на целия свят, на световната история. Бог, Който е Бог на Израил и
на всички народи, проявява Себе Си като истинния кормчия на цялата история.
Значими представители на модерната екзегеза са на мнение, че съобщеното
от двамата евангелисти, Матей и Лука, за раждането на Иисус във Витлеем е
богословско, а не историческо твърдение. В действителност Иисус се е родил
в Назарет. Чрез разказа за Иисусовото рождение във Витлеем историята се
пренаписва богословски с оглед на пророчествата, за да може по този начин
Иисус да бъде означен като очаквания Владика на Израил посредством родното
Си място (Срвн. Мих. 5:1-3; Мат. 2:6).
Не ми е ясно как тази теория може да бъде обоснована чрез действителни източници. Защото нямаме други източници за Иисусовото раждане освен историите за детството, представени от Матей и Лука. Те очевидно се придържат
към съвсем различни носители на преданието. Те са формирани от различни
богословски възгледи, а и историческите им сведения са отчасти различни.
Матей видимо не е знаел, че както Иосиф, така и Мария са в Назарет у дома си.
Затова при завръщането от Египет Иосиф иска най-напред да отиде във Витлеем и едва новината, че в Иудея управлява един Иродов син, го кара да свърне
към Галилея. За Лука, напротив, е предварително ясно, че светото семейство
се завръща след раждането в Назарет. Двата различни клона на преданието
са единодушни, че родното място на Иисус е Витлеем. Ако се придържаме към
източниците, тогава остава ясно, че Иисус е роден във Витлеем, а израснал в
Назарет.

Раждането на Иисус
„А когато бяха те там (във Витлеем), дойде  време да роди; и роди своя Син
първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в страноприемницата” (Лук. 2:6-7).
Да започнем тълкуването си с последните думи от това изречение: в страноприемницата няма място за тях. Вярващото обмисляне на тези думи намира
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в това заключение вътрешен паралел с мисловно дълбоките думи в пролога на
Иоан: „Дойде у Своите Си, и Своите Го не приеха” (Иоан. 1:11). За Спасителя на
света, чрез Когото и за Когото е създадено всичко (срвн. Кол. 1:16), няма място
там. „Лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Син Човеческий
няма де глава да подслони” (Мат. 8:20). Разпнатият извън града (срвн. Евр. 13:12)
е дошъл на света също така извън града.
Това следва да ни накара да се размислим, да се насочим към преоценката на
ценностите, която е заложена във фигурата на Иисус Христос, в Неговото
послание. От раждането Си Той не се числи към онова, което е важно и могъщо
в света. Но тъкмо този Неважен и Немощен се доказва като истинно Мощния,
като Онзи, от Когото в последна сметка зависи всичко. Към това да станеш
месия се числи излизането от мисленото и исканото от всички, от господстващите мащаби, за да влезеш в светлината на истината за нашето битие и с нея
да стигнеш до правилния път.
Мария полага новороденото дете в ясли (срвн. Лук. 2:7). Оттук с право се схваща, че Иисус е роден в обор, в едно неприветливо – иде ти да кажеш: недостойно – пространство, което все пак предлага мистериалността, необходима за
свещеното събитие. В околностите на Витлеем стари скални пещери се ползват от древни времена като обори.
Още при Иустин Мъченик († 165 г.) и Ориген († ок. 245 г.) срещаме преданието,
че място на Иисусовото рождение била някаква пещера, която християните в
Палестина обичали да показват. Фактът, че след прогонването на иудеите от
светите земи през II в. Рим преобразува пещерата в място за поклонение на
Думузи-Адонис и с това очевидно се стреми да отстрани християнския култ,
потвърждава древността на това култово място, а също така показва като
колко важно е било оценявано то от страна на римляните. Местните традиции
често са много по-достоверен източник от писмените описания. Затова на
локалното Витлеемско предание, с което се свързва и Църквата „Рождество
Христово”, трябва да се признае достоверност от висока мяра.
Мария повива младенеца в пелени. Без какъвто и да е сантимент трябва да си
представим с каква любов е подготвила тя раждането на детето си. Иконната
традиция, изхождайки от теологията на отците, тълкува богословски яслите и
пелените. Плътно увитото в пелени дете се оказва предзнаменование за смъртния Му час: Той е пожертваният, и то от самото начало, както ще видим още
по-добре при обмислянето на думите за Единородния. Яслата се стилизира като
своеобразен олтар.
Августин фиксира значението на яслите чрез една мисъл, изглеждаща първоначално почти непристойна, която при по-внимателно разглеждане обаче съдържа
дълбока истина. Яслата е мястото, където животните намират храната си.
Сега обаче в яслата лежи Онзи, Който сам е обозначил Себе Си като истинния,
идещия от небето хляб – като истинската храна, от която човекът се нуждае
за човешкото си битие. Тя е храната, даряваща на човека същинския, вечния
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живот. Така хранилката става предзнаменование на Божията трапеза, на която
човекът е поканен, за да приеме хляба Божи. В нищетата на Иисусовото рождество се проявява величието, в което се осъществява спасението на човеците.
Яслата отправя – както се каза – към животните, за които е място за изхранване. В Евангелието не става дума за животни. Но вярващата медитация при
съвместното четене на Стария и Новия завет изпълва твърде рано тази празнота, позовавайки се на Ис. 1:3: „Волът познава стопанина си, и оселът – яслите
на господаря си; а Израил (Ме) не познава. Моят народ не разбира”.
Петер Щулмахер обръща внимание на това, че и гръцката версия на Авакум 3:2
работи в тази посока: „Сред две същества ще бъдеш разпознат … Щом дойде
времето, ще се появиш”. С двете същества очевидно се имат предвид двата
херувима, които според Изх. 25:18-20 са на двата края на очистилището и едновременно показват и прикриват тайнственото присъствие на Бога. Така яслата
се превръща някак в скинията, в която Бог е тайнствено скрит сред човеците и
пред която за „вол и осел”, за човечеството, състоящо се от иудеи и езичници,
е дошъл часът за познаване на Бога.
При забележителното свързване на Ис. 1:3, Авак. 3:2, Изх. 25:18-20 и яслата двете животни встъпват като представителни за само по себе си неразбиращото
човечество, което пред детето, пред смиреното явяване на Бога в обора, стига
до познание и в нищетата на това раждане възприема епифанията, която отсега учи всички да виждат. Християнската иконография отрано включва този
мотив. Няма изображение на яслата, което се е отказало от вола и магарето.
Нека след този малък екскурс се върнем към текста на Евангелието. Казва се:
Мария роди своя Син първенец (Лук. 2:7). Какво означава това?
Първородният не е с необходимост първият в една последователна редица. Думата „първороден” не насочва към някакво отиващо по-нататък число, а задава
едно богословско качество, което намира израз в най-старите сбирки със закони
на Израил. Сред пасхалните предписания се намира изречението: „И рече Господ на Моисея, като каза: посвети Ми всяко първородно, което разтваря всяка
утроба у синовете Израилеви, от човек до добитък, (защото) Мои са те” (Изх.
13:1-2). „Всяко първородно човеческо от синовете ти откупувай” (Изх. 13:13).
Така думите за първородния са вече предсказание за идващия след това разказ
за представянето на Иисус в храма. Във всеки случай, с тези думи се набелязва
една особена принадлежност Богу на Иисус.
Павловото богословие разгръща мисълта за Иисус, за Първородния, на две нива.
В Посланието до Римляни Павел нарича Иисус „първороден между многото братя” (Рим. 8:29): като възкръснал, Той е по нов начин „първороден” и със самото
това сега става начало на сонм от братя. В новото рождение на възкресението Иисус не е просто първият по достойнство, а отваря път на едно ново
човечество. След като е станал пробивът през челичените врата на смъртта,
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мнозина са сега можещите да преминат през тях заедно с Него – тези, които
са умрели с Него в кръщението и са възкръснали с Него.
В Послание до Колосяни мисълта се разгръща още веднъж: Христос се обозначава като „роден преди всяка твар” (Кол. 1:15) и „първороден измежду мъртвите”
(1:18). „Чрез Него е създадено всичко” (1:16). Той „има във всичко първенство”
(1:18). Понятието за първородство добива космическо измерение. Христос, Синът, станал човек, е, така да се каже, първата идея на Бога и предхожда всяко
творение, което е определено с поглед към Него и изхождайки от Него. С това
Той е и начало и цел на новото творение, започнало с Възкресението.
За всичко това при Лука не става дума, но за по-късните читатели на Евангелието – за нас – в мизерната ясла всред пещерата до Витлеем тази космическа
слава е вече налице: тук истинно Първородният встъпва сред нас.
„В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия” (Лук. 2:8-9). Първите свидетели на великото събитие са будуващите пастири. Много е мислено какво ли означава, че тъкмо пастирите приемат
първи посланието. Струва ми се, че в този въпрос не следва да се инвестира
премного интелектуална мощ. Иисус е роден извън града в едно място, населено
с пастири и техните стада. Близо до ума е, че те, като най-близо живеещи до
станалото, са били призовани първи към яслата.
Разбира се, тази мисъл може да бъде веднага продължена: навярно те са живеели
не само външно, но и вътрешно по-близо до събитието, отколкото доволно спящите граждани. Те и вътрешно не са били далеч от Бога, станал дете. Към това
се добавя, че те се числят към бедните, към простите души, похвалени от Иисус,
защото преди всичко на тях е даден достъпът до Божията тайна (срвн. Лук.
10:21-22). Те представляват бедните на Израил изобщо: първата любов на Бога.
Най-вече монашеската традиция слага един следващ акцент: те са били будни.
Монасите искат да са бодърстващи в този свят – открити, най-напред чрез
нощната си молитва, но преди всичко с вътрешното си бдение, за Божия зов
посредством знаците за Неговото присъствие.
Най-сетне би могло да се помисли и по историята за избора на Давид за цар.
Саул е отхвърлен като цар от Бога; Самуил е изпратен във Витлеем при Иессей,
за да помаже за цар един от синовете му, който ще му покаже Бог. Никой от синовете, изправили се пред него, не е такъв. Най-младият все още липсва, но той
сега пасе овцете, обяснява Иессей на пророка. Самуил нарежда да го докарат от
пасището и по Божествено наставление помазва младия Давид „посред братята
му” (1 Царств. 16:1-13). Давид идва откъм овцете, които пасе, и е сложен за пастир на Израил (срвн. 2 Царств. 5:2). Пророк Михей вижда едно далечно бъдеще
и прогласява, че от Витлеем ще произлезе Онзи, който някога ще пасе народа
Израил (срвн. Мих. 5:1-3; Мат. 2;6) – Иисус е роден сред пастири. Той е великият
пастир на човеците (срвн. 1 Петр. 2:25; Евр. 13;20).
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Нека се върнем към текста на рождественската история. Ангелът Господен се
явява сред пастирите и ги осиява славата Господня. Те се изплашват „твърде
много” (Лук. 2:9). Ангелът обаче прогонва техния страх и им вести: „Благовестя
ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в
града Давидов Спасител, Който е Христос Господ” (Лук. 2:10-11). Казва им се, че
като знак ще намерят младенец, повит в пелени и лежащ в ясла.
„И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога
и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” (Лук. 2:13-14). Евангелистът пише, че ангелите „говорят”. За християнството е обаче от самото начало ясно, че говоренето на ангелите е пеене, в което
целият блясък на великата радост, прогласявана от тях, става възприемаемо
настояще. И възхвалното песнопение на ангелите не е замлъкнало от онзи час
насам. То преминава през столетията чрез все нови и нови форми и прозвучава
винаги ново в тържеството на Иисусовото рождество. От само себе си се разбира, че простият вярващ народ е чул и пастирите да пеят и до днес припява с
мелодиите на святата нощ, изказва пеейки великата радост, дарена от тогава
на всички чак до края на времената.
Какво обаче според разказа на свети Лука са пеели ангелите? Те свързват Божията слава „във висините” с човешкия мир „на земята”. Църквата е възприела
тези слова и е съставила от тях цял химн. Разбира се, в детайли преводът на
ангелските слова е спорен.
Наличният ни латински текст бе предаван доскоро така: „Чест да е Богу във
висините и мир на земята сред човеците, изпълнени с добра воля”. Този превод
модерните тълкуватели отхвърлят – не без добри основания – като едностранчиво морализаторстващ. „Честта Божия” не е нещо, което може да бъде вкарано в действие от човеците („чест да е Богу”). „Славата” Божия е тук, Бог е
славен, и това е наистина основание за радост: има я истината, има го благото,
има я красотата. Тя е тук неразрушима – в Бога.
По-категорична е разликата при превода на втората половина от думите на
ангела. Онова, което досега биваше превеждано като: „Човеци, изпълнени с добра воля”, гласи сега в превода на немската епископска конференция: „човеците
на Неговата благодат”. В превода на италианската епископска конференция
става дума за: „uomini che egli ama” – за хора, обичани от Бога. Тук, разбира се,
човек се пита: кои човеци обича Бог? Има ли такива, които не обича? Не обича
ли Той всичките си творения? Какво казва тогава добавката „обичани от Бога”?
Подобен въпрос може да се отправи и към немския превод. Кои са „хората на
Неговата благодат”? Има ли такива, които не са в благодатта Му? И ако да,
тогава защо? Буквалният превод от първоначалния гръцки текст гласи: мир „за
човеците на благоволението”. Естествено, и тук остава въпросът: кои човеци
стоят в Божието благоволение? И защо?
За разбирането на този въпрос обаче се открива помощ в Новия завет. В разказа за кръщението на Иисус Лука ни казва, че в хода на Иисусовата молитва
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се отваря небето и глас от небето казва: „Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е
Моето благоволение” (Лук. 3:22). Човекът на благоволението е Иисус. Той е, защото живее изцяло в отправеност към Отца, в Негово съзерцание и в общение
на волята с Него. Затова хора на благоволението са онези, които имат поведението на Сина – христообразни човеци.
Зад разминаването между преводите стои в последна сметка въпросът за отношението между благодатта Божия и човешката свобода. Тук са възможни
две крайни позиции: най-напред представата за абсолютната самодейственост
на Бога, според която всичко зависи от Неговото предопределение. В другата
крайност стои морализиращата позиция, според която в последна сметка всичко
се решава от добрата воля на човека. Старият превод с човеците на „добрата
воля” би могъл да бъде неправилно изтълкуван в тази посока. Новият превод
може да бъде неправилно разбран в обратната посока, сякаш всичко зависи от
Божието предопределение.
Цялото свидетелство на Светото писание не оставя никакво съмнение, че и двете крайни позиции са неправилни. Благодатта и свободата се проникват взаимно
и ние не можем да изразим взаимопроникновението им чрез ясни формули. Остава
вярно, че не бихме могли да обичаме, ако преди това не сме били обикнати от
Бога. Божията благодат винаги ни предварва, тя ни обгръща и ни носи. Но вярно
остава и това, че човекът е призован за взаимна любов, че той не пребивава
като безволеви инструмент на Божието всемогъщество, а може да обича в общение с Бога или да отхвърли Божията любов. Струва ми се, че буквалният превод –
„на благоволението” (или „на благоволението Му”) – се съобразява в най-голяма
степен с тази тайна, без да я отпраща в едната или другата посока.
Що се отнася до славата във висините, то решаващото тук е, разбира се,
глаголът „е”. Бог е славен, Той е неразрушимата истина, вечната красота. В
това се състои основополагащата, утешителната увереност на нашата вяра.
Въпреки това и тук според първите три повели на Декалога има – във вторичен
порядък – едно поръчение към нас: да се застъпваме за това Божията велика слава в света да не бъде опетнявана и изкривявана, да бъдат почитани Неговото
величие и светата Му воля.
Сега обаче трябва да обмислим още един аспект на ангелското послание. В
него отново се появяват основните категории, определящи самосъзнанието на
император Август и неговата картина на света: sotēr (спасител), мир, икумена – тук, наистина, разгърнати отвъд света на средиземноморското пространство, обхващащи небето и земята; а най-накрай и думите за благата вест
(euangélion). Тези паралели със сигурност не са случайни. Лука иска да ни каже:
онова, за което претендира император Август, е в по-висша степен осъществено в Младенеца, Който е роден беззащитен и немощен в пещерата около Витлеем и Чиито гости са били бедни пастири.
Райзер подчертава основателно, че в центъра на двете послания стои мирът,
при което Pax Christi не стои безусловно в противоречие с Pax Augusti. Но Хрис-
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товият мир надхвърля мира на Август, както небето – земята. Сблъсъкът между
тези два вида мир не бива следователно да се гледа едностранчиво полемично.
Август действително „установява за 250 години мир, правна сигурност и благосъстояние, за каквото много земи на някогашната Римска империя днес могат
само да мечтаят”. Собствено политическото пространство е предоставено
изцяло на политиката, както и нейната собствена отговорност. Но разбира
се, там, където императорът се обожествява и има претенции да притежава
божествени качества, политиката прекрачва границите си и обещава неща,
които не може да осъществи. В действителност правната сигурност, мирът и
благосъстоянието не са бивали докрай сигурни дори във времената на имперски
разцвет и никога не са били осъществявани изцяло. Един поглед към светите
земи е достатъчен, за да опознаем границите на Pax Romana.
Царството, прогласявано от Иисус, царството Божие, е от друг тип. То е валидно не само за средиземноморското пространство и не само за една определена епоха. То е валидно за човека в дълбините на неговото битие; то го отваря
към истинния Бог. Иисусовият мир е мир, какъвто светът не може да даде
(срвн. Иоан. 14:27). Най-сетне тук става дума за въпроса какво означава спасение, какво е спасяване и що е святост. Едно е очевидно: Август принадлежи на
миналото; Иисус Христос, напротив, е настояще и е бъдеще: „същият вчера, и
днес, и вовеки” (Евр. 13:8).
„Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести
Господ. И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи
в яслите” (Лук. 2:15-16). Пастирите са бързали. По подобен начин евангелистът
разказва, че след съобщението на ангела за бременността на нейната роднина
Елисавета Мария „набързо” отпътувала за града в Иудея, в който живеели Захария и Елисавета (Лук. 1:39). Пастирите са бързали сигурно и от човешко любопитство, та да видят великото, което им е било оповестено. Но те сигурно са
били подтиквани и от радостта, че сега действително се е родил Спасителят,
Месията, Господът, Който е бил очакван от всичко и Когото те имат позволението да видят първи.
Кои днешни християни бързат, когато става дума за Божиите неща? Заслужава
ли нещо бързане (това иска да ни каже тихом евангелистът), това са нещата
Божии.
Превод от немски: Георги Каприев
Преводът е осъществен по Josef Ratzinger / Benedikt XVI., Jesus von
Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Freiburg in Breisgau, 2012. Книгата се подготвя за печат в изд. Фондация „Комунитас”.
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IN MEMORIAM
Красимир Крумов – Грец

На 31 юли внезапно почина Грец. Красимир Крумов си тръгна от нас ненавършил
60 години, незавършил проектите си, недописал книгите си… Само дни по-рано
обсъждахме следващата му публикация в Християнство и култура (той беше
наш автор още от първия брой на списанието преди тринадесет години). Опитите, зачестили след смъртта му, да бъде разбран чрез отделно тълкуване на
всеки от седемте му филма, на сценариите или на четирите художествени и
трите му теоретически книги (последната излезе дни след смъртта му), закономерно се оказват непълноценни. Защото те са само знаци, следи от неговото
тотално и мощно човешко присъствие в света, от неговия цялостен етос. В
гражданските и творческите си позиции Грец беше критичен, изглеждаше мрачен и строг. Беше несъгласен с днешния свят, но не проповядваше песимизъм.
Защото тези позиции бяха израз на тревогата му за съвременното състояние
на човечеството, отстъпващо от същинското определение и призвание на човека, днес притъпени и дори извратени, но в последна сметка неотнимаеми.
Защото те бяха израз на твърдата му вяра в човека и Бога. Непоколебима и заедно с това категорично недемонстративна, некреслива, темелна вяра, противопоставяща се и на неверието, и на религиозния фундаментализъм. От нейната
именно перспектива той беше и остава не толкова съдник, колкото коректив на
разпиляното ни историческо време, сбирайки и съхранявайки високо-човешкото,
прогласявайки го. Грец наричаше духовно близките си хора съратници и приятели,
което според него беше едно и също. И с всички сили се стремеше към тяхното
умножаване. Продължава да го прави и сега.
Вечна му памет!
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МЕДИЕН ОБЗОР:
2015, АПРИЛ – СЕПТЕМВРИ
Историята на телевизионния евангелист Робърт Шулер, Библията като официална книга на щата Тенеси, патриотичните младежки центрове в Русия, пътят
към манастира на една английска монахиня и споровете около гръцката дългова
криза като ехо на стари богословски дебати – това са темите, които включваме в настоящия медиен обзор на Християнство и култура.

***
Да продаваш религия
През 80-те и 90-те години на ХХ век всяко пълноценно пътуване до Южна Калифорния задължително включва и посещение на Кристалната катедрала на
Робърт Шулер в Гардън Гроув, съвсем близо до Дисниленд.1 Става въпрос за
най-впечатляващата от новите американски „мегацъркви” – дванадесететажна
сграда, изградена от десет хиляди стъклени панела, която кара вярващите „да
се чувстват така, сякаш се молят под слънчевите лъчи на Ориндж Каунти”.
Шулер, който умира на 2 април 2015 г., е най-успешният представител на поколението на „телевизионните евангелисти” или „пасторите предприемачи”, които
съумяват да приложат успешно принципите на бизнеса към религията. Шулер
започва да проповядва на пет години – първоначално пред животните във фермата на баща си; отваря първия си религиозен център през 1955 в открито кино
в Лос Анджелис, където говори от покрива на щанд за хотдог, докато съпругата
му свири на орган, монтиран в задната част на автомобил; девизът му е изцяло
съобразен със зараждащата се американска „автомобилна утопия”: „Елате, молете се в семейния автомобил!”.
През 1961 г., след като броят на последователите му значително се увеличава,
Шулер строи и първата си „открита църква”, пригодена за влизане на автомобили; през 1970 започва телевизионното си предаване „Часът на силата”, а
през 1980 завършва и Кристалната катедрала – проект на стойност двадесет
милиона щатски долара. „Часът на силата” се излъчва до 2010 г. и достига зрителска аудитория от 20 милиона души от 180 държави.
Ключът към успеха на Шулер се крие в неговия безкомпромисен „фокус върху потребителя”. В интервю за Лос Анджелис Таймс от 1983 г. той описва Кристалната
катедрала като „търговски център на Иисус Христос, разположен на деветдесет
хиляди квадратни метра” и нарича себе си „религиозен търговец на дребно”. И
точно както в един добър търговски център трябва да има всякакви неща, така и
добрата мегацърква трябва да предлага всичко – от изучаване на Библията до уро1

„Retail religion”, http://www.economist.com (11.04.2015).
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ци по танци. Пасторът предприемач като добрия търговец на дребно също трябва
да познава добре паството си. Затова Шулер най-редовно проучва мнението на
публиката и особено на онази част от нея, до която не може да достигне пряко.
Проповедите му също са съобразени с желанията на „потребителите”. Той признава, че пламенният стил на „старото поколение евангелисти” не е много подходящ
за хора, които живеят в света на „Макдоналдс” и „Дисниленд”. Затова Шулер проповядва по начин, който е близък не толкова до Мартин Лутер, колкото до Норман
Винсънт Пейл, автор на Силата на положителното мислене; „Типичната грешка
на историческото християнство е, че то никога не започва със стойността на
отделната личност”, пише Шулер в своята книга Самооценката: новата Реформация.
Той добавя още три елемента към религиозно-търговската си формула: икономиите, постигнати с едър мащаб на производството, спомагат за достигане
на по-големи аудитории; така „Часът на силата” се оказва най-гледаното религиозно предаване в света. Освен това в името на задържането на вниманието на клиентите Кристалната катедрала е изградена от стъкло, закупени са
най-добрите органи и постоянно се канят световни знаменитости, в това число
филмови звезди и президенти. Залага се също и на крос рекламирането: книгите
рекламират проповедите и обратно.
В продължение на години Шулеровите семинари привличат тълпи от бъдещи пастори, които плащат щедро за обучението си. Но в манията си по позитивно мислене Шулер не обръща внимание на възможностите за провал. В крайна сметка
начинанието му се оказва скъпо недоглеждане: през последното десетилетие на
живота му ползотворният кръг на разрастването се оказва порочен – публиката
постепенно остарява, „пазарът” се насища с все повече проповедници, особено
от нововъзникващите икономики като Бразилия, семейството изисква твърде
висока печалба от бизнеса. Така през 2010 г. Кристалната катедрала обявява
фалит и дългове за над 43 милиона долара. През 2012 г. Шулер продава сградата
на Римокатолическия диоцез в Ориндж и дори осъжда собствените си наследници
за нарушен договор и авторски права.

***
Библията в Тенеси
С 55 срещу 38 гласа Камарата на представителите в американския щат Тенеси
подкрепи законопроект за обявяване на Библията за „официална книга на щата”
съгласно предложение на републиканеца Джери Секстън – бивш пастор, според
когото решението е съобразено с „историческата, културната и икономическата роля на Библията за Тенеси”.2 Според главния прокурор на щата обаче това
решение влиза в противоречие с разделението между държава и Църква, предви2

„Tennessee House of Representatives approves Bible as official state book”, http://www.theguardian.com
(15.04.2015).
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дено както в щатската, така и във федералната конституция. Именно с такива
съображения сродни законопроекти на законодателите в Мисисипи и Луизиана
наскоро бяха изоставени; поддръжниците на решението в Тенеси обаче мислят
различно: „Има неща, за които си заслужава да се бориш”, твърди републиканецът
Анди Холт. „Пазарите, парите и военната сила са безполезни, ако бъдат лишени
от морал. Нашата институция трябва да заеме позиция”. Според републиканката Патси Хейзълууд пък „книга е Да убиеш присмехулник; Библията е словото на
Бог – нещо съвсем различно”. А според самия Секстън: „Това не е просто някаква
книга; аз съм изградил целия си живот, служението си и семейството си върху
основите на тази книга”. Републиканският представител Мика ван Хус уточнява,
че превръщането на Библията в официална книга на щата не означава, че всички
граждани на Тенеси трябва да приемат християнството: „Кучето и котката са
символи на щата, но никой тук не е длъжен да си купува котка или куче”. Освен
това вносителите на предложението отбелязват, че няма пречки редом с Библията и други книги да получат същия държавен статут. За да се превърне в закон
обаче, законопроектът трябва да бъде одобрен от Сената и подписан от щатския губернатор Бил Хеслъм, също републиканец, който далеч не одобрява идеята
и най-вероятно ще се възползва от правото си на вето.

***
Патриотичните центрове в Русия
В един малък град, разположен близо до Санкт Петербург, група деца на възраст
от 5 до 17 години се подготвят за урок по бойни изкуства и работа с оръжие.3
Става въпрос за центъра „Св. Спиридон” – „патриотичен клуб, който има за цел
да доведе децата в Църквата със средствата на военното обучение”, отбелязва
треньорът Михаил Лисовски. В Русия съществуват хиляди други подобни клубове – част от общонационална инициатива за „военно-патриотично образование
на населението” под контрола и с финансовата подкрепа на държавата. След събитията в Украйна и Крим по предложение на Министерството на образованието
руското правителство вече обмисля сериозно увеличаване на бюджета за „военно
образование и бойни умения на децата и младежите”. Проектът е амбициозен: неговата цел – съгласно документ, публикуван от министерството през април – е да
насърчи младите хора „да се чувстват отговорни за страната си”, да ги подготви
„да защитават родината”, да създаде „интерес към миналото и да помогне на руснаците да се гордеят с историческите си герои”. Министерството се надява до
2020 г. броят на младежите, които постъпват на служба в армията, да се увеличи
с 10%, а броят на „руснаците, които се гордеят със страната си” – с 8%. Новата
програма ще бъде насочена и към най-малките. Така деца на възраст между 1 и 6
години ще трябва „да получават помощ за формиране на правилното разбиране за
родина, както и за изграждане на система от духовни ценности като любов, любезност, трудолюбие, приятелство и честност”. Ако предложението бъде одобрено, Министерството на образованието, Федералната агенция за младежта, Ми3
„The Russian patriotic groups teaching children how to defend their country”, http://www.theguardian.com
(10.08.2015).
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нистерството на културата, Министерството на отбраната, Министерството
на правосъдието, службите по сигурността и няколко други институции ще бъдат
отговорни за практическото прилагане на нейните различни елементи.
Клубовете имат различни имена – „Цитаделата”, „Гръм”, „Елмаз и градушка” – и
по правило приемат момчета и момичета на възраст до 18 години. В общия случай
децата изучават бойни техники и лагеруват на открито. Някои от клубовете
използват и специално пригодени макети за обучение за работа с по-тежко въоръжение. Но организаторите настояват, че това не са просто военнообучителни
центрове. „Истинският воин не е онзи, който знае да се бие и да стреля с оръжие, а този, който е готов да се жертва, за да защити вярата си, родината си
и любимите си хора”, казва Сергей Евгениев, ръководител на базирания в Москва
клуб „Цитадела”. Според един от възпитаниците на „Цитаделата” пък благодарение на полученото обучение „животът продължава и святата Русия стои и ще
стои здраво на краката си”. Вадим Мастерских, който оглавява московския клон
на Всерусийското военноисторическо движение, отбелязва, че възстановяването
на исторически събития „помага на участниците да свържат различните точки.
Помага им да разберат, че не могат да прекарат целия си живот, като си играят
с шоколадови яйца „Киндер” и покемони”. Някои клубове предлагат и обучение по
„ратоборчество” – бойна техника, която се свързва с древни славянски традиции. Участниците трябва да застанат един срещу друг със завързани очи, да се
упражняват да избягват куршуми и удари с нож, да преминават през местности
с големи препятствия и да се укриват бързо при внезапно нападение.
За Министерството на отбраната инициативи от този тип не са нещо ново.
Благодарение на организации като Доброволното общество за сътрудничество с армията, военновъздушните сили и флота, патриотичното образование
в Русия като цяло е във възход. Към момента Доброволното общество се
ръководи от Александър Колмаков, бивш заместник-министър на отбраната, и
разполага с близо десет хиляди местни центъра на територията на цялата
страна. Само през 2014 г. по тази линия са организирани 6500 „военно-патриотични събития” и 8000 спортни състезания, а над двеста хиляди младежи са
положили пред организацията специалния тест „Готов за работа и отбрана”.
Събитията, организирани за тази година, ще бъдат финансирани от държавния
бюджет със 168 млн. рубли. Ако пък предложената Програма за патриотично
образование на гражданите на Руската федерация: 2016–2020 бъде приета, то
държавното финансиране за следващите две години следва да се увеличи с 1,68
млрд. рубли.

***
Защо приех монашество?
Статистиката сочи, че тази година във Великобритания броят на жените, които приемат монашество, бележи 25-годишен връх.4 Но коя жена би пожелала да
4

„Why I am giving up my academic career to become a nun”, http://ww.telegraph.co.uk (24.04.2015).
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се откаже от светския живот, за да бъде монахиня? Теодора Хоксли дава своя
личен отговор на страниците на британския Телеграф.
„Моята история не е драматична – пише Хоксли. – Израснах като католичка, посещавах меса в неделя, бях записана в католическо училище и имах жив интерес
към вярата. В университета тази вяра узря в компанията на други хора, които
бяха сериозни в любовта си към Бог. Мнозина от тях се замисляха дали да не
станат свещеници, монаси или монахини, днес няколко вече са ръкоположени, но
по-голямата част създадоха семейства. Аз започвам да мисля, че приемането на
монашество или решението да сключиш брак не са чак толкова различни, колкото изглежда на пръв поглед.”
Навлизането в религиозния живот като монах, монахиня или свещеник в крайна
сметка е решение по любов. Като всяка друга любов, на определено ниво тя е
тайнствена и не може да се обясни на човек, който не я споделя. Ако попитате
една семейна двойка за причините, поради които са сключили брак, те могат
да направят списък с различни свои качества, сходни интереси и т.н., но няма
да успеят да обяснят онова, което се таи в сърцето на връзката им: любовта.
От друга страна, всичко изглежда много просто: човек прекарва времето си с
някого, организира живота си заедно с него, започва да споделя общи приятели и
интереси и в крайна сметка може да се замисли дали да не се ожени.
„За мен навлизането в религиозния живот беше признание, че съм срещнала този
вид любов, която определя живота. Отделях време за молитва, за участие в богослуженията и все повече размишлявах за това как да съчетая кариерата и вярата. Бях се замисляла за религиозния живот още от ранните си тийнейджърски
години, но след като приключих с докторската си дисертация, реших да обмисля сериозно всичко. Разполагах с три години постдокторантска специализация
пред себе си; реших в края на този период или да кандидатствам за постоянно
преподавателско място някъде, или да се отдам на религиозен живот.”
„Постепенно осъзнах, че онова, което желаех в моментите, в които бях най-свободна и най-искрено самата себе си, беше религиозният живот. Тогава се срещнах с представителка на Събранието на Иисус – общност, основана от англичанката Мери Уард през 1609 г. Вече познавах сестри от Събранието и много ги
уважавах: те бяха жизнени, забавни, смели, имаха богато въображение, чувство
за хумор, но и дълбок усет към молитвата. Преди всичко бяха изключително почтени, живееха на дело думите на основателката си, която учи своите последователки да бъдат такива, каквито изглеждат, и да изглеждат такива, каквито
са. Няколко посещения в жилищата им в Йорк и Лондон бяха достатъчни, за да
ме убедят, че това е общността, в която мога да бъда себе си и да се отдам
изцяло на любовта си към Бог и на служение на другите.”
„Обеттите за бедност, целомъдрие и послушание може би изглеждат като край
на нормалния живот, но за мен те представляват началото на по-пълен, по-богат и по-необикновен живот: такъв в свобода да бъда там, където съм призована и най-нужна, свобода от притежания, богатство и положение и свобода да
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обичам по-всеобхватно и щедро, отколкото мога да си представя. Все още съм
в началото на пътуването си и предизвикателствата и откритията ще продължат да идват през следващите години. Изпълнена съм с очакване за приключението много повече, отколкото мога да опиша с думи.”

***
Гръцката криза
Споровете по гръцкия дълг са далечен отзвук на стария дебат за Възкресението, пише религиозният коментатор на Гардиън Джайлс Фрейзър.5 За източните
християни ударението попада върху Христос, Който възкръсва от гроба – не
върху Христос на кръста. В това отношение е важно да се припомни, че след
схизмата от 1054 г. източноправославните църкви никога не попадат под влиянието на сотериологичната теория на Анселм Кентърбърийски, развита в Защо
Бог стана човек? от 1089 г. и изключително влиятелна на Запад. „Според Анселм, както и според мислителите от Реформацията по-късно, Възкресението
в общи линии е отговор на дългова криза. Аргументът е следният: човешките
същества съгрешават срещу Бог и така натрупват дълг, който трябва да се
изплати. Според този модел двете страни на везната трябва да се изравнят –
престъпленията следва да се изплащат, като размерът на наказанието трябва да съответства на извършеното престъпление. Богословският проблем е в
това, че човешкият дълг е твърде висок – ние сме просто злочести грешници
и т.н. – а това означава, че изобщо не сме в състояние да изплатим обратно
дължимото.”
Ето защо Анселм казва, че Иисус идва, за да получи наказанието, което се полага на човеците, и е разпънат на кръста, като по този начин изплаща дълга ни и
„изравнява сметката”. Изкуплението в този случай е икономическа метафора –
Христовите страдания „заплащат цената на греха”, както много западни християни пеят по Великден. Особено за евангелистите това е самата същност на
спасението – грехът бива заплатен.
Но това изобщо не е източният възглед за Възкресението. „Преди всичко източните християни не са така обсебени от проблема за греха. И те не мислят, че
страданията на Иисус (или на когото и да било другиго) са начинът, по който
грехът се изкупва; всъщност той не се изкупва. Ето защо източното християнско изкуство, за разлика от западното, не е толкова завладяно от образа на
кървящия Христос на кръста. За източните богослови мисията на Христос е да
извади човешките същества от затвора на смъртта. Всичко важно се случва
с Възкресението, не с разпятието. Защото, ако спасението е само отплата,
която се дава на кръста, то след него не остава никаква друга работа, която да
се извърши от Възкресението. Не, казват те, спасението не е някакво кърваво
космическо счетоводство; то е бягство от затвор.”

5

„Arguments over Greek debt echo ancient disputes about Easter”, http://www.theguardian.com (10.04.2015).
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Западната Църква обичайно критикува източната за това нейно разбиране за
спасението като „безплатен обяд”. Без страдание няма печалба, настоява Анселм. Източната църква казва, че Западът въздига страданието в култ и предпочита желязната логика на космическата необходимост пред Бог, Който може
всичко.
„Атеисти като Алексис Ципрас може би смятат, че и двата възгледа са просто
фантазия. Но все пак си струва да се признае, че тези две съвършено различни
гледища са свързани с две различни морални гледни точки към света и с различни отношения към икономиката като цяло и към капитализма в частност.
Ципрас (подобно на мен) е по-скоро в гръцкия лагер, когато става въпрос за спасението; дъщерята на лутеранския пастор Ангела Меркел е в западния. Той иска
да се измъкне свободен от смъртоносния дълг; тя вярва, че дългът трябва да се
изплати – независимо колко кръв и страдания са нужни за това.”
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