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Християнство и история

Проф. дфн Атанас Стаматов е преподавател по история на
българската философска култура. Научните му интереси са в
областта на историята на философията, културната антропология, историографията и философията на историята. Автор е
на книгите Европейски проекции върху българската философска
култура (1996); Tempora incognita на ранната българска история (1997); Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (2000) и др. Последният ръководен от него научен проект е колективното изследване Философският ХХ век в
България, т. I. Философската публичност; т. II. Диалогични полета (2008).

Атанас Стаматов

ХРИСТИЯНСТВОТО СРЕД
БЪЛГАРИТЕ ДО ПОКРЪСТВАНЕТО
(865 г.)
Едно от най-значимите събития в многовековната ни история, а защо не и найзначимото, редом със създаването на българската държава, безспорно е Покръстването (865 г.). Книжовниците от Плисковско-Преславската школа, като
съвременници и съучастници, първи свързват този акт с последвалото спасяване
на Кирило-Методиевото дело и т.нар. „ïphëoæeè~ êúíèãú”, дало на старобългарския език статут на трети класически език в културата на средновековна
Европа. Този труден процес на контролирано „одругостяване” (Б. Богданов) не
само вписва България в доминиращите социокултурни реалности на континента;
не само стимулира етнокултурното единение на българската народност, но заедно с това безусловно превръща българина в homo europeicus. Разбира се, тук са
възможни и възражения – та нали към 60-те години на IХ в. българите вече имат
многовековно присъствие в живота на Европа; нали след кан Тервел те нерядко
дори арбитрират военно-политическите процеси в европейския югоизток? Да,
това е така! Ала към онзи момент християнството освен че е снело в себе си
„шифъра” на старата култура, вече твърдо е положено и във фундамента на новата европейска идентичност. Покръстването на българите е решаваща крачка
към оформянето на тази идентичност със създаването отпосле на нейния трети културен ипостас. В същото време, приемайки християнството, българите
придобиват шифъра за влизане в културно-историческото наследство на Европа
и редом с останалите християнски народи на континента стават негови съ-притежатели. Тази е причината, поради която България ще стои в полезрението на
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европейската историография и ще присъства даже картографски1, дори тогава,
когато е изгубила суверенитета си. Признание от католическа Европа за значимостта на това присъствие е и папското послание Egregiae Virtutis (31.ХII.1980
г.), с което светите братя Кирил и Методий са провъзгласени за съпокровители на Европа, а също и енцикликата Slavorum Apostoli (2.VI.1985 г.), отбелязала
1000-годишния юбилей от Кирило-Методиевите преводи на светите книги.

* * *
Историческият разказ за Покръстването (865 г.) изцяло следва литературния
канон и стилистиката на епохата. Знакови бедствия и премеждия сочат, че българите езичници „пият чашата на Божия гняв” – суша, неплодородие, глад, четиридесетдневни земетресения, споменава се дори и проказата в копирането на
библейския архетип. Предупреждение към владетеля на българите е отправено
и чрез сцената на Страшния съд, изобразена в един от дворците му по негова
собствена заповед от монаха зограф Методий. Кан Борис получава благовестието чрез Теодор Куфара и сестра си2. Така господарят на българите стига до прозрението да покръсти народа си, а в сключения с Византия договор е признато
правото на Константинопол да извърши покръстването. За някои от посочените
причини има сигурни историографски референции, че са действителни – неплодородието, гладът, военната активност на Византия по границата с България в
момент, когато българската войска е ангажирана в северозападните райони на
държавата и др., Факт е и тридесетгодишният „дълбок мир”, а патриарх Николай
Мистик нарича цар Симеон „син на мира”3, защото се ражда при сключването
на мира и тогава е приел свето кръщение. Компактността на разказа ни спестява предисторията на Покръстването, дългия процес на евангелизиране сред
българите, който Покръстването само завършва. Почти всички изследователи
правят тази уговорка, а някои посвещават и специални проучвания на проблема4.
В методологическа бележка Ив. Снегаров напомня, че „историк, който приема генетическото схващане за историческия живот”5 не може да не държи сметка за
предисторията на Покръстването. Тук се включват съображения като тези, че
българите векове обитават земи в периферията на християнския свят и регулярно общуват с него; че Аспаруховите българи завладяват вече християнизирани
територии и там пренасят центъра на своята държава; че във войните с Византия са били вземани пленници, които идват сред българите със своето християнство, и пр. Що се отнася до историографската страна на проучванията,
там обяснимо се фокусира върху събитията с българско участие на Балканите и
в редки случаи разказът за християнизацията включва съдбата на българите в
1
Виж напр. Мюнстер, С. Карта на Европа (1550); Бруген, Й. Царство България (1737) и др. – В: Атлас българските земи в европейската картографска традиция (III-ХIХ в.) / Atlas the bulgarian lands in the european cartographic tradition (3rd – 19th centuries), С., 2008 г., с. 239-240, 308-312.
2

Dujčev, I.  Legendes Byzantines sur la conversion des Bulgares. – In: Medioevo bizantino-slavo, III, R., 1971 г., p.
63-75.

3

ГИБИ, т. IV, с. 283.

4

Напр. Снегаров, Ив. Християнството в България преди покръстването на княз Бориса (865 г.) – ГДА „Св.
Климент Охридски”, т.V (ХХХI), С., 1955/56 г., с. 195-218; Венедиков, Ив. Прабългарите и християнството, Ст.
Загора, 1995 г.; Гюзелев, В. Покръстване и християнизация на българите, С., 2006 г. и др.

5

Снегаров, Ив. Цит. съч., с. 198.
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Армения и Италия. И така – нека се опитаме да проследим хронотопа на българския път към Христа.
Историческите извори свидетелстват, че българите в Армения първи се срещат с Христовата вяра. В кн. II.9 от съчинението си История на Армения Мовсес Хоренаци ни съобщава, че при царуването на Аршак възникнали смутове в
клисурите на великата Кавказка планина, в „Страната на българите”. Много от
тях се отделили и заселили „за дълго време” в подножието на Кол на плодородна
земя в обилно хлебоносни места. По името на вожда им областта била наречена „Вананд”, а селищата на колонистите носели имената на неговите братя
и потомци. История на Армения пише и Фавстос Бузанд. От нея са запазени
книгите между III и VI. Те обхващат времето от царуването на Хосров II Котак
до разделянето на Армения на сфери на влияние (387 г.) между Рим и Сасанидски
Иран. За този период авторът пише като свидетел, а описанието на събитията
кореспондира със запазените у Амиан Марцелин сведения. Измежду епископите
към времето на разделянето Фавстос Бузанд споменава и Зортуаз – епископ
на Вананд. В княжеското посланичество, изпратено от цар Тиран (338–350) да
покани хорепископ Даниил за католикос на Армения, фигурира и князът на Вананд – Артаван. Орот, „княз Ванандски”, пък е включен в свитата, съпроводила
Иусик за ръкополагането му в гр. Кесария6. От своя страна Мовсес Хоренаци
още на два пъти се връща в своя разказ към съдбата на българите в Армения.
Поведението им при разделянето на Армения той описва така: „В това време
от Хосров7 се отделили хора от рода на Ванандците. Те не разчитали на нито
една от страните, но се укрепили в своите гористи планини и в скалистите
клисури на Тайк8. (III.44). През 420 г. ванандците се включват в бунта на Нерсес
Чичракеци за отхвърлянето на персийското владичество (III.56). От препратките става ясно, че българите са били интегрирани като етнически обособена
група в арменското общество. Населяваната от тях област е имала свое духовенство начело с епископ, а князете на Вананд по протокол са участвали в
ръкополагането на арменските патриарси, но засега няма преки свидетелства
дали и доколко българите, попаднали в евангелизационния обсег на Арменската
църква, са приели Христовата вяра.
Особено важни за нас са свидетелствата, оставени от Егише, за борбата на арменския народ в защита на вярата си. През 449 г. персийският цар Йездигерт II
(438–457) издава указ да се преустанови изповядването на християнството в
страната. Армения, Грузия и Кавказка Албания отказват да се подчинят. Решението е взето от събор на епископите, в който участва и Гад – епископ на Вананд.
Година по-късно започват бойните действия между въстаниците и царската армия, но сред християнските сили настъпват разногласия. Колаборационистите
се групират около Васак Сюни, а непримиримите застават зад Вардан Мамиконян. По това време Византия не е в състояние да окаже помощ на християнските
6

До 366 г. арменските католикоси са били ръкополагани в гр. Кесария (Кападокия).

7

Хосров – става дума за Хосров ІV Аршакуни, поставен от персите на трона в Източна Армения след разделянето на страната на зони на влияние.
8

ци.

Тайк – северозападна провинция в Древна Армения, разположена по долината на р. Чора и нейните прито-
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сили. Само хоните от Северен Кавказ удържат на думата си и с дълбоки набези
на юг дори в самата Персия се опитват да разкъсат персийските сили, насочени
срещу Вардан. За решително сражение с персите Вардан събира войските си в
гр. Арташат. Формират се четири полка. Третият е поверен на Татул Ванандаци. За случилото се в навечерието на битката Егише пише: “...и колкото бяха
некръстени от множеството на войската, през тази нощ се покръстили всички,
а на сутринта се причaстили в светите тайнства...”9. На 26.V.451 г. в Аварайрското поле на брега на р. Тлмут, приток на р. Аракс, противниците се строяват
за решително сражение. Силите били неравни и прочутата Аварайрска битка
завършила с поражение на християнското войнство. В битката загиват девет
велики нахарари и стотици редови бойци. Арменската историография отбелязва,
че в този ден 1036 християни вписват имената си в книгата на живота, а Арменската църква ги обявява за светци. Оцелелите след битката въстаници се
оттеглят през областта Вананд към Тайк. Егише е пряк участник в събитията
като воин и секретар на Вардан Мамиконян. Съчинението си пише по настояване на иерей Давид Мамиконян между 458 и 464 г. Некръстените в армията на
Вардан най-вероятно са били измежду българите на Татул Ванандаци, а съобщението на Егише е първото пряко свидетелство за процесите на християнизация
сред българите в Армения.
По това време основният български етнически масив обитава земите на север
от Кавказ, около Азовско море и по Северното Причерноморие, сиреч „санитарния пояс” между християнския свят и мигриращите от североизток варварски
племена. Светото предание свързва началото на благовестието в тази зона на
контакти и конфликти с името на ап. Андрей. Встрани от разпространението
на християнството в Римската империя не остават и нейните владения по северните брегове на Понт. Оформилите се там християнски центрове оказват
пряко влияние върху съседните езически племена. Измежду участниците в Първия
вселенски събор (325 г.) е готският епископ Теофил. В Крим е създадена Готска
епископия, към чийто диоцез се числи и споменатата в Равенския космограф
Patria Onogoria. За приемането на християнството от Грод (528 г.), вожда на
кутригурите, пише Теофан Изповедник. Арменските извори свидетелстват, че
мисионирането на север от Кавказ започнало да дава своите плодове през VI–VII
в.10. Освен това бурните събития в Армения вероятно са предизвикали вторична
миграция на част от потомците на Вананд обратно към Кавказ и Предкавказието11. Както пише във вече цитирания текст (II.9) Мовсес Хоренаци – българите
се заселили в подножието на Кол „за дълго”, което ще рече не завинаги. Посо9

Егишэ О Вардане и войне армянской, Е., 1971 г., с. 106 (гл. V.114).

10

Без да може да се определи точно кога, но там възникват християнски общини, една от които носи името „Булгар”. Много интересна е бележката на Л. Н. Толстой в неговите кавказки дневници, където на дата
15.Х.1853 г. той пише: „В Голяма Кабарда, срещу Налчик, между мохамеданите съществува община от незапомнени времена приела християнската вяра – Дигор, Булгар и т.н.” (ПСС, т. 46/1934 г., с. 281).
11

В писмото си до испанския евреин Хасдай Ибн Шафрут хазарският хаган Йосиф нарича българите ванандци „В-н-н-три” (куфически запис). Като „в-н-н-д-р” това наименование се среща в анонимна персийска география от Х в. С него са означени българите уногондури (при Анастасий Библиотекар – „оногундури”) – племето
на династичния род Дуло, определяло облика на българския етнически масив в Европа чак до времето на
Първото българско царство. В арменските извори за родната ни история те са известни като “Влндур Булгар
Вунд/Вананд – ванандци” или „Вх’ндур Булхар Венд” при Мовсес Хоренаци и „Огхондор/Woghkondor Блкар –
пришълци” от трактата Ашхарацуйц (Земеописание) на  Анания Ширакаци.
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чените процеси и „разливането” на българската етническа вълна на север от
р. Дунав към Панония ще да са причините, дали основание на Козма Индикоплевс
в кн. III на своята Християнска топография (547) при изброяването на приелите
християнството народи след „ирканите” и „ерулите”12 и преди „еладците”, „илирийците” и „далматите” да постави българите.
След установяването си в Панония аварите периодично започват да разоряват приграничните византийски територии. От 611 г. набезите им стават
все по-мощни. В търсенето на изход Византия се обръща към българите за
изграждането на антиаварска коалиция. Плод на тези контакти е и покръстването на кан Кубрат и неговата свита през 619 г. в Константинопол. Това
научаваме от хрониката на Йоан Никиуски. Пряко потвърждение на свидетелството ни дават анализите на откритото край Малая Перещепина съкровище.
Разчитането на монограмите върху пръстените недвусмислено сочи неговия
собственик – кан Кубрат, а един от най-проникновените изследователи на съкровището констатира, че то е принадлежало на човек „много тясно свързан
с християнството”13, за което красноречиво говори фактът, че дискосът от
Томи на епископ Патернус „не е бил профаниран, а допълнително ‘християнизиран‘ чрез апликация на четири емайлирани кръстообразни медальона. Явно кан
Кубрат е разчитал християнското послание откъм неговата най-автентична,
дълбинно-екзистенциална страна, приемайки Иисус като личен Спасител. Няма
свидетелства той да е правил опити да християнизира подвластния му народ,
но несъмнено някои от най-приближените му люде са приели вярата заедно с
него в Константинопол, а други впоследствие са били повлияни от нея. Християнството на кан Кубрат се проецира и във външната политика на Велика
България. С имп. Ираклий (611–643) го свързват дружески отношения на разбирателство и взаимопомощ. Кан Кубрат дори е заподозрян, че подкрепя една
от страните в спора за престолонаследието след смъртта на императора.
През всичките дни на Кубратовото управление Велика България живее в мир с
Византия.
Още в края на IV в. обаче, между 372–375 г., хунският удар северно от Кавказ
откъсва големи групи от българския етнически масив и те, тласкани и увличани
от хунския устрем заедно с други нехунски племена като алани, готи, гепиди и
пр., се озовават в Панония. Там те участват във възхода на Атиловата империя, но когато след смъртта на Атила синовете му се опитват да разделят
помежду си съюзените народи „като роби”, нехунските народи се разбунтуват и
под водачеството на гепидския крал Ардарих през 454 г. нанасят съкрушително
поражение на хуните в битката при р. Недао. Българите участват в разгрома
на хуните, не се оттеглят с тях на изток и не се включват в опитите на
Денгизих да възроди хунската държава. Заедно с гепидите българите остават
в Панония и се разполагат в областта около гр. Сирмиум. През следващите
десетилетия те са чести „гости” на Илирик и активно участват във военно12

Иркани (хиркани) – общност, населявала бреговете на Каспийско море, известно през Античността като
Хирканско; ерули (херули) – германско племе, проникнало в похода си на изток до Северното Причерноморие.

13

Вернер, Й. Погребалната находка от Малая Перещепина и Кубрат – хан на българите, С., 1988 г., с. 37.
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политическите процеси на Апенините. В 567 г. новите пришълци от изток, аварите, в съюз с лангобардите нанасят решително поражение на гепиди и българи
в Панония и там установяват центъра на своята държава. Панонските българи
стават аварски поданици. Малко по-късно лангобардският крал Албоин се оттегля в Италия. С лангобардите мигрират и част от панонските българи14.
Фредегарий в своята Хроника (IV.72) и пак Павел Дякон в цитираното съчинение
(V.29) ни съобщават за още две български преселения в Италия през 631/632 и
667 година. Видимо процесът на християнизация сред тези българи е протекъл
твърде интензивно, щом някои от тях още в края на VII в. строят свои църкви.
Една от тях е била църквата „Св. ап. Андрей” на Виа дел’Университа в Неапол,
около която по-късно се оформя българският квартал на града. Българите издигат своя църква, посветена на ап. Андрей, и в резиденцията на Алцек – Канталупо (Kan-teleped) край потока Кансула. На 3.IХ.1020 г. епископът на Бояно дарява
тази църква на манастира Монтекасино. Винченцо Д’Амико15, комуто дължим
тези сведения, констатира, че немалка част от храмовете в Италия, носещи
по онова време името на св. ап. Андрей – „апостола на скитите”, са дело на
българи. Ала писмените извори свидетелстват за българско присъствие в Италия и преди 568 г. Византия често използва услугите им при водените срещу
готите военни операции на полуострова. Стратезите Вализарий, Йоан, Нарсес
държат в армиите си да имат и български конни формирования. През 546 г. дори
командването на гарнизона в Перузия е поверено на българин – Одолган. Едва
ли византийците биха дали такава отговорна длъжност на езичник. Вероятно
някои от българите на византийска служба са били християни. Имало е обаче
и българи, изцяло отдадени в служба на Бога. В кратка бележка за един от тях
споменава папа Григорий Велики. Той съобщава за смъртта на Пиетро Булгаро,
„свещеник българин от латински ритуал”, роден в 560 г. и починал като кардинал в Рим (M. Perosa). За основната група българи, установили се в областта
Беневент, Павел Дякон пише, че дори в края на VIII в. те все още ползвали родния си език, сиреч били двуезични, но и дума не споменава да изповядват вяра,
различна от християнската.
Алцековите българи са част от българите в Панония, попаднали там след удара
на хазарите върху Велика България през 60-те години на VII в. Начело на останалите в Панония българи е стоял кан Кубер. Под властта на Кубер аварският
хаган поставя и т.нар. „сирмисианци” – народ християнски, включващ ромейски
пленници и техните потомци от смесени бракове, населяващи областта около гр. Сирмиум. За тях в Деянията на св. Димитър Солунски четем: „И както
еврейският народ се размножавал в Египет при фараона, така и тук по същия
начин, чрез православната вяра и светото животворящо кръщение, се разрастваше християнското племе... Той (Кубер – д. м.) като научил от някои, които му
били по-близки, че този народ копнее за градовете на бащите си, започнал да
обмисля. После вдигнал целия този прокуден ромейски народ и заедно с други
племена, както е разказано за юдеите в Мойсеевата книга Изход, т.е. пришълците тръгнали заедно с покъщнината и оръжията си. Те се вдигнаха и въстанаха,
14

Diaconus, P. Historia Langobardodorum, II.26.

15

D’Amico, V. I Bulgari trasmigrati in Italia nei Secolli VI e VII dell’Era Volgare, Campobasso, 1933.
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както казахме, срещу хагана, така че когато самият хаган узна, започна да ги
преследва. Те влязоха в пет или шест сражения и във всички той беше победен
от тях... И тъй, Кубер премина победоносно казаната река Дунав с целия споменат народ, който беше с него, дойде в нашите земи и завладя Керамисийското
поле. Те като се настаниха там, поискаха да се върнат в родните си градове
главно защото бяха запазили православната си вяра...”16. Дясна ръка на кан Кубер е Мавър – интелигентен, дипломатичен, еднакво добре владеещ български,
славянски, латински и гръцки език. Той прави впечатляваща кариера във византийската администрация, а в печата си се титулува „патриций”, „владетел на
сирмисианците и българите”. Едва ли кан Кубер случайно е избран и поставен
за архонт на сирмисианците. В негово лице аварският хаган ще да е виждал човек, добре познаващ живота на християните и водач на племе, сред което има
хора, споделящи техния живот и вяра. Показателно за тясната спойка между
българите на Кубер и сирмисианците християни е поведението на последните
след установяването им в Керамисийското поле. Те не бързат да напуснат своя
водач и остават лоялни към него. Той от своя страна се чувства задължен да
уреди социалното им положение – първо, като настоява драгувитите да доставят храна за водения от него народ; второ, като стига до споразумение с
византийската администрация желаещите да бъдат включени в списъците на
военнозадължените и да получават заплата от имперската хазна. Изводът, който се налага от щрихираните събития, е, че през втората половина на VII в.,
след близо тривековно регулярно общуване с християнския свят, българите добре са познавали християнството като религиозна доктрина, нравствена норма,
набор от социоконструктивни принципи. Някои от тях, включително и част от
българската аристокрация, намират в него новата си вероизповед, а за останалите то е външноконституираща битието им другост. Но и едните, и другите
вече не се чувствали уютно в Pax Barbarica и колкото пъти са били изправяни
пред избор, са търсили според ситуацията формула за вписване в християнската
ойкумена.
Процесът на християнизация при Аспаруховите българи протича с целия драматизъм и амбивалентност на одругостяването. След победата при Онгъла южно
от р. Дунав се прехвърля основната част от българския етнически масив. Негово ядро са уногондурите, от които е и владетелският род Дуло. В завладените
византийски области Мала Скития и Долна Мизия българите заварват варваризирано и немногобройно, но християнско население. Пристанищните градове
като Доростол, Калатис и др. продължават да функционират като християнски
центрове. Хронистите Теофан и патр. Никифор в съобщенията си за сключения
мирен договор между кан Аспарух и имп. Константин IV Погонат не споменават
нищо за настъпилите промени в живота на завареното гръкоезично население,
докато за славяните се подчертава, че на запад срещу аварите били дислоцирани
„седемте рода”, а на юг срещу Византия северите за защита на държавните
граници. Освен това при дебата в Константинопол (870) по българския църковен
въпрос българските пратеници заявили, че в завладените земи те заварили гръц16

Подбрани извори за българската история. Древните българи и земите на Балканския полуостров до VІІ в., т.І,
С., 2002 г., с. 46-47.
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ки свещеници, което може да значи само едно, че са били налице функциониращи
християнски центрове17. С териториалното разширяване на българската държава в нейните предели влизат областите Загоре, част от Тракия, Македония,
Нови Епир и др. Това увеличава дела на християнското население в държавата.
При управлението на кан Крум в хода на военните действия срещу Византия редовно се практикувало изселването на плененото население във вътрешността
на страната18, а архиеп. Теофилакт твърди, че на тяхно място били заселвани
българи. Това разместване на населението многократно увеличавало шансовете
на християнската проповед в слово и дело да проникне сред българите езичници.
Християни попадали и сред най-близкото обкръжение на владетеля – на държавна служба били механикът Евматий, Константин Пацик – женен за сестрата на
кан Крум, стратезите Леон и Йоан, Кинамон – възпитателят на Омуртаговите
синове, и др.
В дохристиянска България веротърпимостта и толерантността са обичайна
норма на поведение между поданиците на кана и на властта към простолюдието. От подвластните си канът изисквал лоялност към държавните институции.
Тази норма била нарушавана в два случая – при ожесточена съпротива по време
на война и при прозелитизъм, който проблематизира владетелската доктрина.
Точно такива казуси възникват при управлението на кан Крум и кан Омуртаг.
Византийските автори обявяват и двамата за гонители на християните. В
синаксара на Константинополската църква на тях се приписват мъченията над
одринския митрополит Мануил, екзекуциите на епископите Георги и Петър, на
Парод, Гавриил и Сионий, на стратезите Йоан и Лион и на още 377 мъченици,
но имената на стратезите срещаме и в един роден извор – Хамбарлийския
надпис, където те фигурират като помощници на командващите крилата на
българската войска19. Кан Крум включвал капитулиралите военачалници заедно
с войската и подчинените им територии в своя „саракт”. В нарочен надпис
той ни съобщава, че под негова власт минали градовете Сердика, Девелт, Константия, Версиникия, Адрианопол... По този начин християни вече имало и във
войската му. Негов най-близък съратник бил християнинът Константин Пацик.
Най-масовите бягства от Византия към България са именно по времето на неговото управление и едва ли това би се случило, ако кан Крум е бил религиозен
фанатик.
Различен е случаят с кан Омуртаг. Почти всички бунтове и детронации на владетели в езическа България са били мотивирани от обвинението, че водената политика тласка страната в обятията на Византия. Случаите на български
аристократи, забегнали в Константинопол, приели там християнството и дори
направили кариера във византийската администрация, се използвали в подкрепа на обвиненията. Кан Телериг например забягнал във Византия, покръстил се,
17

PL 128, 1392.

18

През 812 г. кан Крум преселва жителите на Девелт заедно с епископа им Георги. Година по-късно преселва
от гр. Одрин и околността му около 10 000 семейства отвъд р. Дунав, между които и това на бъдещия император Василий І. Подобна е участта и на населението, потърсило убежище в планината Ганос (Текир-даг). През
есента на 813 г. от района на гр. Аркадиопол в България са отведени  към 50 000 пленници и пр.
19

Снегаров, Ив. Цит. съч.., с. 213, 215.
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присвоили му титлата „патриций” и се оженил за племенницата на василевса.
Един от индикаторите за подобни намерения било пренебрежението към отческата вяра. Приобщеността към традицията била задължително условие както
за упражняването на властта, така и за престолонаследие, тъй като според
владетелската доктрина на българите канът олицетворявал не само върховната
военно-административна власт (Imperium), но и върховната религиозна власт
(Sacerdotium). Това ще да е причината, поради която след покръстването редица военно-административни титли се запазват и се срещат в историческите
извори, но върховната, натоварена и религиозно титла на владетеля „kanasybigi”
– никога. Оттук и обяснението за нееднозначното отношение на кан Омуртаг
към християнството и драмата, разиграла се във владетелския дом. Видимо
християнството вече е било доста широко разпространено и сред простолюдието, защото в словото си на Кръстопоклонна неделя Теодор Студит (759–826)
говори за репресии и върху християни българи. Някои изследователи смятат, че
кан Омуртаг държал за размяната на пленници по договора с Византия и за да
ограничи религиозното влияние на пленниците християни върху местното население. За значителна християнска общност в България преди Покръстването
говори и папа Николай I20. Във владетелския дом чрез Кинамон Христовото благовестие намира прием в сърцето на първородния Омуртагов син Енравота и брат
му Звиница, заради което най-вероятно те са лишени от престола и на него се
възкачва третият син Маламир. Покръстилият се по-късно Енравота е екзикутиран при отказа му да се отрече от християнската си вяра, но както пише
Теофилакт Охридски, само след три години животът на Маламир бил „пожънат
безвременно от сърпа на Божието правосъдие” и на престола се възкачва кан
Пресиан – син на Звиница.
Изключително чувствителни и в същото време автентични маркери за процесите на религиозна конверсия сред управляващия елит на българското общество
са надписите от т.нар. Каменна летопис и печатите на българските владетели,
защото те отразяват религиозното самосъзнание на притежателя им, функциите на сакралното в официалната владетелска доктрина, съдържат формули,
легитимиращи властта им пред чужди и свои.
От времето на кан Кубрат насетне гръцкият език е приет в канцеларията на
българския владетел като официален работен език. Вече беше посочено, че за
Кубрат, Органа, Мавър, Тервел християнските формули върху печатите им не
са били чиста формалност. Тези образувани на гръцки език за християнския Бог
формули се оказват приложими и към изповядвания от българите примитивен,
лишен от иконография монотеизъм. В контактите си с по-развитата религиозна
система на християнството той се шлифова логично, превръщайки се в последно стъпало по пътя към Христа. С настояването си мирният договор от 816 г.
да бъде осветен чрез двуобреден ритуал кан Омуртаг фактически се стреми
да сложи знак за равенство не само между Византия и България, между византийския император Лъв V и себе си, но и между своя Бог и християнския Бог. В
надписите си той се титулува kanasybigi ho ek Theou archon, с което оправдава
20
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очакването както на своите езически поданици, така и на поданиците си християни, особено умножили се при управлението на кан Крум. След кан Омуртаг
всички български владетели възпроизвеждат втората част на титула („от Бога
владетел”), която, от една страна, оспорва ойкуменическия елемент в титула
на византийския василевс, а от друга, гарантира приемствеността във владетелската доктрина при прехода от езичество към християнство. Очевидно е, че
в случая не се търси просто imitatio imperii. Знаменателен е и фактът, че Омуртаговият надпис № 4321 е датиран по „Р.Х.” – 820 г., и втори път от сътворението на света – 6327 г. Ив. Венедиков специално подчертава, че формулата „Р.Х.” е
означена с гръцки термини, буквално значещи „от появата на истинския Бог”, а
когато кръстът, основополагащ за Христовата вяра символ, започва масово да
се използва в качеството му на invocatio simbolica, става ясно, че не само културното, но и собствено религиозното влияние на християнството сред българите
вече е било непреодолимо. Оставеният от кан Пресиан надпис върху цокъла на
базиликата в гр. Филипи гласи: „Който търси истината, Бог вижда и който лъже,
Бог вижда. На християните българите направиха много добрини и християните
ги забравиха, но Бог вижда”22. Надписът до такава степен се покрива с християнските, че по-късно е било възможно филипяните, изтривайки фактите за
собствената си непочтеност, да го използват като типично damnatio memoriae,
насочено срещу неговия автор23. Казаното по-горе дава основание на цитирания
автор да направи следния извод относно религиозната ситуация в България преди Покръстването (865 г.): „Няма страна – пише той – в която езическият народ
да се е намирал по това време в ръцете на едно ръководно малцинство, толкова
близо до християнството, колкото българското”.

* * *
Посочените факти налагат констатацията, че религиозният развой на българите е преминал през всички фази, приближаващи ги към християнската представа за Бога, и този процес е продължил векове. Покръстването (865 г.) е
неговата финална сцена, официализиране на резултата от една вече случила
се за голяма част от българското общество конверсия. Освен тук приведените и много други факти говорят за това бавно, но продуктивно усвояване на
християнството. Има автори, които поставят акцента върху външния натиск
като причина за Покръстването – визира се несъстоялата се, по всичко изглежда, война с Византия. Потушаването бунта на боиладите пък се използва
като аргумент в полза на тезата, че св. княз Борис със сила наложил християнството като вероизповед на своя народ. Случилото се ни дава основание да
бъдем резервирани и към двете твърдения. От Бертинските анали знаем, че
преди да приеме свето кръщение от Константинопол, със същата цел св. княз
Борис е търсил контакти и с Людовик Немски (826–876). Освен политическата
далновидност зад този акт на българския владетел стои също искреното, търсещо чисто християнство сърце на един вярващ и това е засвидетелствано в
21
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отговорите на папа Николай I на 17ти и 106ти въпрос от Допитванията. Що се
отнася до бунта – самите боилади сочат като причина „лошия закон”, който
им дал владетелят, сиреч, позовават се не толкова на собствено религиозните,
колкото на социалните последици от приемането на новата вяра. Поведението
на св. княз Борис е логично, а може би и единствено възможното. Той ги съди
по предпочитания от тях „добър” стар закон за клетвонарушение и възмездява
тяхното предателство с меча, над който са се клели, а последвалото ги заблудено простолюдие съди по християнския закон и след разоръжаването им ги
пуска с мир да се приберат по домовете си – един достоен за мащаба и смисъла
на изстраданата промяна епилог.
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Калин Янакиев

ЗАЩО В ИСТОРИОГРАФИЯТА
НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО НЕ МУ
ВЪРВИ?
Налага се да започнем с констатацията, че в историографията Средновековието е епоха, на която, за разлика от Античността и Новото време, определено
не  върви. При това тази констатация се оказва в сила за един доста дълъг
период от историко-културните изследвания. Заслужава си да забележим също,
че Средните векове са може би единствената епоха, в самото наименуване на
която е вложена определено релативна, пренебрежителна конотация.
Защото какво действително се подразбира под „средни векове”? При всички
положения понятието за някакъв преход – преход между нещо цялостно и характерно в себе си и нещо друго, на свой ред определено и характерно в себе си;
за някаква междина или дори, както ще видим след малко – прекъсване на един
цялостен исторически процес, който се възстановява в общото си направление
подир тия разсичащи го, пресекли го със себе си „средни” векове. Защото, оказва се, те са „средни” не тъкмо в смисъла на посредничещи, свързващи (медииращи), а по-скоро на разграничаващи, разделящи.
Ние бързо ще съумеем да си дадем сметка откъде е дошла тази специфична
конотация в наименованието на интересуващата ни епоха, когато научим, че
последното е произведено за първи път в един много характерен исторически
момент. И наистина, уверено може да се каже, че наименованието „Средновековие” или „Средни векове” се утвърждава за един около хилядолетен период от
европейската история, всъщност едва през ХVIII век – т. е. в онази културна и
политическа епоха, която започва да се самоназовава гордо и самоуверено – „ве-
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кът на Просвещението”. А една от най-характерните черти на този „просветен” век е, че неговият духовен елит със забележителна енергия се оттласква
от целокупното историческо минало на човечеството, от цялата дотогавашна
– и това трябва да се подчертае – доминирана от християнството духовна
траектория на Европа, като изживява своето собствено време и своите собствени начинания като радикално ново историческо начало.
В по-дълбок философски план може да се каже, че именно и тъкмо през ХVIII век
– „миналото” и „традицията” въобще, които дотогава са били преживявани неизменно като „мястото на истината”, от опора и упование биват превърнати в
бреме, което трябва да се преодолее. Интуицията за историческата еволюция
и в тази връзка, за една естествена преимущественост на „настоящето” в
сравнение с „миналото” са именно иновация на Просвещението.
След век и половина религиозни войни, така тежко травматизирали Централна
Европа, един почти пророчески дух на нов антропоцентризъм е осъзнал демонизма, загнездил се в самата сърцевина на сакралното, и като реакция на това
се обръща към иманентното в човека по един радикален начин, съдържащ се в
богатото и многостранно понятие за „секуларизъм”. От друга страна, възхожда
(с не по-малък ентусиазъм в началото) духът на една нова, базирана изцяло на
опита експериментална наука. Но решаващо новото е, че този нов антропоцентризъм и тази нова експериментална наука именно през ХVIII век започват
да придобиват влияние във върховете на политическия елит на Европа, до който
дотогава все още нямат достъп. Новият дух на секуларизма и емпиризма се
вижда сдобил се с власт. „Жреците” (хората на откровението, свещениците),
ако трябва да се изразим с понятията на Лесинг, трябва да отстъпят първенството си на кормилото на историята, на хората на „разума”. Едва ли някой
друг век подир началото на християнската ера живее, поради това, с по-остро,
интензивно самоусещане за начало на нещо ново. Започва се „ново време” и
това „ново” не е сега синоним на деградация или смирено следовничество (как
вато е била типичната конотация на „новостта” дотогава), а на зрялост и
изцеление.
Но ето защо произведеното за първи път именно в този век наименование
„Средни векове” за предхождащата Просвещението епоха е по същество и в
своя най-дълбок фундамент име на едно оттласкване, на едно разграничение.
Философско-историческата схема на просветителите, с която те по-конкретно
произвеждат Средновековието като едно, в главните си черти, както казахме,
отрицателно понятие, е широко известна. В техните светогледни виждания се
прокарва едно решаващо разделение на – може би за втори път след идването
на Божия Син в плът – цялостно обгледаната човешка история, на две епохи.
Първата е голямата епоха на пред-историята на човешкия дух, която е и епоха
на заблудите и суеверията, на (казано с понятията на самите просветители)
„непълнолетието на човешкия разум”, през която последният се е подчинявал
все още, поради незрялостта си, не на самия себе си и на своите иманентни
критерии, а на външния нему авторитет и следователно не е бил автономен и
свободен. Втората епоха, започваща, разбира се, със самите създатели на тази
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философско-историческа схема, е епоха, в която „разумът” най-сетне е достигнал „пълнолетие” и поради това може да се еманципира от външните авторитети на свещеното и да поеме в своите ръце живота и уредбата на света.
Както се вижда, в разделението на историята у просветителите времето преди тяхното се е превърнало от време „на отците” (във всякакъв смисъл) във
време, по същество, на „непълнолетните” и поради това – от авторитетната,
смислозадаваща дименсия на историята по принцип – в една само подготвителна, предварителна нейна дименсия – в пред-история. Отците са такива вече
само в природния, биологическия смисъл на тази дума. В същностния смисъл
тези „отци” са „деца”. „Непълнолетието”, „незрялостта”, следователно става
първата най-дълбинна конотация, която ляга в базиса на понятието за „Средните векове” още от времето на неговото произвеждане в рамките на общата
историческа схематика на неговите първи изследователи – просветителите от
ХVIII век.
И ние трябва да си дадем сметка, че наследство именно от това преобръщане на „предците” в „непълнолетни” е битуващото и до днес в историческите
трудове своеобразно анекдотизиране на разказа за Средните векове, в които
възгледите на хората са неизменно „странни”, „учудващи” (дори донякъде абсурдни), политическите им действия – нерационални и движени от немотивирани
страсти, а битът и вкусовете им – до такава степен чужди за нас, че ние можем най-вече да им се дивим и надсмиваме. В „миналото”, именно от времето на
Просвещението и неговата схема на епохите на „непълнолетие” и „пълнолетие”
на човешкия разум, започват да живеят хора-деца, които с усилие следва да
бъдат „разбирани”, но към чиито мисли и идеи няма как да се отнасяме с пълна
сериозност или пиетет.
Схемите в разделянето на човешката история обаче никога не са съвсем чисти
и последователни. Както би могло да се забележи например, във философскоисторическата визия на просветителите в строг смисъл би трябвало да има
не три епохи, една от които (предшестваща „века на Просвещението) в такъв
случай да се оказва „средната” – а само две и едната от тях да включва цялото минало, от което се оттласкват и конципират като „време на непълнолетието”. Наистина, тази първа епоха би могла да се подраздели вътрешно, но
тогава нейната по-късна част – „Средните векове”, би следвало действително
да свързва (да медиира) пред-историята с епохата на вече „пълнолетния” разум
и да бъде поради това по-зряла от предхождащата я. Само че у просветителските историци, при всички уговорки, тя неизменно бива представяна много
повече като „разграничаваща”, отколкото като „свързваща”; вековете  се гледат като „средина”, която отделя онова преди тях от „Новото време”. Оказва
се следователно, че у просветителите „Средните векове” са не тъкмо част
от „епохата на непълнолетието на човешкия разум”, а самата тази епоха, по
преимущество, дошла при това (съвсем нелогично от гледна точка на общата
схема) след пробуждането на разума в една друга епоха. Тук просветителската
визия за развитието на човешката история очевидно се контаминира с друга
една, преди нея придобила гражданственост визия за нейните епохи и в стро-
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гия смисъл на думата в тази контаминация от визии произвежда понятието за
„Средновековие” в неговия пълен обем.
Разбира се, че когато говорим за тази друга визия, ние имаме предвид изкования две-три столетия преди „века на Просвещението” светъл и поетичен
ренесансов мит за самозасферената, завършена и обособена от последващото
историческо развитие „Античност”, която практически съвпада в този мит с
времето на гръко-римското езичество. Известно е, че въпросният мит започва
да се изгражда от елита на т.нар. Италиански ренесанс от ХV и началото на
ХVI век под небиващото да се подценява въздействие и на емигриралите след
началото на османската инвазия византийски „патриоти”, стилизиращи себе си
(с известна политико-пропагандна цел) като съхранителите на „автентичната
древна Елада”. В действителност т.нар. Ренесанс не е всеобщо европейско
явление. По мое убеждение той не би могъл да бъде обособяван като отделна
културно-политическа епоха, според мерките на съвременната политическа история. По същество той е по-скоро елитарно движение в определени региони на
Западна Европа и преди всичко в северна и централна Италия. Характерното
обаче за визията на това елитарно движение за „Античността” е, че според
него тази бляскава епоха е белязана от едно рязко, насилствено прекъсване и
от една последвала го фатална „забрава” (която собствено обосновава и самоназванието на времето, в което тази забрава бива преодолявана). Античността
на ренесансовата визия е следователно една „потънала” епоха, съвършено неврастнала в християнските векове на Европа. Което пък ни позволява да видим,
че за разлика от епохата на „непълнолетието на разума” – предшестваща за
просветителите собственото им време – за ренесансовите умове същата тази
епоха се явява пък епохата на варварството и нечувствителността, следваща
едно образцово минало на красотата и високите философски и граждански достижения. След контаминацията на тези две историософски построения става
следователно така, че епохата на „непълнолетието”, предшестваща ХVIII век, е
била на свой ред предшествана от време на красиво обещание за разум, което е
прекъснато и поради тази причина времето между тези две големи скоби е вече
дори не просто епоха на (тъй или иначе естествената) незрялост и непълноценност, а направо казано, на насилственото, противоестествено подивяване
и „вдетиняване”. Освен епоха на външния религиозен авторитет и следователно
на незрелия разум, Средновековието се очертава и като време на неговото
агресивно изтласкване и цензуриране (а значи и на потискащата тирания на
варварството). Между конципираната по архимодела на изгубения „Златен век”
Античност на ренесансовата визия и „Новото време” на Просвещението следователно към ХVIII век се затваря една вече двойно негативно натоварена
епоха, единствената базисна характеристика на която остава тази „средина”
между прекъснатото „начало” на древните и „новото” начало на секуларните.
Тъй или иначе, трябва особено да се подчертае и да се запомни, че както разделянето на една епоха на „непълнолетието на разума” от „Новото време” на Просвещението, така и разделянето на същата тази епоха от една предшествала
я „Античност” (които разделяния едва  придават статута на „средни” между
тях двете векове), са произведени достатъчно късно и на базата на доста-
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тъчно спекулативни философско-исторически основания. Митът следователно
за прекъснатата от едно „варварство” Античност и митът за дългата нощ,
предшествала „пълнолетието на разума”, които обграждат и обособяват към
ХVIII век една епоха на „Средновековието”, правят това обособяване за първи
път. Към ХVIII век, казвам аз, но не по-рано, европейските културни елити започват да приемат като самоочевиден исторически факт една ясна, завършена в
себе си „Античност”, която е – и това е емка и тежка метафора, господстваща
оттогава – епоха самозасферена и завършена като гръко-римска статуя, след
която рязко идва епохата на мрака, разсъмващ се в т.нар. именно тогава „Ново
време”.
Важно е да се забележи също, че още ренесансовите мислители и културно-политически дейци, освен да оплакват, се опитват и да съживят в един всеобхватен литературно-артистичен проект света на своята „прекъснала” Античност
така, както те си представят онази епоха. И понеже това „съживяване” на
Античността непосредствено предшества (а по-късно и съпътства) „еманципирането” на разума и науките у просветителите, Средновековието попътно
се превръща и в една подлежаща на преодоляване, резистираща междина между
имащите същинска историческа стойност епохи. Появява се тенденцията освен
за теоретическо „омрачняване”, още и за практическо „изтласкване” на Средновековието. Античността и Новото време се свързват над „пропастта” на
Средните векове. Така, накрай, освен междина, която ги разделя, тази епоха се
превръща и в „изпадаща” от същностния континуум между „древното” обещание и „триумфалното” изпълнение и започва по един симптоматичен начин да се
„съкращава” в полезрението на историците. Нещо, което може да се наблюдава
и до днес най-вече в обзорните или общообразователните студии върху културната история, където подир обилните глави за гръцката и римската култура,
наука, политически форми, Средновековието буквално се „пробягва” като отлагащ органичното развитие епизод, за който почти се забравя, че трае хиляда и
повече години.
И тъй, първата причина за това на вековете между IV–V и XV–XVI в. сл. Хр. да
не им „върви” в историко-културните изследвания, е тъкмо този, заложен достатъчно отдавна, но много мощен концепт за отрицателната (и откъм началото
и откъм края ) преходност на Средновековието. Би могло да се каже, че това
първо негативно понятие за Средновековието като епоха на обскурация между
светло-статуарната, слънчево-средиземноморската Античност (Винкелман) и
триумфалистичното възхождане на „разума” през Новото време (Лесинг) се запазва критично дълго. Почти всички просветители, но и многобройни либерални
мислители от ХIХ и дори ХХ век се упражняват в иронично ехидни зарисовки на
средновековната епоха като време на куриозното и монструозно-безграничното. Под тяхното перо разказът за Средновековието става по преимущество
анекдотичен. Едва ли някой от нас не е слушал как схоластите (тези образцовоанекдотични представители на самоцелния разсъдъчен формализъм) са спорели
колко дявола могат да се съберат на върха на една игла или пък как император
Карл Велики изнамерил забележителен начин да установи теглото на човешката душа, като за тази цел наредил да претеглят осъден на смърт престъпник
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преди екзекуцията му, а тутакси след нея да го сторят отново, бидейки убеден,
че доколкото тялото все още било напуснато само от своята душа, разликата
между резултата от първото и второто претегляне, ако я има, ще даде точната стойност на „теглото на душата”.
Това е, повтарям, първото – негативно натоварено понятие за Средновековието, което впрочем е резултат от първото „произвеждане” на тази епоха и на
нейното име.
Около век-век и нещо след него – откъм началото и средата на ХIХ век започва да се разгръща и да си пробива път една нова визия за интересуващата ни
епоха. Още от пръв поглед тя прави впечатление на доста по-различна, ако не
и на противоположна по дух на просветителската. На първо място – тя обагря в топли, съвсем не „тъмни”, поетико-героически тонове Средновековието
(отново, следващо рязко една завършена към IV–V век след Христа Античност);
приписва на историческите му дейци колкото патриархално-колективни, толкова
и рицарско-индивидуални добродетели, а също една дълбока, патетична и възвишена вяра, захранваща мощна, дълбинна и стихийна креативност. Но най-забележителното е, че така оцветяваното Средновековие бива противопоставяно в
отчетливо положителен смисъл на последвалото го настояще на европейската
„рационалност”. Последното, за разлика от Средните векове, се гледа като
твърде неорганично и „филистерско”, като лишено от същински исторически
дух. В началото на ХХ век Освалд Шпенглер резюмира тъкмо това противопоставяне като съдбовна противоположност на дълбинната, органична и идваща
от колективната душа „култура” и повърхностната, разсъдъчна и субективистична, нетворческа „цивилизация”. Именно Средновековието е според Шпенглер
епохата на европейската „култура”, пресъхваща в „цивилизацията” на нейното
Ново време.
Въпреки своята рязка противоположност с просветителството въпросното „поетическо” Средновековие на тази нова визия също не изиграва особено положителна роля за адекватното и задълбочено изучаване на епохата. Разбира се, аз
говоря тук за концепциите на т.нар. романтическа историография (предимно
немска). Както показва самото име, тази историография израства от лоното
на широкото, но далеч не просто литературно-артистично направление на европейския романтизъм, който има своя първи и най-значителен разцвет в земите
на тогавашните германски княжества.
По-дълбоката подпочва на тази романтическа носталгия към „органичната традиция” обаче е свързана не просто с личните поетически вкусове на писателите от това направление, а с основната политическа идеология на романтиците.
А тя съвсем не е – трябва да го заявим – нещо второстепенно за тях. Тя е дори
главната причина, поради която аз определих течението на романтизма като не
просто поетико-артистично. Всъщност именно романтизмът и преди всичко в
Германия, представлява идеологическият талвег на ранния или т.нар. либерален
национализъм на дейците на германското обединение. Би могло направо да се
каже, че извън територията на литературата и изкуствата, т.е. в по-широките
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области на хуманитарното въобще, романтизмът е един от основните идейни
ресурси в борбата на знатното гражданство на многобройните германски народи, живеещи все още в княжествата на т.нар. Свещена Римска империя, за
тяхното национално обединение, което изобщо не е било факт към началото и
средата на ХIХ век. Романтизмът, ще кажем направо, идеологически „произвежда” единната германска нация от многобройните немски, балтийски и други народности, обитаващи това древно политическо тяло от разнообразни кралства
и херцогства. А за да направи това – за да намери „корените” и опорната точка на този (всъщност проектиран идейно-политически) единен „германизъм”,
романтизмът започва да очертава назад във времето един голям и цялостен
духовно-културен масив, една единна „духовна вселена”, която – според историзиращите романтици – между III и V век сл. Хр. е заменила „залязващата” Римска
империя (този „залез” е типична романтическа метафора), заселила е Европа и
я е превърнала в Европа на германците – „германизирала” я е и е изградила един
нов – по-примитивен, но по-здрав, по-нравствен, задушевно патриархален и героичен свят. Последните черти безусловно се приписват именно на „германската
форма”, която получава християнството у тези нови народи.
Така историята на Средновековието, превърната ретроспективно в основание
за един настоящ политически проект, става първоначалната героична епоха на
новоевропейските нации. Средновековието пак е пред-история, но парадигматична предистория, „почвена” епоха на германската нация.
Ние трябва да запомним следователно, че романтическата историография изначално е решавала освен научна и една неотделима от нея политическа задача
на своята съвременност и тъкмо затова започва да се занимава и да конципира
за себе си Средновековието като едно собствено „германско време”. Именно
рожба на романтическата историография поради това е тази – сходна по форма,
но все пак различна по дух от просветителската схематика на историческия
процес. Античността и в нея е светла, прекрасна, рационална, но за разлика
от Античността на ренесансовата и просветителската визия, тя не е вече
външно изтласкана от някакви тълпи „варвари”, а бавно и постепенно (почти по
Шпенглеровата схема: органична култура – неорганична цивилизация) е „загнила”
– морално се е разложила и неизбежно и вече заслужено е била сполетяна от
катастрофа под ударите на новия здрав, изгряващ и митично единен по цялото
лице на европейския Запад германски народ. Последният е обновил демографски
нашия континент и е започнал да го изгражда на нови християнски, но и героични
основи. Много характерно е, че ако за просветителите краят на Античността
се ознаменува от „нашествието на варварите”, то при романтиците се говори
за „великото преселение на народите”. Цветовете на почти природната по фаталността си катастрофа („нашествие”, „варвари”) са сменени от цветовете
на могъщия изгрев („величие”, „преселение”, „народите”). В романтизма насилственото потапяне на скулптурното „спокойно величие” на Античността от
„варварството”, се превръща в завладяващото му заменяне от един северен,
мистичен, чувствителен към безграничното „готизъм”, който съвсем не е равен
на варварство. Омагьосаният от гръко-римската скулптурност Винкелман е наследен от откривателя на една всеобхватна „готическа форма” Ворингер.
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И все пак и романтическата визия, както и просветителската, се разминава с
реалността, грешейки основно (макар по различен начин и по различни мотиви)
с издълбаването на една рязка граница между онова, което се гледа като Античност, и онова, което вече се вижда като съвсем различно „Средновековие”.
Ако на просветителите „варварите” са необходими, за да обосноват хилядолетното прекъсване в израстването на разума от аполоничните му гръко-римски
начатъци към узряването му едва във „века на Просвещението”, на романтиците пък „новите народи”, според убеждението им, тотално променящи както
етническия, така и културно-менталния ландшафт на Европа, са нужни, за да
обосноват едно Средновековие като епоха на навлизането на „германския дух”.
Епохите в средновековната история според романтизма са епохи, определяни,
очертавани (а значи и обособявани една от друга) преди всичко от етносите,
от етническите доминанти и от специфичната „органична” култура, която им
е присъща.
Но тук се завързва и основният „драматически сюжет” на Средновековието,
което му вменяват романтиците. Изхождайки от по същество идеологизирания образ на възобладалия в Европа героично-единен германски народ, те виждат цялото средновековно хилядолетие като пронизано от борбата между този
стихийно утвърждаващ се „германизъм” с – ако не изобщо декадентския – то
поне анахронично-властолюбивия имперски латинизъм, съхраняван у папството.
Християнството, което за романтиците вече не е просто дух на „жречеството” на външния авторитет, опекунстващ над разума, както бе за просветителите, през Средновековието обаче се употребява като властови инструмент на
остатъчния, анахроничен „романизъм”, чийто основен наследник е католическата църква с нейното монархично папство. На папския Рим в тази визия (както
се вижда, пронизана от немския протестантизъм на либералните националисти)
се вменява един користен, империалистичен антинационализъм и напълно се отхвърля искреността на един християнски универсализъм. Обратно, на германските светски владетели, при това на тези от Галия в по-слаба степен, отколкото
на тези от Свещената Римска империя, се приписва един дух на творческо отстояване на народностното и тям се атрибутират всички героични и битоворомантични форми, с които Средновековието битува в популярното съзнание и
до днес.
Именно този етноцентризъм на погледа на германските романтически историографи е породил и най-типичните – в много силна степен битуващи и до
настоящето – „аберации” на историческите виждания, по-главните измежду които са следните. Неглижирането и прибързаното (отпращано още в V–VI век)
отделяне на една „Византия” в дълбочина чужда на европейското Средновековие,
доколкото в нея „преселение на народи” не се е извършило и духът  не се е
оформил като „средновековен” според мерките на новия германски етнизъм. С
тази Византия буквално не знаят какво да правят и поради това почти я „забравят” в общите очерци за цялото хилядолетие като център на един поначало
не-европейски или „допълнителен” на европейството „Изток”, сякаш живеещ
с едно постоянно, още от самото си начало налично, очакване да загине. Така
обаче завръзките на множество политически процеси и събития, чак до IХ–Х век
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буквално не се съзират, защото се приема a priori, че „източната” Византия не
може да оказва въздействие на неща, случващи се в „залетите” от нови народи
Италия, Галия и т.н.
Втората аберация се състои в абсолютно необоснованото привиждане на политически „тела”, които през Средновековието всъщност въобще не са съществували, именно на базата на убеждението, че изначално обособеният в себе си
германски народ не може да не представлява и самостоятелно политическо
тяло (или тела), обединяващи етноса. Така в писанията на романтическата историография се явяват (още от VIII–IХ век) една самостоятелна „Италия” и една
самостоятелна „Германия”, чиито истории се излагат отделно, докато Свещената Римска империя (която всъщност е политическият организъм, простиращ
се върху днешните им територии) се обявява по-скоро за политическа фикция
без голямо реално значение.
Утомително-еднообразният конфликт в това средновековно пространство на
историците-романтици е между положителните, „национално-центрично” настроени „германски” (никога не „римски”) императори и лошите (не универсалистични, а именно „италиански”) папи. Един конфликт между националната
държавност и универсалната (т.е. империалистична) Църква се проецира далечдалеч преди неговото истинско възникване в епохата на религиозните войни
между Реформацията и Контрареформацията и неизменно се осветлява в полза
на „национализма”.
Разбира се, романтическите историографии изхождат от реални факти – ситуации на напрежение между папите и императорите (които са властвали през
Средновековието обаче не над „народностни” държави, а над едната империя на
християнските народи). Това напрежение в съчиненията на романтиците е силно преувеличено и поради конфесионалния фундамент, от който описва, е силно
протестантски стилизирано в отношението към основните исторически лица.
Но следователно в романтическата историография Средновековието също се
свежда в последна сметка до преходен период – само че вече не само отрицателно, но и положително, а именно романтически оцветен период на изгряването на нациите. Не може да не се забележи значи, че и тук присъства определен
просветителски елемент: „ойкумената”, над-националната форма на Църквата
се конципира като незряла, „назадничава”, докато „нацията” (и политическата
нация-държава) се схваща като по-зрялата, по-истинската, по-естествената
форма, на чиято страна поради това е „правдата”.
От романтическата историография са наследство също и онези далеч остарели
исторически карти, които обаче и днес са в най-масово обръщение и в които
върху географския грунд на Европа през Средновековието като големи цветни
петна са означени всъщност новоевропейските държави, ту „славно” излизащи
извън съвременните си граници, ту „захапвани” от петната на съседите си.
На тези карти ще видим – още от V–VI век сл. Хр. една отделна Франция, една
отделна, съседстваща с нея Германия, една отделна Италия. Щом, сиреч, на оп-
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ределена територия се е населил даден етнос (особено ако в Новото време той
е създал национална държава), то тази територия автоматично се превръща
в териториална държава на този етнос. В действителност обаче през Средновековието такива петна не могат да представят политическата карта на
Европа, защото изобщо политическите образувания не се изграждат на етничен
(национален) принцип. Така например в стария римски диоцез Галия макар през
VII–VIIIвек да властват франките („французите”), съществува не тяхната държава „Франция”, а „Нейстрия”, „Австразия”, „Аквитания”, „Прованс” и даже – ако
бъдем съвсем точни – съществува (все още) Римската империя, в която държава гореспоменатите са наследствени патриархални владения. В „петното”
на „Германия”, пък в едно политическо образувание живеят и всички чехи, и не
защото германската „държава” ги е завладяла, а защото, макар и традиционно
оглавявана от германски принц, тази държава е държавата на християните (на
католиците) – тя е „Свещената” (вече) Римска империя – а християни (католици) са както германците, така и чехите (и много още други).
И тъй, романтическата историография ни представя един втори „образ” на
епохата на Средните векове, също – както се убеждаваме – силно идеологически
оцветен. Тази историография, рожба преди всичко на германската хуманитарна
наука и политическа практика от ХIХ век – изживява своя разцвет и своето, естествено, преодоляване. И ние бихме могли да приключим тук с разглеждането
на нейното понятие за „Средновековие”, ако не ни се налагаше да отворим една
скоба, за да отбележим, че романтическата историографска школа има особена
съдба в българската историческа медиевистика, която никак не се оказва от
полза за последната. Работата е там, че българската медиевистика възниква
в изключително тясна, но и (за съжаление) твърде закъсняла родствена връзка
с тази историографска школа. Българската държава, както се знае, се ражда
повторно на историческата карта на Европа доста късно – в самия край на
ХIХ век, и нейните първи бъдещи учени историци трябва да се образоват някъде извън нейните предели. Поради редица причини това става преди всичко
в Германия, в периода, който съвпада със самия край на господството на романтическата историография там, а също и в Русия, в чиито университети
същата тази историография е възприета в рамките на един алтернативен на
германизма панславизъм. Повечето от нашите големи историци медиевисти,
задаващи тона в началото на ХХ век, са германски и руски възпитаници. Аз не
искам да кажа нищо лошо за тях. Напротив, те имат своето достойно място в
основаването на българската академична наука. Само че след своето школуване
в странство те се завръщат в една страна, която е все още твърде провинциална в рамките на Европа, и животът в нейните академични аудитории протича
твърде отстранено от продължаващите на континента научни развития, на
които нашите професори вече не са свидетели. Нека да прибавим към това, че
либералният или хуманистичен национализъм, чийто исторически дериват е до
голяма степен романтическата медиевистика, си остава твърде актуален в
България и през първата половина на ХХ век (поради закъснялото утвърждаване
на националната държава) и тези историци го прокарват в изследванията си с
една забележителна острастеност тогава, когато в другите европейски страни, най-малкото в науката, той започва да се подлага на задълбочена критика.
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По такъв начин романтическата историография, пренесена на българска почва,
изгражда през годините един траен (нека кажем дори, твърде траен) образ на
българското Средновековие, построен по каноните на тази школа, който не се
променя за дълго време. Настоящите студенти не могат да не си дадат сметка
за това, тъй като собственото им образование по история в средното училище
не е било никак отдавна, а пък най-вече то е най-консервативният резервоар за
съхраняването на романтическата визия за Средновековието по нашите земи.
Така бившите възпитаници на повечето наши гимназии трябва да си припомнят,
че основната „сюжетност”, в която се разказва българската средновековна история, твърде много прилича на онази, за която говорихме преди малко. Общите
места са същите, общата философия е същата.
На първо място, базисна и първостепенна ценност през нашето Средновековие
е етносът (народът, нацията) и неговата независимост (самобитност). Ето
защо всичко, което съдейства за нея, е исторически значително и безусловно исторически оправдано, а всичко, което не  съдейства (камо ли пък да 
противоречи), е или малозначително или дори лошо. Когато романтическата
схема се пренесе върху историята на малък народ, какъвто е нашият, според
нейната логика големите културно-политически центрове, в орбитата на които
тези народи живеят, автоматично се оцветяват негативно. Идващото от тях
или се подценява, или се гледа само през призмата на това доколко и дали е
„инструмент” за утвърждаването на главната (романтическа) ценност – народностната самостоятелност. Точно така се случва в българската историческа
медиевистика с Византия – основния протагонист в нашето Средновековие.
Освен че постоянно се гледа почти само като „враг”, всичко дошло у нас от
нея се определя не като онова, което ни формира исторически (както е в действителност), а като нещо най-малкото двусмислено и недотам значимо. Най-забележимо е това по отношение на православното християнство. Последното
е винаги донякъде „подривно” духовно оръжие на Византия за обезличаване на
нашата предпоставена самобитност (в противовес на което се преоценностява или направо се измисля всъщност неясното и примитивно славяно-българско
езичество). В положителен смисъл то, християнството, се има по-скоро като
ресурс, който българските владетели успяват да „обърнат” в полза на съхранението на етноса ни. Християнството, утвърждава се, е прието, за да ни
„нареди в семейството на цивилизованите народи”, за да пресече постоянния
мотив на Византия да иска нашето унищожение. Оттук и едно стилизиране на
българските владетели, които се оценяват като силни и значими тъкмо когато
и доколкото са слабо или твърде „прагматично” религиозни. Още св. княз Борис
Покръстител е стилизиран от старите ни романтически историографи като човек, който студено-разсъдливо, без същинска религиозна мотивираност и почти
в духа на Бисмарковата Realpolitik избира измежду изповеданията и църковните
юрисдикции, ръководейки се единствено от критерия за „национална” независимост на Църквата ни. Прословутата му кореспонденция със св. патр. Фотий и
с папа Николай I се представя за ръководена от единствения мотив да види кой
от двата големи църковни центрове – Константинопол или Рим, би ни позволил
църковна независимост (самобитност, автокефалия), макар че от запазените
послания на църковните предстоятели може да се види, че единствено до папа
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Николай светият княз е отправил два въпроса в тази насока (въпросите за сведение са цели 106 и във всички останали се пита изключително за религиознонравствени и култови проблеми).
Много подобно на немската романтическа историография, българските владетели се оценяват като значими, когато воюват с Византия (аналога на папския
Рим), и като слаби или незначителни, когато са в мир с нея или широко отварят
врати за нейното културно въздействие. Най-ярък пример тук можем да видим
с типично романтично-историческото противопоставяне на „великия” Симеон,
който постоянно воюва с Константинопол и „вдига шум край Босфора” (макар
че и той не го прави по „народностни” подбуди, но това е отделен въпрос), и
„слабия” цар Петър, макар последният да е канонизиран за светец от Църквата и България изглежда тъкмо при него става истински културна част от Pax
Byzantina и преживява действителния си „златен век”.
Но ако описаното дотук е не особено утешително за българската историческа
медиевистика, далеч по-лошото е, че вече твърде старомодната към средата
на ХХ век романтическа историография у нас преживява още един – напълно непредвиден и вече свръхмерно анахроничен етап на битуване в науката ни. Там
е работата, че в романтическата историография по една или друга причина
(разбира се, нямащи нищо общо с академизма) вижда нещо съзвучно със своите
догми марксистката историография, а тя по определение не може да бъде
конкурирана от нищо друго през цялото време на комунистическото господство
в България. Една от тези причини е, че въпросната българска марксистка историография се налага у нас в един период (след 1944 г.), в който тя – идвайки от
„метрополията” си – Москва – е силно „национализирана”. Късният Сталин, както е известно, прибягва до ресурса на национализма и привлича в доктрината за
управлението си такива персонажи като Иван Грозни и Петър Велики. Ето защо
и у нас, където почвата и без това е подготвена в тази насока, и подир 1944
г. по-голямата част от историческата „фабула” на романтическата историография продължава да битува в новия, марксистки медиевистичен разказ. Към антивизантийския (в марксизма и антихристиянски въобще) сюжет тук се прибавя
малко: почти само рефренът за „пъшкащите крепостни селяни” и измъчващите
ги боляри. Това, разбира се, е „класовата линия”, която силно се подчертава.
Ето защо на българска почва, по-специално, на Средновековието вече съвсем не
му върви. Направо би могло да се каже, че у нас до един съвсем скорошен период
историята на Средните векове все още продължаваше да се пише в достолепните канони на романтическата немска историография от втората половина
на ХIХ век и това положение едва в най-последните години (и то не от толкова
много на брой автори) започва да се променя, не преставайки да бъде принудено
да се „надвиква” с някои „звезди” на вестникарско-телевизионната наука.
В същото време историческата медиевистика в Европа имаше разбира се, своята различна еволюция. Не бих могъл да кажа, че тази еволюция на свой ред
е била съвършено безупречна, но развитието безспорно е впечатляващо. Така
например подир края на романтическата историография – може би като реакция
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на нейните всеобхващащи, цялостни, но и стилизиращи разкази за цялото хилядолетие на Средните векове, започна да се развива една особено насочена към
детайлите и партикуларните сфери историография. Чудесни, задълбочени трудове – посветени обаче на отделни (и нерядко строго обособено разработвани)
проблеми, сфери, периоди. Марк Блок, Ернст Канторовиц, Йохан Хьойзинха – това
са само най-големите имена в модерната, принадлежаща на ХХ век медиевистика.
След това идва изгревът на френската школа „Анали”: Фернан Бродел, Жак льо
Гоф, Жорж Дюби и др., които пък, като пряка реакция срещу вековното фаворизиране на политическата история на Средните векове, започват да реконструират една история на „всекидневието” и на по-обемните от политиката
жизнени сфери, подчинени на друга и по-дълбока според тях историческа логика.
В тази връзка тъкмо „аналистите” проблематизират и самите строго и както
видяхме, дотогава твърде идеологично очертани граници на самите „средни”
векове, прокарани според френските историци най-вече съобразно промените в
политическата и официално-културната сфера. Освен тези обаче, очертани от
промените в големите институции периоди, биха могли според „аналистите” да
се отчленят и други, т.нар. „дълги периоди”, които далеч не всякога съвпадат с
тези на промените в институциите и политическите реалии. Наред с историята на „държавите” (кралствата) и Църквата, съществува и история на всекидневието, на „мълчащата маса”, и нейната история ученият медиевист е преди
всичко призван да реконструира.
И тъй, съвременната ситуация според мен е следната. Ние имаме зад гърба
си едни големи всеобемни исторически разкази за Средновековието, произведени от една дълбока философско-историческа перспектива през ХVIII и ХIХ век,
които се отличават обаче с твърде критикуема от съвременна гледна точка
идеологичност (която все още хвърля сянката си върху общите ни интуиции
за епохата). От друга страна, имаме пред себе си модерно, много грижливо,
много критично проведени исторически изследвания, които обаче са или твърде
частични като обхват и проблемна сфера, или пък – отново идеологични по друг
начин. Все пак не можем да твърдим, че единствената същинска история на
Средновековието е тази на всекидневието, на неговите „социални низини”, или
че стопанската му специфика е определяща всички форми на неговата социалност и манталитет (както донякъде левичарски излиза понякога у „аналистите”). Политическата история на Средновековието не е достатъчно грижливо
(или достатъчно всеобхватно) „разкритикувана” и не е достатъчно съгласувана
с история на „дългите” периоди и всекидневието.
Има, следователно, какво още да се прави в полето на историческата медиевистика. И като го правим днес, ние не можем да не критикуваме. Заниманието
на съвременния историк медиевист по мое дълбоко убеждение би следвало да
бъде същностно критическо занимание. Той може да строи своето изследване
днес именно като критикува: кристализиралите, частични, предвзети, остарели
гледни точки и общи места за епохата, и чрез това да изгражда един неин нов,
по-обективен образ.
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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 – VII век, а също капиталният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля. Изследване на средновековното политическо богословие.)

Слава Янакиева

НАСИЛИЕ НАД ТЯЛОТО И
ДУШАТА – РИМСКИТЕ ЗРЕЛИЩА
Кървавите забавления на римляните, които достигат своя пик на предела на
нашата ера, неизменно предизвикват в новоевропейското съзнание чувство за
отвращение и дори неспособност за възприемане, за идентификация на съвременния зрител с неговите културни прадеди. Разбира се, историята не страда
от оскъдица на кървави събития и до днес, но никога от края на езическия Рим
насетне тези жестокости не са били така популярно забавление, неделима част
от политическия и религиозния живот на цяла общност. Макар агоналният принцип да е в основата и на гръцките градски празненства и интегрална част от
религиозния култ, една класическа Елада например никога не се отдава с такава
кръвожадна наслада.
Гладиаторските борби – munera – и публичните екзекуции, от своя страна, са
чисто римски по произход и уникални в своя вид. Съчувствието, така важно за
зрителя на трагедията, бива парцелирано, като негов основен регион остава
сцената с всичките  поджанрови разновидности – литературна драма, пантомима и т.н., т.е. ludi scaenici, а арената запазва за себе си единствено страстите на агона – при състезанията, чисто спортни, а при munera, кръвожадно
безпощадни.
Неизменно възниква подозрение, че не би могло всички онези благородни умове
от това време да са аплодирали смъртта със същото настървение, с което и
римската тълпа; че е имало и такива, които са осъзнавали скандала на подобни
събития. Че не би могло хуманното отношение към жертвите да е чисто културен плод на християнската цивилизация и – съблечени от нея – ние да се оказваме същите онези, които викат „убий го” само заради насладата от пръскащата
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се кръв. Дали това е така, може да стане ясно единствено ако се обърнем към
свидетелствата на времето. Тези свидетелства могат да се почерпят, така
да се каже, от двете страни на границата, деляща в зачатък Късната античност – латинските езически извори, и ранните християнски апологети.
Нека за тази цел да разгледаме наистина мимоходом феномена на римската
зрелищност.
По-интересното тук е не изобилието на насилие и отделните случаи, а неимоверният интерес към подобни събития – всъщност несравнимо по-добре описан
и засвидетелстван, отколкото собствено театралните представления, за които нямаме почти никакви сведения и които са се поставяли само във временно
построени театрални съоръжения.
В пролога си към Свекървата Теренций се оплаква от факта, че му се налага да
се бори за вниманието на публиката с борци, въжеиграчи и гладиатори1.
Епицентърът на визуално-презентативните събития в Рим е именно там, където могат да бъдат видени последните изброени.
Чисто спортните състезания и воинските борби (на професионалните гладиатори), както и ludi scaenici са разпознаваеми и в образци от други епохи. Дори „морските битки” имат своите по-късни аналози. Единственият жанр, който няма
паралели както от формална гледна точка, така и в етичен план, е публичната
екзекуция чрез разиграване на митологичен сюжет. Често наричани „фатални
шаради”2, тези представления-екзекуции са от особен интерес за изследователите на ранната Римска империя. Накратко казано: осъдени на смърт престъпници и военнопленници биват принудени да изпълняват някаква митологична роля
на арената, като сюжетът обикновено включва смъртта на героя – разигравана
наистина. Казвам обикновено, защото митологичните сюжети не винаги са проигравани в класическия им вид – например, когато от целесъобразност (естество на престъплението например) подбраният мит не съдържа фатален изход за
героя, митът просто бива „редактиран”. Или пък когато е невъзможно да се
възпроизведе митологичната ситуация – както при ужасяващия край на Орфей –
героят умира от произволно избрана, но атрактивна сценична смърт.
1
Terence, v.2 (Loeb classical library), 1912, p. 126-131. Последното регистрирано представление на същинска
римска драма е през 31 г. пр. Хр. Най-старият постоянен чисто римски театър е одеонът в Помпей, който е пос
троен през 75 г. пр.Хр. Най-известният, театърът на Марцел, е съоръжен окончателно някъде около 11 г. пр.Хр.
Представянето на познатата ни римска трагедия или комедия в тези театри не е засвидетелствано от нито един
източник, макар и да е възможно. От литературната римска драма до нас са достигнали 20 комедии от Плавт
(ca. 254-184 B.C.), шест от Теренций (ca. 195-159 B.C.), както и девет трагедии от Сенека (4 B.C.-A.D. 65), една
комедия от пети век, Querolus, някога приписвана на Плавт, и анонимната Octavia, която пък е била свързвана с името на Сенека. Всички тези следват модели на гръцки произведения – главно Менандър и Еврипид, а
активното време на този именно римски театър трае приблизително един век, в годините между 240 и 140 г.
пр.Хр. Няма сведения пиесите на Сенека да са били някога изпълнявани сценично. Във всеки случай след упадъка си римската драматична продукция е била изместена от популярните вече комически сценки,повечето
от които не могат да бъдат категорично свързани с определен исторически период: Fescennina carmina, драматическата satura, fabula atellana, мимове и пантомими – игри, в които понякога са третирани и сериозни теми
от ням маскиран актьор и музикален съпровод.
2

Coleman, K. M., Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological Enactments, in: The Journal of Roman
Studies, Vol. 80 (1990), pp. 44-73
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С цялата предпазливост, която предполага употребата на литературен паметник като исторически източник, ще се обърнем към предполагаемия автор на
Liber Spectaculorum, сборник от епиграми по повод на Тит и игрите, които той
организира в чест на посвещаването на Флавийския амфитеатър. Марциал „разказва” разиграването на смъртта на Орфей така:
(Lib. Spect. 2I)3
Онова, което, казват, Родопе видяла на Орфическата сцена, Цезаре, амфитеатърът ти показа. Скали пропълзяха и чудна гора пробяга напред подобна на
горичката на Хесперидите. Всеки вид див звяр бе там, смесен със стадото, а
над певеца се рееха множество птици; но певецът падна повален, разкъсан от
неблагодарна мечка – само това беше противно на историята.
Не ще и дума, ако иронията на поета би била и в замисъла на спектакъла, това
би придало още по-чудовищен облик на представеното. Орфей, който с музиката
си карал и дивите зверове да занемеят, става жертва на кръвожадна мечка.
Подобно фалшифициране на митологичния сюжет съвсем не е изключение. Дори
същият този Марциал, чийто поетически талант може и да ни се струва отблъскващ, представен по този начин, разказва за друга една макабрена визия –
смъртта на Дедал, учудващо, също разкъсан от мечка (Lib. Spect. 8)4.
И в двата случая вероятно имаме пример за ефектна публична екзекуция, която
малко се интересува от автентичната сюжетна линия на мита, който ползва.
Тази небрежност към точността на възпроизведения мит може да се обясни
донякъде с подчертания интерес на римската публика към костюмите, които
именно могат да се гледат като инструмент за емфазиране на екзекуцията.
Плутарх например ни съобщава (Mor. 5 54b = Ser. Num. Vind. 9) следното:
Но има някои люде, подобни на малките деца, които, като гледат престъпниците на арената, често облечени в туники от злато с пурпурни плащове, носещи
корони и танцуващи пирически танци, поразени от благоговение и изумление,
предполагат, че те са върховно щастливи, до момента, когато пред очите им
престъпниците бъдат съсечени, бичувани или онази ярка и пищна одежда избухне
в пламъци.
Този интерес към великолепието на облеклото следователно може да диктува
подбора на мита, без да налага дисциплината на неговото възпроизвеждане. В
споменатия по-горе откъс Плутарх изброява сред другите видове смърт – изгарянето чрез самозапалваща се одежда, популярен подвид на известното crematio
или vivicomburium. Има свидетелства, че това наказание се е прилагало понякога
(ако не като правило) „тематично” – за наказание на подпалвачите. Тертулиан
(Tert., Apol. 15. 4-5) свидетелства за времето на Север следното:
Но вие сте дори още по-религиозни в амфитеатъра, където върху човешка кръв,
3

Martial, Epigrams, v.1, (Loeb Classical Library), 1947, p. 16

4

Martial, op.cit., p. 8
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върху нечистотата на наказанието, вашите богове танцуват, като така дават
теми и сюжети на престъпниците – освен когато престъпници често приемат
ролите на вашите божества. Ние сме виждали понякога Атис, този бог от Песинунт, кастриран, а мъжът който гореше, бе пременен като Херакъл.
Споменатата сцена с Херакъл може би представя кладата на планината Ета или
пък момента, когато героят облича напоената с кръвта на кентавъра Нес одежда, която му дава Деианира, което пък впоследствие причинява мъчителната му
смърт. Очевидно това, което Тертулиан е видял, е т.нар. tunica molesta, дреха,
напоена със смола, което я прави силно запалима и чрез която е било осъществено споменатото наказание crematio.
Колкото до Атис5 – тук може да става дума за онази версия на мита, при която
Атис се самоскопява. Друг е въпросът как престъпникът е бил принуждаван да
извърши това, знаейки, че смъртната му присъда така или иначе ще бъде изпълнена.
Crematio и damnatio ad bestias са само два от видовете смъртно наказание. Въображението на римския „постановчик” обаче има пълна свобода – доколкото
от това зависи и успехът на представяното. Пак същият този Марциал (Lib.
Spect. 5)6 ни разказва за едно нетрадиционно сюжетно инсцениране (този път
изглежда, уви, съвсем достоверно) на мита за Пасифая, която се съешава с Диктейския бик. Технологични подробности не са описани.
Друг популярен вид екзекуция е разпъването на кръст, при което обаче смъртта
настъпва твърде бавно и по тази причина не е била така атрактивна, както
изброените дотук видове. Разпънатите често са били доубивани по друг начин,
като така на публиката е доставяно удоволствието да види и приковаването
към кръста, и смъртта на прикования в кратък срок. Такава двойна „атракция” е
представлявала мъченическата смърт на Бландина (M. LyonsI. 41.)7, която е била
разпъната и в същото време изложена като стръв за зверовете. Или пък мъченикът Пионий (M. Pion. 21.)8, прикован на xulon, а после изгорен.
Дори и при липса на подобна находчивост на поставяне, наказваните са били
обречени на смърт. Онези, които са оцелявали от „сцените”, са били доубивани
от специално поставен за целта confector, просто с прерязване на гърлото.
Всякакви ухищрения са били приветствани от публиката. Самата сценична апаратура е преживяла същински подем, за да бъдат зрителите впечатлени – ра
зигравали са се морски боеве – с истински флотилии в нарочно изкопани езера или
наводнени театри. От сцената са се издигали планини с ручеи течаща вода за
възпроизвеждане на ловни сцени. Зверове от всички краища на империята са били
внасяни, за да бъдат заклани пред очите на ненаситните зрители, след като в
5

„vidimus aliquando castratum Attin, illum deum vestrum ex Pessinunte” Apol, 15.5

6

Martial, op.cit., p. 6

7

(=Musurillo 5), Musurillo, H., The Acts of the Christian Martyrs, 1972, Oxford

8

(= Musurillo 10)
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зъбите им загинат damnati-те9. Фестивалите са били изкуствено удължавани с
цел да се продължи удоволствието и доколкото това са били все пак религиозни
празници, предписани и определени от календара – в сила е влизала процедура instauratio10, предписваща повторение на празника-жертва, защото според някакво
откровение (divinatio) се оказвало, че ритуалът не е спазен и боговете трябва отново да бъдат удовлетворени. Така по времето на Плавт (224–180 г. пр.Хр.) фестивалите са 11, до смъртта на Цезар през 44 г. вече са нараснали до 55, а в средата на IV в. сл.Хр. достигат до внушителния брой 101. И това са само редовните
календарни фестивали. Зрелищата не са приоритет на Рим, те се поставят из
цялата империя, в местните центрове прииждат хиляди въодушевени зрители.
Нека се върнем към въпроса как се преживяват тези кървави представления от
съвременниците им. Веднага трябва да отбележим, че единственият сред множеството източници донякъде отвратен свидетел – защото и отегчението е въздържало по-изисканите от участие в игрите – е Сенека (Sen. De brev. vit. 13.6):
Има ли някаква полза да се знае, че Помпей е бил първият, който е показал избиването на 18 слона в цирка, хвърляйки престъпници срещу тях в мимическа
битка? Той, главата на държавата, който, както казват, бил най-прочут сред
водачите от миналото поради своето добросърдечие (misericordia), е смятал за
забележителен спектакъл да убива човешки същества по нов начин. Бият ли се
до смърт? Не е достатъчно! Разкъсвани ли са на парчета? Не е достатъчно!
Трябва да бъдат смазани от животни с великански размери! По-добре тези неща
да отминат в забвение...
За разлика от Сенека Цицерон11 е дори ценител на игрите, макар да смята излишеството за лош вкус. В писмо до приятел той пише, че единственото заслужаващо отбелязване събитие бил последният ден от игрите на Помпей, в който
простолюдието се е потресло, но без удоволствие. Защото „се породи дори известно чувство на състрадание (misericordia quaedam) и се утвърди убеждение,
че това животно (слонът) има нещо общо с човека”.
Състраданието към слоновете този ден е отбелязано освен от Цицерон и у
9
В така наречените Venationes. Вкусът към екзотични животни започва с разширяването на Рим отвъд границите на Италия, особено когато Африка и Изтокът стават негово владение. Първото регистрирано използване на зверове е през 186 г. пр.Хр. в чест на победата над Аетолианите. Там били представени освен другите
животни пантери и лъвове; през 169 г. пр.Хр. – мечки и слонове; през 58 г. Амелий Скаур представя пет крокодила и хипопотам; при Помпей – първият носорог, при Цезар – първият жираф. Провинциалните управители
снабдявали с животни центъра – Цицерон също бил натоварен със задачата да достави пантери (Cic. Ad Fam.
viii. 2, 4, 6). Християните често били използвани за свежа храна на арената по време на гоненията: christianos
ad leones, christianas ad lenones бил популярен лозунг. Тези спектакли имали изключителна популярност във
времената на упадъка на империята.
10

Taylor, Lily Ross, The Opportunities for Dramatic Performances in the Time of Plautus and Terence, in: Transactions
and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 68. (1937), 292, Teylor съставя таблица с 19 споменавания на instaurationes, от която ясно се вижда, че подновяването понякога се е извършвало дори septiens.
Таблицата се основава на Livy (23.30.16 – 40.59.6) и обхваща периода между 216 и 179 г. пр.Хр.
11

Цицерон в множество свои писма увещава за ползата от игрите и политическата важност да се поставят
игри, защото дори тези, които изпитват удоволствие от работата си като него, дори те се наслаждават от зрелищата, а какво остава за простолюдието, за което това е единственото удоволствие. Игрите в Рим са официален
предизборен жест. Вж. Off. 2.57-58, Mur.77
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Плиний Стари, който разказва как те коленичели в моление пред публиката, а пък
публиката избухнала в сълзи, кълнейки Помпей, който бил устроил това зрелище
(Естествена история, NH 8. 21); Дио12 също ни съобщава, че ранените животни
спрели да се бият и обикаляли с хоботи, вдигнати към небето, и стонове така
тъжни, че в обръщение влязла историята за това, как римляните им били дали
клетва да не им навредят, когато ги откарвали от Африка, и сега животните
искали възмездие от боговете (История на Рим, 39. 38. 2-5). Разбира се, премазаните от слоновете нещастници съвсем не предизвикват подобно съчувствие.
Липсата на съчувствие у римските автори към човешките жертви едва ли би
могла да се отдаде единствено на някакво извънмерно римско коравосърдечие.
Жертвите на арената по правило са или обучени бойци (с нисък социален статус), или престъпници (в числото на които спадат християните, бидейки против
ници на държавния култ и следователно на държавата) – т.е. humiliores.
Така силно съсловното общество на Рим по естествен начин приема наличието
на „полухора” и отстранението от тях е така категорично, както ако биха били
от друг вид. Но в корена на зрителското отстранение стои най-вече фактът, че
умиращите на сцената са осъдени, те са вредителите на Римското общество,
което никога не е равнодушно към девиациите. Единствената функция, която
престъпникът може да има за редовия римски гражданин, е да му послужи за забавление. Забавлението от своя страна изпълнява важни наказателни функции –
устрашаване и унижение, като част от възмездието.
За разлика от съвременната правосъдна система античната няма вкус към
лишаването от свобода. За тежките углавни престъпления има само едно наказание – смърт.
Отношението на благосклонност към виновния не е добродетел, а обида към
ощетените.
Нещо повече, наказанието е дълг спрямо ощетените. А милостта е слабост и
унижение на пострадалия. Молбата за милост на вече осъдения е неправомерна.
Светоний разказва (Suet., Galba 9. i), че когато престъпник, осъден на разпятие,
се обърнал към Галба с молба за смекчение на наказанието, онзи наредил на просителя да се даде по-висок кръст, боядисан в бяло. Дори милостивият Сенека
(Clem. I. 22. 2) смята, че суровостта е най-добрият коректив, макар да не бива
да се преминава мярата.
Това е накратко отношението на езическите свидетелства от времето.
Какво бихме очаквали обаче от ранните християнски апологети? Тук аз не се
опитвам просто да изкажа често неудобната истина, че същинското чувство
за милост и състрадание, фокусирано колкото върху извършителя, толкова и
12
Dio, История на Рим, 39.38.1-4, 43.22-24, 66.25.1-5, 62.16-18,Dio 61.33.1 [Claudius], Dio 68.15.1 [Trajan],
където се споменават 123 дена зрелища с 11 000 заклани животни, диви и питомни, и борби на 10 000 гладиатори.
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върху жертвата, идва с християнското понятие за равна огрешеност и обща
възможност за покаяние. Свидетелството, което ни дават ранните християнски отци за насилието и кръвожадността на римската зрелищност, не е така
лесно предвидимо, нито е еднозначно. За тези, които центрират живота си върху пребъдването на душата, които сами пренебрегват телесните страдания, за
да свидетелстват вярата си, жилото на злото не е точно или само там, където
бихме го положили ние – след векове на хуманни реформи и засилена чувствителност към ексцеса в обществото – а именно в хладнокръвното наслаждение
и телесното страдание.
Тук, разбира се, трябва да си припомним, че Античността не познава разделението на Църквата от държавата, характерно за преобладаващата част от християнската история на Европа. В самото естество на римската религиозност
е „формалността” и „гражданскостта”, съчетана със суеверия и жестикуларна
ритуалност. И ако ни смущава фактът, че дори стоиците императори са приемали кървавите зрелища, следва да си припомним колко крехко е обвързана външната ритуалика с моралната и религиозната философия дори в Древна Гърция.
За Рим от края на Републиката и първите векове на Империята, трябва да признаем, наистина е характерна една особена липса на богобоязън, която отбелязват и
езическите автори. Тацит (Dial. 29) възкликва: „и наистина има характерни и специфични пороци в този град, които, струва ми се, са родени от самата му утроба
– обсесията с актьори и страстта за гладиаторски борби и конни състезания”.
Но в този град и в градовете на провинциите на империята са отраснали и
първите християни. Те не са чужденци, гледащи с очите на външен наблюдател
ставащото там. Мнозина от тях сами са били сред ревящите тълпи на теат
рите, преди да приемат новата си вяра.
Друго важно обстоятелство, обуславящо тона на християнските свидетелства,
е особено засиленото апокалиптично настроение, суровото безикономийно отношение към трансгресията от всякакъв вид.
Доминиращите аргументи както при Августин, така и при Тертулиан и Новациан са: идолопоклонството, т.е. паганистичният контекст на зрелищата,
непристойният характер на ludi scaenici, лъжата на сценичното превъплъщение
и убийството – в този ред. Тертулиан посвещава масивен труд, De Spectaculis,
както става ясно от самото му название, на зрелищата, превърнал се в образец
за много от по-късните писания на тази тема.
Киприян Картагенски и Лактанций емфатично завършват съчиненията си с довода срещу идолопоклонството като същностна характеристика на зрелищата
в Рим. Идолопоклонството от своя страна е отречение от Бога и смърт за
душата. Няма по-голяма опасност от тази.
Сотериологичната грижа на ранните християнски автори определя йерархията на
неприемане и възмущение от различните видове зрелища. В Символа на вярата,
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който се използва по това време – а и по-късно – кръщаваният се отрича от pompa
diaboli, делата на сатаната, което обаче чисто лексически реферира към езическите шествия, pompae, без които никой празник и зрелище не са минавали13.
И така, най-голямата опасност застрашава именно зрителите, защото изглежда, макар и мъченичеството на арената, което е нерядко съдба на християните
в последните времена на езическата империя, да е свидетелство с цел обръщане
на присъстващите, в ранните векове на Църквата, чувството за обсаденост, за
„малко стадо”, за дълбина на падението, при която падналият излиза от обсега
на благовестието, е диктувало и патоса на споменатите автори.
Състезателите, гладиаторите, престъпниците, екзекутирани на сцената, актьорите – могат да бъдат гледани като жертви, на тях се съчувства, но никога – като потенциални християни.
В писмото си до Донат (cap. 7)14, Киприян казва: „гладиаторските игри са устроени да може кръвта да радва похотта на жестоките очи. Тялото е хранено с
по-силна храна и жизнената маса на крайниците е обогатена с плът и мускули,
та нещастникът, охранен за наказание, да умре с по-трудна смърт... Те дори
не са престъпници, продължава Киприян, които да биват наказани”. Гледащите
стават убийци с очите си.
Лактанций в 20-а глава от 6-а книга за Божествените установления15 отива
още по-далеч. Там четем: „Понеже който смята за удоволствие това, човек –
макар и справедливо осъден – да бъде заклан пред очите му, мърси съвестта си
толкова, колкото и ако стане зрител и участник в убийство, извършено скришно.
А те наричат това, в което се пролива кръв, ludi” – игри. Това е загуба на човечност и незачитане на Божия закон, който забранява всякакъв вид убийство,
било то дори екзекуция поради нечия жалба.
Посягането на образа Божий и нарушаването на заповедта да не се убива е
пределът на съчувствие към жертвите на убийствените спектакли.
Както ще видим, насилието на арената за повечето християнски писатели е
равносилно, ако не и по-слабо от насилието на непристойните спектакли, които
заплашват с духовна смърт както изпълнителите, така и гледащите, и тяхната
отрова е много по-субтилна от тази на кръвожадния цирк.
Насилието на непристойните сцени е в това, че то мимо волята завладява зри13
И Тертулиан (De scpec. 4), и Салвиан (De gubern. Dei, 6,6) добавят „спектаклите” към pompa diaboli и делата
на сатаната. Това очевидно той прави за подсилване на ефекта от обвинението, защото в кръщелната формула
действително не се споменават spectaculi. И понеже при кръщение първо се отричаме от сатаната, неговите
помпи и неговите спектакли и делата му, чак след това изповядваме – „Вярвам в един Бог Отец Вседържител
и Сина Му Христос – значи, за да стигнем до вярата, първо трябва да се отречем от сатаната, а ако се върнем
към него, значи сме изоставили Бога. И ако основанията на веруюто са отхвърлени – настъпва смърт. Салвиан
е радикален – посещението на зрелищата води до духовна смърт. Cf. Labriolle, P. de, „Pompa Diaboli”, in: Bulletin
de Cange II (1926), 170-181
14

Ad Donatum, PL, t.4, col. 194-227

15

Divinarum Institutionum, Lib. 6, cap. 20,PL, t.6, col. 713-714
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телите, които имат неблагоразумието да го гледат: „На девиците и младежите
буквално им се показва какво могат да правят, а похотта се разпалва най-вече
от зрението и докато се смеят на всичко това, то „полепва” по тях”, настоява Лактанций (6, 30-31). В такъв смисъл тези зрелища са невидимо „училище за
порок”, по думите на Новациан, защото, като свикне да гледа тези неща, зрителят се научава да ги върши. В същия смисъл разсъждава и Киприян.
Салвиан е още по-категоричен (De gubern. Dei, Lib. 6, cap. 2-3): „Никое друго престъпление, казва той, не опорочава онзи, който само присъства, без да го върши.
Единствено при игрите еднакво покварени са играещите и зрителите”.
Макар да е трудно да отчленим жанровата номенклатура в омилетичните произведения на ранните отци, ясно е, че казаното по-горе се отнася до насилието
на „леките жанрове”, комедийните сцени, стриптийз, буфонада.
Трагическите произведения – каквото и да са представлявали те в последните
векове на Империята – индуцират друга похот. Те предизвикват зрителското
съчувствие, макар героите им да вършат нередни неща – отцеубийства и инцест. Чрез фалшиво състрадание себичността суеверно се опитва да изчерпи
евентуалния дебит от очаквани нещастия. Това илюзорно чувство кара „състрадаващия” да се самооблажава и привързва към заблудата (Августин).
Образите на страдащите герои предизвикват състрадание у зрителя – което в
основата си е добро, но подбудено от „измислени и нереални страдания”, то се
отклонява от своя телос и може да доведе до нечистота. Чувството за състрадание и неговото съвършенство се явява единствено в Бога, който обича и
състрадава далеч по-чисто от нас и пак остава ненакърнен от това16. Защото
освен самосъжаление при идентификация с героите, то може да притежава и
особена себичност – своеобразен ритуал – желанието да изпълним своя дял от
скърби, без те истински да ни засегнат („защото не обичах да страдам сам
тези неща, които обичах да гледам”), поразявайки само повърхността на чувствата.
Тоест тук насилието отново възбужда сетивата, но много по-тънко, карайки
ги да заместват истински благородното желание за състрадание със себична
суеверност. Не гладът на зрението и слуха, а този на чувствата, който призовава да бъде сякаш „почесан”, „но също както от отровни нокти, почесаното се
възпалява, подува се, гние и се разлага”.
Причината и обяснението за пагубното влияние на зрелищата над зрителите им
Августин намира в механизма на тяхното преживяване, което в никакъв случай
не е просто психологическа девиация. Страстите, които се разпалват у поддалите се на тези изкушения, са резултат от действието на бесовете. И макар
това многократно да споменават всички разгледани дотук автори – Августин
отива още по-далеч, като се опитва да определи естеството на тези „вдъхновители”, да ги разпознае в номенклатурата на древните авторитети. В пета
16

Augustine, Confessions, v. 1, 1912 (Loeb Classical Library), p.104
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глава на VII книга от За Града Божий той се спира отново на театъра, но този
път във връзка с платониците. Те, казва авторът, са най-близки до нас с това,
че отхвърлят традиционната демонология – градското богословие – „в което
нечисти бесове, под имена на богове, са съблазнили народите по земята... като
пълнят умовете на поклонниците си с нечисти желания, като ги вдъхновяват да
правят възстановките представления на техните престъпления, един от обредите на тяхното почитане, докато те самите намират в зрителите на тези
представления най-приятен спектакъл”. Но кои са собствено бесовете, които
според Августин биват отхвърлени дори от по-прозорливите езичници? В гл. 14
на същата творба, във връзка с делението на разумните души на три вида –
небесни богове, въздушни духове и земни хора – Августин свързва отхвърлянето
от държавата на непристойностите на театъра и измислиците на поетите от
страна на Платон с това, че според споменатото деление именно въздушните
духове (т.е. бесовете) са тези, които доволстват с човешка страст на зрелищата (а не боговете).
Независимо дали почитаните в игрите идоли са бесовете, въздушните духове
или просто изображения на мъртъвци – това е пълната номенклатура на определенията на ранните апологети – идолопоклонството е решаващият и най-тежък
аргумент срещу зрелищата.
Публичните игри – вече в предел – са равностойни на двете най-големи злини –
самоубийството и посягането върху Бога. Едното е резултат от престъпни
и срамни гледки, а другото – от богохулните суеверия на идолопоклонството,
обобщава Салвиан. В ключа на образността на смъртоносните игри той нарича
„капани на бесовете” всички театри, амфитеатри, одеони, въжеиграчи, пантомими, процесии – и всички форми на визуална презентация. „Това са трапове, пълни
с остри копия, та които не могат да бъдат хванати, да паднат в тях, (6, 3)”,
така и бесовете действат – чрез изброените зрелища.
И за да затворим кръга на християнското преживяване на насилието на зрелищата, ще си послужим с думите на Новациан, който обобщава с притчова краткост това, върху което Тертулиан се разпростира обширно: идолопоклонството
е майка на всички игри17 – от която всички тези чудовищности от суета и лекомислие имат произхода си (c. 4, 2). „Кой спектакъл е без идол? Има ли игра без
някакво жертвоприношение?”
Пророчески звучат думите му от De gubernatione Dei: империята се дава в нас
ледство на варварите – вандали, готи, франки, саксонци – които макар и ариани
и езичници, имат достойнства, които римляните са изгубили.

17

Тази максима Новациан като лайтмотив повтаря и на други места в съчинението си.
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Нина Димитрова работи в Института за философски изследвания към БАН, секция „История на философията”. Автор е на няколко монографии, сред които: Утопия и есхатология в руския Сребърен век (1995); Гностични мотиви в
руския Сребърен век (1998); Социално-религиозни утопии в
руския духовен ренесанс (2002), Образи на човека (Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете
световни войни) (2005); Религия и национализъм, 2006. Заместник гл. редактор на сп. Философски алтернативи.

Нина Димитрова

МЕЖДУ ОТРИЧАНЕТО И
ОПРАВДАВАНЕТО
ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА В РУСКИ ВАРИАНТ
„Мисълта за Христос, дошъл в плът, изразява за християнина
основната задача на културата – това начало, което тя е
призвана да въплъщава в живота, а за културата
признанието на положителната задача е със самото това
нейно оправдание. Щом за начало на религиозния живот на
човешкото общество е въплъщението на божеското в
човешкото, човешкият ум и човешката воля са призовани
към творческо участие в делото Божие. (...) Човекът е
призван да бъде на земята сътрудник в строителството
на дома Божи и на тази задача трябва да служи цялата
човешка култура, наука, изкуство и обществена дейност...”
Евгений Трубецкой. Смисълът на света и относителните
ценности на културата

През 1935/36 г. сътрудниците на издаваното в Париж списание Новият град организират поредица от срещи с други руски интелектуалци. На този форум се
е възлагала опитната проверка на основните тези, около които се е композирало списанието, както и „компетентната им и дружеска критика”. Отчет за
проведените срещи е предоставян на страниците на списанието, като първата
беседа изнася един от главните му редактори, Г. Федотов. Темите, разисквани
на тези срещи, се отнасят до тогавашната религиозна криза (провокирана особено от националсоциалистическата неоезическа вълна) и до смисъла и статуса
на културата и творчеството. Изказването си пред четвъртата среща Кон-
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стантин Мочулски започва с твърдението, че в преживяваната кризисна епоха
противопоставянето между Христос и света е така изострено за първи път от
ранните години на християнството1. Светоотричащите и светоутвърждаващите тенденции в християнството, съотношението между Евангелие и култура,
между есхатология и историческо строителство, са в центъра на дебатите. На
една от срещите е обсъждана и темата за своеобразието на връзките между
творчеството и светостта. Тя е поднесена от Г. Федотов, чиято теза гласи,
че в този специален момент на присъстващите писатели и поети се налага да
бъдат много повече защитници на творчеството, доколкото човекът е предназначен – от Бога – да продължава Неговото творение, да дарява с живот нови
светове, осъществявани в човешката култура. От своя страна опонентите
на Федотов смятат за изкуствена постановката на въпроса „святост или
творчество”, защото така биват смесвани два различни битийни плана: творчеството остава в живота, докато светостта е излизане от него, влечение
към Небесното съвършенство. Освен това, самото християнство призовава към
творчество и творческият път се пресича с пътя на светостта2.
Спрях се накратко на този щрих от културната история на руската емиграция,
защото той е до голяма степен представителен изобщо за водените в руската
религиозно-философска мисъл дискусии по темата християнство и култура. Но
и нещо друго – любопитно е как той повтаря в най-общи линии един друг дебат,
воден в съвсем различен социално-духовен контекст – дебата за гениалността
и светостта като алтернативни пътища на спасение, провокиран от книгата
на Бердяев от предреволюционната 1916 г. А ако се върнем още по-назад, към
първите години на ХХ век, виждаме как една от най-често обсъжданите теми
в руското духовно пространство е антикултурният патос на православието,
особено страстно потвърждаван в изказванията на Бердяев, Мережковски, Гипиус и други религиозни реформатори. Главна цел на предприетите от страна
на тогавашната интелигенция опити е изграждането на грандиозен синтез
между светско и сакрално, в който проблемът за културата да намери своето
както актуално, така и съответстващо на християнството решение. Като
знамение на времето3, религиозното обръщане на интелигенцията намира израз
първоначално в инициираните от нея съвместни сбирки с Църквата, на които
са възлагани надежди за „изправяне” на „изчерпаното” вече „историческо” християнство като пределно аскетично и противокултурно. В центъра на дебата е
християнското отношение към света и светското, което предрешава въпроса
за културата. Лансират се идеи за нова религиозна епоха, Трети завет, Трето откровение. Логичният неуспех на тези сбирки довежда до създаването на
светски религиозно-философски общества. На техните заседания продължава
да се поставя въпросът за възможността да бъде религиозно осветена цялата
1
Константин Мочульский. Христианство и мир (Круг. Беседа четвертая, 2 декабря 1935 г.). – Новый Град,
1936, № 11, с. 136.
2

Вж. Георгий Федотов. Святость и творчество (Беседа седьмая, 23 февраля 1936 г.). – Новый Град, 1936, №
11, с.142-143.

3

Еп. Константин (Горянов). К столетию Религиозно-философских собраний. – Журнал Московской партиархии, 2003, № 1. – http://OrthodoxyLib[Pages.ru]
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историческа и обществена плът4. Специален отклик получава споменатата книга на Бердяев за смисъла на творчеството, превърнала се в събитие в предреволюционната епоха. Нейната основна теза, противопоставяща творчеството
на християнското послушание и смирение, става запазена марка за философа.
Шумното обсъждане на тази книга изявява различните тенденции в руската
религиозно-философска мисъл относно проблема за съотношението между християнство и култура.
Един от най-критичните към идеите на Бердяев тогава е философът Александър
Майер, който, сам преминал през увлеченията по „новото религиозно съзнание”,
изтъква в доклада си несъгласието си с разбирането на творчеството като
творчество от нищо, т.е. като творение, подобно на Божието. Говорейки от
името на християнството, Майер противопоставя на критикуваното схващане,
оприличено от него на някакъв вид магия, визията за творчеството-откровение, т.е. за творчеството, което откровява вечното, а не твори от нищото5. В
коментара си Майер отбелязва и факта, че Бердяев недопустимо смесва „историческото християнство” с християнството като задача, откъдето тръгват
множество недоразумения и най-вече предвзети и съчинени схеми. Това е един
от основните аргументи в критиката и на Василий Зенковски, който посвещава
на Бердяевия „опит за оправдание на човека” самостоятелно изследване. То е
сред най-добрите анализи на дълбинната нагласа на Бердяев, на твърде ясно
доловимия гностичен привкус на отхвърлянето не само на суетата на света6,
но изобщо на емпиричния свят. Оттук и радикализирането на християнското
неприспособяване към света, към всяко устройване в него; пренебрежението
към трудовата за сметка на творческата аскеза. Зенковски изтъква катастрофичността на есхатологичните представи у Бердяев, визиите му за унищожението – изгарянето – на всяка овехтяла плът: общественост, държава, право,
стопанство, като поставяно от него предварително условие за настъпването
на Новия Йерусалим. Главната грешка на Бердяев в религиозен план, отразила се
зле и на книгата му, Зенковски вижда в изцяло априорното му убеждение, че новозаветната епоха, изчерпваща се с изкуплението и поради това нетворческа,
трябва да завърши и ще завърши всеки момент, за да бъде сменена с нова религиозна епоха, надмогнала пасивността на традиционното християнско съзнание.
Но „историческото” християнство, така нелюбимо на Бердяев, казва Зенковски,
е включвало и пламенни борци за Евангелската правда, и пламенни противници
на религиозния егоизъм; затова „е тъжно да се мисли, че даже такива светли
умове, към които не можем да не причислим Н. А. Бердяев, са обсебени от този
призрак – идеите за Третото откровение...”7.
4
През същата 1916 г., когато излиза книгата му за смисъла на творчеството, в писмо до Ерих Голебрах Бердяев обаче се противопоставя на търсената тогава интелигентска Религия на света – защото „това би било
религия на доволството, а всяка религия е дълбоко, страдалческо, трагично недоволство от света” (Николай
Бердяев. Письмо к Э. Ф. Голлербаху. – Вестник РХД, 1998, № 177, с. 143) .
5

Вж. Александр Мейер. Новое религиозное сознание и творчество Н. А. Бердяева. – Вопросы философии,
1993, № 6, с. 143.

6

Суетата на света, която не може да бъде въведена в религиозна система, Бердяев илюстрира чрез стих на
Валери Брюсов – като „всичкия блясък, всичкия шум, всичкия говор на света”... (Николай Бердяев. Письмо к
Э. Ф. Голлербаху. – Вестник РХД, 1998, № 177, с. 143).

7

Василий Зеньковский. Проблема творчества. – В: Н. А. Бердяев: Pro et Contra. Санкт Петербург, с. 300.
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Книгата на Бердяев разбунва духовете и с представата му за творчеството
като същинското религиозно оправдание на човека, намерила израз в убеждението, че гениалността – екстремната творческа изява, е равноценен на светостта път към Бога. Съпоставката между Пушкин и Серафим Саровски нажежава
тогавашната интелектуална атмосфера. Бердяев твърди, че „гениалността на
Пушкин, погубваща неговата душа пред хората, пред Бога е равна на светостта на Серафим, спасила душата му. Гениалността е другият религиозен път,
равен по ценност и достойнство на пътя на светостта”8. Гениалността и светостта са сочени като два алтернативни пътя на спасение. Геният, неприютен
и неприспособен към „този свят”, също го отхвърля, като отива отвъд дори онази „умерена” аскеза, практикувана в манастирите. Тук Бердяев отново засяга
темата за благополучното приспособяване към света (особено в съчиненията
на Теофан Затворник), подчертавайки подвижническия път на творческия гений,
чиято активност също води до преображение на земното битие.
В отзива си за Философия на творчеството Зенковски, подобно на мнозина други, оспорва противопоставянето между гениалност и святост: „Нима може да се
противопоставя частта на цялото? Светостта обхваща целия духовен живот
(...), светостта означава само нивото, а не неговото съдържание. (...) Светостта не изключва гениалността, както и не я включва необходимо, светостта е
ниво на духовния живот, при който е възможно многообразие на дарованията.
Затова гениалността е също така възможна сред светците, както е възможна
святост в „средния” човек. Но гениалността, от друга страна, се нуждае от
святост (...), гениалността често бива не по силите на този, когото е осенила,
тъй като не  достига вътрешно подхранване, идващо от моралната сфера.9”
Такъв тип доводи изтъкват опонентите и на тезисите на Федотов двадесет
години по-късно.
От размислите на Бердяев става ясно, че разликата между културата (създавана от „просто” талантливи хора) и творчеството на гениите е фундаментална:
културата, като типично човешка – „усреднена” – дейност, се вписва в организацията на земния живот, тя е начин на приспособяване към света, на приспособяване към всекидневието, което е достатъчно основание за пренебрежителното отношение към нея10. Обратно, гениалността е отвъд културата; геният
не създава културни ценности – тленни и преходни, а извежда до други битийни
хоризонти. И ако по линията на обособяването на гениалността от светостта,
както и по отношение на визията за човешкото творчество като продължение на Божието творение Федотов се оказва в голяма степен съмишленик на
Бердяев, то дълбинното разминаване между двамата (довело до дългогодишна
полемика) се дължи и на различното остойностяване на културата. Макар в
по-късните, от периода на емиграцията, разсъждения на Бердяев да липсват
8
Николай Бердяев. Смисълът на творчеството. Опит за оправдание на човека. С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 1994,
с. 169.
9

Василий Зеньковский, цит. съч., с. 302 – 303.

10

То е формирало устойчива руска тенденция: културата „страстно и по всякакъв начин бе отричана у нас – от
времената на Белински до Руската идея на Бердяев” (Юрий Иваск. Молчание. Памяти Георгия Петровича Федотова. – В: Опыты. Журнал под ред. Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова. Книга Первая. New York, 1953, с. 153).
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предреволюционните клишета за „Трети завет” и „нова религиозна епоха”, те
демонстрират друг модус на изначалната гностична нагласа. Културата вече е
разглеждана като царство на обективацията, т.е. като царство на закона, на
принудата. Нея я очаква Краят и Страшният съд; тя няма място в „бъдния век”,
доколкото е типичен израз на този свят11. Тази враждебност на Бердяевата философия към идеала за завършената култура Федотов вижда неизбежно водеща
до отрицание на самото творчество, в крайна сметка, въпреки началния патос,
защото, както той казва в отговор на своя приятел и „един от най-близките
и ценни за нас (на Новият Град) сътрудници”, „там, където културата изгаря в
пожара на апокалипсиса, където пророкът убива поета, работника и вожда, там
няма място за човека: нали пророкът е само гласът Божи в човека. Самоопразването на човека в него достига своя предел. В това е вътрешното противоречие
на профетическата антропология”12.
Но Бердяев в никакъв случай не може да бъде тълкуван еднозначно в отношението му към културата – от една страна, той е сякаш удовлетворен от факта,
че в сравнение с католицизма и протестантството православието най-малко е
способствало за организацията на живота на земята, на живота на културата.
Възпитан от православието, руският народ е живял предимно с вяра, а не с култура, твърди философът и това той се заема да обясни на западната публика в
сборник, посветен на проблемите на руското религиозно съзнание. Всъщност повечето, изговорено от него като присъщо на православието, се отнася до „духа
на руската религия” – останал през вековете необективиран, т.е. „неотлят” в
литературни произведения и изобщо културни продукти: „Православието не е
създало такава велика и пленителна, такава многообразна култура, каквато е
създал на Запад католицизмът...”13. В тези думи обаче е доловимо и съжалението,
че руската действителност е такава, каквато е. Като цяло, неговите оценки за
своеобразния исторически докетизъм на православието тук споделя и Василий
Зенковски14. (В същия сборник Карсавин сравнява православието със западното
християнство именно във връзка с позицията им към културата. Той твърди, че
в отношението си към живота и космоса православието е по-„широко” от католицизма и протестантството, понеже не се огражда от света, а напротив,
мечтае за оцърквяване на целия свят, а с това – и на културата като важна
част от света15.)
Друга визитка на устройващите се на Запад руски интелектуалци след изгонването им през 1922 г. е сборник, озаглавен Православие и култура (Берлин, 1923),
оформен под редакцията на Василий Зенковски. Издаден през втората година от
изгнанието, този колективен труд е подчинен на волята за култура като обща
11

Вж. Николай Бердяев. Я и мир объектов. Париж, 1934.

12

Георгий Федотов. Ответ Н. А. Бердяеву. – Новый Град, 1933, № 7, с. 83.

13

Бердяев, Н. Русская религиозная идея. – В: Проблемы русского религиозного сознания. Berlin, IMKA Press,
1924, с. 68.
14

Вж. Василий Зеньковский. Православие и русская культура. – В: Проблемы русского религиозного сознания. Berlin, IMKA Press, 1924. Вж. и обобщението на Ю. Иваск: „Русия даде на света светци и гении, но не
създаде жива и стабилна култура” (Юрий Иваск. Эсхатология и культура. – Вестник РХД, 1972, № 103, с. 107).

15

Вж. Лев Карсавин. О сущности православия. – В: Проблемы русского религиозного сознания. Berlin, IMKA
Press, 1924, с. 195.
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за всички автори позиция. (Подобно название носи посветеният нему много покъсен сборник от статии на Никита Струве, вписващи се в руслото на „парижкото богословие” – предоставило на света образци не на изобличително, а на
творческо, съзидателно богомислие16.) Значим опит за всестранно обговаряне на
темата е и обемистият труд на Евгений Спекторски Християнство и култура,
издаден в Прага, 1925.
Десет години след книгата за творческото оправдание на човека, 1916, Бердяев
публиква статията Спасение и творчество, в която отново разглежда отношението между християнството и света с всичките произтичащи от това
последици за оценностяването на творчеството, респ. културата. Патосът на
статията иде пак от дълбокото раздвоение между спасение и творчество, от
факта, че „творческите дела, с които е зает светът, не са оправдани, не са
осветени от Църквата”17. Опозицията между спасение и творчество, която вълнува руския философ, е фактически проблем на „историческото християнство”,
по обичайния за началото на века в Русия израз, т.е. проблем на историческото
осъществяване на християнството, на което Бердяев противопоставя Божия
замисъл за света като неизмеримо по-богат и многообразен, като включващ
битието с цялата негова пълнота. Тук философът вече не говори за нов еон и за
епоха на Духа, християнството е „реабилитирано” („Ние вярваме, че в християнството са скрити неизчерпаеми творчески сили. И изявяването на тези сили ще
спаси света от упадък и повяхване”18), а съпротивата е срещу подценяването
на творческата същност и призвание на човека. Бердяев язвително отбелязва:
„Простата женица, ни казват, се спасява по-добре от философа и за нейното
спасение не е нужно знание, не е нужна култура и пр. Но позволете да се усъмним в това, че на Бог са нужни само простите жени и че с това се изчерпва
Божият план за света. Пък и простата жена сега е мит, тя стана нихилистка
и атеистка. А вярващ стана философът и човекът на културата”19. И този „философ и човек на културата” вижда изхода в осъзнаването на християнството
не само като религия на спасението, но като религия и на творчеството, т.е.
религия на преображението на света в цялата му пълнота.
„Християнският консерватизъм” е критикуван от Бердяев със забележително
постоянство. В Двете разбирания на християнството (1932) той говори не
срещу религиозния произход и религиозния смисъл на човешкото творчество,
а срещу религиозната авторитарност, която изисква безусловно подчиняване
(респективно обезценяване) на творческата дейност на човека. (А „никога един
творец – в която и да е област, не се е примирявал с мисълта, че творчес
16

Вж. Никита Струве. Православие и культура. Москва, Русский путь, 2000. В отзива си за еклесиологическата
позиция на Н. Струве Аверинцев заявява, че макар и традиционна – като вкоренена в историята на „парижкото” руско православие, тя предизвиква спорове и днес: „Срещу уклона към сакрализация на културата, както и
следваше да се очаква, се опълчиха и ревностните защитници на чистотата на Православието, и ревностните
защитници на автономността на културата” (Сергей Аверинцев. Верность здравомыслию. – Новый мир, 1993,
№ 11; http://OrthodoxyLib[Pages.ru] ).

17
Николай Бердяев. Спасение и творчество. Две разбирания на християнството. – Философски алтернативи,
1994, № 5, с. 41.
18

Пак там, с. 57.

19

Пак там, с. 53.
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кото му дело е второстепенно, подчинено, едва позволено, лишено от висше
достойнство...”20.) Това мотивира желанието за все по-голяма автономизация
и наново поставя въпроса за християнското оправдаване на творческия акт на
философа, учения, художника, моралиста и т.н.
Интересно е да се отбележи, че от подобен на Бердяевия патос е проникната
и една великолепна статия на Иван Лаговски21, публикувана в Бердяевия Път
(1932) и обсъждаща утвърдената в „психологически-историческия ред” взаимоизключеност между пътя на спасението и пътя на културата. Лаговски лансира
представата си за „праведното светоприемащо творчество” като софиен акт,
който утвърждава многовидността и многоцветността на културното творчество като равноценен и равносилен начин на живот в Бога22.
В този период – тридесетте години на отминалия век, благодарение на един от
редакторите на сп. Новият град, Иля Фондамински, в Париж е учредена Лигата
за православна култура. На неин конгрес през 1931 г. Сергий Булгаков изнася док
лад, озаглавен Православие и култура, където този проблем е поставен в целия
му драматизъм. Разбира се, отново става въпрос за християнското отношение
към света – за непрестанното напрежение между центробежните и центростремителните тенденции, както и за специфичния израз на това напрежение
в православието. Християнският път е трагичен, твърди Булгаков, защото антиномичното съчетание между пределното светоотричане и също така пределното утвърждаване на религиозния смисъл и цели на историческата активност,
на приемането и освещаването на културното творчество, е все още задача
пред християнството/православието. Когато аскетичната нагласа е тотална,
когато участието в живота се преживява като грях, то тогава и всяко културно усилие става излишно, вътрешно неоправдано. Но: „При цялата изключителна
важност и значителност на аскетичната нагласа в християнството, трябва да
се признае, че пътят, предлаган от аскетичните традиции, не изчерпва цялата пълнота на човешката личност, защото Бог е свързал човека със света и
живота”23. И доколкото тъкмо в догматичен план, казва о. Сергий, е безспорно,
че християнството е не само светоотричащо, но и светоприемащо, то единственият изход от мъчителната антиномия е да се даде „положителен отговор
за ценностите на културата”, да бъде разкрито човешкото творчество като
път Христов, като призвание и задача на християнския свят24. Подобни мисли
Булгаков споделя още в редица други свои публикации, предимно богословски съчинения.
Докладът на Бердяев пред същия конгрес е онасловен Кризата на християнството и кризата на културата. Основната теза е, че на почвата на православието
20

Николай Бердяев. Два понимания христианства. – В: С. Л. Франк. Из истории русской философской мысли
конца ХІХ и начала ХХ века. Антология. New York, 1965, с. 257.

21
Един от видните членове на Руското студентско християнско движение и пръв редактор на неговия Вестник.
22

Вж.Иван Лаговский. Спасение и культура. – Путь, 1932, № 33.

23

Сергий Булгаков. Православие и культура. – Вестник РСХД, 1931, № 10, с. 13.

24

Пак там, с. 15.
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културното творчество е оправдано догматично, но все още не и „исторически”.
По-интересен е тук анализът, който той прави на съвременната му религиозна
философия и най-вече богословие от гледна точка на тематиката на конгреса.
Бердяев отделя по-специално внимание на неоортодоксията на бартианството,
която определя като своеобразна – катастрофична – есхатологична концепция.
(„Въставайки против разтварянето на Църквата в процеса на културата, бартианците са настроени социално-революционно”25.) Този коментар представлява интерес с оглед на факта, че самият Бердяев е с подобна нагласа. Руският
философ казва, че бартианството, отричайки културата, обединява хора с висока култура; същото изказване обаче той би могъл да отнесе и към самия себе
си. И двете съпоставяни позиции де факто отричат културата – от гледната
точка на този именно есхатологизъм, който „опразва” света, обезценява историческата активност. При Бердяев това „нихилиращо” действие на Есхатона
не се отнася до гениалността, до гения като „посланик на небесата”26 – той
не принадлежи на културата като начин на приспособяване към „света”, като
„усреднена” и затова типично човешка дейност; прекрачвайки земния, той принадлежи на другия свят, на небесата. Хипересхатологизмът у Бердяев не лишава
човека от активност; напротив, именно с тази своя – творческа – активност
той се „оправдава”. Но независимо от това, историята и културата – типично
човешката сфера на действие, са обезсмислени в хоризонта на засенчващата
всичко мисъл за Края (когато „човекът няма какво повече да прави, да твори,
да достига. Той просто подлежи на Съда и се измъчва в очакване на съдния
ден...”27). Единствено гениите са „оправдани”, защото благодарение на тях е
възможно битийното преображение. Обикновеното, „просто” талантливото човешко творчество се оказва излишно.
От друга страна, известна е обсебеността на Барт от Моцарт, за когото
богословът неведнъж твърди, че е творец не на собствена, т.е. човешка музика,
а е медиатор на небесната музика, на музиката от „времената” на Сътворението28. („Като херувим той две-три райски [песни] ни донесе”, както казва за него
в поемата си Пушкин.) В много отношения Бартовият и Бердяевият есхатологизъм разкриват по-скоро сходства, отколкото различия.
Сред руските критици на неоортодоксията на Барт именно заради обезценяването на човешката активност в сферата на историята и културното строителство е и Г. Федотов, особено в предназначения за американска публика
двутомник върху руската духовност. Ако Бердяевата критика изглежда донякъде
парадоксална, предвид твърде сходните в даденото отношение „противокултурни” позиции, идещи от трансформираната в нихилизъм есхатология, то критиката на Федотов на същата тази есхатология е съвсем логична. Федотов
25

Николай Бердяев. Кризис христианства и кризис культуры. – Вестник РСХД, 1931, № 8-9, с. 16.

26

„Страшно самотен, трагично самотен е бил геният, творческият новатор. Не е било религиозно осъзнато
това, че геният е посланик на небесата” (Николай Бердяев. Спасение и творчество. Две разбирания на християнството. – Философски алтернативи, 1994, № 5, с. 56).
27

Георги Флоровски. Затрудненията на християнина историк. – В: Протойерей Георги Флоровски. Християнство и култура. С., 2006, с. 76.

28

Вж. напр. Karl Barth. My Faith in Mozart. – In: Religion and Culture. Essays in Honour of Paul Tillich (Ed. by W.
Leibrecht). New York, 1959, p. 70.
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е убеден, че атакуваният от него есхатологизъм у Бердяев, „нихилиращ” културата, има друг, различен от новозаветния, характер. Той прави тази равносметка през 1948 г., по повод скорошната смърт на Бердяев: „Есхатологизмът у
Бердяев има за своя основа съвсем не традиционното християнство, а особено
православието. Не излизането от историята и осъзнаването на нищожеството
на човешкото културно дело поражда този есхатологизъм, тая жажда за края.
Тя е породена от революционното недоволство от всичко съществуващо и от
копнежа по окончателното и радикално преображение на света. Есхатологията
на Бердяев не е отхвърляне на историята, а неин завършек”29.
В историята на руската емиграция са известни както близките – приятелски и
колегиални – отношения между Бердяев и Федотов, така и дългогодишният конфликт между тях. Важен факт е дълбинната разлика в изходните им житейски
нагласи. В памет на Федотов приятелят му, философът и поетът Юрий Иваск,
посочва: „Г. П. обичаше този свят. У него имаше природна жизнерадостност.
Радваше го и безсрамно-яркото утринно слънце, и руският (поетичен!) ръмящ
дъждец. Радваха го и вещите – прекрасните вещи, направени от човека, а не
само изкуството (стиховете, храмовете). Можеше да се зарадва и на приятно
блюдо (да кажем, пелмени)...”30. От друга страна, Бердяев многократно е подчертавал непоносимостта си към различни аспекти на емпиричния свят, погнусата
си дори от процеса на храненето. Отражението на разликата в светоусещанията можем да проследим и в изказваните аргументи в спора за културата.
„Отменя ли се културата в Новия завет? Ето въпроса, отговорите на който в
наше време вече се колебаят. В пълнотата на Царството Божие няма място за
културата. Остава чистият живот в Светия Дух: няма култура там, където
от двата нейни елемента отпада трудът, проклятието на грехопадението. Но
ако трудът и подвигът остават на пътя на светостта, неизбежна е и културата на пътя на живота. Ако Царството Божие е вече настъпило – във всичко
и във всички – то би се опразнила самата природа като царство на законите.
Докато има природа, трябва да се създава култура. Иначе ангелската красота
на светците би се натъкнала на бестиалността на грешниците. Църквата, пос
тавяйки задачата за спасението на човечеството, със самото това освещава
културата като форма на общия живот на човечеството”31. В тези редове
се съдържат всички основания, които Федотов привежда в дългогодишните си
творчески усилия по „оправдаването на културата”. Защото в крайна сметка
висшият смисъл на културата е богопознанието и химнът на Бога, разпростиращи храмовата молитва до пределите на космоса32. И освен като историк и
философ, културолог и богослов, Федотов е известен и като агиограф, автор
на великолепно изследване на светците в древна Русия (Святые Древней Руси,
29

Георгий Федотов. Бердяев – мыслитель. – В: Н. А. Бердяев: Pro et Contra. Санкт Петербург, с. 445.

30

Юрий Иваск. Молчание. Памяти Георгия Петровича Федотова. – В: Опыты. Журнал под ред. Р. Н. Гринберга
и В. Л. Пастухова. Книга Первая. New York, 1953, с. 153.
31

Георгий Федотов. О Св. Духе в природе и культуре. – Вопросы литературы, 1990, № 2, с. 209.

32

Вж. Георгий Федотов. Лицо России. Paris, IMKA Press, 1967, с. 265.
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1931). Но постоянна негова теза е, че кенозисът може да бъде и съблазън33; че
той не изчерпва християнството, а само ни насочва към руското (а не изобщо
православното) изкушение, в което се крият корените на нихилизма34.
Съпротивата срещу хипересхатологизма у Федотов не означава отричане на
есхатологичния мотив на християнството; руският мислител е постоянно измъчван от антиномията между „последните неща” и историята. В желанието
си да остане в историята, в културата, Федотов успява да балансира между
стремежа към абсолютното и остойностяването на относителното. (Както
споделя Юрий Иваск, „той не изменяше на вечното в името на земното, но – има
и такава измяна – не изменяше на земното в името на вечността. Чистата духовност, крайният спиритуализъм на платониците и на християнските неоплатоници не го съблазняваше. Та нали платонизмът е несъвместим с истината на
Богочовечеството...”35.) Трудът на Федотов, който представя пред американската публика руския национален манталитет, артикулира – вероятно поради тази
причина – най-ясно тези негови мисли. В предговора към своя двутомник той
пише следното: „Не отричам свръхестествения, божествения характер на християнството като религия на откровението. Но вярвам, че неговата реализация
започва с човешкия отговор на Благодатта. Историята на християнството е
история на този отговор; неговата култура е културата на този опит”36. Иоан
Майендорф, който е и автор на предговора към „американската” книга на Федотов, обособява три типа есхатология: 1. Катастрофичен тип, присъщ на найранното християнство, очакващо всеки момент свършека на света; 2. Оптимистичен – характерен за „прогресистките” теории; 3. Условен тип – есхатология,
която утвърждава едновременно и властта на Бога над историята, и свободата
на човека, изразяваща се и в свобода за творчество37. Явно такъв тип есхатология има предвид Федотов, когато формулира прочутата си максима: „Работи
така, сякаш историята никога няма да свърши, и същевременно така, сякаш тя
ще свърши днес. Противоречие ли е? Не. Трудност? И още как...”38.
Особено важен за разбирането на идеите на Федотов за културата е постоянно поставяният от него акцент върху всеобхватността на действието на
„най-тайнствената ипостас на Божествената Троица” – Св. Дух, който действа
в света и извън пределите на Църквата. Независимо че действието Му в Църквата и в живота на светците се проявява най-ясно и могъщо, няма и не може
да има на света място, чуждо на Неговото дихание39. Тази всеобхватност на
животворящата сила на Духа прави възможно „оправдаването” на всяка култу33
Георгий Федотов. Письма о руссккой культуре. – В: Г. Федотов. Судьба и грехи России. Т. 2. Санкт Петербург,
“София”, с. 226.
34

Вж. и Георгий Федотов. Православный нигилизм и православная культура. – Вестник РСХД, 1930, № 2.

35

Юрий Иваск. Эсхатология и культура. Вестник РХД, 1972, № 103, с. 110.

36

Georgy Fedotov. The Russian Religious Mind. Vol. 1. Harvard University Press, 1946, с. ХІ.

37

Вж. Иоанн Мейендорф. Церковь, общество, культура в православном предании. – Вестник РХД, 1978, №
124.

38
Георгий Федотов. Эсхатология и культура. В: Г. Федотов. Новый Град. Изд. имени Чехова. New York, 1952, с.
323.
39

Георгий Федотов. О Св. Духе в природе и культуре. – Вопросы литературы, 1990, № 2, с. 204.
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ра, не само на религиозната. Не бива, казва Федотов, да Му бъдат поставяни
граници на действие в полуезическия и полуцърковен свят, в който живеем. Разбира се, степента на боговдъхновеност при различните типове творчество е
различна и Федотов представя една стълбица, чийто връх заема творчеството
на светците като непосредствени стяжатели на Св. Дух. По-надолу следва
творческото вдъхновение, изпълващо живота на Църквата: нейната литургика,
нейното изкуство, нейното умозрение. Федотов го определя като свято творчество, макар и не винаги като творчество на светци. Още по-надолу е разположено „обикновеното” християнско творчество, обърнато към света и душата
на човека. То е винаги примес на чистото с греховното – не е свято, но е освещаващо се и подлежащо на освещаване. Следва секуларизираното, откъснато
от Църквата творчество, което може да бъде и грешно, и чисто, и погубващо,
и животворящо, нерядко едновременно. Но „никъде, нито една от степените на
човешкото творчество не е изоставена от вдъхновението на Св. Дух”40.
В известната си статия Есхатология и култура Федотов представя завършващия страданията на света Нов Йерусалим като богочовешко дело, в което съзираме отново – „възкръснали и преобразени, плодовете на всички усилия, творчес
ки подвизи, които са били погубени от трагедията на смъртното време. Няма да
пропадне нищо истински ценно в този свят. Културата ще възкръсне в слава, подобно на изтлялото тяло. Тогава всички наши фрагментарни постижения, всички
приблизителни истини, всички непълни успехи ще си намерят мястото както
камъните в стените на вечния Град. Тази мисъл ни примирява с трагедията на
времето и може да вдъхнови за подвиг – не само личен, но и социален”41.
Отхвърляйки, подобно на Федотов, тенденцията на радикален есхатологизъм, на
чиято критика посвещава множество забележителни свои съчинения, един от
най-големите богослови на нашето време, Георги Флоровски, продължава линията на „оправдаване на културата”. Дали културата – система от относителни,
преходни ценности, изобщо е важна и значима за християните като християни,
дали тя има ценност сама по себе си именно като път за спасение, или е празна
и суетна игра, оказваща се в края на краищата примка за душата – това са
аспекти от дискусията за Христос и културата, която бива постоянно подновявана. Руският богослов представя изключителната разноречивост на мненията по отношение на темата Христос и културата, свеждайки опозиционните
настроения срещу културата до три групи: 1) сектантски изолационизъм от
света, равносилен обаче на радикалното стесняване на християнството; 2) пуританско „изтърпяване” на културата и 3) екзистенциалистки акцент върху
човешката нищожност и немощ42. Към тях се прибавят и колебанията на „обикновения” човек, приемащ и ползващ се от културата, но резервиран относно
нейната стойност и валидност при настъпването на Края. Така картината на
скептицизма става пълна. Но представяната дискусия има богословски характер
и докато този факт не бъде ясно осъзнат, не може и да се стигне до решение
40

Пак там, с. 213.

41

Пак там, с. 330.

42

Пак там, с. 21 – 24.
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на въпроса „дали на човека е необходима културата и дали трябва да се интересува за нея онзи, който е срещнал живия Бог – Този, Когото трябва единствено
да обожаваме и славим?”43.
Безизходно антиномичната ситуация на Църквата в света, подчертава Флоровски, се състои в нейната разпънатост между пълното отделяне на Църквата от
света в монашеството и опитите за цялостна християнизация на света в християнски Град. В исторически план и двата изхода са се оказали неуспешни и така
антиномията застава отново пред нас: „Християните или трябва да напуснат
света (...) и да основат отделно общество, или трябва да преобразят външния
свят и отново да го изградят по евангелския закон. Важното е обаче точно
това, че тези, които напускат света, не могат да избегнат главния проблем:
те също трябва да изградят „общество” и следователно не могат да минат
без този основен елемент на социалната култура...”44. Следователно, доколкото
на хората е дадено да живеят в „този свят” и в „този век”, тогава нуждите на
„този свят” и „този век” не могат в никакъв случай и по никакъв начин да бъдат
пренебрегвани и занемарявани.
Съпоставката между приведените по-горе мисли на Федотов за съдбата на
културата след Края и представите на Флоровски разкрива несъмненото им
сходство: „Несправедливо е да се предполага, че нищо на света не би издържало
тази „есхатологична” проверка. Не би трябвало всичко да изчезне. Без съмнение, политиката и икономиката не би имала място в окончателното Царство
Небесно. Но очевидно е, има много ценности от този свят, които няма да бъдат
отменени в бъдещия век...”45.
„Светоприемащата” позиция стига своята пълнота вероятно при Иван Илин,
който е възторжен привърженик на християнския национализъм – самият този
факт достатъчно ясно показва дисбаланса между „светскост” и „неотмирност”,
радикалното отрицание на всяка опозиция към света, тълкувана като древен неоплатонистки привкус в християнството. В една своя книжка от 1937 г., посветена на отношението между християнство и култура, Илин заявява позицията
си по следния начин: „Ако християнството отхвърля света – материята, природата, тялото, стопанството, собствеността, държавата, науката, изкуството
и с тях всички земни дела – то не може нито да води човека в този свят, нито
да учи и вдъхновява човека в този свят; то може само да го отведе от този
свят. То не е в състояние да благослови земния му живот и да го вдъхнови за
този живот”46. Такова гледище обозначава другия край на склата, отчитаща
„отрицанията” и „оправдаванията” на културата в руската религиозно-философска мисъл. Неслучайно Иван Илин и Николай Бердяев са постоянна антагонистична двойка в нейната история. А балансираната позиция за културата, разпо43

17.
44

Георги Флоровски. Вяра и култура. – В: Протойерей Георги Флоровски. Християнство и култура. С., 2006, с.
Пак там, с. 36.

45

Георги Флоровски. Християнство и цивилизация. – В: Протойерей Георги Флоровски. Християнство и култура. С., 2006, с. 149.
46

Иван Ильин. Основы христианской культуры. Genève, 1937, с. 27.
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лагаща я в „пространството” между човека и Бога, я оприличава на лествицата,
явила се в съня на Иаков – с основа в земята, но с връх в небесата. Така тя се
превръща в път към Царството Божие, трансцендираща този свят: „Ставайки
истинска, тя се превръща в сфера, в която човекът създава ценности и изразява своята „теургична” истина, но тази истина прекрачва границите на временното сега, образа на този свят, и затова в своята висша точка културата
надминава себе си и става по същество символ, знак на съвсем другото”47.

47

Павел Евдокимов. Православието. София, „Омофор”, 2006, с. 392.
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Владимир Градев

Към едно възможно
дефиниране на понятието
за религия
Творбата е смъртната маска на концепцията
Валтер Бенямин

Дефинирането на религията е абсолютно необходимо за всяко изследване на
религията. Без определение е невъзможно да се узнае дори кой и какъв е обектът на изследване. Същевременно големият и най-разнороден брой дефиниции1
показва колко главоболно е отграничаването на религията като изследователски
обект и колко проблематично е нейното определяне в общовалидните  термини
и специфична разлика, накратко, колко трудно е намирането на минималното и
същевременно универсално съдържание на термина.
Теоретичната рефлексия за условието и значението на религията в епохата на
глобализацията несъмнено следва да изходи от очевидното: от това, че религията е сложно, двусмислено понятие и единствено чрез внимателния анализ на
неговата диалектика е възможно аргументирано да бъде предложена дефиниция,
която дава понятието за религия не като абстрактно, най-малко общо кратно,
а като сложно, разчленено и учленено в себе си единство.
Като термин, „религията” е както пределна абстракция, така и съвсем осезаема конкретика, както общото родово понятие, така и сложната и историческа
съвкупност на всички човешки ритуали и вярвания. Отговорът на въпроса „що е
религия?” се колебае между всеобщо и особено, между съпричастност и емпатия
и рационални абстракции и екзистенциални обеднявания, между идеята, че в чо1

Още през 1912 г. психологът Джеймс Люба изрежда 50 дефиниции, а днес списъкът е неимоверно по-дълъг,
виж. Leuba, J. H.. The psychological study of religion: Its origin, function, and future. New York: Macmillan.
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вешката природа въпреки всички различия има нещо религиозно, и акцентирането върху конкретното и несводимо своеобразие на отделните религии.
Дефинирането на религията зависи в най-голяма степен от избрания подход:
дедуктивен във философията на религията или индуктивен, на основата на съб
рания емпиричен материал, при сравнителното религиознание. Науките за религията се опитват да съчетаят структурата на религиозния опит и историята
на религиите; основните елементи и безчислените вариации, религиозното като
такова и съществуващите по света религии. Религиозният феномен не е продукт единствено на историческите условия и социални закони2, а има относителна автономия, принципи на саморегулиране и развитие, собствени логики.
Знам, че дефинирането на религията е като претенцията да се построи Вавилонската кула. Затова не толкова игривите постмодернисти, колкото чистосърдечните емпирици избягват да смущават реда на своите case studies с
това, твърде спекулативно за техния вкус, начинание. Всъщност идеите за
бюрократичната практика на „сканиране” на положените в една „безгръбначна
история” отделни случаи са само придаващи тежест наукообразни етикети. Научноизследователската шизофрения днес е обичайно явление: изследователите,
за да е сигурно одобрението и спонсорирането на техните проекти, си служат
с лесните и лениви схеми на научната рутина, които само дегизират, предлагайки изолираните си занимания за невиждани trouvailles. А когато необходимостта
от рефлексията се окаже все пак неизбежна, просто пускат в ход чуждите
на горнилото на опита автоматизми на логиката. Едно понятие, несъмнено, е
толкова по-работещо, колкото е по-подложено на изпитанието на отделните
случаи. Става така обаче, че използваните от теорията понятия са прекалено
абстрактни и несмилаеми, а пък практиката се свежда до изографисването и
раздуването на миниатюрни случки без каквото и да е значещо съотнасяне с
някакви по-общи идеи. Затова мисля, въпреки риска да дотегна на онези, които
нямат „търпение за понятието”, че то е необходимо усилие, че трябва да се
опитаме да дадем, колкото и преходно и несъвършено да е то, определение за
религията, което да запълни зейналата бездна между собствения опит, общите
идеи и натрупаното знание.
Често религията е дефинирана чрез най-съществената функция, която дадена научна дисциплина  отрежда в обществото или психиката: определението,
което описва например религията като социална представа, идва от социологията, а като несъзнавана реалност – от психоанализата. В това по принцип
няма нищо лошо, само трябва ясно да осъзнаваме дисциплинарните граници на
подобни дефиниции.
Функционалните дефиниции позволяват да се разглеждат като „религиозни” и
феномени, които не спадат към самата религиозна сфера: политика, спорт и пр.
Те позволяват да се видят алтернативите на традиционните религии, какво и
как е поело техните функции днес, кои други инстанции, символни и въображаеми
2

Религията не е епифеномен, вторичен продукт, както твърдят редукционистките теории, които се стремят да
сведат религиозните феномени до нерелигиозни основания.
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конструкции заемат мястото на религиозните традиции, за да изпълнят определени социални функции.
Други виждат функцията на религията като отговор на централните въпроси
за страданието, за смисъла на живота пред лицето на смъртта. „Религията,
казва големият познавач на старогръцката религия Мартин Нилсон, е човешкият
протест срещу безсмислието на случващото се в света”3. Тя утешава и обяснява, отхвърля смъртта като последна дума на човешкото съществуване и така
осмисля живота и валидира социалните практики.
За бихейвиористите, които изучават адаптивните функции и механизми на религиозния опит, не съществува нищо от онова, в което вярва религиозният човек,
а само селекционирани в хода на еволюцията и генетически контролирани предразположения да се вярва в нещо, което благоприятства индивидуалната адаптация и усилва социалните връзки. Натуралистите днес търсят „ген на Бога”4,
ала преди всичко откриват в само-заблудата ключа за обяснението на религията5. Всички сме склонни към само-заблуда: към избягване на тъмните страни
на действителността, към отричане на нелицеприятните мисли за самите нас.
Етиолозите твърдят, че това е предимство при естествения подбор: който
вярва в собствените си илюзии, ще бъде способен, тъй като изглежда уверен и
казващ истината, да убеди и другите, че това е истина.
За Леви-Строс религията е хуманизиране на естествените закони и антропоморфизиране на природата, върху която човек, след като я възприеме по „свой
образ и подобие”, въздейства с магия и ритуали6. Френският антрополог не се
интересува от конкретното съдържание на религията, а от структурната логика на „дивото мислене”, от символичното организиране на умствените категории, от бинарните опозиции и трансформации в митовете.
Друга класическа дефиниция на религията е тази на антрополога Мелфърд Спиро: „религия има там, където има свръхестествени същества”7.
Тази дефиниция вече е от субстанциалистки тип. Субстанциалистките дефиниции са твърдения с определена претенция за истинност и обективна реалност,
в които религиозното се отнася до трансцендентен референт. Те описват
религиозното, като отхвърлят всичко, което не се отнася към една или друга форма на трансцендентност. Не всички религии обаче са свързани с трансцендентното: има религии без богове8, а и много култури не правят разлика
между природни и свръхестествени сили. Самите понятия трансцендентност,
свръхестествено и пр. са проблематични и се нуждаят от изясняване. В случая
за определянето на религиозното се изхожда от предзададено и непроблемати3

Martin P. Nilson, Religion as Man’s Protest against Meaningless of Events, London, 1960

4

Dean Harmer, The God Gene, 2004.

5

Alfred Mele, Self-Deception Unmasked, 2001.

6

Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage, 1962.

7

Harper-Collins Dictionary of Religion, p. 893

8

На предците, например.
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зирано, най-често европейско, монотеистично схващане. Ала осъзнаването на
безкрайното многообразие на религиозните форми и тяхното развитие правят
изследователите все по-предпазливи към подобен подход.
Желанието да се включи религията в по-обща система кара мнозина максимално да разширят понятието за религия. За психоаналитика Ерих Фром пък
религия е „всяка система на мислене и действие, споделена от дадена група,
която дава на индивида рамка за ориентиране в света и обект за обожание”9.
Всеки човек е религиозен, пише той, и дори пристрастеността към парите или
хигиената са изрази на религиозно поведение. Социологът Томас Лукман говори
за „невидимата религия” на хуманитарните ценности10. А теологът Паул Тилих
твърди, че религията е „това, което безусловно ни засяга”11. Всъщност толкова
много са нещата, които „безусловно ни засягат”: оздравяването на детето,
запазването на любовта и пр. Има ли смисъл да твърдим, че това е религия, че
всичко може да бъде религия. Същото може да се каже и за дефиницията като
тази на Шлайермахер, която определя религията като чувство „на абсолютна
зависимост” и за която Хегел казва, че според нея излиза, че кучето е най-религиозното същество.
Ясно е, че подобни пределно широки дефиниции не вършат особена работа: няма
стабилни отправни точки, религиозната терминология е неясна, самата религия
губи собствените си очертания, а и автори като Маркс и Фройд могат да се
представят като религиозни мислители, макар и те самите да са градили своите теории против религията. Но определенията не бива да са и прекалено ограничаващи: „вярата в Бог” например включва всички монотеистични религии, но
изключва политеизма или религиите, където няма богове. Необходимо е, с една
дума, дефиницията да съответства на предоставяния от всички съществуващи
религии материал.
Нека вместо обобщение си вземем бележка от заключението, до което стига
английският антрополог Еванс-Причард: „Трябва след прегледа на различните
теории да заключа, че те нито поотделно, нито съвкупно, ни дават нещо повече
от общия усет, който в повечето случаи пропуска целта”12.
Ясно е, че религиозният феномен се явява на пресечната точка на различни дисциплини и територии и никоя от тях не може да твърди, че изцяло го е обхванала
и обяснила. Имаме огромна маса от изследвания на конкретни проблеми, но днес,
уви, липсва опит за синтез13, който да го даде в цялата му сложност, произход,
глобално значение. Но това не означава, че трябва да направим механичен сбор
на резултатите на всички дисциплини и да търсим тяхното най-малко общо
кратно, нито че трябва да се връщаме към опитите за една-единствена обща
9

Erich Fromm, Psychoanalysis and Religion, 1950.

10

Thomas Luckmann, The Iinvisible Religion, 1967.

11

Paul Tillich, Ultimate Concern, 1965.

12

E.E. Evans-Pritchard, Theories of primitive religion, 1965

13

Какъвто се опитват да направят през първата половина на XX век Дюркем, Джеймс, Касирер, Елиаде или
Ван дер Леув.
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теория за религията.
Навярно най-популярната дефиниция на религията през последния половин век е
на американския антрополог Клифърд Гиърц, която гласи: „Дадена религия е (1)
система от символи, която действа (2) като поражда дълбоки, разпространени
и трайни душевни състояния и мотивации посредством (3) формулирането на
понятия за общия ред на съществуването и (4) обличането на тези понятия с
такава аура на конкретност, че (5) тези душевни състояния и мотивации изглеждат напълно реални”14.
Най-същественото в това определение е, че то не е редукционистко и запазва
своеобразието на религията. Според Гиърц религията е символична система,
която позволява на хората да подредят преживяното от тях, да го впишат в
определен ред. Този ред не е емпиричен, а символичен, но той се възприема като
реален, дори по-реален от всекидневния свят. Религията е културна рамка, която формира индивидуалните субективности. Тя има свой речник от символи,
както и своя граматика, благодарение на която тези термини могат да бъдат
използвани. Религията, накратко, не се свежда просто до социалните функции, а
напротив, поражда социалния ред. Нещо повече, тя надхвърля всяка функционалност и позволява на човека да се справи с несигурността, липсата, другостта
в живота. Дефиницията на Клифърд Гиърц е изключително важна, но не бива да
се абсолютизира и ще се опитам да дам по-долу една малко по-стриктна дефиниция на религията.
За Гиърц религията е преди всичко символична система. Американският антрополог използва символ в широкото значение на знаци, ритуали, обекти, личности,
които са част от религията и я правят видима. При това той изхожда от философията на символичните форми на Ернст Касирер и неговата последователка
Сюзън Лангър. При Касирер, най-общо казано, символичното е съвкупността от
различните културни начини, чрез които човек дава форма на своите пасивни
сетивни възприятия и така ги превръща в активно разбиране, в смислов свят.
Какво е символ? Изконно, това е истинският знак на боговете, а после и знак
на разпознаване и договаряне. Той осъществява връзката между идеалната реалност и множествената „реална” реалност. Символът притежава сетивен
отпечатък, а благодарение на идеалната реалност, към която препраща, той
клони към мита и логоса. Така символът се движи между сетивния свят на
многообразната материя и умопостижимия свят на идеите. Символът е неразривно единство на материално и трансцендентно, присъствие и отсъствие,
наличност (презентност) и пре-пращане (ре-презентация) и той по-добре от
понятието е в състояние да изяви с цялата си двусмислена, противоречива сила
и главозамайваща дълбочина същността на религиозния опит. Символът именно
дава смисъл и позволява на индивидите да впишат случващите им се събития
и собствения им опит в определен ред на света, като дадат същевременно
отговор на големите въпроси за смъртта, злото, страданието, смисъла на съществуването.
14

Clifford Geertz, Religion as a Cultural system (1966) in The Interpretation of Cultures, 1973.
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Символичните теории поставят под въпрос както феноменологичния подход, който се основава на водещата роля на личното преживяване, така и функционалисткия, основан върху първенството на социалната даденост. Те изместват
интереса върху взаимодействието между вярване и действие и именно те са
днес привилегирован обект на антропологичното изследване на религията. Даден ритуал има смисъл само в съвкупността на всички ритуали, чието значение
идва от твърденията на религиозния език. Невъзможно е да се разбере изолирано даден елемент на религията и конкретната религия винаги е предшествана
от религията като символична система. Трябва да се отчита също, че и самите изследователи са субекти на въздействията на тази символична система.
Накратко, символичната система на религията може да бъде сравнена с генетичния код, който контролира развитието на организма, но за разлика от него,
тя не е вътрешно присъща, а е външна за индивида, локализирана в света на
културните знаци. Символичната система има определящ, но не абсолютно необходим и принуждаващ характер за индивида, тя изисква от него възприемане,
преработване, ангажиране. Човек трябва да приеме символите, които са негово
разположение в дадена култура – той може да изпълни с тях своя живот, но може
да се осъществи и без тях или против тях.
По принцип науките за религията не използват вътрешното разбиране, самоопределянето на религиозния човек, не изхождат от очевидностите на вярата.
Те използват външни, „хетеро” дефиниции, където това, което е дефинирано, се
изяснява с нещо вече известно, с нещо от полето на съответната дисциплина. Всъщност алтернативата между собствено религиозната интерпретация
и научното обяснение на религията като плод и функция на определена човешка
дейност е до голяма степен фалшива. Религиозната реалност, която теорията
се стреми да обясни, е тази на ставащите религиозни хора във вече съществуващ религиозен хоризонт, който позволява и на индивида, и на общността да се
позовават на „своята” религия.
Съществува опасността от обезличаване на своеобразието на самите религии,
от свеждането им до нещо друго, например тяхната икономическа или адаптативна функция. Трябва да се вземе на сериозно трансцендентното в религията:
то е онова, което надхвърля всяка функционалност и позволява на човек да се
справи с другостта, несигурността, двусмислието, катастрофата. Същевременно религията включва вярвания, емоции, действия, практики, институции и
други социални и културни феномени, които не могат да бъдат изучени и обхванати с една единна теория. Необходимо е най-напред религиозният феномен,
действие, опит да бъдат идентифицирани чрез описанието на вярващия, на имащия този опит. За да се разбере дадено вярване, ритуал или институция, трябва
да се владее езикът, символите, правилата, които определят индивидуалното и
социалното поведение в културата, в която те се случват. Едва след описанието на религиозния опит на собствения му език можем да се опитаме да пристъпим и към неговото обяснение, което може да бъде на езика на психоанализата,
теологията, социологията и пр., няма нужда то да се свежда единствено до
използваните от вярващия понятия. То естествено се различава от това, което
се обяснява, и неговата адекватност се преценява от обхвата, последовател-
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ността, достоверността спрямо началните допускания на изследователя, а не
спрямо тези на изучаваната религия. Не трябва да се смесват, значи, описанието и обяснението на феномена и следва ясно да се разграничат феноменално
и феноменологично, религиозният феномен, който не търси истината за себе си
от никаква наука и неговото постигане и разбиране от изследователя, защото,
както казва Хегел, няма наука, ако няма подемане на непосредственото и то не
бъде издигнато до необходимия и автономен живот на теорията.
Мисля, че е плодотворно да изходим от понятието за религия, такова каквото ни
го дава традицията, без да налагаме предпоставени теоретични конструкти.
Най-добрият начин да открием гамата от възможните смисли е да тръгнем от
значенията на самата дума „религия”. Намирам впрочем, че по отношение на
тези значения ние се намираме в разказаната от Борхес ситуация в Търсенето
на Авероес15. Философът се опитва да преведе на арабски съчиненията на Арис
тотел, които идват до него след близо 15 века от напълно чужд и отдавна отишъл си свят. Авероес превежда бавно и премисля дълго своите решения. Когато
обаче стига до трагедия и комедия, не успява да намери никакъв еквивалент на
арабски16. Опитва се да си изясни значението на тези думи, рови се отчаяно
из всевъзможни трактати и сборници, прави най-различни хипотези, ала никоя
не подхожда на общия смисъл на фразата. Накрая оставя перото, казва си (без
обаче много да си вярва), че това, което дълго и мъчително търсим, най-често
ни е под ръка. Чува глъч, поглежда през прозореца и вижда на улицата играещи
деца: едно се прави на минаре, друго подражава на мюезина, трето е коленичило
за молитва в прахта. Вечерта слуша недоверчиво разказа на един пътешественик за пантомимите в безкрайно далечния и загадъчен Китай. На разсъмване се
връща обратно в библиотеката си, нещо му е разкрило значението на трагедия
и комедия и с уверена, прекалено уверена ръка красиво изписва намерените съответствия на арабски17 и заявява, че Коранът изобилства с тях. Аржентинският писател завършва с думите, че това е разказ за едно поражение. Авероес е
трябвало наистина да погледне наоколо (отново пропуска нощната трагедия в
харема, както преди това и уличния театър на децата), да се вгледа в себе си
и да не търси в Корана потвърждение на собствените си мисли, защото свещеният текст, както всяко откровение, е против общия усет. Тогава може би
щеше да долови, че става дума за сълзите и смеха, които изграждат живота, и
най-вече, че няма нужда да си въобразява нещо, което не познава и по никакъв
начин не засяга.
Необходимо е, с други думи, в диренето си на смисъла на думата религия да
поставим под въпрос преди всичко нашето настояще и нас самите чрез всичко
онова, което можем да научим с помощта на различните науки и методи, и да се
запитаме какво е религията, за какво става дума в нея, щом определя и проб
лематизира човека като „религиозно животно”, щом засяга и човека, и цялата
култура.
15

Разказ от сборника Алеф (1949). На български в Хорхе Луис Борхес, Смърт и компас, 2004.

16

Трагедиите и комедиите, за разлика от философското и научно наследство на античността, остават през
Средновековието непреведени от арабите.
17

Трагедията, според Борхесовия Авероес, е хвалебствие, а комедията – анатема.
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Терминът религия произтича от латинската дума religio. Още римляните са подчертавали обективната страна на religio като дума, която обозначава скрупульозното съблюдаване на култа; а от друга, са изтъквали и субективната страна,
според която religio препраща към личното отношение с божественото. Двете
значения са възможни, защото съществителното religio етимологически може да
бъде изведено от два глагола18: от re-legere – събирам, препрочитам, повтарям,
съблюдавам – както прави Цицерон в За природата на боговете. Религията в
този смисъл е за-читане, скрупульозно изпълняване на ритуала и внимателно
наблюдаване на епифанията19. Това външно, „обективно” схващане е определящо за традиционната религия: homo religiosus е практикуващият установената
религия човек. Но значението на религия може да бъде изведено и от re-ligare –
свързвам, завързвам – както посочва християнският апологет Лактанций (III в.).
От значение тук не е строгото външно съблюдаване на култа, а вътрешната,
съкровената връзка на вярващия с неговия Бог. Същността на човека е неговият божествен произход: Бог е Deus gentium, Бог на всички люде. Той дава живот
на отделния, освободен от всички други природни и исторически определения
субект, който съществува единствено благодарение на връзката си с Бога. Религиозната връзка е един от най-ясните и ефикасни източници на понятието за
религията. Откриваме нейната константа и в произлязлата от Дюркем20 социология, според която човешката общност постига своето единство посредством
силата на религиозната връзка.
Следователно може да се говори най-общо за „религия на разделянето, на дистанцията” и за „религия на отношението, на връзката” между човешкия и божествен свят, като те са преплетени и проблематично свързани в една и съща
семантична среда. Не бива да отминаваме и представката – re: общността и
индивидът постоянно (re като повторение, repetition) се завръщат (re като return): към „произхода”, към „началото” на свещената традиция, към изначалната
свята връзка. Изобщо самата религиозна връзка има три момента: свързвам,
отвързвам, обвързвам.
Роже Кайоа открива и трета възможна етимология на religio: „сламените възли”, с които връзвали гредите на мостовете. Построяването на мост било
престъпване на установения от боговете ред в света. Затова било необходимо
действието на свещенослужител – pontifex21, който да сакрализира човешкото
действие и да избегне божественото възмездие за тази трансгресия.
Християнското схващане за религията като субективна връзка между човека
и Бога съвсем не води до изчезване на обективното значение на термина. Необходимостта от него се чувства особено силно през религиозните войни на
ХVII в.: в началото на модерността religio вече означава институционалната,
юридически уредената съвкупност на вярванията и практиките. Само вътре в
18

Emile Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, 1969.

19

На опита, на усещането за присъствието на Другия, изследвано в работите на Рудолф Ото и Мирча Елиаде.

20
За когото, както впрочем и за Фройд, религията е въображаем конструкт, който обаче има своя ефективност.
21

Мостостроител, титла на римските жреци, която и днес се използва от римския папа.
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установената система може да има смисъл и значение религията на индивида
като вътрешен опит и лично отношение с Бога.
С Просвещението и позитивизма терминът религия става универсален. През
XIX и XX век той започва да се отнася и до световните религии: индуизмът и
даоизмът се превръщат в „религии”, т.е. в различни от своята среда системи.
А днес религията се фрагментира в безчет прояви, в серия игри и езици, които
изграждат отношения от най-различен тип. С една дума, самото понятие за
религия произлиза от западната, хуманистична и индивидуалистична, секуларизираща и десакрализираща традиция, в която и ние сме вписани, то е продукт
на „глобалатинизацията”22, на условието, което характеризира съвременния религиозен опит.
Предлаганата тук дефиниция на религията не е редукционистка „моно-дефиниция”. Тя не търси да сведе всички характеристики на религията до еднаединствена черта, а представлява съвкупност от свойства, които очертават
основните нейни характеристики, обособяват нейното поле. Ще се опитам да я
дам като своеобразно „съзвездие”, където всяко значение блести като звезда,
а съвкупността от тези звезди очертава разчленената, но учленена фигура на
религията23 или, ако е предпочитане, като картата, незавършена и същностно
отворена, на нейния „генетичен код”.
Религията е съвкупността от чувства и действия, изрази, символи, знаци,
отнасящи се до свръхсетивното24, т.е. до различно равнище на реалност, с
което се влиза във връзка чрез вярвания и практики, митове и ритуали.
Отношението със свръхестественото е изходна точка на всеки религиозен
опит, което се изразява и осъществява в символичните действия на ритуала;
то изпълва афективния живот на човека; то се подхранва и разгъва в митове, в
разкази за произхода, в представи за свръхестественото и взаимодействието
между него и човека; то определя правилата за поведение, то вдъхновява индивидуалните и колективни действия.
В религията най-добре се проявява релационната същност на човека. Различните елементи стоят заедно благодарение на определена връзка, която прави
разбираем всеки елемент. Религията е постигането на идентичност в креативната игра на различията, които не се противопоставят едно на друго, а са
релационно отнесени. Основно за изследването на религията е разбирането на
спецификата на тази релация: дали тя е отношение със свръхестественото
като личен Бог, осъзнаване на божественото присъствие (мистичен опит); всемогъща тайнствена сила, която се разкрива в света и която човек открива и в
дълбините на сърцето си (опитът на свещеното); отговор на питането за на22

Изкован от Дерида термин, с който той обозначава двата източника на религията, виж. Жак Дерида, Вяра и
знание, 2001.

23

Още Хегел изтъква необходимите артикулирания на безкрайното богатство на Духа.

24

Свръхсетивно е това, което не се дава от сетивата, от всекидневния опит, от науката, което не принадлежи
към силите на природата или човешката дейност, но ги трансцендира: това може да бъде личният Бог на монотеизма, богове, духове, предци.
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чалото и края, за смисъла на съществуването и света (интелектуално търсене
на разбиране), съзнание за отговорност пред Бога, съчетано с вяра, доверие в
него (етически елемент).
През модерността вярата в съществуването на различни равнища на реалност
се изплъзва от рамките на големите религии и започва да осмисля вътрешния
живот на „религиозните” индивиди, на онези, в които е все тъй жив копнежът
по трансцендентното и които са в дирене на нещо друго в живота, на нещо,
което може да им даде само „вертикалното” измерение, т.е. излизането вън от
себе си и околната действителност. Признаването на тази трансцендентност
е признание, че светът не е всичко, че човек не е всичко, че той се отнася до
нещо, което не зависи от него, което го надхвърля и му се съпротивлява. Религиозният опит е опит на трансцендиране25. Ако имаме трансцендиране, можем
да говорим за религия, колкото и различни да са неговите форми и прояви.
Неявното трябва да стане явно, невидимото трябва да стане видимо. Затова не е достатъчно да твърдим, по стъпките на романтика Шлайермахер, че
религията е израз на вътрешния опит. Следва да отчитаме, че тя е едно от
най-важните средства за общуване между хората, че възниква с ритуала, т.е. с
фиксирани и повтарящи се модели на поведение, които определят индивидуалните вярвания. Религията изисква взаимодействие и общуване, различни форми
на опосредстване, тя е насочена не само към невидимото (чрез символизации
и институции, в които кристализира отношението към изцяло Другия), но и
към наличната ситуация, към другите и нас самите (подвластни на различие
и промяна). Религията е едно от основните опосредствания, които изграждат
човешкото условие, които структурират нашето съществуване в света. Тя е
това, което свързва не само хората с Бог, но и ги свързва здраво помежду им в
„първична” връзка, която изисква от тях постоянен „пре-прочит” и завръщане
към началото. Тези опосредствания скъсват с природните обусловености, те
вписват човека в сложна тъкан от отношения, позволяват му да осъществи
връзка с миналото (което трябва да преоткрие) и особено с бъдещето (към което са насочени неговите страхове и надежди). Тези опосредствания са мястото
на религията.
Можем да се запитаме какво би била една религиозна вяра без никаква опора в
културата? Отговорът е несъмнен: тя би изгубила своя разбираем език, би се
свела до неартикулиран вик. Не съществува индивидуална религия: собствените
ни вярвания и фантазии са по-скоро от сферата на психоанализата или психопатологията. Както предупреждава Честъртън, „фактът, че Джоунс обожава
Бог вътре в себе си, означава по същество, че Джоунс обожава Джоунс”, което
очевидно не е религиозен опит. Въпросът е как се легитимират и валидират индивидуалните вярвания от общността и институцията, как и доколко тяхното
съдържание е източник на мотивация и принцип за действие (Вебер), как се кон25

Като божествен атрибут трансцендираност означава надхвърляне на материалния свят и на самите нас,
доколкото не сме друго, а елементи от този свят. Като човешки атрибут материалистите го отхвърлят и го наричат илюзия, но тя въпреки това продължава да съществува в мнозина, т.е. във всички онези, които имат
религиозен опит.
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фигурира религиозният феномен във взаимодействието на индивида с наличните
културни и религиозни форми (Зимел).
Религията е съблюдаване на култа, т.е. на онези символни действия и думи,
които създават и съхраняват връзката с изцяло другото, със свръхестественото, а оттам и със света, другите и себе си. По принцип религиозните феномени
предполагат триъгълна връзка между теологическа или митологическа даденост
(свещеното слово и вярванията), ритуална даденост (религиозните практики и
действия) и културния контекст на тези вярвания и практики. Тази триъгълна
система от отношения се одухотворява от религиозния опит, в който централна роля играят личните преживявания и чувства.
Има, разбира се, много начини и форми на символизиране на отношението на човека с изцяло Другото. Същественото е, че религията е действие на символизиране и отношение към абсолютното, света и човека (теология, космология,
антропология): начинът, по който се схваща божественото, определя начина, по
който се схващат азът и светът и обратно (в символната мрежа понятията
са взаимосвързани).
Въпросът за отношението с абсолютното, с тази друга, трансцендентна реалност, е в сърцето не само на религията, но и на културата, на това, което
прави човека човек. Няма културен ред, който да не е трансцендентен. Преминаването от природния към културния ред е минаване от един вид необходимост
към друг: едната е биологическа, всеобща, иманентна; другата, която въвежда
особеността, своеобразието е трансцендентна. Между природа и култура религията е мястото на свръхестественото. Религията разграничава от голия
(природен) живот и неговите производни: тя е мястото, където преходното
ни съществуване намира своя смисъл в светлината на непреходното. Самата
култура е място на опосредстване, между отсам (природата, която е непосредственост) и отвъд (свръхестественото, което е нейно надмогване). Религията
позволява не илюзорно да се пренебрегне определящият човека обществен ред
(тя не е опиум за народа), а да се надхвърли самото условие26, да се освободи
човекът от тежестта на времето и пространството, на взаимоотношенията,
сред които е попаднал. Тази трансгресивност на религиозното спрямо социалното произтича не от илюзия и само-измама, а напротив, от вярна преценка на
реалността: подчинението на предписанията на дадена религия е начин както
за попадане сред избраните и спасените, така и за освобождаване от негативните въздействия на този свят.
Религията като мрежа от отнасящи към трансцендентното символи, митове,
вярвания, ритуали има две страни – структурираща, стабилизираща, подреждаща и деструктурираща, „изземваща, разместваща”27 съществуването на индивида и културата. Религията дава (свише) смисъл и цел на живота, но нахлуването на божественото разкъсва, поставя под въпрос всеки устойчив ред, всяка
структура на този свят.
26

Способността за отхвърляне на съществуващия ред предпоставя неговото осъзнаване.

27

Жак Дерида, Вяра и знание, цит. съч.
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Изключително важен е въпросът за пренасянето на религиозния опит във времето и пространството: преноси на значения, измествания, нововъведения, отстъпления, преработвания, деформации в „дългото време”28. Особено значим е
въпросът за края на религията: идва момент, когато мълчанието на боговете
става знак, че те отсъстват, че безвъзвратно са си отишли, когато постепенно се размиват вярванията, символите стават неразбираеми, практиките безсмислени, когато религията не може да възвести повече „идващия Бог” и няма
какво друго да направи, освен да обяви собствения си край. Ала не по-малко съществени са и „напречните” подемания, които насичат историята, изтръгват
монотонния ход на времето от ленивото оставяне на причинно-следственото
течение, което ни влачи от живота към смъртта, за да позволят да се чуе
онова идващо от другата реалност послание, което обръща хода на времето,
преодолява тежестта на гравитацията, превъзмогва крайността.
Религията не търси просто да отведе човека някъде другаде, вън от света, но
благодарение на отношението с тази друга реалност да промени живота, да
преобрази съществуването. Изцяло Другото неочаквано се открива за човека,
променя, обръща живота, дава друго отношение със света, хората и самия себе
си. Затова религията е нещо същностно за живота на вярващия, тя се характеризира с изключителна сериозност, която я отличава от останалите символни
форми като играта и изкуството.
Сферата на свещеното, на божественото, винаги е свързана с чувство на страх
и трепет. Още Стаций казва: „страхът първи в света произведе боговете”, а
Рудолф Ото говори за свещеното като mysterium tremendum, ужасяващо тайнство29. Безпокойството идва от неизбежното, от смъртта. Религията цели да
освободи от тревожността на ставането и крайността, да осмисли феномена
на смъртта, на тази върховна неизвестност, която е извън възможностите на
разума и въображението. Благодарение на религията случващото се, действието, вътрешният порив получават своя, добър или лош, смисъл, който човек не си
дава сам (както във философията, например), а получава отвън, от отношението с изцяло Другото. Тя позволява индивидуалното съществуване и историята
да получат своя изконен смисъл30, чиято обща рамка дава, като формулира в
разбираеми отговори на големите въпроси, които човек неизбежно си поставя и при чиято липса животът би бил задушаващо ограничен31. „Без Бог няма
безусловен смисъл”, казва Макс Хоркхаймер. Религията дава отговор на въпроса:
откъде идваме, накъде отиваме, тя вписва случващото се в божествения план
за света и човека, свидетелства, че наличната реалност не е всичко, че има
нещо, което надхвърля човека, което той не може да овладее, да сведе до своето
знание и власт. „Само тя, продължава Хоркхаймер, дава на живота надхвърлящ
28

Не бива да забравяме, че религиозните традиции са най-устойчивите и консервативни образувания на
културата.

29
Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen,
1917.
30

Самият смисъл е релационно понятие: отнася частите към цялото, свързва казано и неказано, с-хваща,
дава хоризонта на разбирането.

31

Това, че отговорите са непроверими, че е възможно те да са сгрешени, не отменя факта, че въпросите
упорито и твърдоглаво се завръщат.
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чистото самосъхранение смисъл”32. Тя насочва човек към абсолютното33, освобождава го от тревожността на ставането и крайността на съществуването,
дава му сигурност и ведрост, благодарение на чувството, че и Бог е обърнат
към човека34.
Религията е символна система, чрез която човечеството се опитва да намери
сигурност и предвидимост в един същностно несигурен свят. Религиозният
опит и символи позволяват на хората да поддържат жива надеждата дори и в
най-драматични и невероятни ситуации. Вярващите, разбира се, живеят в същия
свят, в който живеят и невярващите: свят на страдания и скърби, на опасност
и уязвимост, на неизбежен упадък и смърт. Това, което им дава в повече религията (гарант на абсолютната истина и смисъл), е интелектуална и емоционална, етическа рамка за разбиране и промяна на този свят, благодарение на
убеждението, че животът има смисъл и „злото може да бъде понесено и доброто
постигнато”.
Същевременно религията включва в себе си нещо несигурно, неизвестно, недостъпно. Бог никога не може да бъде напълно познат и адекватно представен
от крайните, несъвършени човешки представи. Религиозните конфликти се разгарят от хора, които твърдят, че знаят кой е Бог и че Той е на тяхна страна.
Всъщност религията не дава само еднозначни отговори и неизменни основания.
Напротив, тя често е твърде безпокояща, защото поставя под въпрос всяка
сигурност. Затова и вяра, която не е „темперирана” от безпокойството и съмнението, е смъртоносна опасност.
С процесите на глобализация, на комуникация и усложняване на живота, на преплитане и оплитане на традиционните култури с ултра-модерните и пост-модерни импулси на всепроникващия Запад стремежът към сигурност, устойчивост
и яснота е повече от разбираем. Именно от него се ражда до голяма степен
и изненадалият в края на миналото хилядолетие изследователите35 и стъписал
след 11 септември глобалното човечество revival на религиите: продукт на „глобалната мобилизация”; протест против „изгубването на света”36; реакция на
заличаването на абстрактно и конкретно, универсално и емпирично в новата
категория на виртуалното; отчаяно дирене на формата, която може да забави
породената от глобализацията непрестанна и демонична метаморфоза; опит
за преустановяване на все по-ускоряващото се движение37 или поне за намиране
на „спирачка”, на katechon, на силата, „що задържа”38 упадъка и катастрофата39
(нео-консерватизмът). Ала алтернативата на сляпата вяра не е безверието, а
32

Max Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen,1970.

33

Aб-солютното е това, което е от-къснато, напълно свободно, то позволява на човека да се откъсне на свой
ред, да не е „абсолютно” зависим от законите на този свят.

34

Чувство особено силно в християнството, което се основава именно на любовта на Бог към човека.

35

Виж. Питър Бъргър (съст.), Десекуларизацията на света, 1999.

36

Хана Аренд: „светът става нечовешки, когато е повлечен от движение, в което не оцелява никаква устойчивост”, Men in dark times, 1968.

37

Застиването, което фундаментализмът иска да наложи, е всъщност равносилно на смърт.

38

2 Сол. 2:7.

39

В каквато посока са насочени усилията на нео-консерваторите.

63

Християнство и истина

различен вид вяра: на способна да приеме съмнението, несигурността, различието не като заплаха и разрушение, а като основание на „грижата” за себе си и
другия вяра. Религиите действително са ефикасни езици, те са изразяващи и организиращи идентичностите форми, които не само се съдържат в традицията
и културата, но и я надхвърлят; те не само са въвлечени в конфликти, а самите
те са раздирани от конфликти; те не са просто защитен щит срещу властта,
а самите те са власт; те са не само противодействие, но и действие, те не са
просто обективиране, но и субективиране. От това не следва, че религията е
погрешна епистемология, идеология, надстройка. Това означава, че религията не
е просто определена територия, а кръстопът; че тя е както единството, така
и множествеността на изпълващите я субекти; че е колкото проблем, толкова и
ресурс; че е израз на индивидуалното и колективно търсене на смисъл; че е лост
за излизане от клетката на глобалното еднообразие. Разумът изисква днес от
нас да знаем какво не знаем, като именно „религията” позволява да погледнем с
доверие в бъдещето, да запазим, отвъд всички предвиждания и гадания, вписаната в самата идея за бъдещето надежда, за да бъде то още отворено за нас.
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Валер Новарина е роден през 1947 г. в Женева. Учи философия и литература в Сорбоната, като дипломната му работа е посветена
на Антонен Арто. През 1974 г. е поставена на сцена първата му
пиеса Летящото ателие. Следват творбите Драмата на живота,
Вие, които обитавате времето, Аз съм, Плътта на човека, Градината на признанието, Червеният произход, които Новарина определя като свръхдиалогизирани романи, монолози на много гласове,
поеми в действие и сам поставя на сцена. Новарина е автор и на
„теоретични” съчинения: За Луи дьо Фюнес, През материята, Пред
словото, Опакото на духа, Светлините на тялото, в които изследва преплитането на пространството, времето и словото в тялото на актьора. Известен е и със своите „пърформанси”, в които
съчетава рисуване, слово, музика и видео, сред които: Театърът е
празен. Влиза Адам… за актриса, цигулка и художник (1008 рисунки
на 11 и 12 юни 1980), на 5 и 6 юли 1983 рисува 2587 персонажа от
Драмата на живота. Настоящият текст Що е Бог? е сцена XXXV
от Плътта на човека (1995).

Валер Новарина

Що е Бог?
СЕДЯЩИ МОМЧЕТА
Седнали в кръг на приятната сенчеста ливада, ние, момчетата и едно момиче, разговаряхме помежду си. Ти, момче, под бука; ти, дете, под маслината;
ти, под смокинята; ти, под елата; ти, момиче, под короната на ябълката;
ти, седмият, под дъба; ти, осмият, под бадема; аз пък, под трепетликата.
МОМЧЕТО ПИТА:
Какво е Бог?
ДЕТЕТО ОТГОВАРЯ СЪВЪРШЕНО КРАТКО:
Бог е хиперблаг дух.
МОМЧЕТО ВЪЗРАЗЯВА:
Недостойно и варварско е това речение! Не е на латински.
ДЕТЕТО СЕ ПОПРАВЯ:
Бог е дух във висша степен благ.
МОМЧЕТО СЕ СЪГЛАСЯВА:
Така е добре. Какво друго?
ДЕТЕТО ОТВРЪЩА ПО-НАШИРОКО:
Чуйте сега: книгата на двадесет и четиримата философи ни учи: „Бог е безкрайна
сфера, чийто център е навсякъде, а периферията  е никъде”. Алан от Лил,
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превеждайки това определение, прогласява:1 „Бог е умопостижима сфера, чийто
център е навсякъде и периферията никъде”; Амвросий от Милано отбелязва, че
„нищо не е по-присъщо на Бога от това да бъде винаги”; Босюе излага, че „Бог
е този, в който небитието няма място”; равинът Мендел от Коцк се пита: „Къде
значи живее Бог? Бог живее там, където го оставят да влезе”; Йоан Дамаскин
установява, че „Бог притежава и събира в себе си целостта на битието, като
океан реалност, безкраен и безграничен”; Лайбниц твърди, че „Бог е изпепелителят на монадите”; Парменид уточнява, че „Бог е освободен от трепет и лишен
от раждане”; Дионисий Арeопагит съветва „да именуваме Бога с трезво мълчание”; Йожен Пелтан отбелязва, че „Който казва Бог, нищо не казва”; слънчевите
часовници ни учат, че „светлината е сянката на Бога”; pа Гийом от Оверн „Бог
няма нито каквина, нито определение” и за Марк Сание „има само една цел: Бог”;
Жоенвил въздиша, че „Бог е толкова добро нещо, че по-добро не може да бъде”;
свети Августин наблюдава, че „Бог не мисли”; в очите на Платон „Бог е невидим
и аморфен”; Спиноза разбира под Бог „абсолютно безкрайното същество, т.е.
субстанцията, която се състои от безкрайно много атрибути, от които всеки
един изразява вечна и безкрайна същност”; свети Франциск Салски възкликва:
„О, бездна на божествените съвършенства, колко сте възхитителен да притежавате в едно само съвършенство превъзходството на всяко съвършенство, и
то по толкова превъзходен начин, че никой освен вас самият не може да го разбере”; в сура 24 на Корана четем: „Аллах е светлината на небесата и на земята. Сиянието му е като ниша, в която има светилник. Светилникът е в стъкло.
Стъклото е сякаш блестяща звезда. Разпалена е от благословено маслиново
дърво, нито източно, нито западно, чието масло озарява, дори никакъв огън да
не го докосне. Светлина върху светлина”; Волтер признава, че „ако Бог не съществува, той трябва да бъде изобретен”; Архилох мисли, че „Бог е въздух и
разум”; свети Павел обещава, че Бог ще бъде „всичко във всички”; Хегел твърди,
че „Бог се открива в историята”; от трактата БаБа БаТРа на Вавилонския
Талмуд научаваме: „ШеХиНа-та е във всяко място”; Бернар Фалга, цитирайки
Спиноза, поддържа, че „Бог е убежището на незнанието”; Книгата на 24-те философи2 отвръща, че „Бог е този, когото единствено незнанието открива на
ума”, третият от 24-те философи твърди, че „Бог е напълно цял във всяка своя
точка”, петият, че „Бог е този, от когото не може да мислим нищо по-добро”,
шестият, че Бог е „Този, чиято сила не е преброена, чието битие е безгранично
и чиято доброта е без предел”, седмият, че „Бог е начало без начало, движение
без промяна, край без край”, дванадесетият, че „Бог е този, чиято воля е равна
на божествената сила и мъдрост”, тринадесетият, че „Бог е свръхбиващ, необходим, изобилен и достатъчен сам по себе си”, седемнадесетият, че „Бог е душата, която ражда разума и постоянства във времето”, осемнадесетият, че
„Бог е сфера, която има толкова окръжности, колкото точки”, двадесетият, че
„Бог е единственият, който живее от собствения си ум”, двадесет и първият,
че „Бог е тъмнината, която остава в душата след всяка светлина”, двадесет и
вторият, че „Бог е любов, която колкото повече държим, толкова повече ни се
1

Превод от латински: Цочо Бояджиев.

2

Анонимно произведение от XII век, съдържащо 24 определения на Бога, дадени от събрали се на диспут 24
философи.
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изплъзва”, а двадесет и четвъртият допълва, че „Бог е светлина, която ражда
светлина и отразява в себе си своето сияние”, което Ален от Лил обобщава с
формулата: „Monas gignit monadem et in se suum reflectit ardorem”; Жан Ростан
наблюдава, че „ако убиеш един човек, си убиец; ако убиеш милиони хора, си завоевател – а ако ги убиеш всичките, си Бог”; Исай свидетелства, че „във всички
нещастия Той също бе в нещастие”; Пирке на равина Елиезер3 открива, че „Бог
се явява в тръните на къпината, защото е дърво, от което боли и Бог страда,
когато евреите страдат в Египет”; Теодор Дюрено уточнява, че „Бог е огромен,
разпръснат в атмосферата, дух”; Ницше тръби, че „Бог е мъртъв”; свети Павел
пише, че „в Него и живеем, и се движим, и съществуваме”, което Фойербах превежда с „Бог сам по себе си е овъншненият аз на човека”; Жорж Батай кълне, че
това, което „вкусва Бог е несравнима с нищо на този свят себеомраза”; Джойс
отбелязва, че „Бог прави ястието, дяволът подправката”; Достоевски полага, че
„Ако Бог не съществува, всичко е позволено”; Лакан, напротив, твърди: „Ако Бог
не съществува, тогава нищо не е повече позволено. Невротиците ни го показват всеки ден”; за Андре Суарес: „ако Бог е мъртъв, всичко е мъртво”; Йоан
Евангелистът пише, че той е светлината на света; Епикур гарантира, че „Бог
е вечен и нетленен”; Лайбниц заявява, че „едно много могъщо и много умно същество е това, което наричаме Бог”; Спиноза установява, че „Бог е причина на
самия себе си”; Монтен ни доверява, че „Бог, който е в себе си цялата пълнота
и връх на всяко съвършенство, не може да се увеличава и расте отвътре, но
неговото име може да се увеличи и нарасне с благослова и възхвалата, която
отдаваме на външните му дела”; братята Гонкур в съгласие казват, че „ако Бог
е направил коитуса, човек е направил любовта”; Маркс издига система без Бог;
Йенс Петер Якобсон възвестява, „че няма никакъв Бог и човекът е негов пророк”; Майстер Екхарт подчертава, че „божеството предхожда Бог, защото е
неговата същност и неизменна основа”; свети Йоан пише, че „Бог е светлина и
няма в него мрак”; Андре Бретон мисли, че „Бог е свиня”; младият Рембо ругае
„майната му на Бога”; Морис Рош признава, че „Който не е видял Бога нищо не
е видял”; според Амалрик от Бена „Бог е всяко нещо”; Спиноза е убеден, че „Бог
е всяко протяжно нещо”; Декарт поправя: „Бог е протяжен по свой начин, защото присъства навсякъде и изпълва съкровено Вселената отвсякъде”; Нютон
допълва: „Бог присъства навсякъде не само виртуално, но субстанциално, защото не може да действаш там, където не си. Бог не е вечността нито безкрайността, но е вечен и безкраен; той не е трайността, нито пространството, но
той трае и присъства, трае винаги и присъства навсякъде”; свети Бонавентура
заковава: „Ако Бог е Бог, Бог е”; откриваме в Зохар4, че „Бог притежава три
свята, в които се крие”; Симон Вейл пресмята, че „Бог и всички твари е по-малко, отколкото сам Бог”; според Емпедокъл „Бог се излъчва от монадата”; ПсевдоДионисий вижда в „Бог хипотезата на всяко превъзходство”; Ашил Шаве подхвърля, че „Бог е мечта, която ни оставя замечтани”; намираме в Книгата на
причините5, че „Първопричината е над всяко име, с което я именуват”; Шелинг
3
Пирке, тълкуване на първите книги от Библията от Ранното средновековие, приписвано на Елиезер бен
Хиркан, еврейски учител и мъдрец от І–ІІ в. сл. Хр.
4

Зохар, средновековно юдейско тълкувание на Петокнижието, най-значимото кабалистично съчинение.

5

Книга на причините, (Liber de Causis), съкратено изложение на Елементите на теологията на Прокъл, съставено най-вероятно от арабски философ.
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залага, че „ако някой реши да назове с името Бог или Абсолют онова, което е
без смес и е чистата простота на своята същност, но да запази за формата
обозначението на това, което представя абсолютен характер, за да ги разграничи и защото една такава черта, според изначалния си смисъл, се отнася към
формата и я изгражда, не ще има много повече да се каже”; Майстер Екхарт
пише „Бог е nihil”; Жозеф дьо Местр отбелязва, че „ние знаем, че той е, преди да
знаем кой е”; Плутарх докладва, че „Бог не е нетелесен нито нематериален, но
участва в материята като принцип”; Жироду подсказва, че „цялото зло идва от
това, че Бог е човек”; Кант обяснява, че „Бог е най-висшата реалност”; Бодлер
надушва, че „Дори и Бог да не съществува, религията пак би била свята и божествена”; Джон Скот Ериугена предрича, че „Бог ще бъде всичко във всички,
когато нищо не ще бъде освен самия Бог”; Хегел отвръща, че „без света Бог не
е Бог”; Лайбниц уточнява, че „Бог е не само източник на съществуванията, но
и на същностите като реални или като това, което е реално във възможността”; Ламартин изчислява, че „Бог е само една бленувана дума да се обясни света”; Робер-ът6 дефинира Бог като принципа за обяснение на света, схванат
като лично същество; Луиз Мишел намира, че „добрият Бог е твърде версайски”;
Демокрит си представя „Бог като пребиваващия в сферичен огън разум”; Фюртиер ни предупреждава, че „Бог не може да има истинска дефиниция, защото
това е безкрайно и неразбираемо същество”; Анатол Франс изстрелва, че „в
живота трябва да отчитаме случайността и случайността в крайна сметка е
Бог”; Ели Фор отбелязва, че „Бог става Бог само когато стане форма – но е
вярно също, че в мига, когато стане форма, започва да умира”; ако вярваме на
Вини „истинският Бог, силният Бог е Бог на идеите”; Чоран изстрелва, че „Бог
е едно пълно нищо, което съществува само чрез свръхизобилието на своето
небитие”; Жан Спирко обяснява, че „Бог е мястото на прибиране на ентропията
на словото”; колкото до Спиноза, той се обзалага, че „ако триъгълниците направеха Бог, те щяха да му дадат три страни”; Марий Викторин припомня, че „Бог
е причина на себе си”; Дионисий ликува, че „божеството е отвъд всички имена”;
Декарт, подемайки Анселм, формулира, че „Бог е съвършен, но ако му липсва съвършенството, не би бил съвършен, следователно съществува”; пророк Данаил
обозначава Бог с два глагола: „спасява, избавя”; Клод Виже обича тези думи от
Изход: „Той е моя сила и моя музика”; Сартр набива: „Бог мълчи, но захапката си
няма да отслабя”; Вашро настоява на факта, че „Бог е битието на битията,
причината на причините, целта на целите, истинският абсолют”; Босюе модулира, че „Бог е вечно същностен, вечно истинен, вечно самата истина”; Ницше
се пита дали „човекът не е пропуснато попадение на Бога или Бог – пропуснато
попадение на човека?”; Малбранш вярва, че „доказателството за съществуването на Бога е мисълта, която имаме за безкрайността”; Аристотел схваща Бог
като „животното, което повече не се уморява”; за Жак Одиберти „Бог се изпълва само от собствения си смисъл”; Ален от Лил установява, че „Бог е битието
на всичко, което е”; Джордано Бруно полага, че „Бог е природата в нещата”;
Шарл Бодлер заявява, че „Бог е единственото същество, което, за да царува,
няма нужда дори да съществува”; Коранът възвестява, че „накъдето и да се
обърнем, сме с лице към Бог”; Дитрих Бонхьофер шепти: „Само един слаб Бог
6

Френски тълковен речник
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може да ни помогне”; стоиците твърдят, че „не съществува друго освен телата
и сам Бог и душите са тела”; Жубер си спомня, че „Бог е мястото, където не
си спомням за останалото”; Кокто преценява, че „Бог не може да бъде обожествен, без да стане смешен, той обича да бъде живян”; Матей предрича, че „не
всеки, който ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня,
който изпълнява волята на Моя Отец небесен”; Дидро намира, че „Богът на
християните е баща, който много се грижи за своите ябълки и малко за своите
деца”; Дитрих Бонхьофер противопоставя, че „Богът, който е с нас, е Богът,
който ни изоставя: пред Бога и с Бога, ние живеем без Бог”; Жан-Люк Марион
пише, че „Бог, откривайки се като Отец, потегля в своето оттегляне”; за Ханс
Урс фон Балтазар „само Любовта е достойна за вяра”; Атенагор определя „Бог
като излишъка, който разделя най-голямото число от най-близкото съседно”;
свети Дионисий изповядва, че „Бог е тъмнината, повече от светеща, на мълчанието”; Григорий Нисийски проповядва, че „всяко понятие, образувано с опит да
постигне божествената същност, успява само да изработи идол на Бога, а не
да го познае”; Фенелон усеща, че „колкото п обичаме Бог, толкова повече чувстваме, че Бог е любовта съвместно с любимия”; Ашил Шаве отбелязва „че лесно
откриваме в Бог сериозни белези на антропоморфизъм”; Кант признава на Бог
само „твърде слаб теоретичен интерес”; Платон си припомня, че „вселената
има три принципа: Бог, материята, идеите”; Жид доверява на Натанаел, „че е
назовал Бог всичко каквото обича и затова е искал всичко да обича”; свети Тома
установява, че „Бог е своето битие”; свети Йоан Златоуст развива идеята, че
„Бог е неразбираем”; във философията на Шелинг „Бог е в себе си равен на необходимостта и свободата”; Реймонд Лул казва, че „цялото битие на творението е само подражание на Бога”; за свети Бонавентура „истината на Бога е
вписана в човешкия ум и е неразделна от него” и той добавя, че „Бог може да
бъде познат само чрез присъствието си в нас. Deus praesentissimus est ipsi animae
et eo ipso cognoscibilis”; Юбер-Феликс Тиефен уверява, че „Бог е лисица с твърд
косъм”; Емпедокъл сигнализира, че „Бог няма нито крака, нито гъвкави колена,
нито космат пол”; Спиноза мисли, че „той е природата”, а Хуго от свети Виктор, „че не можем да знаем това, което той е, нито да не знаем, че е”; Мишел
Фуко повелява, че „смъртта на Бога повлича смъртта на човека”; Паскал има
интуицията, че „сърцето чувства Бога, а не разума”; Кант одобрява: „Бог се учи
само чрез сърцето”; опитът на Григорий Нисийски е, че „към Бог се отива със
започвания безкрай, от започване в започване, със започвания, които нямат
край”; Жан Спирко въобразява „Бог като прицелната линия, която чертаят лъкатушенията на словото; равинът Нахман от Вроцлав засвидетелства, че „Бог
прокарва пътища в морето”; Пол Клодел се удивява пред зрелището на звездите,
че Бог е тъй богат; Марий Викторин поддържа, че „Бог е над всяко съществуване, над всеки живот, над всяко познание, над всичко”; Григорий Нисийски проповядва: „Търси Бога, но ако нещо се яви в ума ти като достатъчен и адекватен
израз на божествената същност, знай, че това не е Бог и се лъжеш, ако отъждествяваш с тази идея”; Декарт отсъжда, че „Бог е или съществува и е съвършено същество и всичко, което е в нас, идва от него”; Алексис Карел смята, че
„в молитвата човек се принася на Бог като платното на художника или мрамора
на скулптора”; Авицена повтаря, че „Бог е битието, чиято същност е да бъде”;
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Спиноза постулира, че „всичко, което е, е в Бог и без Бог нищо не може да бъде,
нито да бъде мислено”; за Анаксагор „Бог е действащият ум на световния ред”;
Достоевски подозира, че „човек е изобретил Бог само за да може да живее, без
да се самоубие”; Декарт разбира „под името Бог една безкрайна, вечна, неизменна, независима, всезнаеща и всемогъща субстанция, чрез която той и всички
други биващи неща са създадени и произведени”; Андре Лаланд определя Бог
„като върховен принцип на реда в света и на съответствието между мисълта
и нещата”; Майстер Екхарт проумява, че „Бог се вкусва”; Жуандо възкликва, че
„не Бог, а ние сме чудото”; Превер разказва, че „Бог е дребно, безопашато човече, което си пуши лулата край огъня”; Хегел удостоверява, че „самият Бог е
мъртъв”; Паскал притиска до сърцето си надписа „Бог на Авраам, Бог на Исаак,
Бог на Иаков, не на философите и учените”; Маларме в писмо от 14 май 1867
припомня „своята борба с оперения, стар, лош, повален за щастие Бог…”; Исак
Слепия предава, че „Йосер Берешит7 е назован „големият Бог”; сефирата Бина8
е като душа за него, но той самият е като тяло за тази душа. И той се нарича
също „престол на славата”, защото е престол за Бина”; Казандзакис предчувства, че „името е затвор за Бога”; Зохарът учи, че „скрити всички дела,
Светият, да бъде Той благословен, ги въведе в Тората”; Николай Кузански се
произнася, че „единственото, даващо субстанциалност на всяко битие Начало
не е нито друго, нито тъждествено, но по забележителен начин свръх-възвисено
и присъстващо във всичко, което получава от Него своя строеж”; Плотин приглася: „Затова нито може да се говори за Изначалното, нито да се пише за него,
а разсъждаваме единствено за да се насочим към него, за да позволим да се мине
от рационалното схващане към познанието”; Паскал открива, че „не само е невъзможно, но и безполезно да познаваме Бог без Иисус Христос”; Петър Хризолог
казва, че „самият Христос е хлябът, който, посят в Девата, заквасен в плътта,
омесен в страданието, опечен в пещта на гроба, оставен на съхранение в църквата, доставян на олтара, дава всеки ден на верните небесна храна”; Виктор
Юго обобщава: „Привържете Бог на позорния стълб, ще получите кръста”; Йов
казва: „Аз зная, Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из прахта тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта си ще видя Бога”; Мориак е
щастлив, че „в съдбата на всеки човек Бог дебне от засада”; Ламартин претендира, че „човекът е Бог с мисълта си”; Дионисий Мистикът пише, че „битието
на всичко е божественото свръхбитие”; Раул Риго тръби, че „Бог, това е абсурдът”; Жюл Ланьо нюансира: „Бог не е невъзможното, а основанието на невъзможното”; Пиндар се възхищава на „майстора художник” в Бога; Генсбур добавя, че
„Бог пуши хавански пури”; Ролан Були, като се обляга на Иполит от Рим, припомня, че за персите „Бог е разпръснатата в пространството светлина”; Ириней
от Лион установява, че „славата Божия е живият човек и че животът на човек
е да види Бога”; Декарт уточнява, че „той самият е като среда между Бог и
небитието”; Сад бълва гръм и мълнии: „Ах, ако съществува твоят Бог, как го
мразя!”; Епикур отбелязва, че Бог „се върти с наслада около самия себе си”;
апостол Яков провъзгласява, че „всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде
7

Началото на творението, отъждествено в Кабалата с първите етапи на вътрешнобожественото развитие.

8

Бина или Разбиране, според Кабалата третата от десетте сефири (на евр. изброявания), или божествени
еманации, които създават всичко съществуващо.
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отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка
от промяна”; Жан-Жозеф Сюрин въздиша, че „Той е е пречистващата любов,
озаряващата любов, действащата любов, томящата любов, изпепеляващата любов, раняващата любов, царящата любов, опияняващата любов, пламтящата
любов, преобразяващата любов, побеждаващата любов, изгарящата любов”;
Мишле се изпуска: „Богът на света е лотария”; Шелинг определя „битието на
Бога като простирност в протяжността, отреченост в изключеното”; Арто
излайва: „Същество ли е Бог? Ако да, той е лайно”; Лайбниц отговаря, че „Бог е
абсолютно съвършен”; Хайдегер изрича хипотезата, че „Бог е оставащият, липсващ от Битието отсъстващ”; Лутер удостоверява: „Крепост е Бог: силна броня, която везде ни опазва”; Мишел Лерис си представя, че „Бог е метафора”;
привържениците на франкмасонството го наричат G.A.D.L.U.9; Хераклит вижда,
че „светкавицата е Водител на всички неща”; Хризип предъвква, че „Бог е светът и светът е Бог”; Хилдегард от Бинген разбира, че „Бог е единният живот,
източник на всеки живот, както слънцето е източник на лъчите си”; Монтерлан
констатира, че „когато действително си Божи, си сам навсякъде”; Валер Новарина изтъква, че „Бог е четвърто лице единствено число”; Малбранш наблюдава,
че „Бог е място на духа, както пространството е място на телата”; Ели Фор
внушава, че „Бог е дете, което се забавлява, безпричинно минава от смях в плач
и всеки ден изобретява света, за да мъчи абстракционистите на квинтесенцията, скудоумците и проповедниците, които претендират да го учат на занаята
му на създател”; Бернар Дор уверява, че „не изпитва изобщо мъчението на
Бога”; Хераклит полага, че „Бог е ден-нощ, зима-лято, война-мир, изобилие-недоимък”; свети Августин знае, че „този, който не мисли за Бога, остава чужд на
самия себе си”; Ренан приема, че „всичко е възможно, даже Бог”; Маларме пуска
на слука, че „в Бог, някой Бог, в туй име се премахва”; Давид възкликва: „Ти си
Отец мой, Бог мой и скала на моето спасение”; Гийом от Оверн смята Бог за
„битие на всичко, което съществува, душа на всичко, което е и пречисто огледало, в което всичко се явява”; Тома от Аквино доказва, че „Бог чисто и просто
е преблаг”; Малбранш постулира, че „щом мислим Бог, то той следва да бъде”;
Аристотел описва Бог като „неподвижен двигател”; Метерлинк прозира: „Думата Бог е като думата етер: великолепно прикрива и предрешава това, което не
знаем”; Русо се кълне, че „съществото, което иска и може, дейното само по себе
си същество, каквото и да е то, което движи вселената и подрежда всяко нещо,
Той нарича Бог”; Бонапарт решава в Аркол, че „Бог е съдбата”; Мопасан сравнява Бог с „палач, на който всеки ден му трябват мъртви и който от време на
време си поръчва войни”; Албер Коен намира, че той е като „стар слуга, когото
трябва да викаме със звънеца на молитвата”; Аристотел твърди, че „Бог е тъй
съвършен, че не мисли за друго освен за самия себе си”; Амвросий от Милано
отбелязва, че „Бог е пламенен и словоохотлив, опиянен”; Елюар и Пере мърморят,
че „Бог успокоява корала”; Анселм от Кентръбъри отмерва, че „Бог е нещо, от
което не може да бъде мислено нищо по-голямо”; Хьолдерлин се надява, че „че
това, което ние сме, Бог ще може да го завърши”; Аристотел не се бои да твърди, че „единствената сила, от която Бог се е лишил, е да направи вече билото
да не е било”; Емпедокъл гръмогласно заявява, че „Бог е Сфера с чиста орбита,
9
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която ликува, обгърната от самота”; Псалмиститът вижда, че „небесата проповядват славата на Бога”; Ален подсказва, че „самата вяра е Бог”; Лизис излага, че „Бог е неизразимото число”; Албер Коен изповядва, че „Бог съществува
толкова малко, че се срамува за него”; Питагор преутвърждава, че „Бог е монадата или единството”; Максим Изповедник възхвалява „Божеството, което е
над всичко и което, чествано като Триада или Монада, не е нито тройката, нито
единицата, такива каквито ние ги знаем като числа”; Морис Севе чества „Бог,
който три в едно бе, троен е и три ще бъде”; Джон Ленън тананика, че „Бог е
понятие, с което мерим нашата мъка”; Блондел ни предупреждава, „че се отнасям с Бога като с идол, ако го ограничаваме до обект на познанието и не съхраняваме изначалното му действие във взаимоотношенията, които ни единяват
с Него”; Анатол Франс процежда през зъби, че „идеята за един същевременно
съвършен и творящ Бог е само готическо, достойно по своето варварство за
някой гал или сакс съновидение”; за Дюркем „Бог е обществото”; за Дарвин „Бог
е кост”, Серж Пей напява, че „Бог е куче сред дърветата”; Талес от Милет
твърди, че „божественото е това, което няма нито начало, нито край”; Алберт
Айнщайн заявява: „Дълбокото и интуитивно убеждение, че съществува висша
духовна сила, която се явява през непроницаемата Вселена, това е съдържанието на определението ми за Бога”; Жубер заявява, че „мисленето за Бог е действие”; Литре10 публикува, че той е „името на единствен или множествен принцип,
който във всички религии е поставен над природата”; Йоан Дамаскин възразява,
че „да се каже какво е Бог е невъзможно” и свети Тома подема: „В Бог, това,
което е, е невъзможно да бъде казано”; Матей ни донася, че Иисус е казал: „Бог
не е Бог на мъртви, а на живи”; Генсбур пее: „Бог е евреин”; Платон вярва, че
„Бог изобщо не се смесва с човека”; Джовани от Рипа отсича: „Това, което Бог
е според реалното си битие, Бог не е според формалното си битие”; Уилям от
Окам възвестява, че „това, което Бог може с опосредстваната действена причина, той го може непосредствено”; Плотин полага, че „доказателствата, които
правим по отношение на Началото, са средства да се издигнем до него”; Майстер Екхарт отбелязва, че „Както сочи името му, универсумът не е нищо друго,
а това, което отива към едното”; Тристан Цара мисли, че „Бог е разгонен”; в
псалм 32 четем: „чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа
на устата Му – цялото им войнство”; Джон Скот Ериугена извлича от тук, че
„това, което дава и съхранява битието на сътворената вселена е словото на
Бог Отец, т.е. вечното и неизменно пораждане на неговото слово”; за Маймонид
„основата на основанията, стълбът на мъдростта е в това да знаем, че Името
съществува и то е първото битие”; Петрарка внушава, че „теологията е поетика, чийто предмет е Бог”; Маргьорит Порет настоява на: „делът на човека е
да направи всичко, което се отнася до разума, делът на любовта е на Бога и
единствено Негов”; свети Тома уверява, че „Бог е единственото битие, в което
същност и съществуване са едно”; в своята творба От Небитието към Бога
Ернест Ело възкликва, че „извън Него ние сме нищо” и веднага добавя: „Бог основава върху небитието и го изпълва”; свети Дионисий ни предупреждава, че
„всички имена се прилагат към Бога и никое име не се прилага към него”; Рудолф
Бултман казва, че „всяко разсъждение за Бога е, като такова, ако има Бог, грях
10
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– а ако няма Бог, без значение”; Руми в 143 строфа доверява: „Този, чиято красота накара ангелите да ревнуват, дойде на разсъмване и погледна в сърцето ми;
Той плака и аз плаках до идването на зората, после Той ме попита: От нас двамата, кажи, любещият кой е?”; Зигмунд Фройд анализира: „Психологически Бог не
е нищо друго, а преобразен баща и религията е всеобщата натраплива невроза
на човечеството”; Халладж се осмелява да каже: „Ах, наистина ли моят „аз” е
Той?” Луи Масиньон развива: „Чужденецът, който ме посети една майска вечер
пред Так, изгори раната на моето отчаяние, което Той разцепи, носейки, като
въздигаща се от бездънната глъб риба, светлината, за да Го открие вътрешното ми огледало – скрит под собствените ми черти – изтощен от препускането
в пустинята пътешественик, предаден в очите на своите домакини от дисагите научно обирджийство, шпионски камуфлаж – преди огледалото ми да потъмнее от Неговия пожар”; Рабле подхлъзва: „За Бог нищо не е невъзможно и ако
пожелае жените ще раждат вече през ушите”; Соломон Ибн Габирол отсича:
„Едничък Ти имаш властта да провесиш света над бездната: Ти си Бог”; Цара
изстрелва, че „Бог не е на висота”; Розелиан Голдщайн мисли за Бога, че „имената не го именуват”; апостол Павел пише на Римляните, че Бог е „Който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо”; Равинът Нахман бен Исак излага, че „на този свят името  יהוהсе пише с йод-хе и е четено с
алеф-далет; но в бъдещия свят ще бъде едно; ще бъде четен с йод-хе и писано
с йод-Хе”; Пол Рикьор транскрибира Ehyh asher hyh11; Мартин Бубер превежда
аз съм с ich bin da; Майстер Екхарт тълкува: „Бог каза на Мойсей: eye asher eye,
ego sum qui sum. Забележете, че ако Бог бе пожелал да каже, че Той е Битието,
щеше да се задоволи да каже: Ego sum, но Той казва друго нещо: ако срещнем
нощем някой, който иска да се скрие и да не си каже името, ако го попитаме: Кой
си ти?, Той отговаря: „Аз съм, който съм”. Тъкмо това прави Бог в отговора си
на Мойсей. Бог не пожела да се именува. Бог, следователно, не е битието: Deo
ergo non competit esse”; по повод на слепотата, с която е поразен свети Павел
до Дамаск и която Лука ни предава с думите: „Савел стана от земята и макар
да бяха очите му отворени, нищо не виждаше”, свети Августин излага идеята,
че „когато свети Павел не видя нищо, той видя Бога”; Майстер Екхарт, подемайки това тълкуване, го разширява по следния начин: „Като видял нищото, той
видял Бога. Като станал от земята, той с отворени очи видял нищото, а това
нищо бил Бог: защото като видял Бога, нарекъл го нищо. Той видял нищото и
това бил Бог. Бог е нищо (ein nicht) и Бог е нещо (ein icht). Нещото е също нищо”;
свети Павел се провиква: „Страшно е да пропадне човек в ръцете на живия Бог”;
Исай казва: „Наистина, Ти си Бог съкровен, Бог Израилев, Спасител”; свети Йоан
Кръстни доверява, че „трябва да пазим Бог скрит, да Го пазим скрит, криейки
се”; Псалмистът пее: „Търся лицето Ти, Господи, не скривай от мене лицето Си”;
свети Анселм, перифразирайки 26-ия псалм, започва своя Прослогион с думите:
„Търся лицето Ти, лицето Ти, Господи, диря”; Жари констатира, че „Бог е най-късият път между нулата и безкрайността”; Маргьорит Порет ни предупреждава,
че „всеки, който говори за Бога, когато иска, на когото иска и където иска,
трябва да знае, че несъмнено никога не е почувствал истинското сърце на божествената любов”; Йоан свидетелства, че „който не люби, той не е познал
11
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Бога, защото Бог е любов”; маркиз Дьо Сад предъвква, че „най-голямата му мъка
е, че Бог не съществува, и така се оказва лишен от удоволствието да го наругае”; Фюртиер открива, че „в почти всички езици Бог се пише с четири букви”;
Юстин от Рим пише, че „Бог е безименен”; Йоан Дамаскин заключава, „че съществува Бог, това е очевидно, но какво е Той, що се отнася до неговото битие
и природа, това ни е съвършено недостъпно и неизвестно” и Евангелистът Йоан
завършва с думите: „Никой никога не е видял Бога, Който живее в светлина непристъпна”.
Infans Inaillibilis.
Deus est qui sola ignorentia mente cognoscitur12.
Превод и бележки: Владимир Градев
Приложение:
Участници в монолога по реда на тяхното явяване:
Философи от Книгата на 24-те философи
Ален от Лил (1128–1202),
френски теолог и философ.
Свети Амвросий (337–397),
епископ на Милано.
Жак-Бенин Босюе (1627–1704),
френски проповедник и теолог.
Мендел от Коцк (1787–1859),
виден представител на хасидизма.
Свети Йоан Дамаскин (676–749),
сирийски монах и богослов.
Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646–
1716), немски философ.
Парменид (520–450 пр. Хр.),
гръцки философ.

френски публицист и политик.
Жан дьо Жоенвил (1225–1317),
френски хроникьор.
Свети Августин (354–430),
теолог и философ, учител на църквата.
Платон (428/427–348/347 пр. Хр.),
гръцки философ.
Барух Спиноза (1632-1677), холандски философ от еврейски произход.
Свети Франциск Салски (1567–1622),
епископ на Женева, духовен писател.
Волтер, псевдоним на Франсоа-Мари
Аруе (1694–1778), френски философ
и писател.

Дионисий Аеропагит, християнски
богослов от V в., писал под името на ученика на апостол Павел.

Архилох (V в. пр. Хр.), гръцки философ.

Южен Пелтан (1813–1854),
френски публицист.

Георг Вилхелм Фридрих Хегел
(1770–1831), немски философ.

Гийом от Оверн (1180/90–1249),
френски теолог и философ.

Бернар Фалга (1952), френски общественик и публицист.

Марк Саниер (1873–1950),

Жан Ростан (1894–1977), френски

12

Свети Павел (I в.), християнски
апостол.

ДЕТЕТО НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВА:
Бога умопостигаме единствено чрез незнание. (Превод от латински: Цочо Бояджиев).
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биолог и философ.

Исак Нютон (1643–1727),
Теодор Дюрено (ХIХ в.), френски биолог. английски физик и философ.
Свети Бонавентура (1221–1274),
Фридрих Вилхелм Ницше (1844–1900),
италиански теолог и философ.
немски философ.
Лудвиг Фойербах (1804–1872),
немски филсооф.
Жорж Батай (1897–1962),
френски писател.
Джеймс Джойс (1892–1941),
ирландски писател.
Фьодор Достоевски (1821–1881),
руски писател.
Жак Лакан (1901–1981),
френски психоаналитик.
Андре Суарес (1868–1948),
френски писател.
Свети Йоан Богослов (I в.),
апостол и евангелист.
Епикур (341–270 пр. Хр.),
гръцки философ.
Мишел дьо Монтен (1533–1592),
френски писател.

Симон Вейл (1909–1943),
френски философ.
Емпедокъл (490–430 пр. Хр.),
гръцки философ.
Ашил Шаве (1906–1969),
белгийски поет.
Фридрих Вилхелм Йозеф Шелинг
(1775–1854), немски философ.
Жозеф дьо Местр (1753–1821),
френски философ.
Плутарх (46–125), гръцки философ.
Жан Жироду (1882–1944),
френски драматург.
Имануил Кант (1724–1804),
немски философ.
Шарл Бодлер (1821–1867),
френски поет.
Джон Скот Ериугена (815– 877),
ирландски теолог.

Едмон дьо Гонкур (1822–96) и Жюл дьо
Гонкур (1830–70), френски писатели.

Алфонс дьо Ламартин (1790–1869),
френски поет и политик.

Карл Маркс (1818–1883), немски философ и комунистически деятел.

Луиз Мишел (1830–1905),
френска анархистка.

Йенс Петер Якобсен (1847–1885),
датски писател.

Демокрит (460–370 пр. Хр.),
гръцки философ.

Майстер Екхарт (1260–1328),
немски теолог и мистик.

Антоан Фюртиер (1619–1688),
френски духовник и писател.

Андре Бретон (1896–1966),
френски писател.

Анатол Франс (1844–1924),
френски писател.

Артюр Рембо (1854–1891),
френски поет.

Ели Фор (1873–1937),
френски изкуствовед.

Морис Рош (1924–1997),
френски писател.

Алфред дьо Вини (1797– 1863),
френски поет.

Амалрик от Бена (ХII в.),
френски теолог.

Емил Чоран (1911–1995), френски
писател от румънски произход.

Рене Декарт (1596–1650),
френски философ.

Жан Спирко, съвременен френски актьор.
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Марий Викторин (IV в.),
римски философ.

Андре Жид (1869–1951),
френски писател

Свети Анселм (1033–1109),
епископ на Кентърбъри, теолог.

Натанаел, герой на творбата на
Жид Земните храни.

Данаил (VI в. пр. Хр.), библейски пророк. Свети Тома от Аквино (1225–1274),
италиански теолог и философ.
Клод Виже (р. 1921), френски поет.
Жан-Пол Сартр (1905–1980),
френски философ и писател.

Свети Йоан Златоуст (347–407),
гръцки богослов, учител на църквата.

Етиен Вашро (1809–1897),
френски философ.

Реймон Лул (1232–1315), спански теолог.

Никола Малбранш (1638–1715),
френски теолог и философ.
Аристотел (384–322 пр. Хр.),
гръцки философ.
Жак Одиберти (1899–1865),
френски писател.
Джордано Бруно (1548–1600),
италиански философ.
Дитрих Бонхьофер (1906– 1945),
немски теолог.
Жозеф Жубер (1754–1824),
френски моралист.
Жан Кокто (1889–1963),
френски писател.
Свети Матей (I в.),
апостол и евангелист.
Дени Дидро (1713–1784),
френски философ и писател.
Давид (X в. пр. Хр.),
юдейски цар и псалмист.

Юбер-Феликс Тиефен (р. 1948),
френски рок певец.
Хуго от свети Виктор (1078– 1141),
френски теолог.
Мишел Фуко (1926–1984),
френски философ.
Блез Паскал (1623–1662), френски религиозен мислител, физик и математик.
Пол Клодел (1868–1955),
френски поет и драматург.
Алексис Карел (1873–1944),
френски биолог.
Авицена или Ибн Сина (980–1037),
персийски учен и философ.
Анаксагор (500–428 пр. Хр.),
гръцки философ.
Андре Лаланд (1867–1963),
френски философ.
Марсел Жуандо (1888–1979),
френски писател.
Жак Превер (1900–1977), френски поет.

Жан-Люк Марион (р. 1946),
френски философ.

Стефан Маларме (1842–1898),
френски поет.

Ханс Урс фон Балтазар (1905–1988),
швейцарски теолог, кардинал.

Исак Слепия (1160–1235), кабалист.

Атенагор (133–190),
християнски апологет.
Свети Григорий Нисийски (335–394),
гръцки богослов, учител на църквата.
Франсоа Фенлон (1651–1715),
френски теолог и писател.
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Никос Казандзакис (1883–1957),
гръцки писател.
Николай от Куза (1401–1464),
немски теолог и философ.
Плотин (204–270), гръцки философ.
Свети Петър Хризолог (380–450),
епископ на Равена, теолог.
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Виктор Юго (1802–1885),
френски писател.

френски писател.

Йов, библейски праведник.

Валер Новарина (р. 1947), френски
писател, режисьор и художник.

Франсоа Мориак (1885–1970),
френски писател.

Бернар Дор (1929–1994), френски
театрален критик

Раул Риго (1846–1871), деец
на Парижката комуна.

Ернест Ренан (1823–1892), френски
историк и публицист.

Жюл Ланьо (1851–1894),
френски философ.

Морис Метерлинк (1862–1949),
белгийски писател.

Пиндар (522–443 пр. Хр.), гръцки поет.

Жан-Жак Русо (1712–1778), френски
философ и писател.

Серж Генсбур (1928–1991),
френски актьор и певец.
Ролан Були, съвременен
френски актьор.
Свети Иполит Римски (170–236),
християнски апологет.
Свети Ириней (II в.), епископ на
Лион, християнски апологет.
Донасиен Алфонс Франсоа, маркиз дьо
Сад (1740–1814), френски писател.

Наполеон Бонапарт (1769–1821),
император на Франция.
Ги дьо Мопасан (1850–1893),
френски писател.
Албер Коен (1895–1981),
френски писател.
Пол Елюар (1895–1952), френски поет.
Бенжамен Пере (1899–1959),
френски писател.

Свети Яков (I в.), християнски апостол. Фридрих Хьолдерлин (1770–1843),
немски поет.
Жан-Жозеф Сюрен (1600–1665),
Ален, псевдоним на Емил-Огюст Шарфренски мистик.
тие (1868–1951), френски философ.
Жюл Мишле (1798–1874),
Лизис (V в. пр. Хр.), гръцки философ.
френски историк.
Антонен Арто (1896–1948), френски
писател, режисьор и актьор.

Питагор (VI в. пр. Хр.), гръцки
философ и математик.

Мартин Хайдегер (1889–1976),
немски философ.

Свети Максим Изповедник (580–662),
византийски богослов.

Мартин Лутер (1483–1546),
немски реформатор.

Морис Сев (1501–1564), френски поет.

Мишел Лерис (1901–1990), френски
писател и етнолог.
Хераклит (535–475 пр. Хр.),
гръцки философ.
Хризип (280–207 пр. Хр.),
гръцки философ.
Хилдегард от Бинген (1098–1179),
немска мистичка.
Анри дьо Монтерлан (1896–1972),

Джон Ленън (1940–1980), английски
рок музикант.
Морис Блондел (1861–1949),
френски философ.
Емил Дюркем (1858–1917),
френски социолог.
Чарлс Дарвин (1809–1882),
английски биолог.
Серж Пей (р. 1950), френски писател.
Талес (VII–VI в. пр. Хр.), гръцки философ.
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Алберт Айнщайн (1879–1955),
немски физик.

Мансур ал Халладж (857–922),
арабски мистик.

Джовани от Рипа (ХIV в.), италиански
теолог и философ.

Луи Масиньон (1883–1962),
френски ислямовед и мистик.

Уилям от Окам (1285–1347), английски
теолог и философ.

Франсоа Рабле (1493–1553),
френски писател.

Тристан Цара (1896–1963), френски
писател от румънски произход.

Соломон ибн Габирол (1021–1058),
еврейски поет и философ.
Розелиан Голдстейн, френска актриса,
съпруга на Валер Новарина.

Моше Маймонид (1138–1204), еврейски теолог, законодател и философ.
Франческо Петрарка (1304–1374),
италиански поет.
Маргьорит Порет (1250–1310),
френска мистичка.
Ернест Ело (1828–1885), френски
писател и християнски апологет.

Нахман бен Исак (330–360),
еврейски учител.
Пол Рикьор (1913–2005),
френски философ.
Мартин Бубер (1878–1965),
еврейски философ.
Исай (VIII в. пр. Хр.), библейски пророк.

Рудолф Бултман (1884–1976),
немски теолог.

Свети Йоан Кръстни (1542–1591),
испански мистик.

Джалаледин Руми (1207–1273),
персийки мистик.

Алфред Жари (1873–1907),
френски писател.

Зигмунд Фройд (1856–1939),
австрийски психоаналитик.

Свети Юстин Мъченик (100–165),
християнски апологет.
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Христо П. Тодоров

СЛАБОСТ НА ВОЛЯТА
Защо в определени случаи хората действат противно на онова, което смятат за правилно? Този въпрос, познат като въпрос за „слабостта на волята”
(akrasia), трайно привлича вниманието на философите от античността до наши
дни. Настойчивостта, с която той се поставя отново и отново, вероятно се
дължи колкото на разпространеността на самото явление в живота, толкова и
на трудността то да бъде уловено в понятия. Много често, натъквайки се на
случай, когато определена постъпка на даден човек влиза в противоречие с неговите убеждения, ние обясняваме тази постъпка, като казваме, че той е проявил
слабост на волята. Предназначена да обясни дадено действие обаче, слабостта
на волята сама се нуждае от обяснение. Когато се опитваме да обясним какво
имаме предвид, когато използваме този израз, ние обикновено не отиваме подалеч от това да кажем, че слабостта на волята се състои в това, човек да
не следва в постъпките си своите убеждения. Кръговото обяснение обаче не е
никакво обяснение. От кръга можем да излезем само ако намерим отговор на
въпроса защо хората постъпват против убежденията си. Именно това би било
отговор на въпроса какво представлява слабостта на волята.
За да можем изобщо да говорим за слабост на волята, е необходимо да имаме
някакво разбиране за това, какво представлява самата воля. Откъде обаче да
започнем, търсейки такова разбиране? Най-близко до ума е да се започне от
човешките действия. За нас, хората, които действаме, действията имат непос
редствена очевидност. Към самата идея за действие принадлежи представата,
че действието се извършва от някого, а не просто се случва от само себе
си. Извършването на дадено действие предполага решение. Решението от своя
страна се взема, след като на базата на обмисляне и преценка на ситуацията,
измежду онези неща, които извършителят желае и може да извърши, той избере
едно, което да осъществи. Така според едно широко споделено в съвременната
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философска литература схващане1 волята представлява желание, което намира
реализация в действие. Свободата на волята се състои в способността да
контролираме желанията си чрез съзнателни преценки и решения. Желанията
са тези, които определят нашите действия, но далеч не всички желания, които
имаме в даден момент, се превръщат в действия. Голяма част от желанията
никога не се реализират, оставайки си само желания. Те не принадлежат към
волята. Волята включва само онези желания, които се превръщат в активност,
които задвижват. Самото задвижване започва с обмисляне на стъпките, които
е нужно да се предприемат при реализацията на желанието, и с формирането на
готовност за действителното извършване на тези стъпки. Силата или съответно слабостта на волята се проявяват тогава, когато извършителят трябва
да осъществи действието дори и ако пред него се появят пречки2. Пречките
могат да бъдат от вътрешно или от външно естество.
Двата класически антични философски опита да се отговори на въпроса защо
хората действат противно на своите убеждения откриваме у Платон и у Арис
тотел. В диалога Протагор в рамките на един общ разговор върху възможността да се преподава нравствено знание, в който между Сократ и Протагор
започва да се очертава съгласие по това, че знанието е единственият фактор,
който управлява човешкото поведение, Сократ повдига въпроса защо някои хора,
„макар и да знаят кое е най-доброто, не искат да го вършат, при все че им е
възможно, но постъпват другояче”3. Запитани защо в дадена ситуация са извършили нещо, което са смятали, че е лошо, или най-малкото, че не е най-доброто
за тях, тези хора отговарят, че са били победени от своите чувства и влечения – от чувството на скръб или от влечението към удоволствие, „победени
от удоволствието при яденето, при пиенето или при любовта”4. Тъй като това
обяснение изглежда на Сократ повърхностно и неубедително, той предлага друго
обяснение5. То изглежда така: хората, които не следват собственото си знание
за това кое е добро и кое лошо, всъщност бъркат в преценките си – те са готови да следват моментното си влечение към удоволствието, без да държат
сметка за възможните негативни последици от своите сегашни действия, които ще настъпят по-късно. Отказът от действие съгласно знанието за доброто
следователно се дължи на неспособност да се съотнасят и претеглят едно
спрямо друго моментни и дългосрочни ефекти. Това е познавателен недостатък,
който се отстранява, когато хората се научат да преценяват правилно, кога1
Срв. Harry G. Frankfurt: Freedom of the Will and the Concept of a Person, in: The Journal of Philosophy, Vol. LXVIII,
No.1, January 14, 1971.
2

Срв. Peter Bieri: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, Frankfurt am Main 2003,
S. 38.
3

Платон, Протагор 352 d, в: Платон: Диалози, т. 1, София 1979, с. 403 (прев. Георги Михайлов).

4

Пак там 353 c, с. 404.

5

Обяснението на самите извършители на действия против собствените убеждения, от една страна, и обяснението, предложено от Сократ, от друга, са различни по вид. В първия случай става дума за обяснение на
собствените мотиви от гледната точка на самия деец, а във втория случай – за обяснение от гледната точка на
страничния наблюдател, тоест от неутрална гледна точка. Второто обяснение има за Платон много по-висока
стойност, защото то се основава на обективни критерии на действието. Вж. разграничението между „език на
мотивацията” и „език на оценката”, направено от Герасимос Сантас в: Gerasimos Santas: Plato’s Protagoras
and Explanations of Weakness, in: The Philosophical Review, Vol. 75, Issue 1 (Jan. 1966), 3-33.   
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то овладеят „изкуството на измерването”6. Овладее ли се особеното знание
за правилното преценяване, няма повече да има никаква причина да се действа
против собствените убеждения и тогава „никой, който знае или мисли, че има
нещо по-добро от това, което върши, и че то е възможно, няма да продължи да
върши същото, понеже му е възможно да върши по-доброто”7. Така за онзи, който
има пълно знание за доброто и злото и е овладял знанието за преценяването, не
съществува никаква възможност да проявява слабост на волята.
Анализът на слабостта на волята на Аристотел, осъществен в книга VII, 1-10
на Никомахова етика, взема за своя отправна точка позицията на Платоновия
Сократ. Според първоначалната оценка на Аристотел тази позиция е твърде
интелектуалистична. „Сократ изобщо се е борил за разумността, като че ли не
съществува невъздържаност. Защото никой, който схваща [правилно], не върши
нищо противно на най-доброто, а [ако постъпва] иначе – [то е] поради незнание.
Впрочем това твърдение противоречи очевидно на ясно показаните неща и е
необходимо да направим разглеждане на чувството – ако то е поради незнание,
какъв е пътят на незнанието”8. Според Аристотел Сократ представял нещата така, като че ли изобщо не съществува „невъздържаност” или akrasia9. Ето
защо е необходимо да се потърси ново обяснение на феномена на слабостта
на волята. Най-напред Аристотел разграничава случаите на невъздържаност
(или слабост) от приличащите на тях случаи на „разпуснатост”. „Защото единият [разпуснатият] е управляван от свободния избор, като смята, че винаги
трябва да преследва настоящото удоволствие, а другият не смята така, но
го преследва”10. И разпуснатият, и невъздържаният преследват удоволствието. Разпуснатият обаче действа изцяло под влиянието на влеченията, без да
е мислил за това кое е добро и кое зло. За разлика от него невъздържаният е
мислил върху доброто, взел е своето решение за действие в полза на доброто,
но вместо да действа в съответствие със съзнателния си избор, под влияние
на влеченията той постъпва противно на този избор. Тази разлика е съществена. За разпуснатия знанието за доброто при всички положения не играе никаква
роля – все едно е дали го има или не11, докато при невъздържания то е налице, но
в последна сметка не се прилага и не определя действието. Тук се очертава и
следващото разграничение – разграничението между невъздържания, човека със
слаба воля, и въздържания, човека със силна роля. Онзи, който има силна воля,
има знание за доброто, взема решение съобразно това знание и действа според
6

„Понеже вие се съгласихте, че тия, които грешат при избора на удоволствия и страдания, т.е. между добро и
зло, правят това поради липса на знание и че това става не само поради липса на знание, но както и по-рано
се съгласихме, поради липса на известно измерване” (пак там 357 d, с. 409).

7

Пак там 358 c, с. 410.

8

Аристотел: Никомахова етика 1145 b, София 1993, с. 149 (прев. Теменуга Ангелова).

9

Тази оценка не е съвсем справедлива, тъй като Сократ, както видяхме, признава, че в живота се срещат
случаи на слабост на волята, но смята, че такива случаи са невъзможни там, където хората притежават знание
от определен вид. Въпросът не е в това, че няма невъздържани хора, а в това, че при подходящо обучение и
възпитание няма причина да има такива хора.  
10

Аристотел: Никомахова етика 1146 b, София 1993, с. 152.

11

На друго място, в 7 глава на VII книга на Никомахова етика Аристотел отбелязва, че разпуснатият е „неизлечим”, тъй като никога не се разкайва за онова, което е извършил (1150 а). Причината за това се корени в
обстоятелството, че неговите действия нямат никакво отношение към каквито и да било обективни критерии
на действието и затова липсва отправна точка за една възможна преоценка на дадено действие.
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взетото решение. „Има два начина ‘да се знае’: ‘да се знае’ се казва и за онзи,
който има знания, но не ги прилага, и за този, който прилага знанията; разликата е между постъпките на онзи, който притежава знания, но не ги прилага, и
този, който притежава знания, които прилага”12.
Въпросът сега е защо онзи, който има знание и е способен да го прилага, все пак
не го прави. Аристотел дава отговор на този въпрос с помощта на един пример.
На даден човек се предлага да яде нещо сладко. Той знае, че да се яде сладко е
вредно за здравето, и разумът препоръчва сладкото да се избягва. В същото
време той знае също така, че сладкото е приятно, и влечението към приятното
кара човека да хапне от сладкото, което му се предлага. Ако той откаже да яде,
той ще се прояви като човек със силна воля, защото ще е преодолял вътрешните препятствия по пътя към реализацията на своето решение. Ако ли пък се
съгласи, ще се прояви като невъздържан човек, волята му ще се окаже слаба,
защото не се е справила с препятствията. Това обаче съвсем не означава, че
необузданият е незнаещ или изобщо неразумен човек – именно в това се състои
разликата между обяснението на Аристотел и това на Платоновия Сократ. За
Сократ невъздържаността е чисто незнание. За Аристотел тя е следствие не
от липса на знание, а на познавателна грешка. В какво се състои тази грешка?
Разсъждавайки дали да яде сладко, невъздържаният временно е обезсилил общото
си убеждение, че сладкото е вредно и следвайки влечението си, е приел, че тук и
сега, в тази конкретна ситуация, яденето на сладко няма да му навреди съществено. Той не е станал неспособен да преценява, но под влияние на влечението е
действал според погрешно убеждение. Това в никакъв случай не е пречка за това
той и занапред да продължи искрено да смята, че яденето на сладко е вредно.
Нещо повече, от гледна точка на това убеждение по-късно той дори може и да
съжалява за това, което е извършил – все пак невъздържаният не е „нелечим”
като разпуснатия. Невъздържаният прилича на спящия и на пияния. Под влияние
на своите влечения те също временно стават жертви на погрешни преценки и
са неспособни да действат в съгласие със знанието и с обмислените си убеждения. Престане ли обаче да действа влечението, незнанието се разрушава и
„невъздържаният отново става знаещ”13.
Едва ли може да убегне от вниманието, че независимо от подчертания стремеж
за разграничаване от Сократ, в своето обяснение на слабостта на волята Аристотел не отива много по-далеч от него. Според Сократ невъздържаността е
резултат от липса на знание, а за Аристотел тя е въпрос на временно незнание,
от което се пораждат погрешни преценки. И у двамата слабостта на волята
се обяснява единствено в термините на знанието и размишлението. Ако тези
две неща са наред, ако деецът има необходимото знание за онова, 1) кое е обективно желателно и правилно, 2) за това, какво е възможно в дадената ситуация
на действие и 3) ако освен това знае как да преценява, то тогава слабостта
на волята изобщо не би трябвало да е възможна. Така крайният резултат от
усилията на двамата философи да обяснят слабостта на волята е, че възникват
12

Пак там 1146 b, с. 152.

13

Пак там 1147 b, с. 154
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сериозни съмнения в това, доколко тя изобщо е възможна.
Именно в отговор на такива съмнения и движейки се в руслото на Платон
и Аристотел, през 1970 г. Доналд Дейвидсън публикува една често цитирана,
обсъждана и критикувана статия, озаглавена Как е възможна слабостта на
волята?14. Статията дава нов тласък на дискусията върху слабостта на волята. В пълно съгласие с Аристотел Дейвидсън нарича „невъздържано” такова
действие, което е извършено в противоречие с онова, което деецът смята за
най-добро в дадената ситуация, действие, което обикновено се обяснява със
слабост на волята. Като изхожда от обикновеното всекидневно разбиране за
невъздържано действие, Дейвидсън формулира следните три положения, на които
трябва да отговарят действията, които обясняваме със слаба воля:
„P 1. Ако един деец иска да извърши x повече, отколкото иска да извърши y, и
смята, че е свободен да извърши или x, или y, то тогава той ще извърши преднамерено или x, или y.
P 2. Ако един деец преценява, че ще бъде по-добре да извърши x, отколкото да
извърши y, то тогава той иска да извърши x повече, отколкото иска да извърши
y.
P 3. Има невъздържани действия”15.
На пръв поглед изглежда, че тези три положения не могат да бъдат верни едновременно. Взети заедно, първите две от тях като че ли позволяват да се
постулира непрекъсната и непротиворечива връзка между преценка, желание,
намерение и действие. Предпоставя се, че в дадена ситуация деецът е свободен
да извърши или x, или y и че би извършил или едното, или другото. Ако преценката на дееца е, че е по-добре да извърши x, отколкото y, то той ще пожелае да
извърши именно x, ще формира намерение да извърши x и накрая действително
ще извърши x. При това положение място за невъздържани действия не остава,
положението Р 3 ще трябва да е невярно и тогава слабостта на волята няма
да е възможна.
Този крайно скептически извод явно противоречи на всекидневния опит. Освен
това обаче според Дейвидсън той е и необоснован. Човешките действия се основават на оценъчните убеждения на хората, те пък от своя страна определят
техните преценки. Положението Р 2 предполага, че лицето, което иска нещо,
непременно има и своя собствена преценка за това, което иска. Преценката
се прави въз основа на човешките желания, които намират израз във волята на
дееца. Какво той ще поиска в даден момент в конкретна ситуация на действие,
не произтича непосредствено и с необходимост от неговите общи оценъчни
убеждения, формулирани в безусловна форма. Анализът на Аристотел на примера
14

Първата публикация на статията How is Weakness of the Will Possible? се намира в: Joel Feinberg (ed.): Moral
Concepts. Oxford Readings on Philosophy. Oxford 1970.    

15

Donald Davidson: How is Weakness of the Will Possible? in: Essays on Action and Events, Clarendon Press Oxford
2001, p. 22.
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с яденето на сладко показва, че конкретните преценки на хората в определени
ситуации на действие не винаги се съгласуват с техните общи оценки за ситуациите от дадения тип (напр. с общата оценка, че е вредно да се яде сладко).
Но докато Аристотел интерпретира такива ситуации на невъздържаност като
един вид временна слепота, при които действието изглежда неконтролирано от
определено рефлектирано намерение (оттук и сравнението с пияния и заспалия), Дейвидсън смята, че самата напълно съзнателна преценка на конкретната
ситуация, формулирана вече в условна форма, може да влезе в противоречие с
общите оценъчни убеждения на дееца. Това противоречие ще се дължи на обстоятелството, че във формирането на преценката на дееца се отразяват
неговите моментни желания. Така в края на краищата според Дейвидсън невъздържаността или слабостта на волята е възможна и тя се дължи на конфликт
между безусловната форма на нашите общи оценъчни убеждения и условната
форма на нашите конкретни преценки. Заедно с това обаче трябва да се подчертае, че няма необходимост този конфликт да е налице винаги. Напротив, в
общия случай нашите конкретни преценки се съгласуват с общите ни оценъчни
убеждения, а случаите на невъздържаност, когато това не е така, са по-скоро
изключение. Но макар да са изключение, случаите на невъздържаност не бива
да се подценяват – това са случаи, при които е разколебано себеразбирането
на дееца. Той трябва да приеме, че неговото поведение е неразумно. Дейвидсън
заключава: „Това, което е особено при невъздържаността, е, че деецът не може
да разбере себе си: в своето целенасочено поведение той разпознава нещо в
основата си ирационално”16.
Няма да сбъркаме, ако кажем, че обяснението на Дейвидсън на слабостта на
волята е не по-малко интелектуалистично от тези на Платон и Аристотел. При
него признаването на възможността на слабост на волята се заплаща с цената
на приемането на момент на ирационалност в нашето поведение. Наистина, и в
случаите на невъздържаност деецът действа свободно и осъзнато, само че не е
в състояние да оправдае своето действие. При това положение неговите общи
оценъчни убеждения си остават само желания да действа в даден тип ситуации
по определен начин, без обаче тези желания да са се превърнали във воля и да са
се реализирали в действия. Какво струват обаче общите ни оценъчни убеждения, колкото и добре премислени и обосновани да са те, ако не сме в състояние
да ги направим основания на нашите решения и да ги реализираме на дело? Не
излиза ли от ситуациите, в които сме проявили слабост на волята, че всъщност
не сме смятали за наистина правилно и съответно не сме искали истински да
постъпим по определен начин? За да можем и занапред да се придържаме към
нашите убеждения, смятайки ги за наистина правилни, ние трябва да намерим
начин за решаване на конфликта с нашите ситуативни оценки, възникнали на
базата на непосредствените ни желания и намерили реализация в действията
ни. Това, както в една интригуваща своя публикация демонстрира Урсула Волф17,
става със средствата на самозаблудата. Проблемът за слабостта на волята
16

Пак там, с. 42.

17

Ursula Wolf: Zum Problem der Willensschwäche, in: Stefan Gosepath (Hrsg.): Motive, Gründe, Zwecke. Theorien
der praktischen Rationalität, Frankfurt am Main 1999, S. 232-245.
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се състои според авторката в това, че от една страна, като дейци, ние искаме
да съхраним определена идеална представа за себе си като хора, чиито фундаментални оценъчни убеждения имат силата да определят техните действия,
и същевременно, от друга страна, не искаме да се откажем от удовлетворяването на непосредствените ни желания. В някои случаи е невъзможно да се
реализират и двете неща. Именно в тези случаи ние интуитивно се опитваме
„да скрием” от себе си това, че се намираме в състояние на противоречие със
самите себе си. Това става, като заместваме действителното основание на
нашето действие – непосредственото желание, с привидни основания. Ясно е, че
ние правим това заместване винаги след като е осъществено даденото действие, придавайки му такъв смисъл, който не би допуснал конфликт с общото ни
себеразбиране. Тези замествания с късна дата представляват „рационализации”
на действието. Те според Волф са основно два вида. При първия вид рационализация ние представяме нещата така, сякаш още от самото начало сме смятали,
че непосредственото ни желание е най-доброто основание на нашето действие
и че всъщност сме искали то да бъде удовлетворено, като след това търсим
начин да представим това желание във възможно най-благоприятна светлина.
Другият начин на рационализиране е значително по-прост – ние чисто и просто
казваме, че всъщност не е имало никакво значение дали сме действали на едни
или на други основания и съвсем не е важно дали сме постъпили по един или по
друг начин. Рационализациите са начини да покажем на себе си, че всъщност
няма вътрешен конфликт в нашата мотивация. Те са самозаблуди, които трябва
да гарантират интегритета ни като разумни и отговорни дейци. Защо обаче
самият този интегритет има значение за нас? Отговорът не е труден – защото от него зависи нашето себеуважение. Себеуважението обаче образува
ядрото на нашето себеразбиране като личности. Така че в случаите на слабост
на волята ние поемаме по пътя на самозаблудата, за да не допуснем конфликтът
в нашата мотивация да подкопае основите на нашата личност.
Сами по себе си интересните и поучителни размишления на Урсула Волф върху
връзката между слабостта на волята и самозаблудата обаче не са опит за
обяснение на слабостта на волята. Те по-скоро предлагат описание на начина,
по който хората се справят със следствията от проявите на слабост. Иначе
Волф, общо взето, споделя предложеното от Дейвидсън разбиране за слабостта
на волята като ирационалност, обръщайки специално внимание на моралната
значимост на нейните следствия. Но както тя, така и други автори, които мис
лят в същото интелектуалистично русло, разглеждайки слабостта на волята
единствено и само като проблем на практическото размишление, оставят без
внимание един особен аспект на проблема, който не се отнася до самото размишление, а до това как размишлението се свързва с действието.
Нека за момент се върнем към описанието на Дейвидсън и се запитаме дали ако
допуснем, че хората не се държат ирационално и винаги, при всички свои действия без изключение съумяват да съгласуват своите моментни преценки на конкретната ситуация с общите си оценъчни убеждения, така че да не възникват
конфликти между двете, слабостта на волята ще бъде възможна. Не е трудно
да се съобрази, че дори и при такова допускане възможността на слабост на
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волята пак ще си остане, защото макар деецът да е формирал непротиворечива преценка, тази преценка не детерминира еднозначно по каузално необходим
начин неговото действие. Дори и да е взел решение как да действа, деецът
винаги може да преразгледа това решение и в последна сметка да не постъпи
според него18. Необходима каузална детерминация на действието от определено
предшестващо го психологическо състояние обаче се наблюдава само в някои
особени случаи, каквито са например наркоманиите. При тях деецът, дори и да
е формирал разумно решение да не взема наркотици, не може да го превърне в
действие. За еднозначната каузална детерминация на действието при наркоманите има емпирично невробиологично обяснение. То демонстрира как действието
на наркотиците върху нервната система предизвиква определени психологически
състояния, от които произтичат определени действия19. В самото начало беше
отбелязано, че свободата на волята се състои в способността на дадено лице
да контролира съзнателно желанията си. От гледна точка на това разбиране
при наркоманите са налице типични случаи на несвобода на волята. На кое желание лицето ще даде път към реализация е предопределено биологически и в
последна сметка не зависи от неговата преценка. Защо обаче сме склонни да
разглеждаме и подобни случаи на несвобода като слабост на волята? Нали често казваме за алкохолици или наркомани, че не им достига воля, за да скъсат
със зависимостта си. Причината за това се крие в обстоятелството, че ние
вярваме, че те с чужда помощ или сами могат да преодолеят зависимостта си
и да си възвърнат способността да контролират желанията си, че това зависи
от техните усилия и че те са или ще бъдат готови да положат тези усилия. В
нашите очи това са хора с потенциално силна воля.
Вземайки предвид казаното дотук, можем да заключим, че има поне два начина,
по които можем да разбираме слабостта на волята. Единият е наследеното от
философската традиция схващане за нея като когнитивна слабост или грешка.
Другият е разбирането на слабостта на волята като несвобода на волята. И
в двата случая се предполага, че слабостта на волята е преодолима. В първия
случай волята престава да бъде слаба, когато се преодолее някакъв познавателен или оценъчен дефицит, а във втория, когато се възстанови съзнателният
контрол на лицето над неговите желания. Как е възможен самият този контрол
и какъв е невробиологичният механизъм, по който той се осъществява, е крайно
интригуващ, но все още открит въпрос.

18
Достатъчно е, както предлага Ричард Холтън, да се промени зрителният ъгъл и да се погледне на проблема
за слабостта на волята не през призмата на оценъчните съждения, а на намеренията, за да се осъзнае, че
връзката между преценка и решение, от една страна, и действие, от друга, не е от каузален тип. Според Холтън
слабостта на волята може да се опише като смяна на едно първоначално намерение с друго. Той самият предлага такова описание в: Richard Holton: Intention and Weakness of Will, in: Journal of Philosophy, Vol. 96 (1999),
pp. 241-262.
19

John Searle: Rationality in Action, MIT Press 2001, p. 230.  
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Смилен Марков

Волевото действие на
Богородица според Тома
от Аквино и св. Николай
Кавасила
Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна! Господ е с тебе;
благословена си ти между жените. А тя, като го видя, смути се от
думите му и размисляше, какъв ли е тоя поздрав. … Ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. ... А
Мариам рече на Ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?
Ангелът  отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени... Тогава Мариам рече: ето рабинята
Господня; нека ми бъде по думата ти. (Лука 1:28-38)

През 1925 г. известният ориенталист Мартин Жужи публикува за пръв път три
слова на родения в Солун богослов св. Николай Кавасила (1320–1397), посветени
на Богородичните празници1. Без да обосновава някаква специална доктрина за
Божията майка (мариология), Кавасила се вписва в общата тенденция на византийското богомислие от XIV и XV в., което, вглеждайки се в личността на
Богородица, осмисля възможностите на човека за познание и богопознание. Без
съмнение една от причините за подобен интерес е възможността за запознаване с мариологичните възгледи на някои латиноезични автори – най-вече на Тома
от Аквино, благодарение на превода на негови съчинения на гръцки, извършен от
Димитрий Кидон (1325–1398)2. В споменатите три слова св. Николай Кавасила им1

Patrologia orientalis XIX, Paris 1925 Pp.456-510. Цитатите от богородичните слова на св. Николай Кавасила
в настоящия текст са по това издание с посочване на съответния параграф и страницата.

2

Наред със св. Николай Кавасила съчинения, посветени на Богородица, създават св. Григорой Палама
(1296–1359), Димитрий Кидон (1324–1398), Георгий Схолар (1405–1472) и др.
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плицитно полемизира с определени доктринални позиции относно онтологичния
статус на Богородица. Своите изводи той основава върху християнската догматика, като разгръща философската спекулация в нормата на човешкия опит
от Христовото домостроителство.
В проповедта за Благовещение3 са изказани следните твърдения във връзка с
волевото действие на Богородица:
1.

обръщението „Благодатна” в поздрава на Ангела характеризира готовността на Девата, способността  да узнае, да разбере и да осъществи
волята Божия, да стане майка на Бога4;

2. Мария е готова да бъде майка на Бога и Тя Самата е наясно с това; обяснението, което изисква от Ангела и от което бива убедена, засяга природната осъществимост на бого-майчинството, а не готовността5;
3. онова, което скланя Девата към съгласие, е нещо различно от „силата на
убеждаващия Бог” 6.
Тези твърдения обосновават схващането, че приемането на вестта за зачеване
на Божия Син е проява на самовластно волево действие, в което се проявяват:
а) пълнотата на човешката природа; б) екзистенциална вкорененост в общението с Бога; в) самопознание в рамките на общението; г) волево актуализиране
на природните сили според формата на така разпознатата идентичност.
Във въпрос 30 от третия раздел на своята Сума на теологията Тома от Аквино,
утвърждавайки необходимостта от външна причина за пожелаване на бого-майчинството, изказва тези – изцяло противоположни на горните:
1.

епитетът „Благодатна” визира състоянието на Девата след раждането,
а не преди него;

2. Девата вярва във Въплъщението, но не е убедена, че е в състояние да бъде
майка на Бога7;
3. решаващият аргумент, поради който Богородица се убеждава и съгласява,
е Божието всемогъщество8.
Така Тома утвърждава свободното произволение на Девата, предпоставка за което се явява Благовещението. За да бъде дадено доброволно съгласие (consensus),
са необходими доводи, които да компенсират непостигнатостта на достойнството, ущърбността на природните сили, несигурността на познанието и са3

На български текстът е преведен от Златина Каравълчева: http://www.dveri.bg/content/view/8484/89/

4

In Annuntiationem 4, PO19 487, 23-42

5

In Annuntiationem 5, PO19 490, 12-25

6

In Annuntiationem 5, PO19 489, 11-16

7

S.th. IIIa, q30, a.1

8

S.th. IIIa, q30, a.4
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мопознанието. Необходима е външна причина, която да захрани двата стълба на
разумното действие – познавателния и волевия.

I.
Според Тома склоняването към съгласие не е по силите на вярата – била тя и
истинна – във възможността за бого-майчинство. Само чрез потвърждаване на
лична причастност към надприродната благодат въпросното майчинство може
да бъде удостоверено като частно действие, подчинено на общата устременост на човешката природа към благия живот, зададена ex parte obiecti от Бога.
Ето защо убеждаването се осъществява чрез посочване на следствието преди
причината: Ангелът най-напред нарича Девата „Благодатна”, а сетне съобщава
причината за Нейното достойнство, за да привлече вниманието на ума  към
разглеждане на предмет от подобен характер9. Узнавайки за състоянието, в
което ще се намира в резултат на Своето волево действие, Девата встъпва
в познавателно отношение с въпросното действие като с обект, чиято характеристика ‘благодатност’ – доколкото е истинна – може да бъде разпозната,
а поради това и пожелана, като частна цел, вписваща се в общата цел на човешката природа (благото). Към тази цел умът на Богородица е ориентиран
изначално.
Принадлежността на формалните характеристики на следствието към общата
цел на природата е необходимо, но недостатъчно основание за съгласие, защото конкретното действие, което Девата е призована да пожелае, преобразува
формата на собственото  съществуване. Познавателното отнасяне към предмета на желанието в конкретния случай следва да има саморефлексивен характер. Ето защо ангелът не само Я известява, но и Я инструктира, насочва Я в
тайната на Въплъщението („prius mens eius de ipso instrueretur quam carne eum
conciperet”)10. След като посочва причината за благодатното превъзходство на
Девата, той подчертава достойнството на Детето, с което е съпоставимо
достойнството на Майката, и назовава начина на зачеване: чрез Светия Дух11.
Майчинството, за което иде реч тук, не е единствено по плът, а е според доброволно подчинение, основа за което е тъкмо научаването: „voluntaria sui obsequii”12.
Преходът от незнание към знание не просто прогласява това специално майчинство, но и го учредява. Познавателният аспект на известяването има екзистенциално-конститутивна роля.
Девата е призована да потвърди бого-майчинство от името на цялата човешка
природа („loco totius humanae naturae”), въпреки че Тя единствена е избрана за
него и че то е валидно единствено с оглед на Нейната persona. По-горе бе посочено, че чрез характеристиката ‘благодатност’ уникалното бого-майчинство
бива схванато като принадлежно на общата цел на човешката природа. Но
как сега е възможно неговата уникалност да бъде потвърдена общоприродно?
9

S.th. IIIa, q30, а.4

10

S.th. IIIa, q30, а1

11

S.th. IIIa, q30, а4

12

S.th. IIIa, q30, a1
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Проблемът, който тук възниква, е, разбира се, не само в сферата на дискурсивното познание. Той произтича и от дефинирането на обектното поле на
волята съгласно теорията на Тома за разумното воление на човека, изложена в
съчинението Сума на теологията и в шестия въпрос от сборника De malo. Според томисткия модел волята възприема онзи обект, който интелектът подава
към нея. Обекта тя схваща според концептуализираните от интелекта общи
формални характеристики като forma apprehensibilis. Волевото схващане не е
все още волево устремяване, понеже волята се насочва не към общ, а винаги
към конкретен обект. Тя не се ‘изгубва’ в партикуларните неща, а съотнася
възприетата чрез интелекта обща форма към целевотo благо. Формалността
на обекта на познание се подвежда под целевостта на обекта на волята. Така
се преминава от сферата на теоретическия в сферата на практическия разум.
Колкото по-пълно е съответствието между схванатите от интелекта формални характеристики на дадения обект спрямо целевия хоризонт на волята (както
по отношение на общата, така и по отношение на частните цели), толкова
по-привлекателен е обектът. Волята се устремява към онова конкретно нещо,
чиито интелектуално схванати общи формални характеристики са най-близо до
природния целеви хоризонт. В този смисъл волята е целева причина за дадено
разумно действие, а не действаща (инициираща).
Изискването за общоприродно потвърждаване на бого-майчинството поставя
на изпитание дискурсивния характер на волята. Доколкото то ангажира само и
единствено Девата, не е възможно да се изведе негова обща форма. Знаменателно е, че самият Тома в полемичен план изказва твърдението, че известените
характеристики на майчинството не осигуряват на Девата онази познавателна
сигурност, която да позволи волево потвърждение. Като контрапункт на твърдението на св. Амвросий, според когото Девата пита за начина, понеже не се
съмнява, Тома привежда изказване на бл. Августин, който е убеден, че тя все
пак се усъмнява. Нейното съмнение не предизвиква неистинен познавателен акт,
понеже не е плод на неверие, а – по-скоро на учудване. Съмнението произтича
от достигната граница на познавателния взор по отношение не на обективната осъществимост на благодатното действие, а на неговите екзистенциални
измерения.
За да бъде осъществен волевият акт, учудването – макар да е причина за възхищение и дори да е чудо – следва да бъде отстранено. Отстраняването се
извършва не посредством по-нататъшно изясняване на формалните характеристики или чрез редуцирането им до някакъв общ формат (процедура, която би
отстранила от познавателния взор тъкмо тайната като такава), а чрез граничното понятие за Божието всемогъщество: „omnipotentia divina”13. Тъкмо Божието
всемогъщество е решаващият аргумент, който насочва разума и волята на
Богородица към избор, без да съдържа характеристиките на конкретния пожелан
обект. Симптоматичен е фактът, че в спекулацията на Тома слизането на Духа
не е носител на очевидност, която да може директно да задвижи волята.
13

S.th. IIIa, q30, а4
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II.
Известно е, че св. Николай Кавасила познава съчинението Сума на теологията в
гръцкия превод на Димитрий Кидон. Налице са всички основания да се смята, че
неговата проповед за Благовещение възразява тъкмо на споменатите три пункта на томистката мариология. Това е една вероятна хипотеза, която обаче все
още не обяснява какво мотивира реакцията на Кавасила – дали става дума просто за корекция на възгледа за Богородица, или полемичният жест е предизвикан
от различно разбиране за човешката воля и за нейната роля в Божието домостроителство. Отговор може да бъде даден при вглеждане в концептуалната
рамка, в която Кавасила полага контрарните твърдения относно Богородица.
Необходимостта от съгласие на Девата Кавасила обосновава с обстоятелството, че Христос не може да се въчовечи от прост материал, който „става”
човешка природа, „без да върши нищо”14. Необходима е ипостасна връзка, която
Девата „да реализира в Себе Си”15, „да стане майка, желаейки и според разположението на волята Си”16; Тя трябва „не само да участва в съграждането на
спасението, като нещо движено отвън, което бива използвано, но да принесе
Самата Себе Си и да стане съ-работник на Бога”17. Готовността, на която
Кавасила акцентира, е следователно тъкмо за екзистенциално отдаване на майчинството. Постигането на подобен оптимум посредством разума и волята е
възможно, когато познавателно схванатата и волево пожелана крайна цел на
човешката природа бъде последователно отстоявана в рамките на предмета
на отделните човешки способности. Тази последователност Кавасила конципира
като добродетелност, изразяваща се в „прямота на стремлението и величие
на разбирането”18. Божията Майка постига основанията, които задвижват волята към пожелаване на едно или друго. Кавасила настоява, че тези основания
имплицират онтологичния оптимум на природата, но надхвърлят природните
граници. Добродетелността на Богородица се базира на „полет на ума, който не
спира пред никоя висина” и на „Божествен ерос, погълнал всяко друго стремление (™piqumetikÒn) на душата”19. Божественият ерос, разбиран като онтологично
основание на волята, не противостои на, но и не отменя душевното (в т.ч. и
неразумно) стремление. Той само му задава посока и предел.
Тук следва да се обърне внимание на нещо важно – саморефлексията и самонасочването на волята при Богородица не са просто излаз към някакъв надприроден статус. Напротив, постигайки телоса на човешката природа, като се
възползва „в равна мяра”20 от всички природни сили, Богородица удържа „нова и
преславна”21 победа за самата човешка природа. Природната оптимализация се
14

In Annuntiationem 2, PO19 487,39

15

Ibid, 41

16

Ibid, 26-27

17

Ibid, 29-30

18

In Nativitaten 6, PO10 471,41-42

19

In Annuntiationem 2, PO19 486, 4-7

20

In Nativitatem 8, PO19 474, 36

21

Ibid 9, PO19 475, 19
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постига в рамките на строг континуитет на субекта, при което съвкупността
от средства за самоусъвършенстване не бива надграждана, а е идентична с
тази на останалите човеци. Богородица не е получила, утвърждава солунският
богослов, помощ по-голяма от тази на другите. Спецификата на нейното състояние е в това, че тя не просто оптимализира всяка от своите способности, но и
постига, волево и познавателно, оптимализацията като проявление на ипостасната идентичност. Така волята не задвижва нито само дадена душевна способност, нито единствено себе си, а насочва съществуването на ипостасата към
бого-майчинство.
С оглед на постигнатостта на природния оптимум и отвореността към свръхприродното съществуване изследването (z»thsij), на което Богородица подлага
думите на Ангела („И не остави думите на ангела да отминат неизследвани и
с цялото Си внимание изследва поздрава”22), не може да бъде изход от неувереност в собствените сили и възможности. Защото не е възможно човешката
воля самовластно да насочи екзистенцията към непосилното. Изследването е
акт на утвърждаване/отстояване на екзистенциалната форма, конструирана
от оптималните хабитуси на различните душевни способности: „В душата Си
нямала нищо неподходящо за тайнството и нравът и обичаите  му подхождали
напълно, така че не споменала за никаква човешка слабост, нито се усъмнила как
ще се случи всичко това и не обсъждала изобщо начините, които щели да Я доведат до чистотата”23. Освен че иска и желае, Богородица вярва – тя е уверена
в ипостасните си сили и възможности и ги познава добре. Уверена е в Божията
благодат и човеколюбие: „Фактът, че първо поиска обяснения и бе убедена, е
бляскаво доказателство, че е познавала много добре Себе Си и не е виждала
нищо по-голямо, нищо по-достойно за желанието Си”24. Въпросът на Богородица
е всъщност утвърдителен отговор, който свидетелства за готовност.
Кавасила подчертава, че за да даде съгласие, Божията Майка няма нужда от
задвижващ агент ex parte obiecti, бил той и персонифициран („нито имала нужда
от тайноводител”)25. Доколкото самопознавателният акт съвпада с волевото
действие, не е налице преход от сферата на теоретическия към сферата на
практическия разум. Насочването на волята не е следствие от съотнасяне
между две външни причини, нито е просто кореспонденция между обективните характеристики на действието и ипостасната идентичност. Иде реч за
ипостазиране на облагодатената човешка природа („всички тези неща не зная
дали може да смятаме, че принадлежат на сътворената природа”)26, при което
бива пожелано нещо, превъзхождащо естествения човешки разум.
В границите на природната познавателна способност съществува средоточие
на свръхразумно, персонално познание и тъкмо то е инстанцията, която пот
върждава непосилното за човешката природа като съвместимо с ипостасното
22
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Ibid, PO 19 489, 19-24

24

Ibid, 7-9

25

Ibid, 20

26

Ibid, 25-26
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съществуване. Волевият компонент на тази специфична познавателна процедура се задвижва от сроденост с Божията „благост и човеколюбие”. Това е
самодефиниращо познание, което има за отправен пункт природните дадености,
но чиято структура се определя не от природната форма, а от персоналната
отнесеност към Бога. В този смисъл не би било коректно спрямо богословското
разсъждение на Кавасила, ако тълкуваме липсата на усъмняване като превес
на волята над познанието. В случая имплицитната полемика срещу томисткия
възглед не се изразява във фаворизиране на волята като инициатор (действаща
причина) на човешкото действие. Контрапунктът не е в модела на взаимодействие между разум и воля, а в различните модуси, според които бива мислена разумно-волевата активност. Докато при Тома познанието и волението се основават на общи формални характеристики на конкретните обекти, които биват
съпоставяни с общата природна цел, при Кавасила познанието на природните
дадености е иманентно на саморазпознаването и самоутвърждаването в рамките на личното общение с Бога. Засрещането на обектно с персонално познание
прави възможно волево разширяване на онтологичния потенциал на човешката
природа, която, дори без да е изведена от тропоса на греховната си повреда,
става вместилище не просто на Божието действие, но и на Самия Бог.
Общоприродната валидност на съгласието на Девата солунският богослов схваща като познавателно-волевото преосноваване на човешката природа при съдействието на благодатта: „дали природата ще се съгласи и по кой начин”27.
Трансцендирането на природата следователно не се мисли само като прииждане
на Божията благодат в нея. Тук бива привлечено субтилното различаване между
природен и ипостасен ред на битието, което е общовалидно за философскобогословската традиция във Византия и се отнася както за Бога, така и за
тварния свят. Познавателното постигане на свръхестественото бого-майчинство Кавасила разглежда като ипостасна саморефлексия, която тъкмо защото
протича според персонално неповторими и свръхприродни детерминанти, сочи
на едно тайнствено и вечно идентичностно ядро. Девата желае да стане съпричастна на Божието решение посредством познавателните характеристики „на
чудното и тайно съкровище, което криеше в себе си”28. Доколкото ипостаста
е битиен устой на природата, всеки модус на ипостасна екзистенция, в т.ч.
и този на свръхприродното самопостигане, е действена реализация на една и
същата човешка природа. Ето защо универсалното валидиране на бого-майчинството съвсем не се свежда до изнамиране на някаква обща форма, а е ефект
от личностното самопостигане на Богородица. Съгласявайки се с Тайната на
бого-родителството, волята получава свобода да потвърждава следствията от
благодатната саморефлексия, без да нихилира природата.
Кавасила отчетливо различава изследването и съгласието на Богородица от
Нейния волеви избор. Последният се изразява в реализация на Божието решение.
27

Ibid 5, PO19 490, 32-33

28

Ibid, 42-1
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Импулсът за това действие не е „резултат от силата на убеждаващия Бог”29,
а произтича от последователния преход между саморазпознаване според „нещата, на които Девата е служела” и саморазпознаване според „нещата, за които
Тя вярва, че е достойна”30. И това не е плод на лековатост, подчертава солунският богослов, т.е. не е произволен избор, а е израз на висше благоразумие.
Освен че приема съответствието между Божието решение и собствената Си
екзистенция, защото познава Себе Си, Тя избира да встъпи в лично общение със
Словото – както едното, така и другото са колкото познавателни, толкова и
волеви актове.
Познавателният критерий, според който се осъществява преходът между двете
нива на личностно самопостигане, е строго персонален. Той бива очертан от
Кавасила не понятийно, а в един ‘по-висок’ смислов регистър, който е издържан
според нормите на образната библейска екзегеза. Съгласно този надреден семантичен ключ екзистенциалната самота, изпитана от Адам, се осмисля като
исторически предобраз на отношението между Бог и Неговата Майка, мотивиращо избора на Богородица. Макар цялата Вселена да е сътворена заради нея,
първата човешка личност не намира другар сред живите твари. Така и Словото,
което привежда всичко към съществуване и определя мястото на всяко нещо,
не намира място за Себе Си в сътворения свят. Импулсът да подслони Словото
мотивира избора на Нейното избраничество, който ангажира всичките  природни сили: „не даде сън на очите Си, нито умора на клепачите Си до момента,
в който не Му даде подслон и място”31. Докато съгласието бива дадено при преосноваване на природата в границите на ипостасното отнасяне към Бога, то
изборът на бого-майчинството се реализира само като отношение между Майка
и Син. Общият познавателен принцип на двата волеви акта е саморазпознатата ипостасна идентичност – идентичност не на автономна монада, а на еротично единена с Бога личност. В този контекст се очертава още по-отчетливо
контрастът между решаващия аргумент на Божието всемогъщество при Тома
и импулса за майчинско подслоняване на Словото при Кавасила. „И с майчиното
слово придоби форма Словото на Отца”32. Екстатичният устрем на Майката
към Сина изразява постулираната в самото начало на проповедта сраснатост
на волята и на желанието на Богородица не просто с природното благо, а с
Божествения ерос.

III.
От изложеното става ясно, че:
1.

св. Николай Кавасила, подобно на Тома, конципира волевото действие на
Богородица като взаимодействие между воля и познавателна способност;

29

„Ясно е, че именно заради това Тя не бе просветена директно от Бога, за да се открие изцяло, че Нейната
вяра, с която Тя живееше близо до Бога, е доброволен Неин израз и да не смятат, че всичко случило се е резултат от силата на убеждаващия Бог” (In Annuntiationem 5, PO19 489, 11-16).
30

Ibid 6, PO19 490, 38-39

31

Ibid, PO19 491, 18-20

32

Ibid 10, PO19 494, 30-31
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2. според концептуалния модел на солунския богослов волята е само целева,
не и движеща причина на действието, каквато е познанието;
3. за Кавасила волята на Богородица е дискурсивна (задвижва се от система
от основания, схванати от интелекта) и саморефлексивна (изучава и пот
върждава основанията си);
4. задвижването на волята реализира целта на човешката природа;
5. Кавасила отчетливо разграничава три момента на волевото действие на
Божията майка: изследване, съгласие и избор.
Това са предпоставките, от които св. Николай Кавасила извежда екзистенциална причастност на Девата към майчинството. Същите основания са валидни
и за анализа на Тома, доколкото неговата обща теория на волята е построена
върху тях. Налице са обаче съществени различия в метода, по който те биват
прилагани:
1.

докато при Тома някои аспекти на разумното волево действие (иницииращите: изследване, съвет и решение) са само в сферата на познанието,
други (целевите: намерение и съгласие) са единствено в силовото поле на
волята. Едва изборът се конципира като равно взаимодействие на двете.
При Кавасила, от друга страна, всички моменти на волевия акт имат и
познавателен компонент;

2. и при двамата познанието е причина за възникване на волята, но в единия
случай тази зависимост се проявява с оглед на формалните характеристики на обекта (както по отношение на частните действия, така и във
връзка с общото задвижване на волята ex parte objiecti от Бога), а в другия
е налице разпознаване на една неповторима екзистенциална форма, която
се конституира и съхранява в рамките на екстатично богообщение и интегрира хабитусите на всички душевни сили;
3. предел на волята за Тома е природното благо, а за Кавасила – личното
общение с Бога (съборната личност), чиито енергии се разгръщат както
в границите на природата, така и отвъд тях.
Без съмнение посочените различия могат да се проявят тъкмо в контекста
на единен мисловен хоризонт. Неговото съществуване не може да се обясни
само със заемки на общи места от античната философия, съдържащи различни варианти на конфигурация между познанието и разумното желание: например Аристотел или стоиците. Акцентът върху саморефлексивния момент на
волевото действие, който поставят Тома от Аквино и св. Николай Кавасила,
е строго специфичен за християнското философско разглеждане на човешката
воля. Концепциите на двамата за волевото действие на Богородица са следователно спекулативни инварианти на обвързването на волята с персоналната
идентичност. Техният общ предшественик е моделът на преп. Иоан Дамаскин
за човешката воля, разгърнат в Точно изложение на православната вяра, който
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Тома не само широко ползва при конципиране механизма на волевото действие,
но и експлицитно критикува. Едно от възраженията на схоластическия богослов
е отстояваното от Дамаскин положение за съ-положеност на волята и интелекта на всички етапи на разумното действие. Схемата, според която едни
аспекти на волевото действие (целевите) се определят от волята, а други
(иницииращите) от интелекта, е последователно прокарана в Сума на теологията III, 30. Начинът, по който учението за разумното действие бива приложено
по отношение на Богородица, илюстрира разбирането на Тома за човешкото съдействие в домостроителството на Бога. Изследването на общата формална
структура на конкретното действие не съвпада с екзистенциалното отнасяне
към последното и поради това не съществува изискване личното избраничество
да бъде потвърдено само въз основа на достъпно познавателно съдържание.
Волята може да бъде захранвана и със свръхразумни основания (аргумента на
Божието всемогъщество), стига следствието от избора да не влиза в явно противоречие с природната цел във вида, в който тя е схваната от разума. Така
не само волевият, но и познавателният компонент се осмислят като функции на
природната цел, а екзистенциалната причастност към действието, произведена
от волевия избор, е структурно независима от личностната неповторимост.
Ето защо континуитетът на субекта не стои като проблем при анализа на
взаимодействието между човека и Бога.
Пунктовете, в които св. Николай Кавасила се разминава със съответните тези
на Тома, са реверсивни маркери на едно приложение на Дамаскиновата теория за човешката воля, което остава вярно на нейните системни изисквания.
Ефектите от контекстуализацията на Дамаскиновия модел при Кавасила са: а)
натоварване на съгласието на Богородица с висока познавателна стойност в
рамките на благодатната саморефлексия; б) валидиране на избора на свръхприродното действие посредством характеристиките на любовното отношение
между Майката и Сина. Последното, разбирано като ипостасно преосноваване
на природата, кореспондира със свободата на волята, която Дамаскин разграничава от простата самовластност и конципира като онтологичен ефект от
пределна вкорененост на разума и волята в живота на Бог-Троица33.
От друга страна, извършеният анализ може да служи като инструмент за вникване в мисловния свят на св. Николай Кавасила. Деметракопулос34 изтъква „етическия аристотелизъм” на св. Николай Кавасила, основан върху понятията интелект (noàj) и воля (gnèmh, qšlhsij), като довод срещу възгледа за зависимост
на солунския богослов от стоическата философия. Точно както при Аристотел,
посочва Деметракопулос, волята отсъжда и направлява неразумните желания
(™piqum…ai) чрез избор на правилното желание и любов към най-високото жела33

De duabis in Christo voluntatibus, 44 (ed. B. Kotter 1981:173)

34

DEMETRACOPOULOS, John A. Nicholas Cabasias’ Quaestio de rationies valore: an Anti-palamite Deffence of
Secular Wisdom. Athens 1998 p.74
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но, към Бога35. Докато при стоиците неразумните желания биват единствено подреждани (™pit£ttein) от разумната част, която е надредна спрямо тях
(¹gemonikÒn), при Аристотел те биват управлявани, преценявани, избирани от нея
в качеството  на водач (¹goÚmenon). С оглед на нравствения и познавателния
аспект на волята, тя не просто остойностява желанията, а активно се разпорежда с тях. Тази постановка, твърди Деметракопулос, е много по-близо до
Аристотел, отколкото до стоиците36. Както стана ясно обаче, при Своето съгласие Богородица волево потвърждава актуалната форма (хабитус) на Своите
желания. Разбира се, тази форма е следствие от волеви актове на разпореждане
с отделните желания. В последна сметка обаче е налице по-скоро съчетаване на
квалифицираща и разпоредителна функция на волята, доколкото готовността
е волево остойностяване на формата на желанията, с които волята вече се е
разпоредила. Следва да се приеме, че аристотелистката и стоическата перспективи в случая са синтезирани.
Според друга разпространена теза мисловният свят на св. Николай Кавасила
се характеризира с типичния за Тома превес на волята над познавателната
способност на душата, що се отнася до богопознанието. В своето най-значимо
и особено популярно в наши дни съчинение За живота в Христа богословът от
Солун повтаря твърдението на Тома от Аквино от Сума на теологията, че в
настоящия живот човек може само да обича Бога (т.е. да се отправя волево към
Него), но не и да Го познава37. Както стана ясно обаче, във всички свои етапи самозадвижването на волята на Богородица се основава на някакво познавателно
съдържание. Волевият акт се осъществява според критериите на благодатното самопознание, което включва познаване на начина, по който Бог действа в
човека. Става дума за дискурсивно и за недискурсивно, а също за природно и за
свръхприродно познание.
Изводите относно концепцията за волевото действие на Богородица могат да
намерят приложение при изясняване континуитета на субекта на познание в
границите на природния разум и извън тях. В своите ранни философски трактати солунският богослов отстоява полезността на основаващото се на собствени сили дискурсивно познание както по отношение на неговия теоретически,
така и по отношение на неговия практически (етически) аспект. Тази позиция
се определя като аристотелистка. Възниква обаче въпросът как подобен възглед
се съвместява с познавателната концепция в късното съчинение За живота в
Христа, в което принцип на познанието е благодатното общение с ипостасата на Христос в рамките на църковното съ-битие. Същинският проблем тук
не е в съподчинеността между двата познавателни реда, доколкото Кавасила
35

В този смисъл Кавасила твърди, че разумното желание е най-доброто, най-високото у човека: вж. Oratio in
salutares et vivificas passiones Domini 254-255 (ed. B.S. Pseutongas 1976:101), където Бог се дефинира като Ð
tîn ™fetîn œscatoj Óroj. В De vita in Christo IV, 10,3-4 (ed. M-H. Congourdeau 1990:270), Бог бива определян като
p£shj ¢nqrwpe…aj spoudÁj ... tÕ œscaton tšloj.

36

В подкрепа на този факт Деметракопулос изтъква обстоятелството, че Кавасила борави с аристотелисткото
понятие ¹goÚmenon, докато стоическият термин ¹gemonikÒn нито веднъж не се среща при него.
37
De vita in Christo VII (100-101) (ed.M.-H.Congordeau 1990:212-214) Сf.: S.th. Ia Iiae, q2, a3. Възгледът на Тома,
който споделя и Кавасила, следва линията на християнска корекция на Аристотеловото разбиране, според
което волята, а не интелектът има преимуществено значение за съзерцателния живот (vita contemplativa).
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недвусмислено посочва, че самостойната ценност на дискурсивното познание е
в неговата пропедевтична функция. Онова, което остава неясно, е доколко и как
силите на разумното познание са включени в мистическото такова. Отговорът,
даден в богородичните слова, гласи: в рамките на волевата саморефлексивност
човешкото познание проявява като дискурсивни, така и недискурсивни компоненти; тъкмо недискурсивният, персонално специфичен модус, който е иманентен на всяко познавателно действие, е непосредствено преводим в сферата на
свръхприродното (мистическото) познание. Кореспонденцията между дискурсивно, недискурсивно и мистическо познание се гарантира от фундираността на
трите в Божествения ерос, която се проявява актуално под формата на благодатно съ-действие.
Преп. Иоан Дамаскин също обосновава континуитета на субекта на познание
посредством интелектуалния еротизъм, но разглежда ума не като средоточие
на природното и мистическото познание, а като битиен център, в който се осъществява участието на неповторимата човешката ипостас във вътре-троичното любовно общение. Св. Григорий Палама, от своя страна, сочи тялото като
устой на субектен континуитет в процеса на обожението38. Независимо как е
структуриран даденият мисловен модел и посредством какви метафизични методи той бива обоснован, традицията на православно нормираното византийско
богомислие отстоява стабилитет на персоналната идентичност в динамиката
на познавателно любовно общение с Бога.

38

KAPRIEV, Georgi. Der Begriff „Erfahrung” bei Gregorios Palamas In: Quaestio 4/2004 pp.137-147
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Уилям Джеймс (1842–1910) е водещ американски психолог и философ. Неговото основно съчинение – Принципи на психологията (1890) – носи семената
на феноменологията и прагматизма и оказва влияние върху редица европейски и американски мислители, сред които Едмунд Хусерл, Бъртранд Ръсел и
Лудвиг Витгенщайн. Джеймс се обръща към проблеми на религията още в
най-ранните си есета и в Принципите, но най-вече във Волята да вярваш и
други популярнофилософски есета (1897), Човешкото безсмъртие (1898), Разновидностите на религиозния опит (1902) и Плуралистичната вселена (1909).
Своите схващания за знанието, истината, вярата и реалността, които доминират в съчиненията му от 1970-те години нататък, Джеймс систематизира в обзорния си труд Прагматизмът от 1907 г. По думите на Бъртранд
Ръсел, Джеймс се утвърждава като един от най-привлекателните съвременни мислители заради „изключителната толерантност и човечност” на своите възгледи.

Уилям Джеймс1

ВОЛЯТА ДА ВЯРВАШ
В наскоро публикуваната от Лесли Стивън2 биография на неговия брат Фицджеймс3 е отделено специално внимание на училището, което Джеймс посещавал
като момче. Учителят, някой си г-н Гест, имал навика да се обръща към учениците си така: „Гърни, каква е разликата между оправданието и санктификацията? Стивън, докажи всемогъществото на Бога!”, и тъй нататък. С цялото си
харвардско свободомислие и безразличие ние сме склонни да си представяме, че
тук, във вашия добър стар ортодоксален колеж, разговорите продължават да
протичат по същия начин. И за да ви покажа, че ние в Харвард не сме загубили
напълно интерес към обсъждането на тези жизненоважни въпроси, днес донесох
със себе си нещо като проповед за оправданието чрез вяра – имам предвид есе
за оправданието на вярата, една защита на нашето право да развием верово
отношение към предметите на религията, въпреки че нашият чисто логически
интелект може да не е бил принуден за това. „Волята да вярваш”, както се полага, е заглавието на моя текст.
Дълго време съм защитавал пред собствените си студенти пълната законосъоб
разност на доброволно придобитата вяра. Като правило обаче, веднъж прилично
закърмени с духа на логиката, те са отказвали да признаят претенцията ми да
1

Прев. по William James, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy (New York: Longmans, Green
and Co., 2003), 1-31. Текстът представлява обръщение към философските клубове на университетите Йейл и
Браун и е публикуван през м. юни 1896 год. Благодаря на Антоний Димитров, докторант по езикознание в
Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан”, който беше така любезен да редактира и коментира настоящия превод в ръкопис – бел. прев.
2
Сър Лесли Стивън (1832–1904), английски писател и литературен критик, баща на Вирджиния Улф (1882–
1941) – бел. прев.
3

Джеймс Фицджеймс Стивън (1829–1894), юрист, брат на Сър Лесли – бел. прев.
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бъда философски изряден, макар през цялото време да са били лично ангажирани
с някаква вяра. Въпреки всичко аз съм толкова дълбоко убеден, че моето становище е коректно, че сметнах вашата покана за един удобен случай да поясня разбиранията си. Вероятно вашето съзнание ще се окаже по-отворено в сравнение
със съзнанието на онези, с които съм си имал работа досега. Ще бъда колкото
се може по-малко технически, но все пак трябва да започна с няколко формални
уточнения, които ще ни бъдат полезни накрая.
1. Нека наречем хипотеза всяко нещо, което може бъде подадено на убеждението ни, и точно както електротехниците говорят за „живи” и „мъртви” свръзки,
нека и ние разделим хипотезите на живи и мъртви. Жива хипотеза е тази, която
представлява реална възможност за онзи, на когото е предложена. Ако аз ви
предложа да вярвате в Мохамед, представата не произвежда никаква „електрическа връзка” с вашата природа – тя отказва да прояви каквато и да било достоверност. Като хипотеза тя е напълно мъртва. За един арабин обаче (дори и
да не е сред последователите на Мохамед) хипотезата се намира сред възможностите на съзнанието – тя е жива. Това показва, че в една хипотеза свойствата „мъртва” и „жива” представляват не някакви вътрешни характеристики, а
отношения към индивидуалния субект. Те се измерват съобразно желанието му
да действа. Максималната живост на една хипотеза означава желание да се
действа неотстъпно. На практика това означава вяра. Склонност към вярване
обаче съществува винаги, когато изобщо е налице някакво желание да се действа.
А сега нека наречем избора между две хипотези опция. Опциите могат да бъдат
няколко вида: (1) живи или мъртви, (2) принуждаващи или отменими и (3) значими
или тривиални. Съобразно нашите цели тук ние можем да наречем една опция
естествена, когато по вид тя е принуждаваща, жива и значима.
(i) Жива опция е тази, при която и двете хипотези са живи. Ако аз ви заявя:
„Бъдете или теософ, или мохамеданин”, вероятно става въпрос за мъртва опция,
защото за вас е малко вероятно някоя от двете хипотези да бъде жива. Но ако
ви кажа: „Бъдете християнин или агностик”, нещата стоят другояче. Изградена
по този начин, всяка хипотеза има някакво съответствие към вярата ви, колкото и малко да е това съответствие.
(ii) По-нататък, ако аз ви кажа: „Разходете се с чадър или без чадър”, аз не ви
предлагам естествена опция, защото тя не е принуждаваща. Можете лесно да
я избегнете и изобщо да не излезете навън. По същия начин, ако ви кажа: „Обичайте ме или ме мразете”, „Обявете теорията ми за истинна или погрешна”,
опцията ви е отменима. Вие можете да останете безразличен към мен, а също
така да откажете да отсъдите за теорията ми. Но ако ви кажа: „Приемете
тази истина или живейте без нея”, аз ви поставям в положение на принуждаваща опция, защото не съществува никакво пространство извън предложената
алтернатива. Всяка дилема, основана на пълна логическа дизюнкция без възможност да не се направи избор, представлява принуждаваща опция.
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(iii) Най-сетне, ако аз бях д-р Нансен и ви бях предложил да се присъедините към
мен в експедиция до Северния полюс, опцията ви щеше да бъде значима. Причината е, че това вероятно щеше да бъде единствената подобна възможност за вас
и вашият избор в този момент щеше или окончателно да ви лиши от севернополярен тип безсмъртие, или поне да ви даде шанс да го спечелите. Този, който
отказва да приеме една уникална възможност, губи наградата, все едно че се
е опитал и се е провалил. Напротив, опцията е тривиална, когато предложената възможност не е уникална, когато рисковете са незначителни или когато
решението е обратимо, ако по-нататък случайно се окаже, че е било погрешно.
Научният живот изобилства с такива тривиални опции. Един химик може да намери дадена хипотеза за достатъчно жива, за да прекара цяла година в опити
да я потвърди – до такава степен е силна вярата му в нейната правота. Но ако
експериментите му покажат някакво несъответствие, той не е задължен към
загубеното време и никаква фатална щета няма да бъде нанесена.
Нашата дискусия ще се улесни, ако имаме предвид тези уточнения.
2. Следващото нещо, с което трябва да се занимаем, е действителната психология на човешкото мнение. Когато погледнем към определени факти, изглежда, че
чувствената и волевата ни природа лежи в основата на всяко наше убеждение.
Погледнем ли към други, то изглежда, че те не биха могли да сторят нищо, след
като интелектът си е казал думата. Нека вземем най-напред втория случай.
Не изглежда ли съвършено противоречиво да твърдим, че нашите мнения могат
да се променят съобразно волята? Способна ли е волята ни било да помогне,
било да потисне нашия интелект във възприятието на истината? Можем ли –
само защото го желаем – да повярваме, че съществуването на Ейбрахам Линкълн е един мит и че всички негови портрети в McClure4 изобразяват другиго?
Можем ли чрез някакво усилие на волята или чрез някакво напрягане на желанието си да повярваме, че се чувстваме добре, когато стенем от ревматични болки
в леглото, или да бъдем сигурни, че сумата от двете еднодоларови банкноти в
джоба ни е всъщност сто долара? Ние можем да твърдим всички тези неща, но
сме абсолютно неспособни да им повярваме. Именно по такъв начин е направена
фабриката за истини, на които сме свикнали да вярваме: факти, непосредствени или косвени, отношения между идеи, както казва Хюм, които или са там, или
не – дори да не ги виждаме – и които не могат да бъдат внедрени чрез никакво
наше самостоятелно действие.
В Паскаловите Мисли има един популярен пасаж, известен в литературата като
„облогът на Паскал”. Там той се опитва да ни принуди да приемем християнството, разсъждавайки така, сякаш нашето отношение към истината наподобява отношението ни към залога в хазартна игра. В свободен превод неговите
думи звучат така: вие трябва или да вярвате, или да не вярвате, че Бог съществува – кое от двете ще сторите? Това вашият човешки разум не може да каже.
Между вас и природата се осъществява една игра, от която в съдния ден ще
4

McClure’s Magazine, американско литературно и политическо списание, известно с осемте портрета на президента Линкълн в броя си от февруари 1896 г. (т. 6, кн. 3) – бел. прев.
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се падне „ези” или „тура”. Преценете какви ще бъдат печалбите и загубите ви,
ако заложите на „ези” или че Бог съществува. Ако спечелите в този случай, печелите вечно блаженство. Ако загубите, не губите нищо. Ако имаше безкрайно
много шансове и само един шанс за Бога в този облог, тогава вие пак трябва
да заложите всичко на Бога. Защото макар така да рискувате една крайна загуба, ако съществува възможност за безкрайна печалба, то всяка крайна загуба
е допустима – дори сигурната загуба. Вървете тогава, вземете от светената
вода, присъствайте на месите; вярата ще дойде скоро и ще притъпи вашите
колебания – Cela vous fera croire et vous abêtira5. Защо да не постъпите така? В
последна сметка какво губите?
Вероятно усещате, че когато религиозната вяра се изразява по този начин –
на езика на игралната маса – то в играта се включват и последните жокери.
Със сигурност личната вяра на Паскал в месите и светената вода има съвсем
различни корени. А тази прочута страница не е нищо повече от един аргумент
за другите, последно и самоотвержено залавяне за оръжието срещу твърдостта на невярващото сърце. Ние смятаме, че вяра в месите и светената вода,
придобита след такъв вид механично пресмятане, не би притежавала вътрешния
дух на реалността на вярата. Ако пък бяхме на мястото на Бога, вероятно бих
ме изпитали особено удоволствие да лишим подобен тип вярващи от тяхната
вечна награда. Очевидно е, че опцията, предложена от Паскал, не е жива опция,
освен ако не е налице някаква предварителна склонност да се вярва в месите и
светената вода. Със сигурност никой турчин не се е съобразявал с тях. Дори
за нас, протестантите, този път към спасението изглежда някаква отживяна
невъзможност, така че логиката на Паскал, специално привлечена за случая, ни
оставя безучастни. По същия начин и Мохамед би могъл да се обърне към нас
и да ни каже: „Аз съм очакваният, когото Бог създаде в светостта си. Вие ще
бъдете безкрайно щастливи, ако се уповавате на мен, а иначе ще бъдете през
рени за светлината на слънцето. Претеглете своята безкрайна печалба, при
положение че аз съм истински, с крайната си загуба, при положение че не съм!”.
Неговата логика би била същата като тази на Паскал. Ала той би я използвал
напразно спрямо нас, тъй като хипотезата, която ни предлага, ще бъде мъртва. У нас няма да съществува дори в минимална степен никаква склонност да
действаме съобразно нея.
Така че от определена гледна точка разговорът за вяра, породена от нашето
произволение, е просто е глупав. От друга гледна точка, той е повече от глупав – той е порочен. Когато човек се обърне към великолепната постройка на
физическите науки и съзре как тя е била основана; какво множество от незаинтересувани морални човешки животи лежи погребано в самия  фундамент; каква търпеливост и отлагане, какво мъчително преглъщане на личните предпочитания, каква преданост към неумолимите закони на външния факт са вградени в
нейните тухли и цимент; как абсолютно безлична стои тя в своята широка величавост; колко глупаво и жалко изглежда тогава всеки дребничък сантименталист, който раздухва своите димни кълбета и претендира, че се разпорежда за
5

„Изповядвайте се и се причастявайте, това ще ви успокои и ще ви накара да повярвате” (Блез Паскал,
Мисли) (фр.) – бел. прев.
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нещата чрез собствените си мечти! Нужно ли е да се чудим дали възпитаните
в строгия и мъжествен дух на научната школа ще започнат да бълват подобен
субективизъм? Цялата система на търпимост, която се изгражда в научните
школи, е напълно нетърпима спрямо неговото толериране. Следователно напълно
естествено е онези, които са се разболели от научна треска, да преминат на
противоположната страна и понякога да пишат, че неизменно правдивият интелект трябва с положителност да предпочита в своята чаша онова, което е
горчиво и неприемливо за сърцето.
Мъчително е за душата ми да зная,
че макар да страдам, Истината е такава...

пише Клоу6, докато Хъксли7 възкликва: „Единственото ми утешение се състои
в това, че колкото и да се влошава нашето бъдеще, хората няма да достигнат
най-дълбокото състояние на аморалност, поне докато се придържат към простото правило да не се преструват, че вярват в това, в което нямат причина
да вярват, само защото им е изгодно да се преструват”. А пиперливото enfant
terrible Клифърд8 пише: „Когато е предадена на недоказаните и безвъпросни положения, угодни за лично успокоение и удоволствие на вярващия, вярата бива
десакрализирана. [...] Всеки, който заслужава приятелите си, би опазвал със същински фанатизъм и ревнива грижа чистотата на собствената си вяра, само
и само да не се окаже тя в един момент незначителен обект, да хване ръжда,
която никога повече да не може да бъде почистена. [...] Ако една вяра е била
развита върху неблагонадеждно основание [макар вярата да е истинна, както
Клифърд утвърждава на същата страница], то насладата е открадната. Открадната е, защото е постигната в замяна на нашия дълг към човечеството.
Този дълг е да се предпазваме от подобен тип вяра като от треска, която за
кратко време може да овладее тялото ни, а след това да обхване целия град. [...]
Погрешно е – навсякъде, винаги и за всеки един – да се вярва в нещо въз основа
на неблагонадеждни предпоставки”.
3. Колкото и здравомислещ да е човек, всичко това го изненадва с някак прекалено силния патос на израза, дори както е казано от Клифърд. Съгласно нашите убеждения свободната воля и желанието са изглежда само пето колело
на каруцата. И ако все пак въз основа на това някой предположи, че след като
желанието, волята и сантименталното предпочитание са се изпарили, остава
само интелектуалното озарение, той доста рязко би залитнал в пропастта на
фактите.
Всичко това са единствено нашите вече мъртви хипотези, че желателната ни
природа е неспособна отново да дава живот. Но онова, което ги прави мъртви
за нас, е най-вече едно предишно действие на волевата ни природа от антагонистичен тип. Като казвам „волева природа”, аз нямам предвид само такива
6

Артър Хю Клоу (1819–1861), английски поет – бел. прев.

7

Томас Хенри Хъксли (1825–1895), английски биолог, известен с прозвището „булдога на Дарвин”, тъй като
всеотдайно защитавал Дарвиновото учение за еволюцията и произхода на видовете – бел. прев.
8

Уилям Кингдън Клифърд (1845–1879), английски математик и философ; в случая става въпрос за известния
му доклад Етика на неверието от 1877 г. – бел. прев.
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преднамерени произволения, които може би са установили верови навици, от
които вече не можем да избягаме. Аз имам предвид всички фактори на вярата – страх и надежда, предразсъдък и страст, подражание и фанатизъм, – общото напрежение на нашите разположения и нагласи. В интерес на истината,
когато разберем, че вярваме, ние рядко знаем защо или как. Г-н Балфър9 нарича
„авторитет” всички онези влияния, родени сред интелектуалния климат, които
превръщат една хипотеза в жива или мъртва, възможна или невъзможна. В това
помещение всички ние вярваме в молекулите и в запазването на енергията, в
демокрацията и в необходимия прогрес, в протестантското християнство и в
дълга да се борим за „учението за безсмъртната Монро”. Тези работи ние не
виждаме с повече вътрешна яснота – вероятно даже с много по-малко – от някого, който изобщо не вярва в тях. Неговото несъгласие вероятно би изтъкнало
някакви основания за своите изводи. За нас обаче не прозрението, а престижът
на становищата е това, което поражда изскачащите от тях искри и осветлява
спящите хангари на нашата вяра. Ако сме в състояние да стъкмим няколко аргумента, които да бъдат изказани, в случай че нашата увереност бъде атакувана
от другиго, то разумът ще бъде много доволен при деветстотин деветдесет и
девет на всеки хиляда от нас. Нашата вяра е вяра във вярата на другия и при
най-значимите дела случаят е точно такъв. Например вярата ни в истината, че
съществува истина и че тя и нашето съзнание могат да се съчетаят – какво е
това, ако не чувствено утвърждаване на желанието, върху което почива цялата
ни обществена система? Ние желаем да имаме истина; искаме да вярваме, че
нашите експерименти, проучвания и разисквания трябва да ни разполагат във
все по-добра и по-добра позиция спрямо нея; съгласни сме по тази линия да се
преборим за мислещия си живот. Но ако един пиронически скептик ни запита,
как знаем за всичко това, може ли логиката ни да отговори? Не! Със сигурност
не може. Просто едно произволение срещу друго произволение: ние желаем да се
впуснем в живота въз основа на едно предположение или упование, което той, от
своя страна, не възнамерява да стори.
По правило ние отхвърляме всички факти или теории, които намираме за безполезни. Космичните чувства на Клифърд не намират никаква полза в християнските чувства. Хъксли отстранява епископите, защото в неговата жизнена
схема свещенството не носи никаква полза. Нюман10, напротив, изучава римския
католицизъм и намира най-разнообразни причини да го запази, защото системата на църковните чинове за него представлява органична необходимост и удов
летворение. Защо толкова малко „учени” си правят труда дори да хвърлят едно
око на доказателствата за т.нар. „телепатия”? Защото, както един известен
биолог, вече покойник, ми беше казал някога, дори и да съществуваше такова
нещо, учените щяха да са длъжни да се съюзят и да го прикрият. То би разрушило единството на природата и множество други неща, без които учените не
могат да следват целите си. Но ако на този определен човек му беше показано
нещо, което като учен би могъл да стори с телепатията, той може би не само
9

Артър Балфър, британски консерватор, автор на The Foundations of Belief: Being Notes Introductory to the
Study of Theology (New York: Longmans, Green & Co, 1895) – бел. прев.

10

Джон Хенри Нюман (1801–1890), английски философ, католик и църковен деятел – бел. прев.
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щеше да разучи доказателството, но и да го сметне за достатъчно убедително. Същият този закон, който логиците биха ни наложили – ако мога да нарека
логици тези, които тук биха изключили нашата желателна природа – е базиран
изключително на тяхното естествено желание да изключат всички елементи,
за които в професионалния си ангажимент на логици те не могат да намерят
никаква употреба.
Очевидно е следователно, че нашата неинтелектуална природа влияе на нашите
убеждения. Съществуват чувствени уклони и воления, някои от които се появяват преди, а други – след вярата, и само тези последните са, които идват прекалено късно. Но те не се появяват прекалено късно, ако предходната дейност
на чувствата е била отправена в същата посока. Въпреки че е безпомощен, аргументът на Паскал в този случай изглежда добра спойка, последна стъпка към
усъвършенстването на нашата вяра в месите и светената вода. Състоянието
на нещата очевидно съвсем не е просто и чистото разбиране и логиката не са
единствените неща, които в действителност пораждат нашите убеждения.
4. След като вече сме разпознали това смесено положение на нещата, следващата ни задача е да се запитаме дали то е просто осъдително и патологично, или
напротив, трябва да го считаме за един нормален елемент на нашата преценка.
Казано накратко, позицията, която защитавам, е следната: Нашата чувствена природа не само може закономерно, но и трябва да разрешава опции между
пропозиции винаги, когато става дума за естествени опции, които по своята
природа не могат да бъдат решени на чисто интелектуални основания. Защото
да се каже „Не решавайте и оставете този въпрос отворен!” е само по себе
си едно чувствено решение – точно като решението „за” или „против”, което е
натоварено със същите рискове за загуба на истината. Изразена абстрактно
по този начин, тезата ми, вярвам, съвсем скоро ще се изясни. Най-напред обаче
е нужно да свърша още малко предварителна работа.
5. Ще се забележи, че с оглед целите на тази дискусия ние стъпваме на „догматична” основа – имам предвид основа, която не взима предвид систематичния
философски скептицизъм. Ние съзнателно опитваме да изградим постулата, че
съществува истина и че съдбата на нашето съзнание е да я придобие, въпреки
че скептикът няма да стори това. Следователно в тази точка ние окончателно
се разделяме с него. Но вярата, че съществува истина и че нашето съзнание
е способно да я постигне, може да се удържи по два начина. Можем да говорим
за емпиричен и за абсолютен начин за удържане на вярата. По този въпрос абсолютистите ще кажат, че ние не само сме способни да постигнем познание
за истината, но и да знаем кога сме го постигнали. Емпириците пък смятат,
че макар да сме способни да постигнем истината, ние не можем безпогрешно
да знаем кога сме я постигнали. Едно е да познаваме нещо определено, съвсем
друго – да знаем, че знаем. Някой може да се придържа към първото положение
като възможно без второто. Оттук емпириците и абсолютистите, макар да не
са скептици в обичайния философски смисъл на думата, демонстрират твърде
различни степени на догматизъм в живота.
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Ако се обърнем към историята на мненията, ще забележим, че емпирическата
тенденция е имала широк превес в науката, докато в сферата на философията
абсолютистката тенденция е наредила всичко по своя си начин. Наистина, характерното задоволство, което се излъчва от различните философии, се състои
главно в усещането на всяка следваща школа или система за някаква нова фундаментална сигурност. „Другите философии са сбор от мнения, в по-голямата
си част неверни. Моята философия дава една отправна позиция завинаги”. Кой
не разпознава тук ключовата забележка на всяка система, заслужаваща да носи
това име? За да бъде изобщо система, една система трябва да бъде затворена,
изменяема в едно или друго отношение на случаен принцип, но никога в основните си постановки!
Схоластическата ортодоксия – към която следва да се обърне всеки, който предпочита да се занимава с ясни твърдения – е разработила по красив начин това
абсолютистко убеждение в така наречената „доктрина за обективното доказателство”. Ако например аз не съм способен да се съмнявам, че сега стоя пред
вас, че две е по-малко от три или че ако всички хора са смъртни, то и аз също
съм смъртен, това се дължи на факта, че тези неща просветляват интелекта
ми по един неустоим начин. Последната опора на това обективно доказателство, присъщо за определени пропозиции, е adaequatio intellectus nostri cum re11.
Сигурността, която тази опора съдържа, включва в себе си една aptitudinem ad
extorquendum certum assensum12 относно дадената истина, a относно субекта
една quietem in cognitione13 веднага след възприемането на обекта, така че не
остава никакво място за съмнение. В целия този процес не функционира нищо
друго освен entitas ipsa14 на обекта и entitas ipsa на съзнанието. Ние, невежите
модерни мислители, не обичаме да говорим на латински – всъщност ние не обичаме да говорим изобщо със строги термини. Но в основата на състоянието на
собственото ни съзнание стои нещо точно такова всеки път, когато се поддадем безкритично. Вие вярвате в обективното доказателство и аз също вярвам
в него. За някои неща се чувстваме съвсем сигурни – знаем и знаем, че знаем.
Има нещо, което прави връзка в нас, камбана, която удря дванадесет в момента,
в който стрелките на нашия душевен часовник преминават циферблата и съвпадат на дванадесетия час. Най-големите емпирици сред нас са само емпирици
по рефлексия. Оставени на инстинктите си, те догматизират като незаблудими
папи. Когато клифърдовците ни говорят колко греховно е да бъдеш християнин въз основа на подобно „недостатъчно доказателство”, недостатъчността
е всъщност последното нещо, което ги занимава. За тях доказателството е
напълно успешно, само че има обратна сила. Те вярват до такава степен в антихристиянския порядък на Вселената, че за тях не съществува жива опция –
християнството, от самото си начало, е мъртва хипотеза.
6. Но сега, щом всички сме такива инстинктивни абсолютисти, как следва да
11

Съответствие на нашия интелект с действителността (лат.) – бел. прев.

12

Склонност за получаване [букв. „изтръгване”] на непоколебимо съгласие (лат.) – бел. прев.

13

Успокоеност в познавателната способност (лат.) – бел. прев.

14

Тук и в края на изречението – „самата същност” (лат.) – бел. прев.
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се отнасяме към този факт в качеството си на студенти по философия? Дали
ще го възхвалим и подкрепим? Или ще го третираме като слабост на нашата
природа, от която, ако ни е възможно, трябва да се освободим?
Аз искрено вярвам, че втората посока е тази, която като рефлексивни натури
трябва да следваме. Обективното доказателство и сигурността несъмнено са
много крехки идеали, с които можем да си поиграем, но къде на тази планета
могат да се открият? Следователно аз самият съм завършен емпирик в рамките на собствената си теория за човешкото познание. Аз със сигурност живея
чрез практическата вяра, че ние трябва да извършваме опит и да премисляме
опита си, защото това е единственият път, по който нашите мнения могат да
стават по-истинни. Но да се придържам към кое да е от тях – без значение кое
точно, сякаш то никога не би могло да бъде претълкувано или коригирано – намирам за изключително погрешно отношение и смятам, че в такъв случай цялата
история на философията напълно би ме изтощила. Съществува само една неразрушимо вярна истина и това е истината, която пироническият скептицизъм
запазва стабилна – истината, че настоящият феномен на съзнанието съществува. Това обаче е само отправна точка на познанието, просто признаване на
едно нещо, за което тепърва ще се размишлява. Различните философии са само
многобройни опити да се изрази какво всъщност представлява това нещо. И ако
ние се обърнем към библиотеките си, какво несъгласие откриваме! Къде бива
намерен един със сигурност истинен отговор? Извън абстрактните пропозиции
на сравнение (като например, че две и две е същото като четири), пропозиции,
които сами по себе си не ни казват нищо за конкретната реалност, ние не сме
в състояние да открием нито една пропозиция, която някой е считал за очевидно
сигурна и която не е била обявена за неистинна или поне откровено изпитана от
другиго. Преминаването отвъд аксиомите на геометрията – съвсем искрено, не
на шега – от страна някои наши съвременници (като Цьолнер15 и Чарлз Хинтън16)
и отхвърлянето на цялата Аристотелова логика от страна на хегелианците са
фрапантни примери в това отношение.
Никога не е било постигано съгласие относно един конкретен тест за това,
което е действително истинно. Някои правят критерия външен за момента на
възприятието, влагайки го или в Откровението, или в consensus gentium17, или
в инстинктите на сърцето, или в систематизирания опит на расата. Други
правят момента на възприятието тест за самия себе си – например Декарт
с неговите чисти и обособени идеи, гарантирани от върховната истинност на
Бога, Райд с неговото common sense и Кант с неговите форми на синтетични
съждения a priori. Немислимостта на противоположното, способността да се верифицира посредством усещането, притежаването на пълно органично единство
на отношение със самото себе си, осъзнавано в момента, когато едно нещо е
своето друго – това са стандарти, които, както се полага, са били използвани. Толкова радващото обективно доказателство никога не триумфира там. То
15

Карл Фридрих Цьолнер (1834–1882), немски математик, физик и астроном – бел. прев.

16

Чарлз Хауърд Хинтън (1853–1907), британски математик – бел. прев.

17

Съгласието на народите (лат.) – бел. прев.
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представлява просто една симпатия или Grenzbegriff,18 която маркира безкрайно
далечния идеал на нашия живот в мисленето. Да се твърди, че някои определени
истини го притежават, е все едно просто да се каже, че когато вие ги смятате за истинни и те са истинни, тогава тяхното доказателство е обективно,
а в противен случай – не. Но на практика убеждението, че доказателството,
което някой предлага, принадлежи към вида на обективните доказателства,
представлява само едно субективно мнение, прибавено към многото други. Защото колко противоречиво войнство от мнения само са заявявали обективното
доказателство и абсолютната сигурност! Светът е съвършено рационален –
неговото съществуване е просто брутален факт; съществува Бог-личност –
това е нещо немислимо; съществува екстраментален физически свят, който
се познава непосредствено – съзнанието познава само собствените си идеи;
съществува морален императив – дългът е само резултат от желанията; всеки
човек притежава един постоянен духовен принцип – има само непостоянни състояния на съзнанието; съществува безкрайна верига от причини – съществува
една абсолютна първа причина; вечна необходимост – свобода; цел – никаква
цел; първоначално Единно – първоначално Множествено; универсален континуитет – същностна разпокъсаност на нещата; безкрайност – никаква безкрайност. Съществува това, съществува онова. Наистина, не съществува нищо,
което някой да не е смятал за абсолютно вярно, докато неговият съсед го е
считал за абсолютно погрешно. И нито един абсолютист изглежда никога не
се е замислял, че проблемът може да си остане същностен завинаги и че интелектът, дори непосредствено схващайки истината, може да не получи никакъв
безпогрешен сигнал дали това тук е истина или не. Всъщност, когато човек си
спомни, че най-шокиращото практическо приложение в живота на доктрината
за обективната сигурност са били съзнателните усилия на свещения орден на
Инквизицията, той се чувства по-слабо изкушен от всякога да се вслуша в тази
доктрина с уважение.
Но моля, сега обърнете внимание, че когато, подобно на емпирици, ние се откажем от доктрината за обективната сигурност, с това ние не се отказваме
от стремеж или надежда за самата истина. Ние все още основаваме вярата си
върху нейното съществуване и все още сме убедени, че можем да спечелим една
винаги по-добра позиция спрямо, нея като продължаваме систематично да събираме преживявания и да мислим. Голямата ни разлика със схоластика се състои
в гледните точки. Силата на неговата система е в принципите, в началото, в
изходната точка на мисълта му. За нас силата е в резултата, в заключението,
в крайната цел – не откъдето идва, но накъдето води взимането на решение. За
един емпирик няма значение от какъв източник идва хипотезата. Той може да я е
придобил честно или чрез измама, може да са му я прошепнали чувствата или да
я е предложил случаят. Но ако цялостният поток на мисленето я потвърждава,
това е, което емпирикът има предвид по отношение на нейната истинност.
7. Още една забележка – кратка, но важна – и свършваме с предварителните
уговорки. Що се отнася до мнението, съществуват два начина да схващаме сво18

Гранично понятие (нем.) – бел. прев.
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ята роля – два съвършено различни начина, за разликата между които теорията
на познанието изглежда проявява доста слаба загриженост. Трябва да знаем
истината и трябва да избягваме грешката – това са нашите първи и велики
заповеди като бъдещи носители на знание. Това обаче не са два начина да се
изрази една и съща заповед. Това са два отделни закона. Въпреки че наистина
може да се случи така, че когато приемаме истината А, ние избягваме като
случайно следствие неистината Б, все пак изключително рядко се случва с простото отхвърляне на Б по необходимост да приемем А. Възможно е, избягвайки Б,
да попаднем в други заблуждения – В или Г, лоши точно колкото Б. Можем също
да отхвърлим Б, като изобщо не приемем нищо, дори и А.
„Вярвайте на истината!”, „Избягвайте грешката!” – виждаме, че това са два
съдържателно различни закона. Като избираме между тях, ние можем в крайна
сметка да оцветим по различен начин целия си интелектуален живот. Можем
да приемем търсенето на истината за водещо, а избягването на грешката за
второстепенно – или пък, напротив, да считаме избягването на грешката за понеобходимо и да оставим истината да опита шанса си. Клифърд – поучителният
пасаж, който цитирах – ни насърчава за втория вариант. Не вярвайте на нищо,
казва ни той, по-добре е да въздържате съзнанието си, отколкото да се въвлечете в ужасния риск да вярвате на лъжи поради възприемане на недостатъчни
доказателства. От друга страна, вие можете да смятате, че рискът от попадане в грешка е нещо изключително дребно в сравнение с благословението на
реалното знание и да бъдете готови по-скоро да се заблуждавате многократно
в процеса на изследване, отколкото безкрайно да отлагате шансовете си за
постигане на истината. Самият аз намирам за невъзможно да следвам Клифърд. Ние трябва да помним, че този усет за нашата роля относно истината и
грешката е при всички случаи израз на нашата чувствена природа. Погледнато
биологически, нашето съзнание е пригодено да схваща както невярното, така и
вярното, и този, който казва „По-добре да няма никаква вяра, отколкото да се
вярва на една лъжа!”, разкрива единствено доминиращия си личен ужас от това
да бъде измамен. Той може да проявява критичност към много свои желания и
страхове, но безпрекословно се подчинява на този страх. Той не може да си
представи никого, който да постави под съмнение принуждаващата му сила. Що
се отнася до мен, аз също изпитвам ужас от това да бъда измамен, но вярвам,
че на човек в този свят могат да му се случат и по-лоши неща. Тъй че въодушевлението на Клифърд ми изглежда напълно фантастично. То прилича на някаква обща информация за войниците, че е по-добре завинаги да стоят настрана
от бойното поле, отколкото да рискуват да бъдат ранени дори един-единствен
път. По този начин не се печели победа над врага или над природата. Нашите
грешки със сигурност не са толкова ужасяващо големи. В един свят, където
сме сигурни, че ще ги допуснем въпреки цялата си предпазливост, една обща
лекота на сърцето изглежда по-здравословна от прекомерната нервност поради
вероятността да сбъркаме. Във всеки случай това изглежда подхожда на един
философ емпирик.
8. И сега, след цялото това въведение нека преминем направо към въпроса.
Казах – и сега го повтарям – че ние фактически не само виждаме как нашата
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чувствена природа вътре в нас влияе на нашите мнения, но и че съществуват
някои опции между мнения, в които това влияние трябва да бъде считано като
едновременно недоказуем и законен детерминант на нашия избор.
Опасявам се, че някои от вас, моите слушатели, ще предусетят опасност и ще
нададат недружелюбно ухо. Би трябвало да сте признали като необходими две
първоначални стъпки на чувството – първо, трябва да мислим така, че да избягваме заблуждението, и второ, трябва да разсъждаваме по такъв начин, че да
постигнем истината. Но най-сигурният път до тези идеални придобивки, вероятно ще кажете вие, от този момент нататък няма нищо общо с чувствата.
Аз, разбира се, съм съгласен, доколкото го позволяват фактите. Винаги, когато опцията между изгубването и спечелването на истината не е значима, ние
можем да оставим настрана шанса да спечелим истината и да се спасим по
всякакъв начин от шанса да повярваме в една лъжа, като не вземем никакво
решение, докато не получим обективно доказателство. В научните въпроси случаят почти винаги е такъв. Дори в обичайните човешки работи нуждата да се
действа рядко е толкова належаща, че едно погрешно убеждение за действие да
е винаги за предпочитане пред изобщо никакво убеждение. Съдилищата наистина трябва да взимат решение съобразно най-доброто доказателство, налично в
дадения момент, защото работа на съдията е колкото да прави закона, толкова
и да утвърждава неговата сигурност. Както един образован съдия някога ми
беше казал, малък брой дела заслужават човек да се занимава дълго време с тях.
Важното е да можеш да ги разрешиш посредством някакъв приемлив принцип и
да ги приключиш. Но в нашите дела относно обективната природа ние очевидно
записваме, а не произвеждаме истината, и решения в името на това да се реши
бързо и да се премине към следващата задача биха били съвсем не на място.
В цялото богатство на физическата природа фактите са такива, каквито са,
съвсем независимо от нас и за тях рядко съществува някаква толкова спешна
нужда, че да е необходимо да се поемат рисковете от заблуждение чрез приемането на някаква незряла теория. Тук въпросите са винаги тривиални опции,
хипотезите едва ли са живи – поне не за нас, зрителите – изборът между приемането на истината и заблуждението рядко е принуждаващ. В крайна сметка
какво значение има за повечето от нас дали разполагаме с теорията на рентгеновите лъчи, дали вярваме в потока на съзнанието, или имаме някакво убеждение
относно причината за състоянията на съзнанието? Няма никакво значение. За
нас тези опции не са принуждаващи. Във всеки случай е по-добре да не ги правим
такива, а да претегляме доводите „за” и „против” с безразлична ръка.
Разбира се, тук говоря за чисто разсъдъчното съзнание. За целите на откривателството подобно безразличие е препоръчително в по-малка степен и науката
щеше да е далеч по-малко напреднала, отколкото е в момента, ако страстното
желание на отделните личности да потвърдят собствените си вярвания беше
държано вън от играта. Вижте например прозорливостта, която днес показват
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Спенсър19 и Вайсман20. Ако пък искате едно изследване да бъде напълно безсмислено, вие трябва, в крайна сметка, да вземете човек, който не изпитва никакъв
интерес относно каквито и да било резултати – това е увереният некадърник,
позитивният глупак. Най-полезният изследовател е чувствителният наблюдател, този, чийто пламенен интерес към едната страна на въпроса е балансиран
от умерена нервност поради опасност да бъде измамен. Науката е организирала
тази нервност в една стандартна техника – т.нар. метод на верификацията.
Тя се е влюбила в този метод до такава степен, че някой би могъл да реши,
че е престанала да се грижи за истината. Нея я интересува само технически
верифицираната истина. Истината на истините би могла да се появи в проста утвърдителна форма и науката би отказала да  обърне внимание. Подобна
истина, би настоявала тя заедно с Клифърд, би била открадната с цената на
пренебрегване на нейния дълг към човечеството. Човешките чувства обаче са
по-силни от техническите правила. Le coеur a ses raisons, както казва Паскал,
que la raison ne connait pas21. Колкото и безразличен към всичко освен към голите
правила на играта да бъде арбитърът – абстрактният интелект, всеки един от
отделните играчи, които му предоставят материали, за които да отсъжда, е
обикновено влюбен в някаква специална, своя собствена домашна „жива хипотеза”. Но нека все пак се съгласим, че всеки път, когато не е налице принуждаваща опция, наш идеал трябва да бъде безчувствено отсъждащият интелект без
„домашни хипотези”, който да ни предпазва от заблуждение.
Възниква следващият въпрос: съществуват ли сред нашите спекулативни въпроси принуждаващи опции и можем ли – като хора, които най-малкото се интересуват от позитивното спечелване на истината в същата степен, както и от
простото избягване на заблуждението – винаги да чакаме безнаказано, докато
се появи някакво обективно доказателство? Изглежда a priori невероятно истината да бъде така приятно пригодена към собствените ни нужди. В огромния
ресторант на природата кейковете, маслото и сиропът рядко се появяват като
такива и дори рядко оставят чиниите чисти след себе си. Ние наистина би
трябвало да гледаме на тях с научно подозрение, ако все пак го правеха.
9. Моралните въпроси веднага се представят като такива, чието значение не
може да чака емпирично доказателство. Един морален въпрос не е въпрос за
това, което съществува емпирично, а за това, което е добро или би било добро,
ако съществуваше. Науката може да ни каже какво съществува, но за да оценим
предимствата на това, което съществува, и на това, което не съществува, ние
трябва да попитаме сърцето си, както казва Паскал, а не до науката. Самата
наука се допитва до сърцето, когато твърди, че безкрайното изясняване на
фактите и коригирането на погрешните убеждения представляват върховните
блага за човека. Предизвикайте това твърдение – науката може или да го повтаря пророчески, или да го докаже чрез изтъкване на други видове блага, които се
дължат на подобно изясняване и коригиране и които, в крайна сметка, декларира
19

Хърбърт Спенсър (1820–1903), английски философ и социолог – бел. прев.

20

Фридрих Леополд Аугуст Вайсман (1834–1914), немски биолог еволюционист – бел. прев.

21

Сърцето си има свои причини, за които разумът не знае (Блез Паскал, Мисли) (фр.) – бел. прев.
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човешкото сърце. Въпросът дали изобщо да имаме някакви морални убеждения
или не се решава от нашата воля. Правилни ли са нашите морални предпочитания, или са погрешни, не са ли те някакви странни биологични феномени, които
правят нещата добри или лоши за нас, докато сами по себе си нещата остават безразлични? Как може тук вашият чист интелект да вземе решението?
Ако вашето сърце не желае един свят на морална реалност, вашата глава със
сигурност няма да ви накара да го приемете. Мефистофелският скептицизъм
наистина ще задоволи игровите инстинкти в главата ни много повече от всякакъв ригоричен идеализъм. Някои хора, дори още студенти, са така естествено
коравосърдечни, че моралистичната хипотеза за тях никога не е била жива и в
тяхното високомерно присъствие пламенният млад моралист се чувства странно неспокоен. Проявата на знанието е на тяхна страна, тази на наивитета и
лековерието – на негова. И все пак в своето нечленоразделно сърце той разбира, че не е лековерник и че съществува среда, в която (както казва Емерсън22)
целият ум и интелектуалното превъзходство на онези не са нищо повече от
хитростите на лисицата. Моралният скептицизъм не може да бъде опроверган
или оправдан от логиката повече от интелектуалния скептицизъм. Когато ние
се придържаме към това, че има истина – от какъвто и да било вид, – ние правим това с цялата си природа и се решаваме да приемем резултата. Скептикът
също възприема отношението на съмнение с цялата си природа. Кой от нас
обаче е по-мъдрият – това знае само Всезнанието.
Обърнете се сега от тези общи въпроси за доброто към един определен клас
фактически въпроси – въпроси, засягащи личните отношения, състоянията на
съзнанието между двама души. Да кажем, „Харесвате ли ме или не?”. В безброй
много случаи дали ме харесвате или не зависи от това дали съм склонен на компромиси, дали желая да предположа, че вие трябва да ме харесвате, и дали ви
вдъхвам доверие и надежда. Първоначалната вяра в съществуването на вашето
положително отношение е това, което в подобни случаи предизвиква вашето положително отношение. Но ако запазя дистанция и откажа да измина и един инч,
докато не получа обективно доказателство, докато вие не сте извършили нещо
подходящо ad extorquendum assensum meum,23 както биха казали абсолютистите,
в девет от десет случая вашето положително отношение никога няма да дойде.
Колко много женски сърца са били победени от чисто и просто непримиримото
настояване на някой мъж, че те трябва да го обичат! Той няма да приеме хипотезата, че те не го обичат. Тук желанието за определен вид истина работи за
осъществяването на тази истина. По същия начин става и в неизброимо количество други случаи. Кой получава повишения, бонуси, ангажименти, ако не човекът,
в живота на когото те изпълняват ролята на живи хипотези, който жертва
други неща заради тях още преди да са се случили, и поема рискове заради тях
предварително? Неговата вяра действа върху силите над него като призив и
сама извършва собствената си проверка.
Един обществен организъм от какъвто и да било вид, голям или малък, е това,
22

Ралф Уолдо Емерсън (1803–1882), американски поет и писател – бел. прев.
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За получаване на съгласието ми (лат.) – бел. прев.

112

2009 / брой 10 (45) Есен

което е, защото всеки негов член изпълнява своята роля с упование, че останалите ще сторят същото. Всеки път, когато един желан резултат се постига
чрез общата работа на много независими личности, неговото осъществяване е
резултат от първоначалната вяра един в другиго на тези, които са непосредствено засегнати. Едно правителство, армия, търговска система, един кораб,
колеж или спортен отбор съществуват при това условие, без което не само
нищо не се постига, но дори и не се предприема. Цял влак с пътници – достатъчно смели всеки сам за себе си – може да бъде лесно покушен от неколцина похитители, само защото последните разчитат един на друг, докато всеки пътник
се страхува, че ако направи опит да се съпротивлява, ще бъде застрелян, преди
някой да го подкрепи. Ако вярвахме, че всички пътници ще станат едновременно
с нас, всеки един от нас щеше да стане поотделно и покушенията на влакове
никога нямаше дори да се замислят. Следователно има такива случаи, в които
един факт изобщо не може да се осъществи, освен ако не е налице някаква предварителна вяра в неговото съществуване. Доколкото вярата в един факт може
да съдейства за осъществяването на този факт, то безумна би била логиката,
според която изпреварването на научното доказателство от вярата е „найдолният тип неморалност”, в която едно мислещо същество може да изпадне.
Все пак такава е логиката, чрез която нашите научни абсолютисти желаят да
регулират живота ни.
10. Тъй че ако истината зависи от личното ни действие, то вярата, основана на
желание, със сигурност е нещо законно и вероятно необходимо.
Но все пак, ще каже някой, всичко това са човешки детинщини и нямат нищо
общо с големите космически въпроси, например с въпроса за религиозната вяра.
Нека се спрем на това. Религиите се различават толкова много по своите съпътстващи белези, че ние трябва да обсъдим религиозния проблем изключително
общо и широко. Какво разбираме под религиозни хипотези? Науката казва, че нещата са; моралът – че едни неща са по-добри от други. Религията казва главно
две неща.
Първо, тя казва, че по-добрите неща са дълговечните и трайните – онези неща
във Вселената, които, така да се каже, полагат основния камък и изричат пос
ледната дума. „Съвършенството е вечно” – тази фраза на Шарл Секретан24 изглежда е един подходящ начин да се изкаже това първо твърдение на религията,
което очевидно изобщо не може да се провери научно.
Второто твърдение на религията е, че за нас ще бъде още по-добре, ако приемем първото  твърдение за истинно.
Нека сега видим какви са логическите елементи на тази ситуация, ако хипотезата на религията е действително истинна и в двете си направления. (Разбира
се, ние трябва да признаем тази възможност в изходния пункт. Ако изобщо въп
росът ще се обсъжда, то той трябва да съдържа някаква жива опция. Ако за
някои от вас религията е хипотеза, която не може да бъде истинна в никаква
24

Шарл Секретан (1815–1895), швейцарски философ – бел. прев.
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жива възможност, тогава не е необходимо да продължавате нататък. Аз говоря
единствено за обратния случай.) Подхождайки по този начин, ние забелязваме
най-напред, че религията е значима опция. Ние би трябвало да спечелим чрез
нашата вяра или да загубим чрез невярването си едно значително благо. На второ място, доколкото става въпрос за такова благо, религията е принуждаваща
опция. Ние не можем да избегнем проблема, оставайки скептични в очакване на
повече светлина, защото, макар да избягваме грешката, ако тя не е истинна,
ние губим това благо, ако тя е истинна, със същата степен на сигурност, както ако положително изберем да не вярваме. Все едно един мъж непрекъснато да
се двоуми дали да предложи на дадена дама да се омъжи за него само защото
не е напълно сигурен, че тя ще бъде ангел, след като я пусне в дома си. Нима
той няма да се откаже от дадената в случая възможност-ангел точно толкова решително, колкото и от това да се ожени за някоя друга? Скептицизмът
следователно не е избягване на опцията. Той е опция на определен отделен вид
риск. По-добре рискувайте да загубите истината, отколкото да изпаднете в
грешка – такава е точната позиция на вашия гонител на вярата. Той разиграва своя залог в същата степен, както и този, който вярва. Той се подсигурява
срещу религиозната хипотеза точно както вярващият подсигурява религиозната хипотеза. Насаждането на скептицизма като позиция до намирането на
„достатъчно доказателство” за религията е следователно все едно да се каже,
че е по-добре и по-мъдро да се поддадем на страха си, че тя може да се окаже
неистинна, отколкото на надеждата, че може да е истинна. Тук значи не става дума за противопоставяне на интелекта срещу всички чувства. Тук става
дума за интелекта заедно с едно чувство, което полага неговия закон. И какво
в крайна сметка обуславя върховната мъдрост на това чувство? Заблуждение
срещу заблуждение – какво може да докаже, че заблуждението чрез надежда е
многократно по-лошо от заблуждението чрез страх? Аз например не виждам
никакво доказателство и просто отказвам да се подчиня на повелята на учения
да избера неговата опция, при положение че моят собствен залог е достатъчно
голям, за да ми даде правото да избера своя собствена форма на риск. Ако религията е истинна и доказателството за това беше недостатъчно, аз пак не бих
желал, налагайки вашия гасител върху природата си – която, струва ми се, има
някакво отношение към цялата тази работа, – да унищожа едничкия си шанс да
застана на печелившата страна в живота. Шанс, който, разбира се, зависи от
личното ми желание да поема риск да действам така, все едно моята чувствена
потребност да възприемам религиозно света е пророческа и правилна.
Всичко това се основава на предположението, че действително е възможно моето чувство да се окаже пророческо и правилно и че дори за нас, които обсъждаме проблема, религията е жива хипотеза, която може да се окаже истинна.
Освен това за повечето от нас религията отива още по-нататък, като по този
начин прави забраната на активната вяра дори още по-нелогична. Нашите религии представят по-съвършения и по-вечния аспект на Вселената като имащ
персонална форма. Ако ние сме религиозни, то Вселената за нас вече не е то, а
Ти, и всяко отношение, което е възможно между две личности, е възможно и тук.
Въпреки че от една страна например, представляваме пасивни частици на вселената, от друга страна, ние показваме автономия на любопитството, сякаш
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сме един вид малки активни центрове сами за себе си. Също така ние усещаме,
че склонността към религията е оставена като че ли на добрата ни воля, че
доказателството можем завинаги да оставим настрани, освен ако не направим
компромис относно хипотезата. Да вземем една тривиална илюстрация. Точно
както един изолиран в определена компания човек, който изисква сигурност във
всяко действие и не вярва на думите на никого без ясно доказателство, би се
лишил посредством подобна суета от всички социални награди, които може да
спечели по-доверчивият дух – така и тук един човек, който се затваря в свирепа
логичност и се опитва да накара боговете, щат не щат, да му дадат познание
или изобщо да не му дадат, може да се лиши от единствената си възможност
да опознае боговете. Това чувство – неясно кога предизвикано у нас – че ние
изпълняваме във вселената най-значимата служба, на която сме способни, като
вярваме в съществуването на боговете – макар обратното да е по-лесно както за логиката, така и в живота ни – изглежда част от живата същност на
религиозната хипотеза. Ако хипотезата беше истинна във всички свои части,
включително и тази, тогава чистият интелектуализъм, със своята забрана
да се ръководим от желанието си, би се превърнал в абсурд и едно участие от
страна на чувствената ни природа би се изисквало с необходимост. Ето защо,
първо, аз не виждам начин да приема агностичните правила за търсенето на истината или пък да се съглася доброволно да държа чувствената си природа вън
от играта. Не мога да сторя това поради простата причина, че едно правило за
мислене, което абсолютно ме предпазва от признаване на определен вид истини,
ще бъде ирационално в случай, че тези истини действително съществуват. Това
според мен са алфата и омегата на формалната логика на ситуацията, независимо за какви истини става дума.
Признавам, че не виждам начин тази логика да бъде избегната. Тъжният опит
ме кара да се страхувам, че някои от вас може би все още се притесняват
радикално да утвърдят заедно с мен in abstracto нашето право да вярваме на
свой собствен риск във всяка хипотеза, която е достатъчно жива, за да изкуши волята ни. Все пак подозирам, че ако това е така, то е, защото вие сте
напуснали абстрактната логическа гледна точка и мислите, вероятно без да го
осъзнавате, за някаква конкретна религиозна хипотеза, която за вас е мъртва.
Свободата „да вярваме това, което желаем”, вие прилагате върху очевидното
суеверие. Вярата, за която мислите, е тази, за която ученикът беше казал:
„Вяра е да вярваш в нещо, за което знаеш, че не е вярно”. Мога само да повторя,
че това е погрешна интерпретация. In concreto свободата да вярваш може да
покрие само живи опции, които интелектът на индивида не може самостоятелно да разреши. А живите опции никога не изглеждат абсурдни на този, който
трябва да ги прецени. Когато погледна на религиозния въпрос така, както той
в действителност е поставен пред конкретни хора, и когато мисля за всичките
възможности, които той на теория и на практика включва в себе си, тогава
заповедта да поставим спирачка на сърцето, инстинктите и куража си и да
чакаме, докато интелектът и чувствата ни, действайки заедно, се наситят
с достатъчно доказателства – като междувременно постъпваме, разбира се,
така, сякаш религията не е истинна – тази заповед, твърдя, ми изглежда найстранният идол, който някога е бил изработван във философската пещера. Може
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би щяхме да имаме извинение, ако бяхме схоластици абсолютисти. Ако имахме
безпогрешен интелект и обективна сигурност, може би щяхме да изпитваме угризения, че не се доверяваме изключително, че не се съобразяваме с последната
дума на такъв съвършен орган на познанието. Но ако сме емпирици, ако вярваме,
че в нас не бие никаква камбана, която ни казва със сигурност, че сме схванали истината, тогава изглежда някаква празна фантасмагория да проповядваме
толкова тържествено нашето задължение да се съобразяваме с камбаната. Ние
наистина можем да чакаме камбаната – надявам се, не мислите, че аз отричам
това – но ако постъпим така, правим го на свой риск в същата степен, както и
ако вярваме. Във всеки случай ние действаме и поемаме своя живот в собствените си ръце. Никой от нас не бива да налага забрани на останалите, нито пък
трябва да разпространява заблуждения. Напротив, трябва взаимно да уважаваме
духовната си свобода. Само така ще помогнем на интелектуалната република.
Само така ще добием дух на вътрешна толерантност, без която всяка външна
толерантност е бездушна и в която е славата на емпиризма. Само така ще живеем и ще позволяваме да се живее – както в сферата на теоретичното, така
и в тази на практическото.
Започнах с препратка към Фицджеймс Стивън. Нека завърша с цитат от него:
„Какво мислите за себе си? Какво мислите за света? (...) Това са въпроси, с които всеки трябва да се справи така, както намери за добре. Те са загадките на
Сфинкса и по един или друг начин ние трябва да ги решим. (...) Във всички важни
преходи на живота ни се налага да се спуснем в тъмното. (...) Ако решим да оставим гатанките нерешени, това е един избор. Ако се колебаем в отговора си,
това също е избор. Но какъвто и избор да направим, правим го на свой риск. Ако
един човек реши да се уповава изцяло на Бога и бъдещето, никой не може да го
възпре. Никой не може да покаже отвъд разумното съмнение, че той греши. Ако
един човек мисли по друг начин и постъпва съобразно това, което мисли, аз не
виждам кой би могъл да му покаже, че той е сгрешил. Всеки трябва да постъпва
така, както смята за най-добре. Ако греши, толкова по-лошо за него. Ние стоим
на планински проход сред прехвърчащи снежинки и заслепяваща мъгла, през която
долавяме отблясъци от пътя, които може би са измамни. Ако стоим неподвижно,
ще измръзнем от студ. Ако хванем грешния път, ще бъдем разкъсани на парчета. Не знаем със сигурност дали съществува правилен път. Какво трябва да
направим? „Бъди силен и имай кураж”. Действай за най-доброто, надявай се на
най-доброто и приеми това, което идва. (...) Ако смъртта поставя край на всичко, то тогава ние не бихме могли да я посрещнем по-добре”.
Превод: Мартин Осиковски
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Рени Йотова

Мълчанието на Бога във
филмовата естетика на
Ингмар Бергман1
Екзистенциалното безпокойство е основна тема в творчеството на шведския
кинорежисьор, носител на три награди „Оскар” между 1961 и 1984. Ингмар Берг
ман (1918–2007) е роден в семейството на лутерански свещеник, възпитан в
християнски добродетели и вярващ в Бога до осемнадесетата си година, когато
се влюбва в съседско момиче – еврейка. Годината е 1936. Един ден семейството
изчезва, депортирано е в концентрационен лагер. Бергман е дълбоко възмутен
от ненамесата и липсата на протест от страна на християните, живеещи
в селото, били те протестанти или католици. Попитал баща си дали „Бог се
вълнува” от любовта на младежа. Баща му отговорил, че „Бог има други, поважни дела от любовните истории на младежите”. Бергман заявил, че тогава и
той възнамерява да спре да се интересува от Бога. Тази история е разказана
в Летни игри (Sommarlek) и сякаш е първопричината за тревожното питане:
„Къде е Бог, има ли го, ако не се намесва?”. Трилогията за „мълчанието на Бога”:
Като в огледало (1961), Причастието (1962) и Мълчанието (1963) е като вик към
пустото откъм Бог небе, оставил човека да живее в неискреност и лъжа и във
вечно терзание, породено от постоянните му страхове. Бог мълчи, Бог го няма,
със Своята ненамеса Той подлага на изпитание вярата и на най-правоверния,
потънал в самота и странно отчужден от самия себе си, разделен на плът и
дух, които не могат да се помирят.
1

Настоящият текст не обхваща цялостното творчество на Бергман и съзнателно не се спира на някои от найизвестните му филми като Седмият печат поради съображения от вътрешно единство на текста.
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Насилието – изпитание за вярата
Пред какъв житейски избор е изправен християнинът, когато се сблъска със
случайното насилие, непородено от нищо, чиста проява на жестокост, инкарнация на първичното зло, което превръща човека в примитивна сила? Ако детето
му бъде поругано, изнасилено, убито, как би могъл той да сдържи стихийния си
гняв, да не потърси отмъщение, да не извърши престъпление? Подобни въпроси поставя Бергман във филма си Изворът на девственицата (1960), който ни
пренася в Средновековието. Благочестивият християнин Тьоре живее в мир и
хармония, като любящ баща, който има само една дъщеря, Карин. Филмът започва със сутрешната молитва на всички членове от семейството и с появата на
слугинята Ингери, която раздухва огъня с пламтящи очи и демонично излъчване,
която също отправя молитви, но към своя бог Один. Езическите сили се борят
с християнството. Слугинята Ингери е извънбрачно, изоставено дете, която е
била изнасилена и забременява въпреки волята си. Виждаме я как моли бога Один
да  помогне. Като дълбоко вярващ християнин, фермерът Тьоре изпраща дъщеря
си Карин в църквата в съседното село, за да запали свещи за утреня. Девойката
е облечена в най-красивите си дрехи, в рокля, избродирана от петнадесет девственици. С нея ще тръгне Ингери, която  завижда и я мрази толкова силно, че
решава да  направи магия и поставя жаба в питката, която ще вземе със себе
си за из път. Преминавайки през гората, Карин среща трима козари, единият от
които е все още дете. Наивна и чистосърдечна, Карин сяда на поляната и поделя
с тях питката като фея в горския лес, убедена, че Бог я закриля. Двамата поголеми братя я изнасилват, а после събличат дрехите  пред ужасения поглед на
по-малкото братче. На сцената присъства и Ингери, която се е скрила зад един
храст с камък в ръка, готова да се притече на помощ на Карин, но не се намесва.
Късно вечерта Тьоре ще даде подслон в дома си на убийците на дъщеря си, без
да ги познава. Те предлагат на жена му да  продадат разкъсаната и окървавена
рокля на Карин, като я излъгват, че това е роклята на мъртвата им сестра. Когато научава истината, този изключителен християнин ще се превърне в освирепял звяр, жаден за мъст. Тьоре се втурва на двора, изтръгва с корените една
бреза и се самобичува с клоните. След това пречиства тялото си с ритуално
миене, за да добие правото да пролее без угризения кръвта на похитителите на
дъщеря си. Изнасилването на девствената му дъщеря предизвиква дълбок вът
решен обрат у Тьоре, който ще го накара да загуби своята непорочност и ще
разклати вярата му в Бога, към Когото той се обръща гневно: „Господи, Ти си
видял! Видял си смъртта на това невинно дете, видя и моето отмъщение. И ги
допусна! Не Те разбирам! Не Те разбирам! Но моля за прошка! Не познавам друг
начин да се помиря със собствените си ръце, не познавам друг начин да продължа да живея”. Бащата отива много далеч в отмъщението си, защото убива
също и малкото братче, невинното дете, което е само мълчалив и безпомощен
свидетел на насилието на възрастните. Кръвта на девственицата трябва да
се изкупи с кръвта на невинното дете според закона на кръвното отмъщение.
Тьоре се заклева: „Обещавам Ти, Господи, че тук, където лежи тялото на единственото ми дете, заклевам Ти се: ще построя църква, за да изкупя греха си”. В
този миг се случва чудо и избликва извор на мястото, където лежи поруганото
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тяло на момичето. Ингери измива с водата от извора лицето си. Сякаш Бергман
иска да ни внуши, че смъртта може да доведе до нещо друго, че в страданието има смисъл. Изнасилването се оказва изпитание за вярата на бащата, за
неговата невинност и той осъзнава, че е способен да извърши убийство. Как
от любящ баща, дълбоко вярващ в Бога, героят се превръща в отмъстителен
и хладнокръвен убиец? Всъщност сякаш дъщерята ражда бащата, защото нейната трагична смърт унищожава у него измамната и изопачена представа за
един Бог, Който възнаграждава верните си поданици. Идолът е детрониран, а
избликналият извор символизира духовното вълнение, което обзема Тьоре. Но
изворът може да се приеме и като форма на възкресение и прошка. Той е като
проява на сакралното, на една сакрална реалност, мистичен акт, който разкрива
извора като нещо друго, ganz andere. Бергман ни показва ирационалната страна
на религията. Финалната сцена във филма, когато всички започват да се молят,
може да се тълкува и като разновидност на религиозния опит.
Човешките същества треперят от страх и тревога от това, което познават,
и още повече от това, за което не знаят. Изпитват своеобразен религиозен страх. Героите на Бергман са стъписани пред противоречието, с което
се сблъскват ежедневно: от една страна, религията им говори за един добър
и справедлив Бог, а от друга, те са постоянно в съприкосновение с една друга
действителност, в която властват насилието, заплахата от война, несправедливостта и самотата. Човекът е изправен пред своята нищета, изоставен на
произвола.
В Причастие (1962) пасторът преживява религиозна криза в търсене на лицето
на Бога. Томас е пропит от страх, преселедван от кошмарите в детството си,
когато се е чувствал изоставен, без майка, нито баща, в един мъртъв свят.
Признава, че родителите му са били изключително набожни и вярващи и че той
е искал да им угоди, макар и да не ги обичал истински. Така станал свещеник и
повярвал в Бога. Повярвал в един неправдоподобен Бог, в Който въплътил бащината инстанция. Образът на Бога се смесва с детския страх и желанието да
съхрани синовната си връзка. В това бащинско измерение на връзката с Бога
се крие не малка доза незрялост. Защото всъщност идеята за Бога е само
проекция на страха. Бергман нарича тази измамна представа за Бога „богаехо”, който не е нищо друго освен ехото на нашите страхове, на желанието ни
за щастие, на волята ни съдбата да ни предпази от беди. Бог се явява като
идол, който Томас си е създал, за да преодолее страха: „Закрилях го от живота
и светлината. Притисках го към себе си в мрака и самотата. Единственият
човек, който имаше право да види моя Бог, беше жена ми. Тя ме подкрепяше, насърчаваше, помагаше ми. [...] Аз не съм свещеник, а просяк, който се нуждае от
помощта Ти!” След смъртта на жена си Томас загубва измамния Бог, с който се
е самозалъгвал през годините. Подобен „бог-ехо” няма как да не остане мълчалив
и безмълвен пред нещастието. И когато човек остава сам, ехото утихва и се
превръща в „мълчание на Бога”:
Марта: Какво има, Томас?
Томас: Това не те засяга.
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Марта: Кажи ми все пак.
Томас: Мълчанието на Бога.
Марта (отнесено): Мълчанието на Бога?
Томас: Да (продължителна пауза). Мълчанието на Бога.
Когато Бог е бил неискреното въплъщение на желанията, когато те отшумят,
човек остава напълно сам и дори да иска да извика: „Да ме прости, Господ, че
не мислих достатъчно за Него”, единственият отговор, който може да получи,
е смазващото мълчание.
В Причастие героят е изправен пред едно морално насилие, което погубва вярата му, защото, попаднал в капана на собствените си терзания, наивно вярващ,
че може да тръгне по неведомите пътища Божии, той може само да възпроизвежда своя глас. Бог мълчи пред неискрените слова, а и човекът, пропит от
чувство за вина, не е способен да чуе Божието Слово. Чувството за вина се
проявява много силно както у Тьоре, така и у Томас. Жертвоприношение, към
което прибягват двамата герои с цел откупване, или жертвоприношение заради
прошката, но във всеки случай като заместител то е породено от едно дълбоко
убеждение за виновност. Но именно това чувство им пречи да чуят с нужната
простота Божието слово. То ги подтиква към насилие, но всъщност им пречи да
чуят осъдителните слова като освободителни.

Глъбинният свят на твореца
Когато вярващият се сблъска с мълчанието на Бога, той преживява един религиозен опит на изконна самотност, който е също и път към самопознание, и възможност да проникне в глъбините на душата си. За твореца обаче мълчанието
на Бога не е изпитание, а предизвикателство.
Когато Бергман става директор на Градския театър на Хелсингборг на 24-годишна възраст, той заявява, че неговият стремеж ще бъде да събужда безпокойство.
Творецът търси убежище в изкуството, където го преследват собствените
му демони, склонността към самоубийство, несполуките, невъзможността да
влезе в съприкосновение с Божественото. Във филма Към радостта свръхамбициозният и егоцентричен цигулар твърди, че „тайната на истинското изкуство
е да създава нещастие”. Изкуството загубва терапевтичната си функция, то
е разрушителна стихия: марионетките бленуват да се обесят на конците си,
артистът мегаломан е готов да погуби всяко човешко същество, за да удовлетвори собствените си амбиции.
Зрителят е свидетел на самотата на артиста в един свят, където истината
постоянно се крие. Достигнал до прозрение и с ясно съзнание за човешката
участ, Бергман създава образи на герои, пропити от съмнение, потънали в песимизъм, меланхолия и тъга, изгубили вярата си. Нищо в студения модерен свят
не може да ги утеши.
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Както вярващият се натъква на мълчанието на Бога, така творецът е стъписан пред мълчанието на творбата. Творбата мълчи пред твореца с нечисти
помисли, който не  е посветил цялата си душа, който мечате повече за слава,
отколкото за съвършенство. Цигуларят в Към радостта е тласкан от неискрен
порив за творчество, той се стреми към слава, а не към истинско усъвършенстване на своето изкуство, затова остава посредствен и вгорчава живота на
семейството си. И сякаш по силата на възмездието загубва жена си, прекрасно
създание, което неотлъчно му помага, жертва собствената си кариера на талантлива цигуларка, за да осигури уют в дома си, да създаде семейство. Когато
съпругът  потъпква от егоизъм и болна амбиция щастието, което има, го губи
по силата на неписания закон за възмездието.
Високомерен и горделив, творецът мисли, че може да си съперничи с Бога и да
създаде творба, по-велика от всичко създадено до момента. Той не води диалог с
Бога, а Му отправя предизвикателство, самонадеяно уверен в успеха си.
Алегория на отсъстващия Бог е цигуларят във Всички тези жени (1964), чието
лице не виждаме никога, но пред когото жените се подлагат на всевъзможни
унижения.
По този начин творецът основополага съперничеството, което го затваря в
обсебващ кръг на фантазии. Той знае, че няма нищо общо с поета в древноста,
който е бил смятан за вдъхновено създание, на което музите донасят творчес
ка енергия. Тази представа за вдъхновението би могла да се свърже с идеята,
че у поета са се вселили божествени сили, които го тласкат да твори, и това
вдъхновение е за него дар Божи. Неговата творба ще се роди с помощта на
външна сила, една свръхестествена сила, дошла отвън. У Бергман творецът е
пропаднал в глъбините на своя страх, самотност и разрушителен импулс. Той
няма откъде да получи озарение, нито вдъхновение, защото е тласкан от демонично начало, затова пред него творбата мълчи. Тя не може да бъде сакрално
пространство, тя не е цел, а средство за въздигане на „Аза”, затова героите творци на Бергман се раздират в едно екстатично творчество, което ги
тласка да се вглеждат в бездната, откъдето надникват единствено родени от
помрачения разум чудовища.

Чужд на себе си
Във филма Мълчанието тялото и душата са въплътени в две различни героини:
Ана символизира плътта и греховното желание, а Естер е превъплъщение на
интелекта. Бергман поставя въпроса за Бога чрез разделението на плътта и
духа. Двете женски начала воюват помежду си. Ана е управлявана от страстите си, но неспособна да обича. Разочарована от живота, тя намира убежище в
книгите. За разлика от Ана Естер отхвърля мъжете, но обича алкохола. Липсата
на плътско желание към противоположния пол при нея се компенсира с неосъзнато влечение към собствената  сестра. В същото време Естер отхвърля Ана.
Помежду им няма комуникация. Мълчанието компенсира липсата на комуникация.
Разговорите, които те провеждат, са всъщност монолози. Затворен в подобно
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мълчание, животът се е превърнал във „филм на пълното отчаяние”. Естер е
болна, състоянието  се влошава, тя храчи кръв. Но отказва каквато и да било
среща. Дните  минават в четене. Ана скучае, обсебена от секса, тя го практикува без чувства и емоции, сякаш се опитва да си докаже всеки път, че няма значение. Дълбоко нещастни, двете героини са всъщност чужденки на самите себе
си, изоставени от Бога, те се вглъбяват в своето мълчание, лишени от слово,
те се оказват неспособни да съществуват като цялостни личности, едната е
само механична плът, която търси първична наслада, а другата е безплътен дух,
който се затваря в себе си и никога няма да получи „знак”, който не принадлежи
на този свят, и следователно да намери покой за низвергнатата си душа.
В Като в огледало е показана една религиозна шизофрения. Бог се е вселил в едно
човешко същество, после го напуска и го оставя празно. За него не съществува
никаква възможност да продължи да живее в света. Карин потъва в лудостта,
от която вече не може да излезе. Тя стои зад вратата и мисли, че ще чуе глас,
който ще  отговори от другата страна. И когато вече е повярвала, че Бог ще
 се яви, това, което вижда, когато вратата се отваря и тя се взира отвъд
реалността, е един паяк. Бергман многократно е споделял, че паякът е за него
натрапливо създание, към което изпитва фобия още от детството си. Карин
е очаквала толкова дълго тази среща, имала е пълно доверие в Бога, Който 
изпраща в отговор този чудовищен паяк.
Мирча Елиаде представя в Сакралното и профанното2 пространствената нееднородност, в която живее религиозният човек: „съществува свещено пространство, което притежава „сила”, и други, не-осветени, сиреч без структура
и плътност, накратко казано – аморфни”3. Религиозният човек е постоянно в
търсене на сакрални пространства, но Карин ги привижда като такива. Нейният
негативен опит с паяка е реакция на Бога, върху Който тя се опитва да упражни
натиск и да Го накара да  се яви. Тъй като не се появява никакъв знак, тя се
опитва да го провокира, да призове този знак, за да намери чрез него опорна
точка и да преодолее страха. Но хората не са призвани да избират свещените
места, те могат само да ги търсят и да ги откриват с помощта на тайнствени знаци. Мълчанието на Бога води до лудост и Карин няма да преодолее това
отсъствие.
Бергман е безспорен ученик на Стриндберг, който въвежда в „етапната драма”
метаморфозите на Непознатия. Всъщност субективността за Стриндберг е
парадоксална, защото тя много често граничи със самоотчуждението. Това
признава Непознатият в началото на произведението: „Не от смъртта, а от самотата се боя, защото в самотата срещаме някого... Не знам дали това е някой
друг, или самият аз забелязвам себе си, но в самотата човек не е сам. Въздухът
става по-плътен, въздухът кълни и започват да израстват същества, които са
невидими, но могат да бъдат почувствани и живеят”4. Тази населена самота
2

Мирча Елиаде, Сакралното и профанното, Хемус, 1998, превод от френски Георги Ангелов.

3

Цит.съч., стр.13.

4

Цитирано по Петер Сонди, Теория на модерната драма, Наука и изкуство, 1990, превод от немски Христо
Тодоров, стр. 42.
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срещаме и у Бергман именно чрез битуването на „аза” като чужд на самия себе
си. Огледалото е инструмент за самопознание, то подпомага разсъждението за
смисъла на живота, именно защото в изображението героите не се разпознават и този емоционален шок на сблъсък със собствения образ като друг, като
непознат е предпоставка не само за страх, но и за самовглеждане. Рокантен в
романа Погнусата на Сартр се сблъсква с безсъдържателността на лицето си в
една прочута сцена пред огледалото, която го кара да възкликне: „Чуждите лица
имат някакъв смисъл. Моето не”5. Сякаш лицето му няма кожа, която да съхрани
знаците и почерка на битието, то е съставено от нечовешка материя.
Персона (1965) е филмът, който може би най-добре пресъздава тази отчужденост от себе си чрез играта с лицата на двете героини, показвани постоянно
в едър план, които в края на филма се сливат в едно. Алма (Биби Андершон) и
Елизабет (Лив Улман) водят психическа война помежду си. Медицинската сестра
и нейната пациентка, зрителката и актрисата са сами на един пуст остров.
Елизабет е звезда на театралната сцена, която по време на едно от представленията на Електра внезапно онемява. След лечение в институт, където
докторката я смята за напълно здрава, я изпращат да се възстановява на един
остров под грижите на младата медицинска сестра Алма, която е силно прив
лечена от завладяващата личност на Елизабет. Тя иска да прилича на нея, да се
въплъти в нея, обсебена е от нея. Но тя не притежава нейната сила да се превъплъщава в роли. Филмът е изграден върху двойствеността, върху сливането
на противоположностите. Бергман използва различни техники, с които наслагва
кадрите, играейки с лицата на героините в едър план. Всичко е измамно: лицето
е маска и обратното. Елизабет е поредната героиня, която се затваря в мълчанието, тя не казва нищо по време на целия филм, с изключение на една дума,
която произнася, и това е думата „нищо” или когато започва да крещи, изпаднала в паника. Мълчанието на Елизабет е предизвикателство към възприятието
на зрителя, въвличайки го в постоянна игра на отгатване кое е реално и кое е
измислено.
Всичките герои на Бергман, които се терзаят от мълчанието на Бога, изграждат всъщност едно недиалогично, властово отношение с Бога, което често
се изражда в желание за изземване на Неговите функции. Когато Тьоре убива
насилниците на дъщеря си, той търси отмъщение, което иска да бъде възмездие, тоест да отнеме от Божествената мощ и да не следва пътя на Божията
воля. Бергман разграничава два източника на религията: единият действа чрез
упражняване на насилие от страх от реалността, а другият е вдъхновение и
възхищение. За да се познае величието на Бога, трябва да се преодолеят човешките образи, с които е бил изобразяван. Прониквайки в душата на човека, Бог си
остава „съвършено другият”.
Нежността, която свързва човешките същества, е несигурна и вечно застрашена, тъй като светът на хората е анонимен и безличен. Същевременно именно тя
променя живота на хората и го осмисля, както виждаме във филма Към радост5

Жан-Пол Сартр, Погнусата, Народна култура, София, 1988, превод Мария Коева, стр. 49.
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та, в който битуват паралелните светове на музиката на Бах и на една любов,
която се саморазрушава от прекалена егоцентричност.
Бергман пресъздава отсъствието на Бога чрез присъствието на образи, които
Бог смазва с мълчанието Си. Стилизираните опустошени лица, обръгнали от
самота, които сякаш се бунтуват срещу мълчанието на Бога, като самите
те се затварят в мълчание. Видно е почти от всички филми на Бергман, а тук
ние се спряхме само на няколко от тях, че темата за съществуването на Бога
присъства осезаемо в творчеството на Бергман и че нейните измерения и прояви не са еднозначни. Съприкосновението с Бога не решава обаче проблема за
човешката самота.
„С Бог сме се разделили преди много години”, заявява Бергман, както и че се надява никога да не остарее толкова, че да стане религиозен. Да му вярваме ли?
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Владимир Сабоурин

Музика/теология:
медитации върху Моцарт
И опиянени от целувки
потапяте глава
в свещенотрезвите води
				

Фридрих Хьолдерлин Среда на живота (1806)1

Медитациите върху музиката на Моцарт, колкото и слаби или най-малкото безкрайно несъизмерими с предмета си да са те, изискват пролог и епилог в небето. Позволявам си тази фриволна може би в устата на един филолог формулировка, следвайки големия протестантски теолог Карл Барт. През 1956 г., в отговор
на анкета на седмичника Люцернер Нойестен Нахрихтен, посветена на 200-годишнината от рождението на Моцарт, К. Барт пише малък весел текст във
формата на благодарствено писмо до Моцарт, започващо с братско германскопротестантско намигване към австрийско-католическата обсесия с титлите:
„Скъпи господин капелмайстор и придворен композитор!”2. Лекотата и немският
хумор на текста не бива да ни подвеждат бързо да се разочароваме да открием
в него „последните думи” за музиката на Моцарт – ако те бяха възможни, щяха
да са много весели – сега е събота вечер, / нашият смях се чува надалече (Ицо
1

“Und trunken von Küssen/ Tunkt ihr das Haupt/ Ins heilignüchterne Wasser.“ – Hölderlin, Fr. Hälfte des Lebens
[1806]. В: Hölderlin, Fr. Sämtliche Gedichte und Hyperion, hg. v. J. Schmidt, Frankfurt am Main und Leipzig: Insel,
2001, 320.
2

9.

Barth, K. Wolfgang Amadeus Mozart 1756/1956 [1956], 15. Aufl., Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2006,
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Хазарта) – дори нонсенсни. Като автор на писма Моцарт е един от големите
майстори на скатологията и нонсенса3, без които и неговата музика не би съдържала божествената си свобода – истинската способност да прави свободен,
която може да бъде само трансцендентна, идваща от едно радикално отвън.
В този смисъл не бива да подценяваме способността на малкото и веселото
за проникновено говорене за Моцарт, особено когато, разбира се, то идва от
устата на автора на многотомната теологическа сума Църковна догматика.
Както нонсенсът и скатологията се съдържат в безкрайността на смисъла и
възвишеността на музиката, така малкото и веселото може да бъде адекватен теологически модус на говоренето за музиката на Моцарт. Затова искам
да започна този малък импровизиран пролог и епилог в небето на един филолог,
който иска да си знае скромното място сред философи, теолози и музиканти, с
проникновено веселите думи на протестантския теолог Карл Барт. „Как стоят
нещата с музиката там, където Вие се намирате сега, предугаждам само в
бегли щрихи. Веднъж сведох предположението, което лелея в това отношение,
до следната формула: не съм напълно сигурен дали ангелите свирят тъкмо Бах,
когато славословят Бога, но съм сигурен, че когато са си помежду си, те свирят
Моцарт и че тогава самият Дядо Боже ги слуша с особено удоволствие”.4 Изхождайки от скромната позиция на един слушащ Ъпсурт филолог, ще дам думата
изцяло на философи и теолози, дискурсивно отговарящи за небесата на музиката. Задачата ми в случая ще бъде прокарването на корабното въже и камилата
на философския и теологическия дискурс през игленото ухо на филологическото
четене.

I
Ще започна с един кратък херметичен текст на Т. В. Адорно, служещ за пролог
на сборника му Quasi una fantasia. Музикални съчинения II (1963) – Фрагмент върху музиката и езика (1956)5. За читателите на Валтер Бенямин това ще бъде
един откровено беняминовски текст, влюбен и прицелен в теологическите коти
на За езика изобщо и за езика на човека (1916) и Теолого-политически фрагмент
[редакционно заглавие на Адорно] (1921?). Мисля, че няма да сгрешим, ако прочетем текста на Адорно като палимпсест, обединяващ теологическите интенции
на тези два текста на Бенямин, пренасяйки ги в сферата на музиката. Това
всъщност е фундаменталното обвинение на теолога Якоб Таубес към Адорно –
„естетизацията”6 на теологическите проблеми. „Спомнете си за Minima Moralia,
последния фрагмент. Там може да видите разликата между субстанциално и като-че-ли (Als-ob) и да видите как цялата месианска работа се превръща в една
comme-si-работа. Това е един чудесен, но в крайна сметка празен пасаж, докато
3
Вж. Mozart, W. A. Curios! 66 lyrische Scherzi und 11 Lebens- und Binsenwahrheiten, aus den Briefen exrtahiert
und neu arrangiert von Roger Shatulin, Zürich: Manesse, 2005.
4

Barth, K. Wolfgang Amadeus Mozart 1756/1956, цит. съч., с. 12.

5

Adorno, Th. W. „Fragment über Musik und Sprache“ [1956]. В: Adorno, Th. W. Gesammelte Schriften, 2. Aufl., Bd.
16, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, с. 251-256. Цитирам по това издание по-нататък в текста със сиглата
FMS.
6

Вж. Taubes, J. Die Politische Theologie des Paulus, 2. Aufl., München: Fink, 1995, 104.
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при младия Бенямин е субстанциално. Това е потрисано от опит”7. Музикалната
вариация на Адорно върху Беняминовия Теолого-политически фрагмент за Таубес
е „вариантът на естета”. В категоричността на устното слово на предсмъртния си семинар в Хайделберг (23–27 февруари 1987 г.) Таубес не оставя никакъв
шанс за естетическото поставяне на фундаменталните теологически проблеми
– на въпроса за Месията. „Музиката играе тогава сотериологична роля. Нито
Бенямин, нито Карл Барт са можели да се впускат в подобни наивности”8. Това
е тежката дума на теолога пред лицето на смъртта: Месията субстанция ли
е, действителност ли е, аджеба, или сияние, привидност в естетическия модус
на като-че-ли – привидност, сияние, което се привижда най-ослепително именно
в музиката.
За теолога Якоб Таубес не съществува съмнение, че Адорновата философия на
музиката е всъщност имплицитна теология, натоварваща музиката със сотериологически – касаещи идването на Месията – функции. В прочита си на Фрагмент върху музиката и езика ще се опитам да идентифицирам и „подчертая” със
сигнален маркер квазитеологическите термини, с които Адорно описва музиката.
Изходна предпоставка за теологическото мислене на музиката е нейната езикоподобност: „Музиката е езикоподобна” (FMS 251). Теологическият аспект на музиката обаче е противоположен на семиотичния. „Но казаното [от музиката] не
може да се отдели от музиката. Тя не образува система от знаци”. (Пак там.)
Асемиотичният характер на музиката е застъпник на нейната теологическа
потенция. Простичко казано, музиката е най-близо до Бога именно в асемиотичното си качество. „Само че идентичността на тези музикални понятия се съдържа в собственото им устройство, не в нещо означавано от тях” (FMS 252).
Музиката няма „означаемо”, няма денотат. По същността си тя е асемантична
и едва в това си качество подлежи на вторично семантизиране. Какво по-близко
до Бога от асемантичното? Това съставя и иманентната връзка на музиката с
нонсенса. Тук Адорно въвежда Беняминовата дистинкция между „имащия предвид
език” (meinende Sprache) и противоположния нему език на „името на Бога” (des
g ttlichen Namens). „Спрямо имащия предвид език музиката представлява език от
един напълно друг тип. В този тип се съдържа нейният теологически аспект.
[...] Нейната идея е гещалтът на името на Бога”. (Пак там.) Това е твърдото
ядро на теологическото тълкуване на музиката: тя се опитва да назове неназовимото име на Бога9. И може да го прави най-добре от всички други „езици”,
защото нейният език „няма предвид” нищо назовимо. „Тя е демитологизирана
молитва, освободена от магията на оказването на въздействие; тя е човешкият опит – колкото и да е напразен той – да назове самото име, не да съобщава
значения”. (Пак там.) Опозицията между „съобщаването на значения” и „назоваването на самото име [на Бога]” също е Беняминова. Съвършената молитва
„няма предвид” нищо. Стремейки се да достигне абсолютната асемантичност,
тя – молитвата и музиката – иска да назове неназовимото име на Бога.
7

Пак там, с. 103.

8

Пак там, с. 106.

9

Идеята за неназовимото име на Бога е основен елемент на юдейската теология.
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В абсолютния предел на асемантичността, достиган от молитвата и музиката,
изговаряме неназовимото име на Бога, без да го съобщаваме като значение.
„Музиката е прицелена в един лишен от интенция език (intentionslose Sprache)”.
(Пак там.) „Имането предвид” е интенционално насочен акт, „съобщаването
на значения” – също. В този смисъл музиката е лишена от интенция. „Тя сочи
към истинния език [...] с цената обаче на загубата на еднозначността, която
остава в сферата на имащите предвид езици.” (FMS 252-253.) Музиката не е
еднозначен език, тя е прокълната на многозначност – това е „митичната 
част” (срв. FMS 253), Кафкавото10 пеене на немите сирени. „Той борави със значенията на говоримия, имащ предвид език, сякаш те са значенията на музиката,
прекъснати притчи” (FMS 253). Ние, гребците – в притчата на Кафка фигурата
на Одисей е „деконструирана”11, – сме с плътно запушени с восък уши, но това
не може да ни спаси от песента на сирените, защото те мълчат. Интерпретирането на музиката изисква не „дешифриране”, а „подражание на самата нея”
(Nachahmung ihrer selbst). Музиката се разкрива само в „миметичната практика”.
Интерпретацията на музиката е подражание на музиката. „Ако искаме да сравним един акт от сферата на имащите предвид езици с музикалния акт, това би
било по-скоро преписването на текст, отколкото значещото му схващане”. (Пак
там.) Пределът на интерпретация на музикалния „текст” съвпада с предела на
тълкуването на Светото писание12. Музиката не изказва съждения – тя е „лишена от съждение медия” (urteilslose Medium) (срв. FMS 254) – но „жестът”  е на
абсолютното съждение „това е така” („Das ist so“) (срв. FMS 253), т.е. мечтата
на всеки дискурс. „Имащият предвид език би искал да изкаже абсолютното чрез
опосредяване – и то му се изплъзва във всяка отделна интенция, оставя всяка
една зад себе си като крайна. Музиката нацелва абсолютното непосредствено,
но в същия миг то се затъмнява, тъй както прекалено силната светлина заслепява окото, което вече не е способно да види напълно видимото” (FMS 254).
Това сравнение е чиста проба мистична образност: музиката, подобно на Бога,
е непосредственото отвесно падане на абсолютната светлина, от която притъмнява пред очите. Музиката – молитвата – е „повикването на лишеното от
интенция” (Anruf des Intentionslosen) (срв. FMS 255), чиято съблазън е да постави
себе си на мястото на самото име на Бога. „Оттук я спохожда съблазънта да
се отскубне с помощта на собствената си съвършена сила от всякакъв смисъл:
да се държи така, сякаш тя е в действителност непосредствено името” (FMS
255). А тя не е в действителност „името” – тя е само като-че-ли непосредствено името на Бога. Адорно знае, че Таубес е прав, но знае също така, че може
да бъде теолог единствено в модуса на естетическото.

II
Фундаменталното обвинение на Я. Таубес, че при Адорно става дума за „естетизация” на решаващия теологически въпрос – Месията – би могло да бъде
10

Kafka на чешки е име на птица.

11

В модерността има роби, но вече няма господари.

12

За нещо подобно говори Х. Л. Борхес в есето си за Пиер Менар, „автора” на Дон Кихот.
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адресирано сякаш с не по-малко основание и към Карл Барт. Тук имам предвид не
цитираното по-горе весело малко послание до „господин капелмайстора и придворния композитор”, а голямата Църковна догматика, в която музиката на Моцарт функционира като доказателство в „голямата теодицея на света”13. Прави
впечатление, че Таубес реферира „Моцартовата” аргументация на К. Барт „без
нито една коментираща, да не говорим за критична дума” (както учудено отбелязват издателите на събраните статии на Таубес, сред които е и Ян Асман).
Каква е разликата, която кара Таубес да бъде основателно рязък спрямо Адорно –
и рефериращ сякаш „без коментар” аналогичната (и „догматично” експлицитна)
теза на К. Барт за теодицейната – оправдаваща света като Божие творение –
функция на музиката на Моцарт? Дали времето: в първия случай (случаят „Адорно”) – предсмъртен семинар в Хайделберг, във втория (случаят „Барт”) – текст
на млад стипендиант на Rockefeller Foundation в Ню Йорк? Или речевият жанр:
(1) устна реч очи в очи със смъртта, (2) студия на английски език, отваряща
очите на американците за една немскоезична форма на негативна теология след
Ницше (преведена на английски като Death of God Theology)? Правя тези предположения, доколкото за мисленето на Таубес темпоралната и топо-жанровата
положеност са конститутивно определящи. След невероятната си – младежка – докторска дисертация Есхатология на Запада (1947) Таубес на практика
пише само сравнително кратки програмни текстове, организира теологическото съответствие на проекта Поетика и херменевтика и прави много „лични”
екзистенциално натоварени семинари от рода на предсмъртния Хайделбергски
семинар за политическата теология на ап. Павел. Именно в този екзистенциално
теологически смисъл, за който в „хронотопа” на мисловния акт се съдържа отнесеността му към мига и мястото на влизането на Месията в света, трябва
да четем реферирането на Моцартовата теодицея на Карл Барт.
Разсъжденията на К. Барт за Моцарт са положени в Хегеловата парадигма
на „теологията на помирението” (Theologie der Vers hnung). „Темата е не божественият съд на Бога, а въплътяването (Inkarnation) на Бога в човека”. Въплътяването на Бога в човека е праобразът на помирението. „В светлината на
тайнството на въплътяването (Inkarnationsmysteriums) Барт пише голямата си
теодицея на света и привежда отново и отново музиката на Моцарт като доказателство.” При това теологическо функционализиране на Моцарт аргументацията на К. Барт неминуемо се сблъсква с Киркегоровото тълкуване на Моцарт,
което, от своя страна, имплицира противопоставяне на Хегеловата теология
на помирението. „Трябва да вземем предвид, че за Киркегор музиката на Моцарт
(както и философията на Хегел) се разполагат в демоничното междуцарствие
между естетическата и религиозната сфера. Киркегор интерпретира музиката на Моцарт като музика на съблазняването, персонифицирано в Дон Жуан”.
Тълкуването на Барт е коренно противоположно на тълкуването на Киркегор:
музиката на Моцарт се превръща в сцена на сблъсък по фундаменталната теолого-философска алтернатива между диалектиката на ап. Павел (закон-милост)
13

Вж. Taubes, J. „Theodizee und Theologie: Eine philosophische Analyse der dialektischen Theologie Karl Barths“
[1954]. В: Taubes, J. Vom Kult zur Kultur: Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft; gesammelte Aufsätze
zur Religions- und Geistesgeschichte, hg. v. A. u. J. Assmann u. a., München: Fink, 1996, 224. Цитатите от тази
студия на Таубес се намират на с. 223-229.
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и Йоановата теология на въплъщението (В началото бе Словото). „Тази бележка
за Моцарт не е израз на музикален вкус, а притежава висша релевантност за
структурата на диалектическата теология от периода на Църковна догматика”. (Курсив в оригинала.) Позоваването на Моцарт става на структуроопределящо място в теологическата аргументация на К. Барт. „В Църковна догматика
духът на Моцарт бива призован в началото на решаващата глава върху хаоса
и негативното”. (Курсив в оригинала.) Музиката на Моцарт е интерпретирана
като теодицея – оправдание на Бога като създател на този свят, изпълнен с
хаос и зло. „Той е знаел14 нещо за това, че съвкупното творение е добро [...].
В тъмния проблем на теодицеята Моцарт намира мир с Бога, един мир, който
стои по-високо от всеки възхваляващ, порицаващ, критичен или спекулативен
човешки разум”. В това отношение музиката на Моцарт стои по-близо до „бароковата” философия на Лайбниц (който въвежда във философския дискурс термина
„теодицея”), отколкото до просвещенската философия на Кант. „В музиката си
Моцарт ни позволява да „чуем” това, което в края на дните си ще видим: фугата
на ко-ординацията (Ko-ordination)15, сглобения отново свят”. Формулировката на
Таубес напомня за изречението на ап. Павел за виждането като през огледало: в
музиката на Моцарт „чуваме” лице в лице това, което иначе виждаме само като
през огледало. Музиката на Моцарт прави възможно в този свят на виждането
като през огледало чуването лице в лице на другия.
Реферирането на идеите на К. Барт за теологическото достойнство на музиката на Моцарт в „не-преизказващ” индикатив преминава в един необичайно дълъг
цитат, който ще си позволя изцяло да възпроизведа като пример за акцентите
на мисловното рефериране на Таубес. „Той [...] е чул съзвучието на творението,
към което спада и тъмнината, в което обаче и самата тъмнина не е мрак, и
липсата не е все пак грешка, и тъгата, която не може все пак да се превърне
в отчаяние, и мрачното, което все още не се изражда в трагизъм, безкрайната меланхолия, която обаче не стои под принудата да трябва да положи себе
си като абсолютна – но тъкмо поради това и ведростта, ала и границите ,
светлината, която затова сияе така, защото си пробива път през сянката, сладостта, която същевременно е тръпчива и затова не води до пресита, живота,
който не се бои от смъртта, но добре я познава”. Не знам какво е чувствал
Таубес при привеждането (и превеждането на английски) на този дълъг цитат,
но за преводача и читателя на български това звучи като някакъв сладко-горчив флуид, дискурсивиращ в цялата му мекота и неуловимост неподлежащото
на дискурсивиране, животът ласкав и любим. И отново след този дълъг цитат,
който би могъл да даде материал за много критични бележки – не-преизказният
индикатив на реферирането. „Моцарт е чувал света на творението напълно без
ресентимент и без партия, затова е произвеждал не собствената си музика, а
музиката на творението”. Тук ключовата реферирана идея, която ще бъде повторена и по-долу, е напълно без ресентимент.
Задачата, болезнено поставена от Ницше, решена от Моцарт?
14

Искам да обърна специално внимание, че при „реферирането” на идеите на К. Барт за музиката на Моцарт
Таубес не използва обичайния в подобни случаи в немски Konjunktiv I, а обикновен Indikativ (б. м.).

15

Следвайки Барт, Таубес етимологизира думата „координация” като съ-подреденост.
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Критическата интенция на „реферата” на Таубес обаче е прицелена в разкриването зад Моцартовата аргументация на К. Барт на философията на помирението на Хегел. „Апологията на света в неговата „тоталност” е схемата
на Хегеловата философия на помирението. Хегел описва философията си като
„теодицея” и оценява обективния дух (den objektiven Geist) по-високо от всяка
съгласяваща се или критична субективна позиция”. Аргументът на К. Барт за
Моцартовата „фуга на ко-ординацията” е всъщност аргумент на Хегеловата
диалектика. „Фугата на координацията пронизва цялата му трифазна (ternäre)
диалектика. Светът никога не изглежда излязъл от сглобките (aus den Fugen)”.
Тук Таубес си позволява първия пряк въпрос към реферираната Моцартова теодицея на Карл Барт. „Когато Барт описва мястото на негативното в хармонията на творението, не прави ли той – в одеянието на дискурс за музиката на
Моцарт – всъщност едно точно представяне на Хегеловата диалектика?” За
теолога Таубес обаче историята е една продължаваща катастрофа – непомирена от символа на инкарнацията. Както Хегеловата философия на помирението,
така и Бартовата Църковна догматика изхождат от „тайнството на въплъщението”, чиято тайна е любовта. „Ранните текстове на Хегел демонстрират, че
и диалектическият метод първоначално е бил развит като екзегеза на Йоановото агапе.” (Курсив в оригинала.) Философията на помирението генеалогически
възхожда към теологията на любовта, докато Таубес последователно отстоява
теологията на закона. „Спорният въпрос между християнската и юдейската религия сочи към непрестанния конфликт между принципа на закона и принципа на
любовта”16. Теодицеята следва принципа на любовта. Реализираната в Църковна
догматика на К. Барт „обхватна теодицея в природата и историята” предполага освен това „сферата на видимата Църква” (Reich der sichtbaren Kirche). Концепцията за видимата Църква разкрива дълбинната теологично екзистенциална
връзка между теодицеята на Карл Барт и музиката на Моцарт.
Видимата Църква е праобразът на музиката на Моцарт.

III
Формулирайки в експлицитно завършен вид тезата, която водеше разсъжденията ми в тази част на изследването17, си давам ясна сметка както за вътрешните концептуални рискове, така и за външните рецептивни криворазбирания,
които тя вероятно ще предизвика. С оглед на вътрешноструктурните рискове,
които поражда тезата за видимата Църква като праобраз на музиката на Моцарт, мога да кажа, че те рефлектират дълбинната структура на напрежението на един в генеалогическата си основа екзистенциален опит на прехода от
теологията на закона към теологията на любовта. Необратимото събитие на
тази „конверсия” предполага жизнена обвързаност с дадеността на видимата
Църква, която не подлежи на обръщане от по-късни социализационни практики
16

Taubes, J. „Die Streitfrage zwischen Judentum und Christentum“ [1953]. В: Taubes, J. Vom Kult zur Kultur: Bausteine zu einer Kritik der historischen Vernunft; gesammelte Aufsätze zur Religions- und Geistesgeschichte, цит.
съч., с. 98.
17

Настоящият текст е епилог на намираща се под печат книга: Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В.
Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”.
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не само в прединдивидуалната фаза, но и във фазата на една вече автономна индивидуалност. Събитието на конверсията не е обратимо нито назад към
теологията на закона, нито напред към евентуални нови актове на конверсия.
Дори и да има такива, те всъщност повтарят структурата на изходния преход. В плана на музикалната социализация рефлексията върху амбивалентната
структура на конверсията започна със слушането на записа на Моцартовите
сонати за цигулка и пиано в изпълнението на Олег Каган и Светослав Рихтер18.
В тази част на изследването се опитах да извървя и опиша пътя от този ранен
опит на слушане на Моцарт до настоящата теоретична рефлексия на музиката
му. Началната и настоящата точка на извървения път са свързани с един дълъг
и заобиколен процес на признаване и приемане на събитието на конверсията и
неговото реконструиране като дълбинна структура на една специфична форма
на съществуване и на теоретична рефлексия. Що се отнася до вероятните рецептивни криворазбирания – или по-скоро неразбирания, доколкото всяко продуктивно разбиране на практика е криворазбиране, misreading, – бих искал изрично
да отхвърля евентуалното конфесионално схващане на тезата за видимата
Църква като праобраз на музиката на Моцарт. Вече имах възможност да посоча,
че смятам за напълно безплодни опитите за конфесионално тълкуване на музиката на Моцарт. Опитах се също така да тематизирам и анализирам различните социалноисторически и политически аспекти, в които култово-ритуалната
видимост е определящ фактор за разбирането на музиката на Моцарт. В този
смисъл смятам, че в необходимата – макар и вероятно недостатъчна – степен
съм демонстрирал19, че не схващам в конфесионален план определящата роля на
дадеността на видимата Църква за генезиса и съответното адекватно реципиране на музиката на Моцарт, отчитащо фактора на католическата култоворитуална видимост в многообразните му социалноисторически аспекти.

IV
Ще завърша разсъжденията си, връщайки се към теологическия дискурс, отговарящ за епилога в небето на медитациите върху музиката на Моцарт. Доколкото
искам същевременно да се върна към първоначалното слушане на сонатите за цигулка и пиано, ще си позволя за кратко да разгърна книгата – всъщност първото
публикувано научно изследване – на католическия теолог Ханс Урс фон Балтазар.
Първото научно съчинение на фон Балтазар е посветено на музиката – Развитието на музикалната идея (1925). При написването му той е едва 20-годишен. За
теологическата рефлексия това е една възраст, която отговаря на детската
проява на музикалното дарование. И в двата случая водеща е чистата интуиция
и радост от формата. В следващите кратки и вече наистина заключителни
бележки ще се опитам да свържа младежката интуиция и радост от чистата
18

Вж. Моцарт, В. А. Сонаты для скрипки и фортепиано си-бемоль мажор KV 378, соль мажор KV 379 [LP], Олег
Каган, Святослав Рихтер. Записи с „Декабрьских вечеров” в Музее изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина, Москва: Мелодия, 1986. Същият запис на CD: Mozart, W. A. Sonaten für Klavier und Violine KV 376, KV
378, KV 379 [CD], Sviatoslav Richter, Klavier; Oleg Kagan, Violine, 17.12.1982 Puschkin-Museum Moskau. В: Kagan
Edition, München: Live Classics, 2000.

19
Мисля, че с оглед на вече казаното е излишно изрично да отбелязвам, че амбивалентната структура на опи
та на конверсията по дефиниция изключва възможността за конфесионален интерес – поне не и в рамките на
един не-фанатичен дискурс, какъвто смятам, че е настоящият.
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форма, проявяващи се в сферата на теологическата рефлексия, с тезата за
„субстанциалността” на формите в музиката на Моцарт. За юношата теолог
формата е „откровение свише” (Offenbarung von oben), което той прибързано
свързва с непосредственото си настояще: „Нашето време отново призовава
формата, това откровение свише (защото какво друго е формата?)”20. Би било,
на свой ред, прибързано от наша страна да четем фразата за „откровението
свише” като незряло клише от религиозната реторика. Фон Балтазар мисли
формата в парадигмата на високата схоластика, в която йерархичният принцип
на непрекъснатото възхождане на формите се реализира чрез непрестанното
преливане на формата в материя на по-висша форма. „Една форма гради върху
другата, без да я разрушава, и по-скоро – според учението за формите на Дънс
Скот – по-нисшите образуват съвместно материята за непосредствено повисоките” (ЕМI 50). Срещата на „духа на музиката” с „конгениалната форма”
е продукт на дълго цивилизационно развитие, при което дори волята за форма
на класическата Античност все още не може да овладее аморфната стихия на
музиката. На този етап мелодията получава адекватна форма в скулптурата.
Теологът юноша вижда контурите на тази мелодия в скулптурата на Венера
Милоска. „В мелодичните контури на Венера Милоска мелодията толкова съвършено бива свързана с формата, че пропастите  [на мелодията] се затварят и
всички несигурности и страхове, които се стремят да изплуват от там, биват
завинаги овладени като чрез заклинание” (ЕМI 31). Пропастите на мелодията и
женското тяло се сливат в красотата на младежката искреност. Тази искреност търси истината като Бог и Бога като истина: „Една статуя е красива,
когато представлява аналогична форма на божествената истина” (ЕМI 42).
Естетическата форма има отношение към навлизането на божественото в
света. „Та нали формата в изкуството ще рече: включване на божественото в
пространствено-времевите категории в качеството им на нормален медиум на
неговото схващане” (ЕМI 13). Пространството на музикалния тон – „тъмното
пространство на тона” – е открито в ренесансовото учение за хармонията
едновременно с Великите географски открития. „И всичко това – определено не
случайно – по време на великите открития, което въздига Запада над другите
култури, на големите изобретения, които при Галилей в крайна сметка релативират самия Космос – пространството на Вселената се отваря отведнъж,
безкрайно и ужасяващо” (ЕМI 35). Така се отваря пространството на музиката.
„И наистина: пространството на музиката се отваря сега, една необикновена
и мислена само по аналогия като пространство действителност, която – нещо
повече – изцяло бива почувствана като пространство”. (Пак там.) В това пространство модерният субект – „фаустовската душа” (срв. ЕМI 35) – намира
„най-съразмерната си форма” (срв. ЕМI 36). Задълбочаването на интериорното
субектно пространство е неразделно свързано с „могъщото задълбочаване на
чувството за пространство” (срв. ЕМI 36) в музиката на Запада. Тъкмо защото музиката най-плътно полепва по интериорното пространство на модерната
субектност, тя е най-трудна за разбиране, схващане като предмет на разглеж20
Balthasar, H. U. von Die Entwicklung der musikalischen Idee. Bekenntnis zu Mozart. В: Balthasar, H. U. von Studienausgabe, Bd. 1, Freiburg i. Bresgau: Johannes, 1998, 48. Цитирам по-нататък по това издание в текста със
сиглата ЕМІ.
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дане. „Музиката е най-непонятното изкуство, защото е най-непосредственото.
Тя пристъпва най-близо до нас, тя прониква по-дълбоко в нас, отколкото другите изкуства” (ЕМI 7). Тази генеалогическа близост на музиката до модерната
субектност я превръща във „вечна загадка” за същия този модерен субект.
Формата обаче е ограничение и опосредстване. Музикалната форма е „най-тънкото було” между ограниченото и неограниченото, опосредстваното и непосредственото. „Тя е пограничната точка на човешкото – и на тази граница започва
божественото” (ЕМI 57). Музикалната форма е най-близо до неограничеността и
непосредствеността на Бога – „вечно-прост, многообразно и динамично течащ
в себе си и в света като логос”.

*
Тридесет години по-късно Ханс Урс фон Балтазар ще опише младежката си
визия за божествения флуид на музиката в своето Изповядване на вярата в
Моцарт (1955). „Затова никой не може – да го кажем напук на Киркегор – да не
усети при Моцарт флуида на един сладък, безкрайно младежки ерос, разливащ се
и пронизващ всичко като силно, влудяващо ухание: керубинното (Фон Балтазар
има предвид пажа Керубино от Сватбата на Фигаро (б.м.), а в по-възрастния му
ипостас – пружиниращата походка на белия герой Дон Жуан, и накрая – неимоверната тежест на удоволствието – звука на чупещите се сърца в Così fan tutte
и дългите прохладни сенки на Вълшебната флейта (ЕМI 62).
началото е целта
благоуханието на младежка гордост
на затворено-високомерно естество,
на „стройна грация или [пък]
хладното достойнство”, напомнящо
за провансалците
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