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Митрополит Антоний Сурожски (със светско име Андрей Блум) е роден на 
19.06.1914 г. в Лозана, където неговият баща (чиито шотландски предци се 
установяват в Русия по времето на Петър Първи) работи в руската дипло-
матическа служба. След революцията от 1917 г. семейството се оказва в 
емиграция и след няколкогодишни странствания по Европа през 1923 г. се 
установява във Франция. Като юноша, Андрей растял извън Църквата, но по 
негови думи: „щом прочетох на 14 години Евангелието, аз почувствах, че не 
може да има никаква друга по-важна задача в живота от това да споделям 
с другите тази преобразяваща живота радост, която ми се разкри в позна-
нието за Бога и Христа“1. Тази мисъл, тази вяра, тази задача и служение 
определят целия живот на Андрей Блум. На 10.09.1939 г. преди заминаване-
то за фронта тайно дава монашески обет и приема името Антоний. По вре-
ме на Втората световна война служи като лекар във френската армия и е 
част от Съпротивата. През 1948 г. е ръкоположен за свещеник и изпратен 
да служи в Англия. През 1957 г. е хиротонисан в епископски сан. Като Сурож-
ски епископ е назначен да управлява енориите на Московската патриаршия 
във Великобритания. От 1966 г. до 1974 г. владика Антоний е Патриаршес-
ки екзарх на Западна Европа. Почива в нощта на 4 срещу 5 август 2003 г. 
в Лондон. Особеността на духовното творчество на митрополит Антоний 
е в това, че той никога не е писал творбите си. Неговото слово се ражда 
като устно обръщение към слушателя – не към безликата тълпа, а към все-
ки човек, нуждаещ се от живото слово за Живия Бог. Всичко публикувано от 
него се печата по аудиозаписи и запазва усещането за звученето на това 
живо слово. Предложеният тук текст е на изказване на митрополит Анто-
ний Сурожски пред Министерството на отбраната на Великобритания, про-
изнесено на 10 декември 1987 г.2

митрополит Антоний Сурожски

цеННостите На Нашето 

общество

Най-напред искам да ви благодаря за това, че поканихте човек като мен – едва 
не казах чужденец, но доколкото всички ние принадлежим към различни народнос-
ти, аз се чувствам в тази страна не повече чужденец, отколкото някои от вас. 
При все това искам да ви благодаря, че рискувахте да ме поканите да говоря за 
ценностите на нашето общество. 

Аз бих искал да направя две предварителни забележки. Първо: за всички нас е 
общо това, че сме част от човечеството; второ: животът и смъртта са не-
отменими и в нашия несигурен свят те са две дадености, които ми изглеждат 
много важни. Случвало ми се е, бидейки руски човек и едновременно с това по-

1	 Вж.	http://www.metropolit-anthony.orc.ru/biograf.htm 
2	 Преводът	е	направен	по	Вестник РХД	№	197,	2011	г.,	с.74–85.		
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литически емигрант, да обсъждам първата точка – въпроса за човека, нашата 
обща принадлежност към човечеството – и на Запад, и в Русия, и установих, че 
това е място на срещата. Даже когато другите пресечни точки не сработват, 
нашата обща принадлежност към човешкия род ни сближава.

Идват ми на ум два цитата, които отразяват крайните граници на ситуацията. 
Карл Маркс казва някъде в своите писания, че новото общество не се нуждае от 
Бога, защото неговият бог е човекът. от друга страна, свети Йоан Златоуст 
казва, че ако ти искаш да разбереш кой е човекът, не гледай престолите на ца-
рете и дворците на силните на деня, а погледни нагоре, погледни още по-нагоре 
и ще видиш Човека на престола отдясно на Бога на Славата. И струва ми се, 
която и гледна точка да приемеш (независимо дали за теб човекът е най-слав-
ното Божие творение и човечеството в пълния смисъл на думата е отражение 
на Бога и ние сме призвани да бъдем онова, което е бил Христос, или твоят 
подход е съвършено атеистичен), все пак пресечната точка е човекът и не само 
човечеството въобще, а оня конкретен човек, който е пред теб.

Много е важно, според мен, да се вижда разликата между конкретния човек и 
човечеството като цяло. В един от романите на Солженицин има персонаж, 
който така страстно обича човечеството, че ненавижда всеки отделен човек 
за това, че уронва тази идеална красота. И ми се струва опасно да се мисли 
абстрактно за „човечеството”, защото в такъв случай всеки конкретен човек 
е петно върху него. Та нали никой не е идеален образ на онова човечество, част 
от което сме. Аз мисля, че това е важно и ние се учим на това в най-различ-
ни ситуации. Може да мислим за народите, които са ни противоположни от 
политическа гледна точка или пък се намират във военен конфликт с нас, но 
и тук се срещаш с конкретния човек. Преди да стана свещеник, аз бях хирург 
във френската армия и в Съпротивата по време на последната война и помня 
доколко отношението по време на сражение се различава от онова, когато след 
него гледаш човека, който е бил ранен и е попаднал при теб. По време на сраже-
нието той е противник, когото трябва да победиш; когато при теб е доставен 
ранен войник или офицер, то той е просто човек, нито повече, нито по-малко: 
той придобива цялата дълбочина и значение, каквото има човекът. Принадлежат 
му всички човешки права – на уважение, на равно отношение – наравно с вашия 
най-близък приятел; разликата между тях е само доколко той се нуждае от вас. 
Ако неговата нужда е по-голяма, то и правата му са повече. Това е всичко. И аз 
мисля, че това е много важно възприемане на живота, което се шири от вре-
мето след последната война. Противопоставянето между народите все повече 
намалява и все повече се осъзнава нашата човешка общност, нашите общи 
проблеми, нашият общ стремеж да оцелеем. И с помощта на всички средства за 
общуване ние можем да поддържаме връзка, да се гледаме един друг в очите и 
да познаваме този човек, а не някоя карикатура, произлизаща от народа, който 
ни е чужд или ни е противник.

Второто, което споменах – това е животът и смъртта. Помня, когато бях юно-
ша, веднъж моят баща ми каза (той ме обичаше дълбоко, тъй че това не беше 
нито повърхностно, нито грубо): „Помни: жив ли си или мъртъв, няма никакво 
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значение нито за теб, нито за някой друг. Важното е за какво живееш и зара-
ди какво си готов да умреш”. По-късно тези думи се съединиха в моята мисъл 
с древното християнско изказване за помненето на смъртта, за постоянното 
помнене на смъртта. Когато казваш нещо такова на съвременния човек, чуваш 
в отговор: „Нима искате цялата красота на света, всяка радост, всяка надежда 
да бъдат отровени от мисълта за това, че те може след миг да бъдат унищо-
жени? Нима целият мой живот трябва да премине под ужаса на смъртта, която 
неочаквано, внезапно може да ме сполети?”. Не, не това се има предвид. Писа-
телите от древността са имали предвид това, че ако не си готов в живота на 
пределен риск, ти не живееш в пълна мяра. Има един пасаж в писмото на един 
френски писател до приятеля му: „Аз съм готов да отстоявам моите убеждения, 
но само до бесилото...”. Веднага щом кажете: „но само изключвайки смъртта”, 
това означава, че вие не сте готови да отстоявате своите убеждения, но това 
означава също, че и в обикновения живот вие не сте готови да действате със 
замах, с цялата сила, цялата страст, цялата убеденост, на които сте способни.

Тъй че е много важно да задавате сами на себе си въпроса: готов ли съм да жи-
вея с пълна сила, даже с риск за живота ми, или аз съм твърде страхлив, твърде 
плах, твърде боязлив, твърде съсредоточен върху себе си и не съм постоянно 
готов да отдавам живота и ако някога се наложи – да жертвам живота си за 
нещо, което е по-голямо от мен, по-свято от мен, за нещо, което ще ме поиска 
мен целия, а не само моята частична вярност? Аз мисля, че такова отношение 
към живота и смъртта е съществено важно не само за воина, но също и за 
всеки жив човек, защото ние всички сме станали плахи, страхливи, неуверени 
вследствие на егоцентризма си, който ни внушава желанието да оцелеем, стре-
межа нищо да не рискуваме, вместо да живеем с пълна сила и да положим своя 
живот за онова, за което си заслужава и да се живее, и да се умре. 

А това ме кара да се запитам: за какви ценности си струва да се живее и да се 
умре? Една такава ценност вече споменах: това е човекът, човекът и неговата 
съдба, и аз имам предвид не просто оцеляването на човечеството, а качество-
то на живота, защото простото оцеляване не е достатъчно. Има ситуации на 
такива лишения, на такава болест, че ние не можем да желаем живот просто 
заради оцеляването, и хората, които са отговорни за другите, не трябва да ги 
заставят да оцеляват, когато те не живеят. Простото съществуване не е съ-
щото, каквото е животът.

Така че си струва всеки от нас да си зададе въпроса в рамките на собствения 
си живот, в пределите на своето кредо или на неговото отсъствие, на своите 
убеждения: каква е за нас ценността на човека? Това е една от големите теми, 
която, мисля, християнството е донесло на Запад. Древният свят не е мислил 
в понятията на абсолютното, пределното значение, ценността на човешка-
та личност. Имало е роби и е имало робовладелци, робите са били скот, всеки 
индивид от това стадо е можел да бъде заменен с друг: ако един роб умирал, 
можело да бъде заменен с друг. Християнството внася понятието за това, че 
всяка човешка личност е пределна, абсолютна ценност, че няма нищо по-голямо 
(по важност) от човека. И днес, независимо от това дали сме християни или 
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не, ние можем да мислим в тези категории, защото опитът ни показа каква е 
ценността на човешката личност; показва, че не съществува човешки скот или 
стадо, а има човеци, личности и във всяка една личност е цялата дълбина на 
човечеството. На нея може да не  достига култура, да не  достига цивилизо-
ваност, може много да не  достига, но едно винаги присъства – цялата дълбина 
на човешката душа, на нейната мъка и радост, на нейното чувство за красота, 
любов и благородство във всички смисли на тази дума.

Това е първата от основополагащите ценности, която ние винаги трябва да 
имаме предвид, каквото и да правим. Понякога се случват ситуации, когато 
трябва с оръжие в ръка да се отстоява абсолютната ценност на човека. Поня-
кога, напротив, следва да се направи всичко възможно, за да се избегне насили-
ето, но във всеки случай в основата е човекът – личността, светостта и цен-
ността на човека. очевидно е, че с това са свързани и други ценности, защото 
в течение на вековете хората са създавали обединения, не стадо, не скот, а 
общности, обединени от култура, обща вяра, общо минало, и хората чувстват, 
че между тях съществува особена връзка. Те чувстват също, че онова, което 
са създали през вековете, е изключително ценно не само като свойственото им 
светоусещане, но че създадените от тях ценности трябва да продължат да жи-
веят, не бива да се допусне да бъдат унищожени от вандализъм или изтласкани 
от други култури, чувстващи своето превъзходство, тъй като са по-силни и са 
в състояние да разрушат или ограничат дадена култура. 

Ние трябва да разберем, че освен онова общото, което ни обединява, не трябва 
да се забравя и за особеностите на хората, каквито те са станали в опреде-
лени географски пространства. Аз съзнателно говоря за географски простран-
ства, а не за държави и нации, защото понятието държава не винаги е просто. 
Ето, да вземем, например, културата на Русия, където живеят повече от сто и 
петдесет различни народности – невъзможно е да се говори за нация, но може 
да се говори за територия, която има обща история и където в основата на 
културата до голяма степен стои нещо общо. Така че същественото измерение 
не е индивидуално, лично, а единното измерение на човешките общности, прите-
жаващи общо минало, обща култура, общ живот, ценящи този живот, тази кул-
тура. Те не са готови да допуснат разрушаване на всичко това, за да се влеят 
в по-голяма общност, загубвайки своето специфично богатство.

Има и други ценности, които постоянно стоят на преден план. Например права-
та на човека. На мен ми се струва, че ние твърде много говорим за правата на 
човека и недостатъчно говорим за неговите отговорности и задължения. Това 
ме поразява във всички страни, които познавам, а аз – за добро или за зло – би-
дейки руски емигрант и в продължение на много години носейки църковно-адми-
нистративна отговорност в Западна и Северна Европа, видях много страни. Аз 
съм убеден, че всеки човек има правото да разкрие своята човешка природа в 
пълнота, че всяка група хора има правото да се осъществи като колективна 
личност. Но още по-страстно съм убеден в това, че човешките права трябва да 
бъдат защитени, трябва да бъдат предоставени от онези хора, които са в със-
тояние да поемат отговорността и имат дълг пред другите. Иначе казано, аз 
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смятам, че силните трябва да предоставят права на слабите, а не да чакат, до-
като слабите съберат достатъчно сила, та да съборят от власт онези, които 
не са им давали достъп до принадлежащото им по право човешко съществуване 
или са ги лишили от него.

И това, струва ми се, трябва да се разпространява и утвърждава в нашето 
днешно общество. Поразява ме отсъствието на такова разбиране във всички 
страни, които ми се е случвало да посещавам. Провъзгласяват се правата на 
човека, протича някаква вяло течаща съпротива, от време на време избухва ме-
теж, става взрив на насилие, а къде са тези хора, които биха казали: „Властта 
е в нашите ръце и ние сме задължени да обезпечим на всички правото да бъдат 
хора”? Аз казвам: „правото да бъдат хора”, а не „правата на човека”, защото 
„правата на човека” стана политически лозунг, политически израз, а „правото да 
бъдеш човек” покрива много повече, много по-широко поле.

Позорно е, че християнските Църкви по целия свят винаги са проповядвали на 
слабите кротост, смирение и всичко онова, което Ницше би нарекъл „робски 
свойства” и никога, с редки изключения, не са се противопоставяли на власт 
имащите, никога не са им казвали, че те нямат място в християнския свят. Ние 
сме много далеч от светителя Амвросий Медиолански, който забранил на импе-
ратор Теодосий достъп в храма, защото императорът управлявал с жестокост. 
Ние сме далеч и от светителя Филип Московски, който бил убит по заповед на 
Иван Грозни, защото му противостоял. Къде са църковните ръководители (това 
се отнася и до мен), които се изказват против онези, които имат властта да 
потискат и властта да освобождават, и казват: „За тебе няма място в Църква-
та, ти не можеш да се причастяваш, ти не можеш да бъдеш член на общината, 
защото си се поставил извън нея”? И онова, което по право се отнася до Хрис-
тиянската църква (вината на която аз разделям), е справедливо и по отношение 
на всички организации, на всички съобщества на вярващи или на политически 
групи, които биха могли да престанат да потискат, да се откажат от неспра-
ведливостта, да престанат да разрушават човешкия живот и човешката кул-
тура и онова, което хората ценят в живота.

Но тук ние се сблъскваме с универсалния проблем – със собственото себелюбие. 
То живее в нас, във всеки от нас, то присъства в групите хора. Всеки от нас 
се стреми (по мое мнение неоправдано) да има място под слънцето колкото се 
може по-уютно, по-просторно, по-топло, по-безопасно, докато нашето човешко 
призвание е да строим свят, който да бъде достоен за човека, а не свят на роби 
и свободни. Самолюбието е свързано и с нашата страхливост – боим се да из-
лезем напред и да станем мишена, боим се, че ще ни обвинят... А страхът води 
до ненавист, при това от двете страни: ненавист от страна на тези, които 
са лишени от онова, към което те законно се стремят, и ненавист от страна 
на тези, които са виновни за това лишение и се опасяват от възможните по-
следствия.

Ние непрекъснато говорим за мир (peace, paix) и мирът в очите на хората е ста-
нал почти неприлична дума, защото чрез нея от всички страни ги манипулират 
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като с политическо оръдие; а трябва да започнеш най-напред от себе си. Можем 
ли да смятаме някого за миротворец, ако той има разногласия с родителите си 
или с децата си, ако той е скаран със съпругата си, ако той създава напрежение 
и трудности в службата, ако не вижда друго решение на социалните проблеми 
освен стачките и насилието? Можем ли да кажем, че такива хора работят за 
мира? Не, разбира се, защото мирът е преди всичко вътрешно състояние, кое-
то се разгаря като пожар, разпространява се по храсталака, докато не стане 
старозаветната купина неопалимая (Неизгаряща къпина). Следва да премислим 
отново нашето отношение към мира. Дали не се стремим към мир, за да пред-
пазим нашата плахост, да се спасим от опасност или по други причини? Аз, 
както и всички вие, постоянно чувам всевъзможни призиви за мир, но в какво е 
тяхната същност? По-голямата част е в опасението, че земното кълбо може да 
бъде унищожено, че върху нас ще се струпат ужасни страдания, че ни причаква 
опасност. Но това не са основания. При подобна постановка на въпроса човекът 
няма да създаде мир, в най-добрия случай той ще създаде убежище за самия себе 
си. Такъв човек би рекъл, че мирът е възможен само ако би било възможно да 
се унищожат всички врагове, всички, които творят зло, които мислят зло. Не 
това е пътят към мира. За мир трябва да се борим на съвършено друго ниво, на 
нивото на състраданието, на нивото на уважението един към друг, на нивото 
на построяването на такова общество, което би било достойно за човека, но не 
на нивото на съответстващото равновесие на силите, при което всички биха 
живели в страх. Разбира се, ние живеем в уродлив свят и много рядко някой е 
готов да отдаде живота си за идеали или да живее и да умре заради нещо. Но 
аз съм убеден, че докато ние се борим за мир, за справедливост, за правата на 
човека, подбуждани от страх и самолюбие, за нас няма да настане мир, както 
столетия назад Иеремия е провъзгласил: „думат: „мир! мир!”, а мир няма” (Иер. 
6:14). Мирът идва от Бога, мирът произтича от любовта, от състраданието, 
от уважителното, направо благоговейно отношение към другите хора. Струва 
ми се, много е важно да се осъзнае, че онзи мир, който е резултат от страх, 
неизбежно ще доведе до по-голямо насилие на всички нива. Възможно е нации-
те да достигнат някакво равновесие, но вътре в нациите ще продължават да 
съществуват насилието, ревността, завистта, ненавистта, страхът и всичко 
това са характерни признаци на страхливостта, а не на храбростта. 

Ние също така много говорим за справедливост. Справедливост – ето какво 
би трябвало да бъде основата на нашите взаимоотношения, но ние трябва да 
разберем, че справедливостта не започва в момента, когато тя се изразява в 
разпределението на благата или във възмездието за извършено зло. Справедли-
востта започва с разбирането за великата и истинна хармония, която трябва 
да цари между хората и с устремеността към нея. Тя започва, както казах в 
началото на моето изказване, в момента, когато аз уважавам своя ближен, не-
зависимо дали това е колективен близък, или е индивид. Справедливостта започ-
ва в момента, когато аз гледам човека и признавам, че той има такова право 
да съществува, каквото и аз, и следователно, аз трябва да му осигуря всичко 
онова, което се старая да осигуря за самия себе си. Ето това е основата за 
справедливостта. Всички други форми на справедливост произтичат от това. И 
може да се затвори тази тема, струва ми се, с думите от Евангелието: Обичай 
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ближния си, както себе си (Мат. 19:19). 

Аз не харесвам думата „обичам”, защото тя покрива твърде много неща и в 
крайна сметка нищо не значи. Ние произнасяме: „Аз обичам Бог, аз обичам родни-
ните си“, и веднага добавяме: „аз обичам ягоди със сметана“, и наистина тази 
дума няма точно значение. Но ако помислите за думите в Евангелието, то какво 
означават те? Това е заповед за най-слабите, най-мързеливите, най-безполезни-
те от нас. Тя означава: „Ти искаш най-доброто за себе си – вземи, но дай тол-
кова от същото и на своя ближен”. И ако опитате, то ще установите, че това 
съвсем не е лесно, защото всеки път, когато се сдобиете с нещо, вие трябва да 
отделите същата сума пари и за живота на другите. Чудовищно е, като помис-
лиш, че ние в Западна Европа живеем в такова изобилие, а има страни, където 
хората умират от глад само защото ние притежаваме толкова много или не 
споделяме онова, което бихме могли да споделим. Това е чудовищно и би могло да 
се поправи, ако не веднага, то постепенно, обмислено. 

И знаете ли, това може да бъде сторено даже и не на високо ниво. Преди триде-
сет години (това е пример не особено ярък, не величав, но затова пък истински) 
ми казаха, че една малка група, община в Африка, има нужда от велосипеди и 
лодка за преминаване през езеро. Аз се обърнах към моята енория и предложих 
да събираме онова, което тогава нарекохме „данък грях”: всеки път, когато си 
купувате пакет цигари, отделяте същата сума за тези велосипеди; всеки път, 
когато изпивате чаша твърд алкохол, заделяте неговата стойност за същата 
цел и т.н. Всеки път, когато си позволявате нещо излишно, не от необходимите 
за живота неща, вие отделяте неговата стойност. И така ние закупихме въп-
росните велосипеди и лодката. И аз мисля, че ако вместо да трупаме, вместо да 
седим, според руската поговорка (която според мен има аналог и в английския) 
като куче върху сено, ние бихме били малко по-щедри, ако давахме дори не рав-
на сума, а поне разумна част от онова, което харчим за излишни неща. Тогава 
светът би се променил. И в това би имало справедливост, не онази справедли-
вост, която ние градим според нашите вкусове и за наше удобство, а друг род 
справедливост. 

По-нататък, въпросът за свободата. Свободата стана политическа дума, вмес-
то просто да определя отношенията между хората. На едно място в Стария 
завет се казва: И угнетените пусни на свобода (Ис. 58:6). И ние веднага си 
мислим за робството и т.н. Но разбираме ли, че твърде много хора в нашето 
обкръжение са в окови, че те са пленници на онова, което ние наричаме „любов” 
към тях? Когато ние казваме на дете, на възрастен човек или на група хора: 
„Аз зная какво е по-добро за теб и на теб ще ти се наложи да бъдеш щастлив 
така, както аз ще реша”, ние надяваме на хората окови. Даже не е необходимо 
да попадаш в страна, подобна на Съветска Русия, където цари тоталитарен 
режим, където една партия определя кое е хубаво за вас или как да бъдете 
щастливи. Това се отнася до семейството, до работата, до Църквата, до всяка 
организация. Аз не казвам, че не трябва да бъде така в армията: едни заповяд-
ват, други се подчиняват, това е съвсем друга ситуация. За да бъде ефективна, 
организацията трябва да е построена йерархично, трябва да има ръководство 
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и верига на съподчиненост. Но когато говорех преди малко за свободата, аз не 
това имах предвид. 

Ще ви предложа няколко насоки, в които вие може да промислите въпроса за 
свободата, ако имате време да си спомните моята беседа. Думата свобода се 
употребява по различен начин. В западноевропейските страни има дума, която 
се основава на латинската libertas, която намираме в дохристиянското римско 
право, където тя определя общественото положение на дете, родено свободно 
от свободни родители. Но също така тази дума означава, че това дете, за да 
може да остава свободно и да бъде достойно за своето обществено положение, 
трябва да спазва строга дисциплина, защото свободата винаги е свързана със 
самообладание. Ако вие не сте в състояние да владеете себе си, то вие не сте 
свободни. Да, от гледна точка на закона вие, може би, сте свободни, вие се полз-
вате с всички привилегии, каквито ви дава вашето положение в обществото. Но 
ако вие сте наркозависими или в плен на пиянството, разврата, страха, на вся-
какво отрицателно чувство, вие сте роб и просто сте дресиран да се държите 
така, сякаш сте свободен. Така че свобода в онзи смисъл, който римският закон 
придавал на думата libertas – е състоянието на оногова, който чрез дисциплина, 
сурова тренировка, възпитание се е научил така да владее себе си, че да може 
да се разпорежда със себе си, както поиска. Тоест пред лицето на опасността – 
да противостои на опасността, пред лицето на дълга – да изпълни дълга си, да 
умее да владее себе си. Ето какво стои в основата на понятието свобода. Ако 
не сме в състояние да владеем себе си, ние не сме свободни, каквото и да си 
мисли за нас обществото или външният свят. 

Английската дума freedom също е много изразителна и интересна и доста се 
е отдалечила от своите корени. Аз не съм учен филолог и поради това ми се 
налага да прибягвам до етимологически речници, за да разбирам по-добре ан-
глийския език, който научих твърде късно, за да го зная така, както го знае 
истинският британец. По този начин аз установих, че думата freedom произ-
лиза от санскритски корен, който значи „обичам” или „бивам обичан”, а като 
съществително означава „моят любим”, „моята възлюбена”. Народът, живял в 
дълбока древност, е възприемал свободата като отношение на любов, а не като 
юридическо отношение, не като йерархическо положение. Това е взаимоотноше-
ние, когато двама (или повече) гледат един на друг с любов, а любов означава 
самоотдаване, откритост спрямо другия, приемане на другия и отдаване себе 
си нему. Нима не е забележително?! Това е много далеч както от онова, което 
наричаме свобода в политиката, така и от онова, което се случва в семейния 
живот, когато детето, юношата, казва на родителите си: „Аз искам да бъда 
свободен”, което означава: „Стига вече с вашата покровителствена и потиска-
ща любов, аз искам да живея така, все едно че вас ви няма”. Това по същество 
е отрицание на свободата.

Ние трябва да премислим отново отношенията на свобода между индивидите, 
между класите, между народите, между онези, които по силата на необходимост-
та са свързани помежду си в йерархични отношения. Защото ако свободата не е 
взаимоотношение на любов, тя създава напрежение между потискането и бунта, 
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а това съвсем не е онова, което трябва да бъде свободата. 

И накрая, руската дума свобода означава „да бъдеш самият себе си“. Нима не 
е забележително, че тези три думи – libertas, freedom и руската свобода – ни 
показват пътя? Libertas означава, че съм се родил с всички човешки права, но 
няма да ги владея, ако не владея самия себе си. Freedom: напразно ще бъде мо-
ето самообладание, ако то не води до отношения на любов към моя ближен, а 
ако ближният не е способен да ме обича, аз съм длъжен да го обичам до степен 
да съм готов да отдам живота си за него, тоест да живея ден след ден и ако 
потрябва, и да умра за него. И само в такъв случай аз мога да кажа, че съм 
свободен, тоест станал съм самия себе си, достигнал съм зрелост, истинската 
зрелост на човека. 

Ето това са основополагащите ценности, които аз смятам за изключително 
важни в нашия днешен свят. Те винаги са били важни, но в нашия съвременен 
свят има толкова обърканост, толкова съмнение и страх, и страхливост, и са-
молюбие, и лицемерие, че ние трябва да вземаме за пример организираните об-
щества, които са основани на самоотдаването, например армията се основава 
на храбростта, мъжеството, служенето. Ние трябва да се учим на дръзновение 
и това, осмелявам се да кажа, се отнася и до Църквата. И само тогава древни-
ят воински символ – мечът, знакът, който през Средните векове е символизирал 
чистотата, защитата на слабия, на онзи, който строи общество, достойно за 
човека – отново ще добие своето истинско значение. Аз виждам как това става 
в тази страна, когато нас ни призовават да бъдем отговорни, да престанем да 
бъдем младенци, да престанем да бъдем роби, да престанем да бъдем по-малко 
от онова, което бихме могли да бъдем или което бихме могли да сторим, когато 
се изправим в целия наш човешки ръст, когато вземем своята съдба в собст-
вените си ръце и строим общество, достойно за миналото на тази велика, 
благородна страна.

Благодаря, че ме изтърпяхте.

Превод от руски: Венета Домусчиева
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Сергей Аверинцев

темата за чудесата в 

еваНгелията: чудото като 

деяНие и чудотворството 

като заНятие
i

А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни 
и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. 

И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести.. 
Марк. 1:32-34

Не бива да мислим, че във времето, предшестващо новоевропейския рациона-
лизъм, темата за чудотворството е била безопасна. Тя е можела да бъде дори 
направо скандална. Без определени презумпции, които се дават от вярата и 
вероучението, сюжетът за чудотворството предизвиква неизбежни асоциации 
с действията и претенциите на мага – самозван, или което е още по-тревож-
но, истински. Какво може да се каже по този въпрос специално за времето и 
мястото, в които се е извършило осъществяването на християнската литера-
тура? Ако някой скептичен, при цялото си лековерие, адепт на гръко-римската 
култура от онова време би бил склонен да се отнася към станалото тривиално 
за неговия ежедневен опит амплоа на отвсякъде напиращите чувотворци це-
лители с непочтително любопитство, лесно преминаващо във вдосадено недо-

Сергей Аверинцев (1937–2004) е световноизвестен руски филолог, визан-
толог и културолог.  Завършва класическа филология в Московския универ-
ситет, работи в Института за световна литература, преподава   във 
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тии, преводи на художествена, философска и богословска литература от 
старогръцки, латински, немски, френски, италиански, сирийски, коптски и 
др. Сред по-известните му книги са Поетика на ранновизантийската ли-
тература (1977), Религия и литература (Париж, ИМКА-прес, 1981), Визан-
тийската риторика (1986), Бахтин и руското отношение към смеха (1993), 
Риториката и изворите на европейската литературна традиция  (1996). 
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литература във Виенския държавен университет.
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верие (както съвременниците ни – към „лечителя” или към занимаващия се с 
„парапсихология”), то набожният иудеин е странял от опасността от магия, 
която пряко е нарушавала забраната на Тората: „няма магьосничество у Иакова, 
няма чародейс тво у Израиля ...!” (Чис. 23:23); „при магьосници не ходете” (Лев. 
19:31). Широко разпространена е била гръцката лексема γοητεία, която е озна-
чавала едновременно и магьосничество, и гадателство – с особено негативни 
конотации. Не случайно на ранните християни им се е налагало все по-често да 
защитават своя Учител именно от обвинението в γοητεία, за което ще стане 
дума по-долу.

Така или иначе, обаче, в някакъв най-прост смисъл древните читатели не са има-
ли умствени затруднения с епизодите на евангелските чудеса: ако християните 
с благоговение са виждали в тях „знамения” за богочовешкото достойнство на 
Христа, то антихристиянските полемисти – езичници или иудеи – също обикно-
вено не са се съмнявали в чудотворството на Иисуса, а просто са го тракту-
вали като повече или по-малко тривиална и във всеки случай забранена магия, 
компрометираща онзи, който се занимава с нея. Сама по себе си фигурата на 
тавматургаii, която в зависимост от религиозната позиция се е възприемала 
позитивно или негативно, е била за всички привична. Ситуацията принципно 
се е изменила в епохата на Просвещението: от една страна, самосъзнанието 
на новоевропейската наука е произнесло присъда за невъзможността на чуде-
сата като такива, а от друга страна, чертите на тавматурга са започнали 
да внасят дисонанс в рационалистически разбирания образ на Христос като 
морален Учител (например при Лесинг в неговата доктрина за „религията на 
Христа”, която полемически се противопоставя на християнството1). След ред 
компромисни опити да се минимализира елемента на чудесното, като се тъл-
кува укротяването на бурята (Марк. 4:35-41) – като преминаване на лодката в 
безветрена зона или насищането на тълпата в пустинята (Марк. 8:1-9) – като 
резултат от предизвикания от Христовата проповед хуманен порив на имащите 
да споделят запасите си с нямащите и т.н., радикалното решение е било взето 
през 30-те години на ХIХ век от Д. Ф. Щраус2: евангелските разкази за чудесата 
категорично са били пренасяния от областта на възпоменанията за реалните 
събития – в областта на алегоризираната митология, привнесена с цел да се 
предадат едни или други „идеи”, т.е. теологически тенденции3.

1	 G.	Е.	Lessing,	Die Religion Christi, Werke,	hg.	V.H.G.	Göpfert,	Bd.	7,	München,	1976,	s.	711-712.	Проблемът	за	
чудото	специално	се	обсъжда	в	друга	негова	работа:	Über den Beweis des Geistes und der Kraft. Werke,	Bd.	8,	
München,	1979,	S.	9-14.	За	Лесинг,	казал	своето	слово	не	само	за	себе	си,	но	и	за	своите	многочислени	наслед-
ници,	е	характерна	не	толкова	убедеността	в	невъзможността	на	чудото,	колкото,	така	да	се	каже,	чувството	на	
отвращение	по	отношение	на	предполагаемата	историческа	фактичност	на	чудото	от	гледна	точка	на	низшия	
гносеологически	статус	на	всичко	твърде	конкретно.	Неговата	теза	е:	„Случайните	исторически	истини	никога	
не	могат	да	служат	за	доказателство	на	необходимите	за	разума	истини”	(Ibid.,	S.	12)	При	цялата	очевидност	
на	стоящия	зад	тази	аргументация	интелектуален	афект,	тя	се	е	оказала	доста	по-дълговечна	от	насмешките	от	
волтериански	тип.
2	 D.	F.	Strauss,	Der Leben Jesu kritich bearbeitet,	1-2.	Tübingen,	1835-1836,	по-късно	многократно	преработва-
на.
3	 Вж.	цит. съч.,	т.	1,	стр.	75.	За	Щраус	от	този	период	е	характерна	същата	либерално-християнска	апологети-
ческа	тенденция,	както	и	за	мнозинството	негови	просвещенски	предшественици,	а	също	mutatis mutandis (с	
необходимите	изменения)	за	много	от	неговите	продължители:	той	искал	да	спаси	възвишения	морален	сми-
съл	на	Евангелието	от	компрометирането	с	нередни	мотиви.	Както	е	известно,	в	края	на	живота	си	Щраус	си	
позволявал	нападки	и	срещу	такъв	вид	апологетика;	но	това	характеризира	личната	му	вътрешна	еволюция.
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По-късно, с развитието на една предпазливост към историята на литератур-
ните жанрове (Formgeschichte) в сферата на новозаветната наука, в услуга на 
тази усложнила се, но и съхранила своето тъждество схема са били привлечени 
аналогии с образите на тавматурзите от елинистичната литература и на-
родната словесност; по едно време с особена популярност в тази връзка се е 
ползвало някак съмнителното от историко-литературна гледна точка понятие 
„ареталогически жанр”4. Така или иначе, обаче, разговорът за жанровата харак-
теристика на евангелските съобщения за чудесата и досега практически вина-
ги предполага такъв тип повествование – сюжетно самостоятелно и разчетено 
спрямо емоционалното въздействие, с встъпление, кулминация и развръзка (нем. 
Wundererzählung, т.е. „разказ за чудо”5),iii на който в каноническите Евангелия 
най-вече, изглежда, съответства възкресяването на Лазар от Евангелието от 
Иоан. Това популярно схващане е сумирано в наше време и за руския читател: 
„В традицията на повествованието създателите на форм-анализа различават 
също така няколко жанрови форми: разкази за чудеса и „исторически разкази и 
легенди” (Бултман) или пък новела, легенда и мит (Дибелиус [...]”6. Понятието 
Wundergeschichte уверено функционира като претендиращ за точност жанров 
концепт7, който подлежи, вероятно, на по-нататъшна жанрова класификация8, но 
не предизвиква нито съмнения, нито дори уточняващи уговорки относно нюанси-

4	 Една	съвременна	изследователка	в	тази	връзка	говори	предпазливо	за	жанра,	„който	сега	наричат	арета-
логически,	а	в	древността	не	е	имал	определено	название,	тъй	като	не	се	числял	към	изящната	словесност”	
(Е.	Г.	Рабинович,	„Жизнь Аполлония Тианского	Флавия	Филострата”,	във:	Флавии Филострат. Жизнь Аполлония 
Тианского,	М.,	1983,	с.	221).	Срв.	нашия	опит	да	се	призове	към	предпазливост	в	оперирането	с	категориите	
на	жанра:	С.	С.	Аверинцев,	„Жанр	как	абстракция	и	жанры	как	реальность:	диалектика	замкнутости	и	разом-
кнутости”,	във:	Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы.	Отв.	редактор	М.	Л.	
Гаспаров,	М.,	1989,	стр.	3-25	(препечатано	в:	С.	С.	Аверинцев.	Риторика и истоки европейской литературной 
традиции.	М.,	1996,	с.	191-219).
5	 Тук	и	в	цялата	тази	статия	се	обсъжда	най-вече	онзи	тип	научен	дискурс,	който	е	характерен	за	немската	
наука.	 Опитът	 да	 се	 преразгледа	 подходът	 към	 проблема,	 осъществен	 със	 съзнателното	 предизвикателство	
към	немската	 традиция	 от	 ред	 американски	 специалисти,	 каквото	 и	 да	 се	 каже	 за	 него	 по	 отношение	 на	
всичко	останало,	заплаща	свежестта	на	погледа	си	с	едно	изключително	по	своята	откровеност	дилетантство	
при	употребата	на	литературоведските	термини	и	понятия	(колоритен	пример	е	напр.	—	R.	H.	Gundry,	Mark: A 
Commentary on His Apology for the Cross. Grand Rapids, Michigan,	1993,	особено	разделът	„The	Literary	Genre	
of	Mark's	Gospel”,	p.	1049-1051).	Доколкото	тази	статия	представлява	опит	да	се	уточни	литературоведското	
описание	на	евангелския	текст,	за	нас	е	естествено	да	приемем	като	референтна	рамка	схемите,	обичайни	
за	немската	школа,	която	във	всеки	случай	винаги	се	е	стремяла	към	по-голяма	точност	в	това	отношение	от	
американските	създатели	на	алтернативния	тип	анализ.	Ще	се	възползвам	от	случая	още	веднъж	да	изкажа	
едно	пожелание,	което	и	преди	ми	се	е	случвало	да	изказвам:	когато	науката	за	Новия	завет	се	връща	в	на-
шата	страна,	не	би	било	излишно	да	се	внесе	в	изследването	на	жанровите	форми	на	новозаветните	текстове	
малко	повече	от	 опита	на	родното	 литературознание.	Благодарение	на	 трудовете	на	предшествениците	на	
ОПОЯЗ	(вж.	бел.	прев.	накрая),	на	неговите	участници,	наследници	и	отчасти	на	неговите	опоненти,	у	нас	са	се	
натрупали	едни	по-особен	начин	уникални	привички	за	литературоведска	рефлексия,	които	правят	недопусти-
мо	твърде	механичното	възприемане	на	готовите	концепти	на	Formanalyse,	като	внасят	корективи	в	такива	
фундаментални	понятия	като	понятието	за	жанр.	Мисля,	че	никой	не	би	ме	взел	за	единомишленик	на	Тыня-
нов	или	Шкловский;	но	да	се	игнорират	въпросите,	поставени	от	тях,	що	се	отнася	до	руската	култура,	смятам	
за	невъзможно.
6	 С.	Б.	Лёзов,	Въведение	към	кн.:	Канонические Евангелия,	пер.	с	греческого	В.	Н.	Кузнецовой.	М.,	1992.	стр.	
65.
7	 Ср.	Н.	Conzelmann/А.	Lindermann.	Arbeitsbuch zum Neuen Testament,	10.	Aufl.,	Tübingen,	1991,	s.	87:	„Der	
Begriff	der	Wundergeschichte	ist	streng	Formgeschichtlich	zu	verstehen...”	(„Понятието	„разказ	за	чудо”	трябва	да	
се	възприема	като	строго	понятие	от	историята	на	жанровете...”).
8	 Както,	да	кажем,	Бултман	тематически	разделя	Wundergeschichten	на	Heilungswunder,	т.е.	„разкази	за	из-
целения”,	и	Naturwunder,	т.е.	чудесата,	които	са	имали	своето	приложение	при	бурята	в	Тивериадското	езеро	и	
други	природни	сили.
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те на своята идентичност като концепт.

Забележете, че колкото по-безусловна е тази презумпция, толкова по-решител-
но тя облекчава критическата екзегетика от задачата да даде функционално-
прагматическото обяснение за причините на самото появяване на темата за 
чудесата в Евангелията. отново и отново ние слушаме как Wundergeschichten по 
необходимост принадлежали към конвенционалната риторика, със средствата 
на която религиозните течения на Късната античност представяли себе си в 
„пазарните” условия и без усвояването на чиято керигмаiv ги заплашвала загуба 
на конкурентоспособност. Ето заключителното сумиране на тези idées reçuesv 
във вече цитираната по-горе статия на С. В. Льозов: „...Сравнението на еван-
гелските „новели” с елинистичните разкази за чудотворци помага да се намери 
„жизнено място” за този жанр на раннохристиянското предание: това е мисио-
нерска пропаганда, в хода на която образът на Иисус се е конкурирал с образите 
на другите божествени чудотворци от тази епоха. Естествено, такава функция 
предполага приспособяване на съдържанието на вярата към религиозните пред-
стави на елинистичния свят, в който са действали християнските мисионери”9.

В тази статия нямаме намерение да се занимаваме с обсъждане на проблема 
за чудото в общобогословски или религиоведски контекст. Ние искаме да пос-
тавим един съвсем прост, почти примитивен въпрос, който засяга не екзеге-
тическите изводи, към които иска да насочи Formgeschichte, а нивото, което е 
подведомствено на самата Formgeschichte, т.е. конкретността на жанровите 
проявления.

Дали наистина фактите оправдават това да се разглежда изобразяването на 
Христос Чудотвореца в каноническите Евангелия просто като сума от „повест-
вования”, „разкази” и „новели”, за които априорно се предполага, че имат лите-
ратурно-риторическа структурираност10 vi, и доколко ясно може да се установи 
жанровата (formgeschichtliche) идентичност? За тази цел трябва да затворим 
очи пред очевидния факт, за който напомня, в частност, текстът, изнесен в 

9	 С.	В.	Лёзов,	цит.	съч.,	стр.	67.	Тук	именно,	стр.	68,	авторът	споменава	референциите	на	някои	изследователи	
към	палестински	паралели	на	евангелските	епизоди,	но	тезата	за	прагматическото	приспособяване	към	ели-
нистичните	образци	за	него	остава	непоколебима.
10	 Както	знае	всеки,	на	когото	се	е	случвало	да	преглежда	онези	мои	статии,	които	по-късно	бяха	събрани	в	
сборника	Риторика и истоки европейской литературной традиции,	аз	лично	съм	убеден	в	желателността	на	
възможно	по-диференцираната	употреба	на	онези	термини,	които,	както	напр.	термина	„риторика”,	са	въз-
никнали	за	характеризирането	на	една	уникална	културна	инициатива,	осъществена	в	средата	на	елинството	
от	софистката	епоха.	Някога,	преди	тридесет	години,	аз	дори	опитах,	с	цел	да	заостря	собствената	си	мисъл,	в	
порядъка	на	един	полуигрови	експеримент	да	се	откажа	от	самата	дума	„литература”	за	съответния	феномен	
на	античната	култура	и	да	говоря	за	близкоизточна	„словесност”.	Нека	не	бъда	разбиран	погрешно:	далеч	съм	
от	наивната	представа	на	някогашните,	безвъзвратно	отминали	времена	на	историко-културна	рефлексия,	
според	която	човешкото	слово	в	някаква	сфера,	като	се	почне	от	фолклора	или	от	детското	лепетание,	може	да	
бъде	абсолютно	„безвкусна”	в	смисъл	на	някаква	русоистки	разбрана	невинност	по	отношение	на	достатъчно	
сложните	парадигми	на	културата.	В	този	смисъл	човешкото	слово	винаги,	ако	щете,	е	„риторично”,	още	по-
вече	в	такива	отговорни	текстове	като	текстовете	на	Новия	завет;	днес	никой	разумен	човек	няма	да	тръгне	
да	отрича	това.	Но	това	далеч	не	е	„риторичност”	в	един	друг,	терминологически	смисъл.	Евангелието	от	Марк	
начева	с	думите:	„Начало	на	Евангелието	на	Иисуса	Христа	[Сина	Божий],	както	е	писано	у	пророк	Исаия...	"	
(вж.	бел.	прев.	накрая).	Това	начало	е	достатъчно	обмислено,	в	него	има	семиотическа	стратегия,	но	между	
подобно	начало	и	нормалното	риторическо	встъпление	има	огромна	дистанция	(а	в	Евангелието	от	Лука,	къде-
то	посветителното	обръщение	към	адресата	е	построено	по	школските	риторически	правила,	стилистическата	
дистанция	отделя	това	посвещение,	вместено	в	една	разгърната	фраза,	от	целия	останал	текст).



18

Християнство и истина

епиграфа на тази статия. Ето още няколко примера за същото това.

още веднъж Евангелието от Марк:

„...И където и да влизаше Той, в села ли, в градове, или в колиби, навсякъде по-
ставяха болните по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на 
дрехата Му; и колкото души се допираха до Него, изцеряваха се” (6:56).

Евангелие от Матей:

„И ходеше Иисус по цяла Галилея, [...] и изцеряваше всяка болест и всяка немощ 
у народа. И пръсна се слух за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички 
немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и луничави, 
и разслабени, и Той ги изцери” (4:23-24).

Евангелие от Лука:

„А при заник-слънце всички, които имаха болни от разни болести, завеждаха ги 
при Него; а Той, като слагаше ръка на всекиго от тях, изцеряваше ги” (4:40).

В множество епизоди Христос отново и отново действа като чудотворец и ек-
зорцист по такъв начин, че тук не става дума за някакви отделни чудотворения, 
а за продължаващо във времето чудотворство, в рамките на чийто процес тези 
епизоди получават своето място и който им задава техния ритъм11. Чудотворе-
нието се явява като обичаен, ежедневен фон на движещото се напред евангелско 
повествование; тематизацията на този смислов момент е особено характерна 
за синоптическите Евангелия (в Евангелието от Иоан тя по-скоро се свежда до 
простото споменаване на този момент, както в 6:2vii).

Тук и при други случаи съществуват сериозни основания да се настоява за 
диференциация между разказите за отделните чудеса и съобщенията за по-
стоянната целителска дейност, съставляваща, така да се каже, ежедневието 
на лицето, признавано от съвременниците за тавматург. Това са преди всичко 
литературоведски основания; очевидно е, че тъкмо подобна дистинкция е съв-
сем подходяща за установяването на степента на изявеност или напротив, 
размитост на риторическите форми. Но основанията за тази дистинкция са и 
източниковедски. Преди всичко е ясно, че разказите за отделните чудеса дават 
несравнимо по-голям простор за измислици, отколкото сведенията за дейност-
та на целителя; когато става дума за едно или друго отделно чудо, дори враж-
дебно настроеният носител на живата памет за съответното лице не може 
убедително да свидетелства, че някое събитие, случило се в отсъствието, така 
да се каже, на свидетеля на обвинението, въобще и не се е случвало – но па-
метта за това дали е имал или не даден съвременник ежедневно обновяващата 
се репутация на „практикуващ” чудотворец, за някакво време се съхранява в 
цялото общество и тук свободната инвенция на повествователя е немислима. 

11	 За	доминиращата	роля	на	мотива	на	продължаващото	се	във	времето	чудотворство	е	важно	местоположе-
нието	на	мнозинството	приведени	по-горе	текстове	в	композицията	на	съответните	Евангелия.	Отначало	се	
разказва	на	читателя	за	дейността	въобще,	а	после	следват	отделните	епизоди.
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Толкова ли е било необходимо, както представя гореизложената гледна точка, 
заради конкурентоспособността на християнската керигма да се поема така 
голям риск, в опит да се създаде и насади подобна репутация със задна дата? 
Струва си да се замислим над факта, че нито християнското (и мандейскотоviii) 
предание за Иоан Кръстител, нито ислямската традиция за Мохамед познава 
подобно амплоа на целителя. от друга страна, не само новата, но и най-новата 
история на християнските конфесии притежава добре документирани съобщения 
за такива ежедневни тавматурзи – например Иоан Кронщадски (1829–1908) от 
руските православни или падре Пио (1887–1968) при католиците; атеистът може 
да произнася колкото си иска сурови присъди над лековерните люде, които ден 
след ден идвали при тях със своите нужди, но на никого няма да дойде на ум да 
предположи, че версията за чудотворство им е възникнала по-късно, в реда на 
разкрасяващата митологизация на техните образи12 – всичко това се е случило 
твърде скоро.

Ежедневната дейност на Иисус като екзорцист целител в Евангелията състав-
лява един постоянен фон на повествованието; този фон има определено въз-
действие и върху такива епизоди, които при изкуствено изолирано разглеждане 
могат да се обозначат като „разкази за чудеса”. Характерно е това, че в тях 
най-често интересът на повествователя се концентрира съвсем не на чудото 
като такова, а на такива негови „акциденции” като, да кажем, табуираното 
съботно време, забраната към изцеления да разказва за изцеляването и наруша-
ването на тази забрана и т.н.13 

Нека забележим, че и от собствено литературна гледна точка постоянното чу-
дотворене, за разлика от чудото, е твърде неблагоприятен, неизгоден предмет, 
налагащ изнурителни повторения, суховата краткост и т.н.; това съвсем не 
подхожда на стратегията за довеждане на читателя до емоционално умиление. 
В тази връзка е симптоматично, че паметникът на гръцката езическа литера-
тура, провокиращ най-вече сравнения с изобразяването на чудесата на Хрис-
та – Филостратовото Жизнеописание на Аполоний Тиански – именно за това 
(постоянно чудотворене) не ни предлага никакви аналогии; дори не можем да си 
представим, че такъв опитен ритор като Филострат би си позволил подобен 

12	 Нито	в	иудейската	равинска	традиция,	нито	в	традицията	на	християнската	агиография	има	нещо	подобно	
на	задължителна	права	пропорционалност	между	мащаба	на	почитанието	на	някоя	личност	и	репутацията	за	
постоянно	чудотворство.	Не	само	това,	но	и	подобна	репутация	рядко	се	съвместява	със	статута	на	учителя	
на	вярата	и	богослова,	например	–	рабби	Они,	„Изписващия	кръговете”	–	за	неговите	внуци	Ханин	и	Хилкия	
талмудическите	текстове	(Ta’an	23	ab)	съобщават,	че	при	засуха	именно	към	тях	се	обръщали,	за	да	измолят	
дъжд,	и	дъждът	завалявал	по	техните	молитви	безотказно,	но	по	своето	значение	като	учители	тези	леко	юроди-
ви	чудотворци	били	абсолютно	несравними	с	главите	на	равинските	школи,	от	които,	от	друга	страна,	никой	не	
очаквал	постоянно	да	извършват	чудеса.	В	пространството	на	християнската	патристика	можем	да	сравним	
ролята	на	простодушния	тавматург	Спиридон	Тримифунтски	с	тази	на	богословите	от	кападокийската	школа	
или	Иоан	Златоуст,	като	проповедник.	По-скоро	изключение	представлява	съвместяването	на	едното	и	друго-
то	в	лицето	на	Григорий	Чудотворец,	който	бил	едновременно	велик	тавматург	и	майстор	на	богословската	
рефлекция.
13	 Това	са	случаите,	които	най-предпазливите	представители	на	методологията	Formanalyse / Formgeschichte 
разглеждат	като	аналогия	на	онзи	малък	жанр	на	античната	литература	за	философите	и	други	мъдри	люде,	
който	най-често	бива	наричан	в	риторическите	учебници	„хрия”	(χρεία)	и	в	който	повествованието	е	служело	
за	подготовка	към	увенчаващия	афоризъм	или	постъпка-жест.	Забраната	да	се	разказва	за	сътвореното	чудо	
акцентира	семиотическото	значение	на	чудото	като	[месианско]	знамение	и	доколкото	се	отнася	до	темата	за	
т.нар.	месианска	тайна,	е	особено	важно	за	Евангелието	от	Марк.
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неизгоден ход. Когато по изключение му се налага да бъдат упоменати подред 
различни изцеления, както в III, 39, той напряга сили, за да може всеки сюжет да 
съхрани литературната си самостоятелност, т.е. той наистина представя соб-
ствено Wundererzählung, тъй че между тях да се запази отношение на симетрия 
и такива магически подробности като препоръчаното от Аполоний използване 
на заек за облекчаване на трудно раждане да внасят разнообразие. Но по-харак-
терни са отделните, затворени в себе си повествования като пробуждането на 
невестата, която била умряла или заспала летаргичен сън в деня на сватбата 
си (IV, 45); макар външното сходство на мотива да принуждава към издигане на 
хипотезата, че е възможно Филострат да е познавал евангелския епизод с въз-
кресението на юношата от Наин (Лук. 7:11-16; ср. също възкресението на дъще-
рята на Иаир, Мар. 5:35-43), това сходство не бива да препятства да видим през 
него коренно различното в разработката. Филострат е разкрасил сценката, ко-
гато Аполоний нарежда да спрат носилката и всички си мислят, че той ще про-
изнася надгробна реч; обсъжда се въпросът дали невестата всъщност не е била 
жива14 и се изяснява от каква подробност би могъл наблюдателният тавматург 
да узнае това – може на лицето  да е паднала капчица роса и леката пара е 
показала, че тялото е съхранило топлината си, и т.н. Казано по друг начин, това 
не е просто повествование като един от видовете човешко изказване – това 
е именно „диегеза” като един от жанровете на античната риторика. В Еванге-
лията няма нищо подобно. Впрочем работата не е само в това, че Филострат 
е носител на риторическото умение; ако се обърнем към съхранилите се записи 
за чудесните изцеления в езическото светилище на Асклепий в Епидавъра15, там 
не може да се говори за никаква специална литературна елегантност и все 
пак вниманието по естествен начин е още по-съсредоточено върху отделните 
епизоди, всеки от които неизбежно представлява едно обособено цяло и по този 
начин стои още по-далеч от евангелската трактовка на темата.

Такова е положението на литературно ниво; а какво може да се каже от гледна 
точка на прагматическите нужди за съоръжаването на керигмата за нейното 
функциониране в обществото по това време? Връщайки се към онова, с което 
започнах, признавам, че не виждам никаква възможност да се различи в описа-
нията на тавматургическата дейност някакъв безобиден декоративен елемент, 
украшение, което прагматически да удовлетворява нуждите на „потребителя” 
и което във всеки случай да не може да навреди. още в Евангелието от Марк 
зложелателите говорят, че Христос действа „със силата на бесовския княз” 
(3:22). Изразът „бесовски княз” наистина прилича на терминологията, приета 
в иудейската среда от това време: негови варианти са засвидетелствани и в 
кумранските текстове (1 QS 3, 20-21), и в апокрифната литература (Test. Sol 2, 
9; 3, 5; 6, 1). Що се отнася до магически разбираното чудотворство на Иисус – 
този топос е твърде характерен за ранноиудейската полемика против христи-
янството и е отразен във II век при св. Иустин в неговия Диалог с Трифон иуде

14	 Не	е	трудно	да	си	припомним,	че	либерално-протестантската	апологетика	се	занимава	със	съвършено	ана-
логични	въпроси	във	връзка	с	евангелските	възкресения:	срв.	напр.	С.	Clemen,	Der geschichtlich Jesus.	Gießen,	
1911,	S.	59.
15 Inscriptiones Greacae	IV	12,121-127.	Срв.	К.	Herzog,	Die Wunderheilungen von Epidauros.	Phylogus-Suplemen-
tum	22,	3.	Berlin	und	Wiesbaden,	1931.
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ина (69), а също и при ориген, в спора му с Целс, който въвежда в качеството 
на партньор фигурата на иудеина и сумира от негово име иудейската версия на 
евангелските чудеса: уж че Иисус се бил обучавал от египтяните на специални 
магически похвати, т.е. същата тази γοητεία (С. Cels. I, 28). По-късно същият 
този мотив присъства във Вавилонския талмуд (Sanh., 43а. 107 Bar.; Sotah, 47а), 
споменава се и в Иерусалимския талмуд (Hagiga, II , 1); още по-късно са зафик-
сирани иудейски разкази за това как Иисус (Иешу га-Ноцри) овладял тайното 
име на Бога и го употребявал за чудотворство (различните версии на т.нар. 
Toledoth Jeshu16). Негативният образ на Христос в еврейската и вече вторично, 
езическата полемика – като цяло е именно образът на Тавматурга с обратен 
знак. Дори се изказва мнение, според което обвинението в магия, повтарящо се 
отново и отново, в една и съща формулировка в току-що споменатите места от 
Талмуда, сочи към официално постановление на Синедриона17. Разбира се, това 
не е нищо повече от хипотеза, може би надвишаваща мярата на предпазливото 
изследване; и все пак тя в най-общ вид отговаря на един аспект на историчес-
ката истина, който твърде лесно се губи при хиперкритицизма. При цялата 
неоспоримост на съображенията за ролята на counterhistory, „антиисторията”, 
в определени текстове, съградена от еврейските полемисти чрез рецепцията 
на християнските мотиви с противоположно оценъчно отношение18, ние нямаме 
основания да изходим от априорната предпоставка за пълното отсъствие при 
евреите – във всеки случай в епохата на Талмуда19 – на своя собствена устна 
традиция за още не тъй отдалечените във времето и несъмнено запомнили се, 
макар и в локалния мащаб на Палестинското иудейство, събития.

одиозните конотации, които лесно получавала темата за чудотворството, мо-
жели да предизвикат тъкмо в апологетическия дискурс опит тя да бъде ели-
минирана. Както и да се отнасяме към спорния въпрос за така нареченото 
Testimonium Flavianum, според както го предава всемирната хроникаix на Агапий 
Манбиджски20 – дали ще видим в този текст арабски превод на автентичните 
слова за Иисус от благожелателно настроения иудеин Иосиф Флавий или пък 

16	 Вж.	S.	Krauss,	Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen.	Berlin,	1902;	G.Schlichting,	Ein jüdisches Leben Jesu. 
Die verschollene Toledot-Jeschu-Fassung.	Tübingen,	1982.	Руски	превод:	Иисус Христос в документах истории. 
Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского,	изд.	2-е,	СПб.,	1999,	с.	336-376	(използвани	са	само	
текстове,	известни	до	времето	на	С.	Краус);	авторът	на	коментарите	на	стр.	339	неизвестно	защо	отъждес-
твява	 тайното	Божие	име	 [шем	ha-мефораш],	 обикновено	представяно	като	 състоящо	 се	от	72	букви,	 със	
забранения	за	произнасяне,	но	графически	известен	на	всеки	евреин	Тетраграматон.	Срв.	също	О.	Лимор,	
„Христианская	святость	и	еврейский	авторитет”,	във:	Вестник Еврейского Университета,	№	2	 (20),	1999,	с.	
181-215,	специално	за	„Толедот	Иешу”	стр.	204-206.
17	 Е,	Stauffer,	Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi,	Bern,	1957,	s.	113-115.
18	 Срв.	А.	Функенштейн,	История, антиистория, рассказ	 (на	иврите),	Aplaim,	1991,	№	4,	стр.	210;	О.	Лимор,	
„Христианская	святость	и	еврейский	авторитет...	”,	стр.	205.
19	 Съвременните	изследвания	отнасят	и	Toledoth Jeshu	към	същата	тази	епоха	–	към	ІІІ-ІV	в.	Вж.	W.	Horbury,	
Critical Examination of the Toledoth Jeshu,	Diss.,	Cambridge	University,	1971.	Отбелязаната	от	същия	този	Е.	Щау-
фер	еднообразност	на	вербалните	формулировки	на	обвиняването	на	Иисус	в	магия	сама	по	себе	си	ни	под-
сказва	нещо,	дори	и	да	е	недостатъчна	за	обосноваването	на	тезиса	на	самия	Щауфер.
20	 Вж.	Sh.	Pines,	An Arab Version of Testimonium Flavianum and its Implications,	Jerusalem,	1971;	И.Д.	Амусин,	
«Об	одной	забытой	публикации	тартусского	профессора	Александра	Васильева»,	в:	Ученые записки Тартусско-
го университета,	вып.	365,	серия	7,1975,	с.	298.	Признавам,	че	неведнъж	съм	слушал	от	незабравимия	Иосиф	
Давидович	най-ентусиазирани	изказвания	за	публикацията	на	Ш.	Пинес,	а	когато	бях	за	първи	път	в	Иеруса-
лим	през	1988	г.,	имах	разговор	за	нея	с	него	самия.
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изкуствена конструкция от християнски или даже мюсюлмански21 произход – оче-
видно е, че неговата интенция може, макар и в най-широк смисъл, да се нарече 
апологетическа; в това отношение е характерно до каква степен той изключва 
въпроса за чудесата, като се движи в посока към „очистения” образ на добрия 
и мъдър Учител, почти така, както това ще правят европейските либерални 
апологети от времето на Просвещението насам.

Тъкмо оглеждането на отчетливо присъстващия в Евангелията мотив за пред-
ставянето на Христос с постоянна, продължаваща се ден след ден чудотворско-
целителска дейност, която не може да се сведе до отделните драматически 
„новели” и „разкази”, ни задължава особено живо да почувстваме правотата на 
думите на немския теолог Ф. Й. Ширсе: „Иисус, освободен от всичко чудесно – 
това е един неисторически Иисус”22.

Превод от руски: Слава Янакиева

Бележки на преводача

i	  Текстът,	използван	за	тази	публикация,	е	част	от	книгата:	Аверинцев	С.,	Связь времен. Собрание сочине-
ний.	Под	ред.	Н.	П.	Аверинцевой	и	К.	Б.	Сигова.	–	К.:	ДУХ	І	ЛІТЕРА,	2005,	с.	137-149.

ii	 		θαματουργóς,	гр.	–	букв.	„чудотворец”,	епитет,	употребяван	за	Христос	и	светците	в	апологетичната	лите-
ратура	и	съответно	в	пейоративен	смисъл	от	антихристиянските	писатели	–	фокусник,	магьосник.	(Lampe,	
614-615).

iii	 	ОПОЯ́З	(Общество	изучения	поэтического	языка	или	Общество	изучения	теории	поэтического	языка)	—	на-
учно	обединение,	създадено	от	група	теоретици	и	историци	на	литературата,	лингвисти,	стиховеди	–	пред-
ставители	на	така	наречената	„формална	школа”,	която	е	просъществувала	до	началото	на	1930-те	години	
и	е	оказала	значително	влияние	на	теоретичното	литературознание	и	семиотиката.	Основатели	на	групата	
са	литературните	историци	В.	Б.	Шкловский,	Б.	М.	Эйхенбаум,	Ю.	Н.	Тынянов,	лингвистите	Р.	О.	Якобсон,	Е.	
Д.	Поливанов,	Л.	П.	Якубинский,	стиховедите	С.	И.	Бернштейн,	О.	М.	Брик.	

iv	 	Керигма	(гр.	κήρυγμα	—	провъзгласяване,	проповед),	новозав.	термин,	близък	по	смисъл	до	понятието	Еван-
гелие	(като	Блага	Вест),	Lampe,	751-752.

v	 	idées reçues	–	фр.,	общоприети	възгледи.
vi	 	Бел.	прев	към	бел.	10.	Точният	цитат	на	евангелските	думи	от	Марк	1:	1-2	е:	„Начало	на	Евангелието	на	

Иисуса	Христа,	Сина	Божий,	както	е	писано	у	пророците...”.
vii	 	(Иоан.	6:2)	Подире	Му	вървеше	множество	народ,	защото	виждаше	Неговите	чудеса,	които	правеше	над	

болните.
vii	 		Мандейството	 е	 близкоизточна	 гностична	 монотеистична	 секта.	 Мандейците	 почитат	 Адам,	 Авел,	 Сет,	

Енош,	Ной,	Шем,	Арам,	но	най-вече	Иоан	Кръстител,	като	първи	сред	Божиите	пратеници.
ix	 	Агапий	Манбиджский,	еп.	на	гр.	Иерапол	(Манбидж,	Маббуг	в	Сев.	Сирия),	правосл.	араб.	летописец	от	1-та	

пол.	на	Х	в.	ок.	941	г.,	е	съставил	всемирна	хроника	–	Книга на титулите	(	Китаб ал-Унван),	едно	от	първи-
те	християнски	исторически	произведения	на	арабски	език.	При	съставянето	на	своята	история	авторът	
ползва	съчинението	на	големия	еврейски	елинистичен	писател	Иосиф	Флавий	Иудейските старини,	където	
и	се	намират	спорните	места	със	свидетелствата	за	Иисус	Христос	–	Testimonium Flavianum (AJ,	18.3.3.;	
20.9.1.)	–	които	Агапий	възпроизвежда.

21	 Срв.	Иисус Христос в документах истории,	Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского,	стр.	126.
22	 Warum	glauben?	Begründing	und	Verteidigung	des	Glauben	in	39	Thesen,	hg.	von	W.	Kern-F.J.	Schierse-G.	Sta-
chel,	Würzburg.	2	Ausg,	1963,	S.	23
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Слава Янакиева

щриХи към ХристияНската 

памет

За никого няма да е новост твърдението, че през Средновековието, или най-об-
що казано, през времето на най-цялостната „християнизация на цивилизования 
свят”, е налице едно особено възприятие на литературните, историческите и 
литургическите събития, като те биват тясно реферирани в рамката на Св. 
Писание и Предание. Какво имам предвид? Накратко казано, всяко значително 
събитие бива гледано през оптиката на голям набор от типизиращи го фигури 
и разкази, които имат авторитетно място в сакралната съкровищница. То бива 
тълкувано и уразумявано чрез значенията и смислите на онези фигури и разкази 
от свещения наратив, които напомнят по някакъв начин за него, които имат 
някакво подобие с него. И тук става дума не само за хроники на битки и литера-
турни произведения, но и за церемониални ритуали от градски тип, литургически 
действия и дори топографски единици. Самото тълкуване на библейския текст 
се осъществява – дори при така наречената буквална екзегеза – в сложна ре-
ферентна връзка.

За да се изгради обаче споменатата смислова мрежа, към която да се отнесе 
дадено събитие, в паметта трябва да са налични голям брой такива фигури и 
разкази, които удобно да се оказват „подръка”, когато това се наложи, за да 
бъде избрано най-близко и правилно подобие. Или казано по друг начин – един 
голям обем от смисли е необходим, за да може в неговата светлина да се дос-
тигне до смисъла на дадено събитие.

Както става ясно, в този процес, в самата му механика, основно значение имат 
приликата и паметта.

Приликата, или подобието, можем да оставим засега донякъде настрана. Ще спо-

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 раз-
лични научни издания. Понастоящем чете лекционен курс за ма-
гистърската 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 VI век и византийски-
те отци от V–VII век, а също капиталният труд на Ернст Кан-
торовиц Двете тела на краля. Изследване на средновековното 
политическо богословие).
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менем само, че приликата (подобието) може да е буквало-сюжетна, алегорична 
или иконична, но така или иначе тя е в зависимост от споменатата референтна 
рамка на паметта. 

Християнската памет – както става ясно, в един свой аспект е епистемологич-
на необходимост: Во свете Твоим узрим свет (както се казва във Великото сла-
вословие). В светлината на Словото, откъм центъра на историята, откъдето 
То осветява, ние добиваме смисъл за опознаваемите неща и събития.

Тази история се повтаря в ежедневния комеморативен акт на участващите в 
богослужението, което всеки сезон, всеки ден от седмицата и всеки час на деня 
чества определени „памети”.

Така попадаме на ново понятие за памет – памет не като запомняне, не като 
задържане в биографичния разказ за миналото на един човек, а памет, която 
ритуално бива извиквана – памет, молитвено-възторжено (или пък съкрушено) 
споменаване от една цяла общност. Тази памет е памет, която дава смисъл, 
дава идентитет не на припомняното – светец или божествен персонаж – а на 
припомнящия го. А именно християнската общност, събрана, за да почете па-
метта за земния живот на Христос и Неговия спасителен подвиг, е средоточие 
както на Евхаристийния чин, така и в крайна сметка на всяко богослужение. 

Паметта на Неговото Рождество, например, води със себе си паметта за цар 
Давид, от чието родословие е Христос по човешката си природа, за Мелхисе-
дек, който е прообраз на Неговото първосвещенство, паметта за Дева Мария 
и Иесей, от чието „дърво” тя е „клонка”, за ветхозаветните пророци, които са 
предизвестили пришествието Му, и т.н.

Ето например какво пише в един от най-известните екзегетически текстове 
върху литургията Liber officialis 1 Амаларий от Мец (IХ век):

След като се получат приношенията (дарените от паството хляб и 
вино), те биват положени на олтара от дякона в спомен на „седем-
те първодякони”. Измиването на ръцете символизира очистването на 
душата и припомня сълзите, които Христос пролива за човека преди 
Разпятието.

Молитвата Vere dignum (Наистина достойно и праведно е) представлява според 
Амаларий момента на „ангелското жертвоприношение”, което се припомня от 
свещеника с думите angelis et archangelis – присъединяващи се към участниците 
в тайнството, в пеенето на прославящите Христа химни. Гласовете им се из-
дигат също като тамяна – нагоре към Бога.

Молитвата Unde et memores (Поради което и ние Господи...) според Амаларий е 
утвърждаването, че Христос сега присъства в припомнянето така действи-
телно, както и в пресъществените видове. 

1	 Amalarius	Presbyter	Metensis,	De ecclesiasticis officiis libri IV, PL	105,	1101-64	(Lib	III).
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Честваното обаче може да е и паметта на някой светец. Събраното за този 
комеморативен акт множество получава своя идентитет, своя смислов облик 
в режима на това честващо припомняне. С честването на паметта на този 
светец се свързва и надеждата за неговото застъпничество за спомнящите 
го пред Бога. Житието му, припомняно от събранието, определя и вписването 
му в сложната система на светците „патрони”, закрилящи по предание дадена 
общност – социална, професионална, етническа или географска.

Разбира се, не можем да бъдем дотам наивни да смятаме, че всички тези образи 
и памети представляват един готов резерв от запомнени ликове и събития, кой-
то бива сякаш черпен според литургическата или историческа нужда.

Честването на паметта освен литургически и молитвен аспект има и функции 
на припомняне на забравеното, на узнаване на новото и вписване в сложната 
смислова рамка, за която споменахме.

Не случайно проповедите, които са неделима част от денонощния цикъл на бого-
служение, много често използват риторическата формула на призоваване „При-
помнете си как…” или „нека си припомним на този ден…”.

Да видим например един ранен (великолепен) образец на омилетическата изкус-
ност – омилията за мъченика Гордий на св. Василий Велики2. 

Гордий е местен светец, от Кесария, центурион, който още като катехумен 
(оглашен) е претърпял мъченичество. Проповедта датира вероятно от 373 г.

След като отхвърля необходимостта от енкомиум3 в чест на светците като 
излишно езическо изящество, св. Василий продължава:

Е тогава, да ги спомняме е достатъчно, за да получаваме непрестанна 
полза. Защото наистина те не се нуждаят от добавка към доброто си 
име, но припомнянето им чрез подражаването им е от съществе-
на важност за нас, за да следваме примера им. Защото точно както 
светлината естествено съпровожда огъня и сладкият аромат – бла-
говонието, тъй и ползата по необходимост следва непосредствено 
добрите дела. И все пак не е лека задача да стигнем с точност до 
истината за това какво се е случило през онези дни (на мъченичество-
то). Имам предвид, че съществува някакъв неясен разказ, който ни е 
бил предаден, съхраняващ мъжествените подвизи на човека в борбите 
му. И по някакъв начин ние можем да се сравним с художниците. Понеже 
когато те пренасят образите от други образи, най-вече е възможно 
да загубят модела. И не малка опасност има ние, които сме изгубили 
от поглед събитията, да умалим истината. Но доколкото начева де-
нят, който носи паметта на мъченика, който се бореше преди всичко 
с дела на свидетелство за Христос, нека да кажем, каквото знаем.

2	 Basilius	Magnus,	Hom. 18, In Gordium Martyrem	(PG	31,	492D-493B).
3	 Специфичен	за	класическата	словесност	жанр	–	кратко	съчинение-реч	за	човек	или	др.	обект,	целящо	него-
вата	възхвала.
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Той беше роден…

И тук св. Василий се позовава на прообраза на центурионското мъченичество 
– към който реферира паметта на всеки подобен на него: „Аз помня първия 
центурион, който, стоейки до Христовия кръст, разпозна Неговата мощ от 
чудесата …”. Става дума, разбира се, за стотника Лонгин, който, като видял 
станалото при Кръстната смърт, извикал: Наистина Божи Син е бил Тоя Човек!4

И накрая завършва така: „Искам да кажа, че точно както ние винаги се изумяваме, 
когато гледаме слънцето, тъй също винаги пазим свежа паметта на този мъж. 
Във вечна памет ще остане праведникът (цитира той Пс. 111:6) както сред онези 
на земята, докато тя съществува, така и в небесата, и с праведния Съдия”5.

Или пък друг един случай, когато св. Василий Велики, знаейки твърде малко факти 
за живота на мъченика Мамас, направил кратка проповед и призовал присъства-
щите на неговото честване да споделят в църквата всеки това, което знае за 
светеца и за чудесата, извършени от него. общността се обединила в нещо 
като обща молитва-хваление, като в същото време бил събран един по-пълен 
разказ за житието на пастира Мамас6.

В една ранна епоха като Средновековието, когато образоваността е била дос-
тъпна за малцина, този своеобразен смислово-мемориален депозит бива набавян, 
опресняван и честван главно литургически – в най-широкия смисъл на това по-
нятие. 

освен словесно, в богослужебните текстове и химни паметта бива „провоки-
рана” и от църковната архитектура с нейната орнаментация, от ликовете на 
иконите и стенописите и – в по-широк мащаб – от християнската сакрална то-
пография на града или мястото, както и шествийното движение из нея.

Словата, които призовават към просветлената памет, по думите на Теодор 
Студит, с нищо не превъзхождат в посредството си образите:

Люде, като Ме гледате начертан тук, 
разкрасен от оформяща ръка,
можете да откъснете ценния плод, който принася ползи
и който ръководи ума към техните основания.
Защото образът се показва равен на словото,
като по този начин почитанието ми е прослава за зрящия,
чрез което само Аз бивам извикван в паметта
да бдя и да просветлявам приятелите Си;
онези, които не искат да Ме почитат в тази отнесеност,
аз лишавам от горния дял7.

4	 Мат.	27:	50-54.
5	 Basilius	Magnus, loc. cit., PG	31,	508D.
6	 S	Basilius	Magnus,	Hom. 23, In sanctum martyrem Mamanten, PG	31,	589C-D.
7	 Theodoros	Studites,	 Jamben	auf	 verschiedene	Gegenstände,	ed.	P.	Speck,	Berlin,	1968,	pp.	179-80	 (цит.	по	
Barber,	Charles,	“Mimesis	and	Memory	in	the	Narthex	Mosaics	at	the	Nea	Moni,	Chios,”	in:	Art History,	v.24,	3,	2001,	
pp.	323-337).
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Тази епиграма на св. Теодор Студит, съпътстваща мозайката с Христовия образ 
в Неа Мони, е оцеляла само в един препис, а самият лик, от чието име говори, е 
практически изличен. Тя очевидно отразява недвусмислената иконопочитателска 
позиция на автора си, известен с разпалената си полемика срещу иконоборците. 
Тук „Аз” сякаш говори от името на изобразения Господ, докато „почитанието 
ми” и да „Ме почитат”, по-скоро се отнася до медиатора – иконния образ. Т.е. 
чрез прославата на зрящия в почитанието на иконния образ единствено Господ 
бива извикан в паметта, за да просветлява. Тези, които имат дял в Царство-
то Му, са просветлените от извикания в паметта чрез почитанието на образа 
първообраз на Бога. Тук следователно имаме определено възхождане на паметта 
посредством омонимното подобие към образа – ако трябва да се изразим на ези-
ка на Антиретиките8 и значи имаме своеобразна анагогическа памет.

Трябва обаче да се направи уговорката, че всяко дефиниране на различните ви-
дове памет в една толкова цялостна културна област е по-скоро изявяване на 
преобладаващ нюанс в едно и също, отколкото категорично различни видове. 

Епиграмата на св. Теодор Студит, възприета извън контекста на своето прило-
жение (към иконния образ) и изцяло в жанровото си звучене – с началното призо-
ваване към гледащите, има в себе си нещо от мемориалната естетика на епи-
тафиите, но по-скоро представлява тяхна противоположност. Този монументум 
призовава преминаващия смъртен от своята вечност да му отдаде дължимото, 
също както надгробният паметник мемориал чрез своята епитафия (още от ан-
тичността) призовава минаващия да се спре и да почете паметта на покойния 
с вниманието си: „Спри за малко, страннико, и тогаз продължи по своя път, не 
оставяй камъка веднага, но първо виж какво той казва”9. Тъй и християнските 
мемории – живопис, икони, скулптури, просто символи – викат към зрението на 
пътниците, но не за да поискат още малко „история” от своето небитие, а за да 
приобщят онзи, когото призовават към паметта си, към своята вечност. 
Те, бидейки монументуми, в смисъл на паметни свидетелства за нещо историчес-
ки отминало във времето, присъстват по-скоро като проходи към вечността, 
проходи на вечната памет. Това отчетливо се усеща в словата на една ано-
нимна поема за Страстите преди приписвана на Лактанций10, в която кръстното 
изображение (подобно на онова при св. Теодор) се обръща от първо лице: 

Който и да си ти, който се приближаваш и влизаш насред храма, спри 
за малко и погледни към Мен, който макар да съм невинен, пострадах 
заради твоето престъпление; положи Ме в ума си, пази Ме в гръдта 
си. Аз съм онзи, Който, като се съжали над горчивите злощастия на 
човеците... (и после) … тук съм Аз – покой за теб, правият път, ис-
тинното изкупление, Божият боен флаг и достопаметният знак на 
съдбата. Заради теб и живота ти Аз влязох в девичата утроба, ста-

8	 Theodorus	Studita,	Antirrheticus Primus adversus Iconomachus,	PG,	99,	341C.
9 EG	388,		1–2	(Apamea)	цит.	по:	Richmond	Lattimore,		Themes in Greek and Latin Epitaphs	(Urbana:	University	
of	Illinois	Press,	1962),	232	и	множество	други	подобни	примери	за	епитафии,	свързани	с	безвременна	смърт.	
Вж.	още	Латинские эпиграфические стихотворения,	билингва,	ред	Ф.	А.	Петровский,	М.,	1962.
10	 Auctor	incertus,	Carmen de passione Domini, PL,	007,	284D.
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нах човек и страдах ужасна смърт.

Следва кратко описание на земния живот и пространно и детайлно безмилостно 
описание на Страстите, което обаче начева с призоваване те да бъдат изме-
дитирани от зрящия:

Погледни и виж къдрите Ми, сплъстени от съсирена кръв … и главата 
Ми, пронизана от жестоки тръни и източаваща като дъжд отвсякъде 
поток от кръв върху Божественото Ми лице. огледай хлътналите Ми 
невиждащи очи и изпитите страни, виж пресъхналия Ми език…

Тогава в резултат на съзерцанието на Божествените Страсти зрящият бива 
подканен да „ороси” със състрадателни сълзи мокрото от кръв дърво на Кръста, 
прекланяйки коляно.

Тези паметници, ако някога ти се услади да мислиш върху тях, ако в 
ума ти има дръзновение да понесеш нещо подобно на Моите страда-
ния … и благодарност, достойна за Моите трудове, изникне, те ще 
бъдат подтик за истинска добродетел и ще бъдат щитове срещу по-
ношенията на врага… Ако тези мемориали биха отвърнали сетивата 
ти, привързани към преходния свят, от убягващата сянка на земната 
красота… Тогава свободна от всеки труд … тя (душата) ще царства 
с Мен в щастливото жилище на вечния мир. 

Тук сме свидетели на подробно описание на целия терапевтичен път, който 
съзерцателят, призован да спре и отдаде почит, би изминал до пълното си изце-
ление. „Тези мемориали” на положения в ума образ на Христа са опосредстван 
механизъм за спасение на зрящия.

Но изречените от първо лице слова, отново, не са Христови слова в този сми-
съл, че не представляват автентичния библейски текст, а една предлагана от 
образа на Разпятието „памет” за Страстите. Също както в епиграмата на св. 
Теодор образът (в случая литературният образ на изображението) предлага на 
зрящия възхождане към Царството Небесно, но не непосредствено в паметта, а 
чрез своеобразно мемориално-духовно упражнение, нелишено от психологизъм. 

Любопитно е обаче как подобна традиция – защото тази поема не е изключение 
в религиозната литература – се вписва буквално във визуалната репрезентация 
на библейския сюжет. Ето например думите на Христос от Кръста в сцената 
на Страстите Господни от Средновековния Йоркски цикъл игри:

Иисус: 
Всички вие, навсякъде по света, 
страданията Ми запомнете. 
Вижте главата Ми, ръцете и нозете 
и осъзнайте добре, преди да си тръгнете, 
дали има скръб, която да подхожда, 
или мъчение, равно на това. 
Отче Мой, за да свърши цялата болка, 
прости на тези люде това, което правят. 
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Те не знаят какво вършат. 
Затова, Отче, Аз желая 
греховете им да не бъдат наказани. 
Но спаси душите им11.

Наистина тук може да се каже, че имаме едно смесване на иконичния образ, чрез 
който първообразът призовава и самия Божествен „персонаж” – най-вече във 
втората част на монолога, който също както при библейските слова от Кръста, 
се застъпва за мъчителите си. Т.е. припомняното ни е едновременно и паметта-
смисъл и самият библейски разказ.

Подобни представления, както може да се очаква, съвсем не са били възприемани 
еднозначно, макар на Запад иконоборските спорове да не са изострили чувстви-
телността към религиозното изкуство така болезнено, както на Изток. Тези 
визуални презентации биват атакувани най-вече по време на възхода на Рефор-
мацията. Разполагаме с полемично произведение от ХIV век, посветено изключи-
телно на религиозните зрелища, а именно: A Treatise Of Miraclis Playing. В него се 
излагат последователно предполагаемите аргументи за и против „зрелищата”, 
като сред аргументите в тяхна полза са и следните:

Игрите се поставят за почитание на Бога; Игрите имат силата да 
обръщат людете към вярата, а не да  препятстват; Игрите са емо-
ционално затрогващи, тъй че зрителите плачат, когато ги гледат; 
доколкото е позволено Бог да се изобразява в картина, следва да е 
разрешено да бъде изобразяван и като делата Му бъдат играни, при 
положение че людете могат по-добре да прочетат волята на Бога и 
чудесните му дела чрез играта, отколкото в картините? И те ще ос-
танат по-трайно в човешкия ум и по-често ще бъдат припомняни 
чрез играта, отколкото чрез изобразяването им на картина, понеже 
картината е мъртва книга, а другото е жива12.

В последния аргумент долавяме един нов, психологическо-инструментален под-
ход на зримото към паметта, а именно, коя е онази най-ефикасна мнемони-
ческа техника, която ще остави трайна памет за събитията у зрителите им. 
Този въпрос може да възникне единствено когато рамката на установената 
традиция се релативизира – досега негласният довод е, че най-добри са онези 
средства, онези медиатори на паметта, които са осветени от традицията и 
от църковната практика.

Срещу средствата на тази „нова” целесъобразност говори св. Симеон Солунски 
в Диалогът в Христа:

Някой е разпънат, наричан Христос от
тези хора, като разпятието не е истинско
и проливането на кръв от някое
животно е хула към шуртящата кръв

11 The York plays,London:	E.	Arnold,	1982,	p.	322,	253-264.
12	 Davidson,	Clifford,	ed.	A Tretise of Miraclis Pleyinge,	EDAM	Monograph	Series	19,	Kalamazoo,	Mich.:	Medieval	
Institute	Publications,	1993,	lines	147-185.
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Божия. И пак Господ нарежда
Да припомняме тайнствата
не по този начин, ами както Той
Самият е учил, чрез които той действа
отново и Сам служи; и 
тялото и кръвта, бидейки осветени, са
Негови. Тъй че не са ли неща от този вид
пагубни и особено пагубни?
Човече, ако искаш да представиш тези
неща и да учиш людете, служи, както Той
Ти е преподал; учи чрез
слова, пиши чрез съчинения и прави
икони с цветове, както е по традиция.
По тази също причина истината се оформя в един
Съвършен образ, като писание в
Книга, Божествената благодат е в тях…13

Св. Симеон Солунски полага границите на благословените от традицията сред-
ства за изобразяване, като лимитира изобразителността със символизма на 
църковната йерархия, а живото изобразяване със служенето на богослужебните 
чинове и тяхната символично репрезентативна стойност. 

Аргументите на лолардския критик са от съвсем друго естество, но тук няма 
да се спираме на тях.

Иска ми се накрая да обърна с няколко думи внимание на още един вид памет, коя-
то не се отнася нито до зрящия, нито до познаващия Писанието или служещия, 
защото това е паметта у Бога. Нека си припомним онова загадъчно място от 
последните мигове на земния живот на Христос, в което Той разменя слова с 
разпънатия до Него разбойник. 

И казваше на Иисуса: спомни си за мене. 
Господи, кога дойдеш в царството Си!
И отговори му Иисус: истина ти казвам: 
днес ще бъдеш с Мене в рая.
            Лук.23: 42-43

Каква собствено е молбата на благоразумния разбойник? Едва ли, вярвайки, че до 
него е разпънат сам Бог, той би могъл да смята, че ще бъде просто забравен. 
За какво спомняне става дума тук? от преданието ние знаем, че разбойникът 
е първият обитател на Царството – Разбойнику отверзл еси Рай – се пее в 
богослужението. Паметта на Бога, следователно, е памет, която изтръгва от 
небитието, памет, която дава битие. Памет, която спасява – вечната памет, 
за която се молим в опелото на нашите близки покойни. 

Ето няколко и далеч не всички разновидности на паметта и припомнянето, кои-
то се постарахме да обследваме през погледа на средновековния европеец.

13	 Symeon	Thessalonicensis,	Dialogus contra haereses,	PG	155,	113C.
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Христо Стоев

вярата в КритиКа на чистия 

разум На каНт

Често цитирани думи от предговора към второто издание на Критика на чистия 
разум са онези, в които Кант заявява: „Трябваше да премахна знанието, за да 
направя място за вярата”. 

Въпреки своята популярност, разгледани на фона на цялостното произведение, 
въпросните думи остават висящи и неясни за множество читатели (в това чис-
ло и изследователи) на Кантовата философия. Впечатлението за неуместност и 
неяснота на тези думи се обуславя най-вече от строго рационалния характер на 
Кантовата философия, който като че ли не предполага и не допуска отстъпки в 
полза на една вяра. Подобно впечатление може още повече да се засилва, когато 
читателят непрестанно се сблъсква с Кантовото доверие към разума, намира-
що красноречив израз в изказвания от типа, че „човешкият разум не признава 
никакъв друг съдия, освен пак самия общочовешки разум” и че в самодисципли-
ната си разумът следва да се обърне към себе си, „без да позволи над себе си 
друга цензура”.

Ето защо концепцията на Кант за вярата в отношение към разума изисква 
специално изследване, което да установи дали субект на вярата не е отново 
същият този разум, който изглежда самодостатъчен в своята рационалност. И 
ако да, в какъв смисъл едно подобно положение следва да бъде разбирано.

В настоящата студия ще се ограничим с изследване на проблема само в пър-
вата критика на Кант – Критика на чистия разум, без да тематизираме пряко 
постановките от Критика на практическия разум и Религията в границите на 
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самия разум. Едно подобно тематично ограничение освен друго би могло да бъде 
от полза с оглед на осветляване на първоначалния критически замисъл на Кант 
и на необходимото място на въпроса за моралната вяра в него.

I. Разделението между човешкия разум и самия разум

още в първото изречение от текста на Критика на чистия разум (става дума 
за първото изречение от предговора към първото издание) е имплицитно форму-
лирано едно противоречие, в чиято светлина можем да разберем както траги-
ческата съдба на нашия разум, така и необходимостта от една негова критика, 
чието призвание е да отвори място на вярата. Това е противоречието между 
човешкия разум и... самия разум. Да, човешкият разум е сам разум, но доколкото 
е именно човешки, той е и нещо повече, и същевременно нещо по-малко от самия 
разум. 

Но нека оставим самия текст на Кант да говори: „Човешкият разум има в един 
вид от познанията си особената съдба, че се измъчва от въпроси, които не 
може да отхвърли, защото са му зададени от природата на самия разум, но на 
които и не може да даде отговор, защото надхвърлят всяка способност на чо-
вешкия разум” (с. 41)1. В горното твърдение са формулирани две неспособности 
на човешкия разум: 1. да отхвърли определени въпроси и 2. да им даде отговор. 
Първата неспособност се обуславя от това, че тези въпроси са зададени от 
природата на самия разум и човешкият разум, доколкото е сам разум, не може 
да ги отхвърли, а втората – от това, че отговорът на тези въпроси надхвърля 
неговите способности именно доколкото той е човешки.

Яснота върху колизията на човешкия разум със самия себе си може да се даде 
от характера на въпросния „вид познания”, в които разумът застава пред тези 
нерешими въпроси, и това са именно въпросите за Бог, свободата на волята и 
безсмъртието на душата. Това са онези въпроси, които традиционно и школски 
са били определяни като предмет на metaphysica specialis. Въпроси, които съ-
щевременно, строго погледнато, са същинските и най-важни въпроси за всяко 
човешко същество, най-малкото с оглед моралното му предназначение. Кант 
отбелязва: „Метафизиката има за истинска цел на изследванията си само три 
идеи: Бог, свобода и безсмъртие. Всичко друго, с което тази наука се занимава, 
 служи само като средство, за да стигне до тези идеи и тяхната реалност” 
(с. 382). Тези идеи с оглед на предмета им се отнасят до тоталността на 
условията на нашето съществуване и следователно до безусловното, което 
е невъзможно да стане предмет на опит (емпирично познание). Поради това и 
техният отговор стои отвъд теоретичния достъп на едно крайно-разумно съ-
щество (доколкото то е крайно) и при това те са неотчуждими от природата 
му (доколкото то е разумно).

Малко по-горе нарекохме този конфликт на човешкия разум със самия себе си 
колизия, защото става дума за сблъсък, който не може да бъде разрешен в един 

1	 Всички	позовавания	в	основния	текст	на	статията	реферират	към	българското	издание	на	Кант	Критика на 
чистия разум,	С.,	1992.	Препратки	към	други	произведения	и	автори	са	дадени	в	бележки	под	линия.
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висш синтез или в едно висше единство, както би пожелала Хегеловата диалек-
тика например. Контрастните определения („човешки” и „разум”) са несводими 
едно до друго, в своето единство те са винаги същевременно непримиримо 
различни. Нарекохме въпросната „съдба” (Schicksal) на човешкия разум, за която 
Кант тук говори, трагична, защото става дума за неразрешима ситуация, в коя-
то стремежът на човешкия разум към автономия и отчуждение от човешкото 
в себе си, е обречен в самия си корен. И това е така именно защото опитът на 
спекулативния (както ще видим, в смисъл на непрактически, иморален) човешки 
разум да отговори на тези въпроси всъщност не е нищо друго освен опит той 
да се еманципира от самия себе си, от собственото си определение да бъде 
човешки.

За едно естествено съзнание би могло да изглежда странно и дори екстрава-
гантно човешки и разум да бъдат определяни като противоположности. Поради 
това следва да се проясни, че противоположността тук собствено се състои 
в това, че като конститутивна за човешкото следва да се разбира крайност
та, докато като конститутивна за разума – безкрайността. Да четем Кант 
в такъв християнски контекст би могло да изглежда пресилено, но следва да 
се обърне внимание, че единственото строго и неизменно определение, което 
Кант дава за човека, е определението крайно разумно същество (или „крайно 
мислещо същество”)2, при което всеки текстуален анализ би показал, че двете 
определения са разбирани от Кант в контраст помежду им. Нека проясним това 
по-отблизо.

За Кант човешкият разум не е разумът изобщо (т.е. не е разумът, съобразно 
който всички разумни същества, в това число и един мислим Бог като абсо-
лютното разумно същество) биха познавали. Респективно човешкото познание 
не е познанието изобщо, а е изначално определено и в този смисъл ограничено 
да бъде познание от перспективата на едно „човешко гледище” (der Standpunkt 
eines Menschen) (с. 106). Човешкото познание е определено чрез това, че е позна-
ние на едно крайно мислещо същество, т.е. конститутивно за него е крайност
та на собствения му субект. Въпреки предпазливостта на формулировките, към 
която го принуждава собствената му критическа позиция, която е всъщност 
метапозиция по отношение на ситуацията на човешкия разум, Кант дава по-
датки към това как следва да се разбира въпросната крайност. А именно човек, 
в качеството му на крайно разумно същество, е „зависима същност” „както 
според съществуването си, така и според нагледа си (който определя същест-
вуването  в отношение към дадени обекти” (с. 128). В тази формулировка виж-
даме освен това, че Кант схваща познанието (тук в частност нагледа като 
елемент от познанието) като реално отношение3, в което познаващият бива 
определен в собственото си съществуване, също и това, че самият познаващ е 
предварително определен към специфичен тип познание, с оглед на собствената 
му битийна конституция (тук тази на зависимо или крайно същество).

2	 Кант	дори	стига	дотам,	че	в	Антропологията	отбелязва,	че	бихме	могли	да	мислим	човешкия	род	като	„раса”,	
„когато	си	го	мислим	като	вид	разумни	земни	същества”	(Кант,	И.	Антропология от прагматично гледище.	С.,	
1992,	с.	233).
3	 Виж	Heimsoeth,	H.	Studien zur Philosophie Kants.	Köln,	1956,	S.	233	f.
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Крайността на човешкото познание за Кант се изразява по-конкретно в това, 
че то не е изцяло спонтанно, то не е actus purus, както следва да се мисли 
Божието познание. То, с оглед на способността за наглед, е пасивно или рецеп
тивно определено по отношение на предмети, които му се „дават”. Другояче 
казано, то бива афицирано от предметите, които „действат” и определят се-
тивността с оглед на нейните специфични априорни форми на рецептивност. 
Нещо повече, именно поради това нашето познание първоначално е отнесено не 
към обекти, а към вътрешни (от трансцендентална, а не от емпирична гледна 
точка)4 афекции на определимия субект. оттук следва и феноменалният харак-
тер на всички предмети на нашето познание. Те следва да се разглеждат като 
явления, представени съобразно априорната специфика на нашата способност 
за наглед и съвсем не като неща, както те са сами по себе си.

Крайността на човешкото познание, разбрана по описания начин, не предпоставя 
метафизически безкрайното Божие познание, а довежда до неговата мислимост 
в качеството му на коректив. Точно това можем да видим в понятията за инте
лектуален наглед или за интуитивен разсъдък, които по думите на Кант могат 
да „принадлежат само на първоначалната същност” (с. 128). Интелектуалният 
наглед трябва да се разбира като такова познание, което за разлика от позна-
нието на едно крайно разумно същество, не е пасивно с оглед на своя характер 
на наглед и не е дискурсивно (опосредствано) с оглед на своя интелектуален 
характер. Интелектуалният наглед е такъв наглед, чрез който е „дадено дори 
съществуването на обекта на нагледа” (с. 127), или това е познание, което съ-
щевременно създава обекта си. Както се изразява един изследовател на Канто-
вата философия, в понятието за интелектуален наглед „сътворението на света 
от първоначалната същност (Бог) и нагледното представяне на сътвореното 
се мислят като един и същ неделим непространствено-времеви акт”5. В такъв 
един контекст става ясно защо Кант по отношение на този интелектуален на-
глед, който може да е само „първоначален” (intuitus originarius), определя нагледа 
на крайното мислещо същество в качеството му на сетивност като „произво-
ден наглед (inuitus derivativus)” (с. 128).

Аналогично на сетивния ни наглед, който с оглед на своята рецептивност ни-
кога не може да представлява сам познание и трябва да се отнесе необходимо 
до разсъдъка, който да достави рационалната форма на възможните обекти на 
познание (както се изразява самият Кант, „нагледите без понятия са слепи” (с. 
130)), така и от своя страна човешкият разсъдък е недостатъчен за познание, 
защото той е в състояние само да създаде „аналитично-общото” на един обект, 
без да може да го определи съдържателно. Поради своя дискурсивен и неинтуи-
тивен характер човешкият разсъдък би следвало да се определи също като про-
изводен или вторичен, „ектипичен” разсъдък (intelectus ectypus) и това именно по 
отношение на един мислим архетипичен разсъдък (intellectus archetypus), какъвто 
би бил Божият. При това Кант счита, че „съвсем не е нужно да се доказва, че 
един такъв intellectus archetypus е възможен”, а че самото разглеждане на свое-

4	 За	разликата	между	„емпирично	външни”	и	„трансцендентално	външни”	премети	виж	монографията	ми	
Кант и проблемът за вътрешното сетиво.	С.,	2005,	с.	195	и	сл.
5	 Стефанов,	И.	Хайнц Хаймзьот и Имануел Кант.	–	Философски преглед	бр.	1-2,	1993,	с.	44.
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образната природа на нашия, човешки разсъдък „ни извежда до тази идея”6. 

В това изказване на Кант собствено се вижда, че той не смята за нужно в 
трансценденталната философия да се предпоставя едно абсолютно познание 
като коректив на нашето (и съответно оттук да се предпоставя съществува-
нето на Бог като негов субект7), а че обратното – критическото изследване 
на нашето, човешко познание с оглед на неговата крайност ни извежда до една 
подобна идея, която следва да бъде определена като идеята за един „инте-
лектуален наглед” или съответно за един „интуитивен интелект”. Ние сме 
доведени до подобна идея посредством удържане на отстояние спрямо „особено-
то устройство”, „случайността на устройството” (die Zufälligkeit einer solchen 
Beschaffenheit) или „своеобразието” (die Eigentümlichkeit) на нашето собствено 
познание, което в нагледа си е рецептивно и основаващо се на „афекции”, а в 
разсъдъка си дискурсивно и „нуждаещо се от образи”8.

С казаното дотук може да се удостовери, че темата за крайността на човека 
в качеството му на „зависимо същество” и на произтичащата оттук специфика 
и своеобразие на познавателните му способности (респективно разум) е цен-
трална за Кантовата трансцендентална философия. Това е така въпреки опита 
на голяма част от неокантианците да изтълкуват това като исторически ос-
татък и чужд елемент в корпуса на критическата философия. Автентичното 
убеждение на Кант е, че човешкият разум не е самият разум, и точно това го 
въвлича в особената съдба да се опитва да отговори на въпроси, които са из-
вън силите му. И най-вече забравата за собствената му крайност го довежда 
до „честолюбивите претенции” на една „спекулативна теоретико-догматична 
метафизика”. 

II. Срещу претенциите на една спекулативна теоретико-
догматична метафизика

Разделението и опозицията у Кант между човешкия разум и самия разум рабо-
ти именно срещу претенциите на една спекулативно-догматична метафизика, 
която си приписва теоретико-познавателен достъп до най-важните въпроси на 
човешкото съществуване (Бог, свобода и безсмъртие). Такъв един достъп ес-
тествено се мисли като възможен a priori, отвъд и независимо двете форми на 
нагледа (пространство и време), съобразно които за нас е съдържателно опре-
делимо познание за обекти. Чрез това спекулативно-догматичната метафизика 
застава на позицията на самия разум, без да взима предвид специфичните ус-
ловия, съобразно които познава човешкия разум като способност на крайно ра-
зумно същество. Въпросните условия обаче следва да станат предмет на една 

6	 Виж	Кант,	И.	Критика на способността за съждение.	С.,	1993,	с.	313.
7	 Въпросът	дали	Кант	предпоставя	в	своята	трансцендентална	философия	Божието	съществуване,	се	поставя	
от	Харалд	Шьондорф,	виж	Schöndorf,	H.,	Setzt Kants Philosophie die Existenz Gottes voraus?,	in	Kant-Studien	86,	
Jahrg.,	1995,	S.	175	–	195.
8	 Темата	за	„особеното	устройство”	на	познанието	ни	се	появява	на	няколко	места	в	първата	критика	с	оглед	
на	спецификата	на	способността	ни	за	наглед	(виж	с.	56,	107,	324)	и	се	реактивира	в	третата	критика	по	отно-
шение	„своеобразието	на	разсъдъка”	ни	(с.	309–314).
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критика, а метафизиката, която не осъзнава и не признава необходимостта от 
подобна критика, следва да се определи като „догматична”.

Догматизмът се характеризира именно с липсата на съзнание за изначалната 
нужда от критика, определяща произхода, обхвата и респективно границите на 
познанията от чист разум. Или както се изразява самият Кант, „догматизмът 
е значи догматичният начин на работа на чистия разум без предварителна кри
тика на способността на разума” (с. 67). Кант прави аналогия между догмати-
зма на разума в теоретическо отношение и деспотизма като форма на управ-
лението в политическо отношение (с. 42). Догматичният разум в качеството 
си на деспотичен желае да напредва в полето на метафизиката, пренебрегвайки 
въпроса за правното основание или „правомерността” на познанията, които той 
претендира, че притежава. Тъкмо загърбването на този въпрос (който в същи-
ната си е критически) обаче превръща метафизиката в „бойно поле” или „арена” 
на нестихващи конфликти, в което всеки е лишен от възможност „да изгради 
трайно притежание върху победата си” (с. 55).

Интересно е да се оцени това, че според Кант въпросното поле или арена на 
нестихващи вражди, каквото е догматичната метафизика, първоначално се е 
явило строителна площадка на един в същината си вавилонски проект – т.е. про-
ект за една „кула, която трябва да стигне до небето” (с. 653), посредством коя-
то човешкият разум се стреми да се еманципира от собствената си крайност 
и да обсеби прерогативите на божественото познание. Разбира се, за Кант 
няма нищо странно в това, че този проект подлежи на провал. основанията за 
това той вижда най-вече в „липсата на материал, без да се смята забъркване-
то на езиците”, бележка, чийто съдържателен план собствено реферира отново 
към крайността на нашето познание и в частност към рецептивността на на-
шия наглед, ограничен до предмети, дадени под условията на пространството и 
времето. С оглед на казаното дотук е важно да се анализира по-детайлно какво 
Кант разбира под израза „спекулативна теоретико-догматична метафизика”, 
при което бъдат разгледани въпросните определения поотделно.

На първо място Кант говори за метафизика в няколко различни смисъла. Следва 
да бъдат различавани метафизиката като естествена заложба (Naturanlage) и 
метафизиката като наука. Първата се състои в естествения стремеж на чо-
вешкия разум да се обръща към такива въпроси, които надхвърлят всяка негова 
опитна употреба, при това „без да се определя за това само от суетата да се 
знае много” (с. 90). Това означава, че в метафизиката като естествена заложба 
не е доминиращ познавателният интерес, който именно може да дегенерира до 
теоретическа суета и който собствено въвлича разума във вавилонския проект. 
В метафизиката като естествена заложба непринудено присъства и моралният 
(практически) интерес на разума, който се определя от въпроса как следва да 
постъпвам с оглед на това, че да считам себе си достоен за щастие. В това 
си качество (като естествена заложба) метафизиката е неотчуждима от раз-
ума и дори е идентична със „самата чиста способност на разума”, доколкото 
последният се схваща като способност не за обусловеното в рамките на опита 
(т.е. не е просто разсъдък), а като способност за безусловното. В този смисъл 
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метафизиката като естествена заложба е присъствала във всички историче-
ски времена и за Кант не подлежи на съмнение това, че тя „би останала дори 
ако другите науки биват погълнати от бездната на едно унищожаващо всичко 
варварство” (с. 55).

Метафизиката като наука обаче трябва да бъде доктрина на чистия човешки 
разум и като такава естествено трябва да се подложи на въпроса за собстве-
ната си възможност и следователно на една критика, която да определи обхва-
та на нейните правомощия. Съгласно унаследеното от Кант понятие за мета-
физика, тя, в качеството си на наука, следва да се обособи в два основни дяла. 
На първо място, това е metaphysica generalis, „общата метафизика” или онто-
логията, която разглежда съществуващото като такова или съществуващото 
изобщо. Ролята на онтология за Кант изпълнява трансценденталната логика в 
частта си на „аналитика на разсъдъка”, доколкото именно разсъдъчните кате-
гории и основни положения определят формата на всеки един възможен обект 
изобщо, за който ние сме в състояние да имаме наглед (т.е. обект, който може 
да стане предмет на опит). На второ място е metaphysica specialis, която има 
за предмет „крайните въпроси” на човешкия разум, т.е. онези, които са поста-
вени с оглед на крайната му цел, или това са въпросите за Бог, безсмъртието и 
свободата на волята. В този втори смисъл Кант говори за метафизиката като 
за „същинска метафизика” или „метафизика в крайната  цел” и я определя като 
„науката за това как чрез разума да напреднем от познанието за сетивното 
към това за свръхсетивното”9. 

Накрая следва да се отбележи, че Кант използва термина метафизика също и в 
един трети смисъл, а именно като „системата” на всички положения от чист 
разум, които са изтърпели проверката на критиката, и в този смисъл тя (в ка-
чеството си на „метафизика на природата” и „метафизика на нравите”) заедно 
с трансценденталната критика спада към „философията в същинския смисъл на 
думата” и „съставлява завършека на всяка култура на човешкия разум” (с. 748).

С оглед на казаното е ясно, че Кант използва термина метафизика в словосъ-
четанието „спекулативна теоретико-догматична метафизика” в значението на 
metaphysica specialis, която претендира да отговори на висшите и крайни въпро-
си на човешкия разум и която като такава се домогва до полето на свръхсетив-
ното (интелигибилното). Тук следва да припомним, че терминът „догматична” 
реферира безкритичния начин на работа на разума в метафизиката, чрез който 
разумът се домогва до определен тип познание на предмети, без да е подложил 
на рефлексия предварително произхода, границите и респективно обхвата на 
възможните си познания.

Теоретическо от своя страна е онова, което принадлежи на познанието като 
такова. Казано тавтологично, теоретическото е познание, което е познавател-
но и в своя интерес. Тук Кант всъщност използва античното разграничение те-
оретическо – практическо, съгласно което теоретическият разум има предвид 

9	 Виж	И.	Кант.	Какъв е действителният напредък, който е направила метафизиката [...],	в	Кант.	И.	Кратки ме-
тафизически съчинения	С.,	2000,	с.	78	и	сл.
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света само в качеството му на предмет на познание, докато практическият – в 
качеството му на поле на човешкото (морално) действие. Съответно „теоре-
тическите познания изказват не това, което е длъжно да бъде, а това, което е, 
следователно имат за обект не действие, а битие”10. опозицията теоретичес-
ко срещу практическо обаче не е за Кант контрадикторна. Едното определение 
не задължително изключва другото. Така например познанието, в качеството 
му на теоретическо, може да обслужва косвено и практическия, т.е. морален 
интерес на разума.

По различен начин обаче стоят нещата с термина „спекулативно”. Кант съвсем 
не използва „теоретическо” и „спекулативно” като синоними, макар че на пръв 
поглед би могло да изглежда така. Строго погледнато, спекулативно е по-тесни-
ят термин – всяко спекулативно е теоретическо, но не и обратното11. На първо 
място, „спекулативни” Кант нарича такива познания, „от които не могат да 
бъдат изведени никакви правила на поведение или които не съдържат основания 
за възможни императиви”12. А последното характеризира именно практическото. 
Това означава, че спекулативно е такова теоретическо познание, което дори 
и по опосредстван начин няма отношение към морално-практическото. В този 
смисъл като спекулативно може да се характеризира наистина не противопо-
ложното на морала (т.е. не аморалното), а индиферентното към морала, инди-
ферентното към практическия интерес на разума. Поради това (без алюзия към 
специфичното значение на термина у Ницше) спекулативното може да се нарече 
също иморално.

У Кант има още един пласт в значението на термина спекулативно и той бе-
лежи онова теоретическо познание, което „се отнася до някой предмет или до 
понятия за някой предмет, до който не може да се стигне в никой опит” (с. 606). 
В този смисъл спекулативното е не само индиферентно към практическия инте-
рес на разума, но „то е противопоставено на познанието за природата”, докол-
кото последното се отнася само до предмети, „които могат да бъдат дадени 
в един възможен опит” (с. 606). Спекулативното търси да познае трансцен-
денталните, неемпирични предмети и като такова се домогва до сферата на 
свръхсетивното. В този контекст „спекулативно познание” ще означава „свръх-
опитно теоретично познание от чист разум”. И тъй като подобно познание е 
принципиално невъзможно съгласно резултата на трансценденталната анали-
тика (категориите имат своето приложение само върху предмети на възможен 
опит), с това се разкрива и негативната страна на въпросния термин: една 
спекулативна метафизика е метафизика, която спекулира с твърдения относно 
интелигиблени (умопостижими) предмети.

След като бе разгледано пълното значение на термина „спекулативна теоре-
тико-догматична метафизика”, можем да се върнем към проблема, свързан с 
нейните „честолюбиви претенции” (ehrsüchtige Absichte), чрез които тя се оп-

10	 	Кант,	И.	Логика.	С.,	1994,	с.	94.
11	 	Виж	Кант.	Логика.	с.	94.
12	 	Пак	там,	с.	94.
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итва да изземе прерогативите на Божието познание. В тази връзка е винаги 
актуална аналогията, която Кант прави с вавилонския проект за кула, която 
да стига до небесата. Ако продължим тази аналогия, следва да кажем заедно с 
Кант, че след размесването на езиците строителната площадка на догматич-
ната метафизика се превръща в „арена на никога нестихващи вражди”, в която 
„противникът знае също толкова малко” (с. 699). Всеки строител започва да 
издига свой проект за кула, чрез която спекулативно да „решава” въпросите, за-
сягащи крайната цел на човешкото съществуване. В цялата тази теоретическа 
суета истински губещ се оказва морално-практическият разум, в светлината 
на чийто интерес всъщност тези въпроси се явяват смислени. Ако останем на 
нивото на алегориите, би могло да се каже, че в теоретическата самозабрава 
на разума се раждат чудовища и Кант ги изброява поименно в предговора към 
второто издание, като това са: материализмът, фатализмът, неверието, фан
тазирането13 и суеверието, които могат да бъдат опасни за всички, и накрая 
идеализмът14 и скептицизмът, които по думите на Кант са „опасни най-вече за 
школите и мъчно могат да преминат в публиката” (с. 67). Чудовищното в тях 
е именно това, че те са индиферентни към моралните въпроси на човешкото 
съществуване или строго казано, към практическия интерес на човешкия разум. 
И тъкмо критиката е призвана да отреже техните „корени” и да ги лиши от 
привидните им основания, разкъсвайки „мрежите на техните измислици” (с. 67). 

Следва да се подчертае, че за Кант именно „догматизмът в метафизиката, т.е. 
предубеждението, че в нея може да се напредва без критика на чистия разум, е 
истинският извор на всяко неверие, което се противопоставя на моралността 
и което е винаги във висша степен догматично” (с. 64). оттук е видно, че не-
верието, имащо своя корен в догматичната метафизика, трябва да се схваща 
с оглед на своята противопоставеност на моралността, с оглед на неговата 
иморална природа.

И точно тук е призванието на критиката на разума, която следва да премахне 
привидното знание, като стори „място за вярата”. Но как трябва да се разби-
ра тази вяра и защо именно тя трябва да се помести в полето, останало след 
разчистване на останките от вавилонския строеж?

III. Мнение, знание, вяра

С оглед на това да подготви своята трактовка на вярата, Кант повдига въп-
роса за „субективните причини” за приемането на едно съждение за истинно, 
на първо място, без оглед на обективните основания за приемането му, т.е. 
изолирано от обективната достоверност на самото съждение. Тук Кант първо-
начално разграничава убеждение (Überzeugung) от склоненост (Überredung). При 
първото, т.е. при убеждението, приемането на едно съждение се основава върху 

13	 В	превода	на	Цеко	Торбов	на	мястото	на	„фантазиране”	стои	„мечтателство”.	Немският	термин	е	Schwär-
merei	и	най-общо	обозначава	придвижване	в	полето	на	метафизиката,	обусловено	от	сантимент,	посредством	
фантазни	образи,	а	не	понятия.	
14	 Под	идеализъм	тук	Кант	разбира	идеализма,	който	не	признава	нуждата	от	критика	на	разума,	или	собстве-
но	„материалния	идеализъм”,	а	не	трансценденталния.
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една интерсубективна валидност за всеки субект, притежаващ разум, докато 
при склонеността то се основава единствено върху „особеното устройство” 
(besondere Beschaffenheit) на субекта (с. 728), т.е. върху неговата индивидуална 
природа. С оглед на това Кант определя склонеността като пораждаща илюзия, 
доколкото в нея „основанието на съждението, което се намира единствено в 
субекта, се приема за обективно” (с. 728). 

Тук има смисъл да бъде направено едно филологическо отклонение. В превода на 
Критика на чистия разум от проф. Цеко Торбов немският термин Überredung, 
който обозначава единствено индивидуалната наклонност да приемем едно 
твърдение за истинно, е превеждан като „увереност”. Такъв превод обаче е 
подвеждащ не само защото „увереност” на български обозначава висока степен 
на вътрешна убеденост в правотата на дадено твърдение, но най-вече защото 
„увереност” има общ корен с думата „вяра”, докато целта на Кант е именно да 
различи категорично Überredung (чиято причина е индивидуално-субективна) от 
вярата (Glaube). В тази връзка е нужно да се подчертае, че немското Überredung 
идва от глагола überreden, който означава буквално „пре-думвам”, „увещавам”. 
В този смисъл Überredung е формирал онзи човек, който се е оставил да бъде 
предуман, склонен в истинността на дадено твърдение, без за това да е имал 
някакви обективни, или дори субективно-рационални основания. Ето защо, стро-
го погледнато, тази немска дума е далеч по-добре да се превежда като предума
ност или склоненост, отколкото като увереност, тъй като тя ни препраща към 
феномен, който в своята частна индивидуалност е коренно различен от вярата 
(Glaube). Аз избрах втория вариант за превод („склоненост”), напълно съзнавай-
ки неестественото звучене на въпросния израз, все пак воден от убеждението, 
че по-скоро следва да допуснем компромис с езика, отколкото със смисъла. Има 
още едно основание да запазим българския термин „увереност” далеч от немско-
то Überredung, защото когато по-нататък Кант говори за това да съм „морално 
сигурен” (moralisch gewiss) в съществуването на Бог, проф. Цеко Торбов превеж-
да израза като „морално уверен” (с. 734).

оставяйки затворени в сферата на само идивидуално-субективното, склоне-
ността и убеждението не могат да бъдат отличени едно от друго. Пробният 
камък за тяхната разлика може да дойде посредством напускането на тази 
сфера, а именно чрез това да разгледаме въздействието, което съждението 
оказва и върху разума на другите. Това разглеждане, макар че е само субективно 
средство, може да установи в определена степен една интерсубективна валид-
ност на съждението по отношение на всички разумни същества. Тази наричана 
от нас интерсубективна валидност следва да се различи от онази само частна 
(private) стойност, която съждението има само по отношение на индивидуално-
то устройство на моя собствен субект. 

(Тук следва да се упомене една трудност в четенето, която идва оттам, че 
Кант използва в текста на критиката термина „субективно” и в двата спо-
менати смисъла, а именно веднъж в смисъла на интерсубективно, т.е. като 
валидно за всеки един субект, притежаващ разум, и във втория смисъл, като 
частно-субективно, т.е. имащо сила само по отношение частната устроеност 
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на даден мислещ субект. Ето защо е добре по отношение на първото значение 
на термина да се използва изразът всеобща субективност или субектност, а 
по отношение на второто значение – изразът частна или индивидуална субек
тивност.)

Във връзка с казаното следва да подчертаем, че склонеността, в качеството  
на частно-индивидуално признаване на истинността на дадено съждение, прите-
жава тази разлика по отношение на убеждението, че не може да „се съобщава” 
(mitteilen), т.е. нейните основания не са рационално прозрачни за друг индиви-
дуален субект. Убеждението, с оглед на неговите различни степени както ще 
видим, притежава определено ниво на споделимост. Ето защо онова, което стои 
в основата на убеждението, може да се „твърди” (behaupten), т.е. да се изказва 
неговата валидност за всеки един мислещ субект. В контраст спрямо това, по-
раждащото склоненост не може да бъде твърдяно и поддържането на неговата 
истинност не може да бъде защитавано извън тесните рамки на една частно 
субективна устроеност.

Субективната (в смисъл на интерсубективна или субектна) валидност на съж-
дението в отношение към убеждението има три различни степени: мнение 
(Meinen), вяра (Glaube) и знание (Wissen). Първата степен, мнението, бележи 
недостатъчност както в обективен, така и в само субективен план. Втората 
степен, вярата, представлява недостатъчност в обективен, но достатъчност 
в субективен план. И накрая, последната степен, самото знание, притежава 
достатъчност както в субективен, така и в обективен план. Т.е. знанието вече 
надхвърля субективната убеденост с това, че притежава и обективна досто-
верност (Gewissheit) (с. 730). 

Ако за кратко напуснем полето на Критика на чистия разум, можем да видим, че 
в Лекциите по логика Кант говори за трите форми на признаване на едно съжде-
ние за истинно (Fürwahrhalten), т.е. за мнението, вярата и знанието, по един на-
пълно аналогичен начин. Тук той ги описва като модуси на признаване „с оглед на 
логическото съвършенство на знанието по модалност”, като отново определя 
вярата като достатъчност в субективен, но не и обективен план, в отлика от 
мнението и знанието, които съответно представляват първото – дефицит, а 
второто – пълнота и в двата аспекта. Кант подвежда трите форми на призна-
ване под рубриката на трите вида съждения по модалност, при което определя 
мнението като проблематично съдене, вярата като асерторично, а знанието 
като аподиктично15. Нека сега разгледаме въпросните три форми поотделно.

Мнение е поддържането на истинността на дадено съждение с недостатъч-
ност както в субективно, така и в обективно отношение. И все пак мнението 
(Meinen) се различава от склонеността (Überredung) по това, че за разлика от 
нея, то признава и осъзнава за себе си отсъствието на основания за валидност 
(както субективни, така и обективни). В този смисъл у Кант мнението е от-
съствието на знание, но такова отсъствие, което притежава, от една страна, 
самоосъзнатост, а от друга, известно отношение със самото знание. Наред с 

15	 Кант,	И.	Логика.	С.,	1994,	с.	69.
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това, мнението като такова е невъзможно, без да знаем поне нещо, което да 
гарантира едно макар и не пълно свързване на даденото проблематично съжде-
ние с истината (с. 730). Казано другояче, мнението е такава форма на убежде-
нието, която допуска в себе си съмнението. В този смисъл мнението може да се 
разглежда като „предварително съдене”, което по думите на Кант има своето 
място само в „емпиричните науки”, тъй като „предмети на мнението могат да 
бъдат само предметите на опитното познание”16. В математиката или нрав-
ствеността например мнение е допустимо. 

Вярата, както видяхме, следва дефинитивно да се определи като „признаването 
на едно съждение за истинно”, когато то е „достатъчно само субективно, но 
в същото време се смята за обективно недостатъчно” (с. 730). В този смисъл 
вярата на пръв поглед се явява свързващо звено, т.е. опосредстваща степен 
между мнението и знанието. Подвеждащо тук е, че самият Кант използва в 
този контекст израза „степен” (Stufe). Изглежда разликата между вярата и мне-
нието е тази, че „мнението допуска съмнението, докато вярата го забранява”17 
(с. 608), което може да се твърди именно с оглед на интерсубективната все-
общност на последната.

Последната степен в субективния план на убеждението, която надхвърля негова-
та субективност, доколкото критерий в нея е именно обективността, е знание-
то. Нека тук ни е позволено още едно филологическо отклонение. Немската дума 
за знание (Wissen) се различава по корен от думата за познание (Erkenntniss). 
Знанието бележи най-вече завършената пълнота на нашите съждения, докато 
познанието – тяхното синтетично постигане. Съответно на това в думата 
„знание” присъства в определен смисъл идеалът на мъдростта, който обаче е 
категорично непостижим именно в трансценденталните въпроси, които ни за-
сягат безусловно.

оставайки само в сферата на тези дефинитивни определения, вярата изглежда 
да е само средната степен в признаването на едно съждение за истинно и в 
този смисъл да е просто медиатор между мнението и знанието. Както ще ви-
дим обаче, вярата, изключително в морално-практически план, притежава съвсем 
друг произход и основаност. Указание за това можем да открием още в самото 
заглавие на секцията, в която се обсъжда понятието за вяра. Заглавието гласи 
За мнението, знанието и вярата, при което, ако тук ставаше дума за прос-
та градация в степента на валидност на трите форми на убеждение, вярата 
трябваше да бъде упомената на второ място, между мнението и знанието. Тя 
обаче е упомената на трето място, което допуска едно двояко тълкувание, а 
именно – или че вярата е форма, същностно различна от мнението и знанието, 
или ако в изреждането става дума все пак за градация, тя ги превъзхожда. В из-
вестен смисъл и двете тълкувания са релевантни, макар в съвършено различен 
контекст. Първото ще разгледаме тук, а второто тълкувание ще оставим за 
последната секция от настоящата статия (V).

16	 Кант,	И.	Логика.	С.,	с.	70.
17	 Сравни	Beiser,	F.	Moral Faith and the highest Good,	in	Cambridge Companion to Kant and modern Philosophy.	
Cambridge,	2007,	p.	608
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На първо място, основанието за разнородност между вярата, от една страна, 
и мнението и знанието, от друга, може да се открие в това, че те важат в 
напълно разнородни сфери и се отнасят до изцяло различни предмети. Кант 
отбелязва, че „само в практическо отношение теоретически недостатъчното 
признаване на едно съждение за истинно може да се нарече вяра” (с. 731). Тук 
курсивът е на Кант и той е използван, за да подчертае, че вярата има своя 
собствена функция изключително и само в морално-практическо отношение. В 
това отношение вярата е изключена от градацията от мнение към знание; тя 
има своята валидност там, където мнението и знанието са лишени от валид-
ност въз основа резултатите на критиката на разума, а именно в областта на 
свръхсетивното или относно „трансценденталните” (в смисъл на „неемпирич-
ни”) предмети. Тук, както се изразява Кант, „в трансценденталната употреба 
на разума, мнението е без съмнение твърде малко, знанието обаче твърде мно-
го” (с. 730). Единствено достатъчна и релевантна е само вярата.

В контекста на казаното е забележително и достойно за удивление, че Кант от-
деля внимание дори в лекциите си по логика за своеобразната позиция на вярата 
по отношение на другите две форми на поддържане на истинност – мнението и 
знанието. Там той отбелязва, че „само тези предмети са предмети на вярата, 
при които признаването за истинно е необходимо свободно, т.е. определено не 
чрез обективни, независими от природата и интереса на субекта основания на 
истината”18. Т.е. във вярата ние съвсем не можем и не бива да се абстрахира-
ме от „природата и интереса на субекта” и както ще видим, по-конкретно от 
моралния му интерес.

IV. Прагматична, доктринална и морална вяра

Кант назовава един любопитен критерий, който следва да се оцени като вътре-
шен и субективен, но по който може да се отличи вярата в качеството  на 
убеждение от частно-субективната склоненост. И това е поемането на риска 
на обзалагането. Пред опасността да загубим обявения залог индивидуално-су-
бективната склоненост се разколебава, с каквото и упорство да е била отсто-
явана преди това. Вярата, за разлика от това, не се опасява да поеме риска на 
един залог, чрез което тя разкрива собствената си природа като нещо различно 
от субективното упорство.

Този критерий на смелостта на залога се отнася най-вече до прагматичната 
вяра и нейния аналог в сферата на теоретическото – доктриналната вяра. 
Строго погледнато, това са несъщински форми на вярата, но Кант отделя вре-
ме и внимание да ги анализира, преди да се обърне към централния предмет на 
своя интерес – моралната вяра19. Едно такова внимание е оправдано най-мал-
кото с това, че то дава добра основа за изявяване спецификата на последна-
та. 

18	 Кант,	И.	Логика.	с.	71
19	 Някои	изследователи	на	Кант	до	такава	степен	се	абстрахират	от	факта,	че	той	говори	за	различни	видове	
вяра,	че	свеждат	значението	на	термина	„вяра”	у	Кант	до	„моралната	вяра”.	Виж	Holzhey,H.,	Mudroch,	V.	Histori-
cal Dictionary of Kant and Kantianism.	Lanham,	2005,	р.	62.
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Прагматическата вяра служи на „гледището на умението”20, т.е. тя осигурява 
подбора на известни средства с оглед на постигането на известни цели (с. 731). 
Кант тук дава пример с лекаря, който поставя диагноза и предписва начин на 
лечение въз основа на формирано вътрешно убеждение, което собствено пред-
ставлява прагматична вяра. Т.е. прагматичната вяра управлява прилагането на 
известни средства с оглед на постигане на желана цел. Такава цел обаче с оглед 
на разума се явява само „произволна и случайна”, т.е. има хипотетичен характер 
и коренно се различава от нормативния характер на нравственото изис кване, 
което не допуска условности от типа на: „ако приемем, че...” и което в своята 
чистота напълно се абстрахира от конюнктурата, която би могла както да 
допринесе, така и да възпрепятства постигането на целта. Ето защо Кант 
определя прагматичната вяра като „случайна вяра, която обаче лежи в основата 
на действителната употреба на средствата за известни постъпки” (с. 731).

Като аналог на прагматическата вяра в сферата на теоретическото се явява 
доктриналната вяра. Под „доктрина” Кант разбира такова учение, което при-
тежава съдържателен и позитивен характер, в отлика от чисто негативния 
и превантивен характер на една дисциплина. И макар че общо погледнато, в 
сферата на теоретическото познание няма място за вяра (в математиката 
например няма място за нищо различно от знанието, а от друга страна, емпи-
ричните предмети също не могат да са предмет на вяра)21, все пак има такива 
случаи, при които все още нямаме достоверност, присъща на знанието, но бихме 
могли да допуснем постигането на средства или начини да установим такава 
достоверност (с. 732). Такива случаи биха могли да бъдат предмет на доктри-
нална вяра.

Интересното е, че Кант приема възможността на доктринална вяра в същест-
вуването на Бог и това е именно вярата, присъща на „ученията”. В такъв 
случай, подобно на другите видове доктринална вяра, тази вяра е склонна да 
предполага наличието на условия, при които тя би се потвърдила. Казано иначе, 
доктриналната вяра не се чувства достатъчна в своя статус на вяра и поради 
това винаги се стреми да го напусне, превръщайки се в знание. Или както сами-
ят Кант отбелязва, „чисто доктриналната вяра има нещо колебливо в себе си” 
(с. 733). Същото обаче, както ще видим, не би могло да се твърди по отношение 
на моралната вяра. При все казаното, може да се прецени, че Кант не се отнася 
негативно към случаите на „доктринална вяра в съществуването на Бог” и дори 
„в бъдещия живот на човешката душа” (с. 733). Той дори смята, че такава вяра 
може да е естествен и полезен спътник в изследване на природния свят с оглед 
на регулативната идея за целесъобразност, разбира се, без заедно с това тя да 
губи съзнанието, че е именно вяра, а не знание.

Трябва да се подчертае, че Кант предприема целия този анализ на формите 
на убеждение и на видовете вяра с оглед на най-съществената за него в тази 
проблематика цел – да демонстрира особения характер и произход на моралната 

20	 В	българския	превод	на	Цеко	Торбов	„die	Absicht	der	Geschicklichkeit”	е	преведено	като	„гледище	на	сръч-
ността”	(с.	731).
21	 Кант,	И.	Логика.	С.,	1994,	с.	70.
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вяра. В това отношение твърде показателен е фактът, че този анализ заема 
заключителната секция от Канонът на чистия разум като част от Учението за 
метода на чистия разум. При което другите две секции се занимават с „край-
ната цел” на чистия разум и „идеала за най-висшето благо”. Така с оглед тъкмо 
на тези понятия „канонът на чистия разум” може да се схване като преход към 
начинанието на една Критика на практическия разум.

Кант отбелязва, че „само в практическо отношение теоретически недостатъч-
ното признаване на едно съждение за истинно може да се нарече вяра (Glauben)” 
(с. 731). При това същинската вяра тук е вярата от „гледището на нравстве-
ността”, или моралната вяра. Като такава, тя се отнася до „абсолютно необ-
ходими цели” и няма общо с прагматическия подбор на средства с оглед пости-
гането на хипотетични цели. Моралната вяра има тази специфика, че приема, че 
нещо е действително, поради това, че нещо друго е категорически дължимо. За 
Кант тук целта (подчинението на моралния закон) е дължима и чрез това „необ-
ходимо установена”, което от своя страна е мислимо само под „едно единстве-
но условие”, посредством което самата цел получава „практическа валидност” 
и това е условието, че „има Бог и бъдещ живот” (с.733).

Това как съществуването на Бог и бъдещ живот представляват „необходими 
предпоставки за моралното действие”22 ще бъде разяснено подробно в следва-
щата секция. Тук следва още веднъж категорично да се подчертае, че морална-
та вяра е изключителна сред другите форми на убеждението (мнение и знание) 
чрез изключителността на своя предмет. Предмети на вярата съвсем не могат 
да са предмети на емпирическото познание, нито на теоретическото познание 
от разум (математика, метафизика). Като предмети на моралната вяра следва 
да се схващат само необходимите условия, под които е възможно автономното 
морално действие в света.

V. Моралната вяра и идеалът за най-висшето благо

За Кант догматизмът на спекулативната метафизика е „истинският извор на 
всяко неверие”, което се характеризира с това, че е „противопоставено на 
моралността” (с. 64). Както догматическият материализъм, така и догмати-
ческият идеализъм чрез претенциите си за теоретическо познание в сферата 
на свръхсетивното застрашават практическия интерес на разума и моралното 
предназначение на човека. Това е контекстът от предговора на Критика на 
чистия разум, в който Кант прави своето известно изказване, че е нужно да се 
премахне [спекулативното] знание, за да се освободи място за вярата. Значи 
още от тези думи може да стане ясно, че вярата трябва да бъде разбирана в 
контекста на нравствеността23. За Кант не подлежи на съмнение, че както 
неверието е противопоставено на моралността, така и вярата е най-естест-
веният  съюзник. Това е така, защото и двете имат своя произход в практи-
ческия интерес на разума, концентриран във въпроса – как следва да действам, 

22	 Сравни	Guyer,	P.	Kant.	London	&	New	York,	2006,	p.	34
23	 Кант	не	провежда	разлика	между	„моралност”	(Moralität)	и	„нравственост”	(Sittlichkeit).
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така че в собствените си очи (и в тези на всяко едно разумно същество) да 
бъда достоен за щастие.

Важно в този контекст е да се подчертае, че за Кант практическият (мо-
ралният) разум има приоритет или „примат” пред теоретическия. Това става 
ясно още при разрешаването антиномиите на чистия разум, удостоверява се в 
канона на чистия разум с оглед тъкмо на идеала на най-висшето Блато, а и на 
него е посветена специална глава в следващата критика на Кант, Критика на 
практическия разум24. Нека разгледаме накратко как следва да се разбира този 
приоритет. На първо място, практическият (моралният) интерес на разума из-
разен във въпроса Какво съм длъжен да правя?, е изначален, а теоретическият 
интерес, изразен във въпроса Какво мога да знам?, му е субординиран. На второ 
място, понятията на практическия разум, за разлика от тези на теоретическия, 
не се нуждаят от дедукция или оправдание на приложимостта им, защото той 
доказва посредством действия или „на дело” реалността им25. На трето място, 
практическият разум позволява разширение в сферата на ноуменалното или 
свръхсетивното (която сфера с оглед на теоретическия разум остава напълно 
неопределена), доколкото допуска поддържането на истинността на определени 
положения, недоказуеми по спекулативен път. Това последното засяга именно 
функцията на моралната вяра като разкриваща за нас сферата на ноуменално-
то.

Моралната вяра встъпва в област, в която съгласно резултата на критиката 
спекулативният разум няма думата, област, в която той не е в състояние да 
предложи нито доказателство, нито опровержение. Съответно на това Кант 
определя идеята за най-висшата същност или за Бог в теоретически план като 
„безукоризнен идеал”, който „завършва и увенчава цялото човешко познание и 
обективната реалност на който наистина не може да бъде доказана, но също не 
може да бъде и опровергана” (с. 610). 

Наред с ирелевантността на знанието по отношение предметите на вярата, 
Кант е категоричен, че по отношение на тях не е допустимо да имаме и само 
мнение. Вярата е същностно различна от имане на мнение за. И това е така, 
защото във вярата аз съм положен като морален субект, който е безусловно 
ангажиран. В тази сфера, както се изразява един изследовател на Кант, „длъжен 
съм имплицира мога, моралността имплицира свобода”26. Нека обаче преди да се 
вгледаме в персоналния или личностен характер на моралната вяра, да видим как 
тя достига до своите предмети.

Кант не се колебае да определи „моралния закон” като „онзи, който няма друг 
мотив освен достойността да бъдем щастливи” (с. 719). Достойнството за 
щастие обаче е нещо съвършено различно от самото щастие или от блажен-
ството, а и както често самият опит учи, те не са непременно свързани в 
емпиричния свят. Тяхната връзка, или по-точно казано, тяхното съответствие 

24	 Виж	Кант,	И.	Критика на практическия разум.	С.,	1993,	с.	170-172.
25	 Пак	там,	с.	29.
26	 	Виж	Stafford,	A.	Kant and Kierkegaard: the Subjectivization of Faith.	in	Animus	3,	1998,	p.	151.
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обаче представлява изискване на разума (нещо, което, Кант е убеден, всеки би 
могъл да засвидетелства в себе си, ако постави въпроса с нужната чистота 
от всякакви емпирични или конюнктурни съображения). Едно подобно съответ-
ствие обаче между достойност за щастие, т.е. моралност, от една страна, 
и щастие, от друга, може да бъде мислено единствено и само ако в основата 
му стои не природата, а „един най-висш разум, който повелява според морални 
закони”, в качеството му на „причина на природата” (с. 722). Идеята за един 
такъв висш разум или за „интелигенция”, която единствено е в състояние да 
гарантира съответствието между моралност и щастие, е именно онова, което 
Кант разбира под „идеал за най-висшето благо”, или sumum bonum. А светът, 
доколкото стои под управлението на най-висшето благо и доколкото се съгласу-
ва изцяло с моралния закон (и който свят следователно също е идеал), следва да 
бъде наречен „морален свят”. По отношение на един такъв свят Кант използва 
също и термина на Лайбниц – „царство на милостта” (Reich der Gnaden) (с. 723) 
или „царство на благодатта” (regnum gratiae) (с. 725). Кант гледа на този свят 
напълно в съответствие с християнската идея за „царството Божие” и го опре-
деля като „corpus mysticum27 на разумните същества в него, доколкото свободна-
та воля на тези същества при морални закони се намира в пълно систематично 
единство както със самата себе си, така и със свободата на всеки друг” (с. 
720). И съответно само Бог, като всеблаг управник на този свят, може да се 
мисли от практическия разум като гарант на една „система на блаженството, 
пропорционално свързано с моралността” (с. 721).

Кант е убеден, че ние имаме понятие за Бог като за Личност и най-висше Благо 
„не защото спекулативният разум ни убеждава в правилността му, а защото 
това понятие напълно се съгласува с моралните принципи на разума” (с. 727). 
Всъщност теоретическият разум дори и да би успял в претенциите си за до-
казване съществуването на най-висшата същност, той никога не би достигнал 
до понятието за Бог като за благо, още по-малко до това като за морален 
управник, а само като за биващо (ens), пък било то и всесъвършеното биващо 
(ens realissimum). „Моралната теология има особеното предимство пред спеку-
лативната, че води неизбежно до понятието за една-единствена, всесъвърше-
на и рационална първоначална същност” (с. 724) – тук Кантовото указание за 
рационална първоначална същност препраща именно към разбирането за Бог в 
качеството му на личност и морален управник. В този контекст е много показа-
телна бележката на Кант от Opus Postumum, според която изразът „жив Бог” е 
„тавтологично подсилен израз”, който служи да подчертае разбирането за Бог 
именно като за личност (Persönlichkeit), т.е. в качеството му на „всемогъща 
(ens sumum), всемъдра (summa intelligentia) и всеблага (sumum bonum) същност”28. 

С оглед на казаното дотук можем да заключим, че моралната вяра има приоритет 
по отношение на знанието с оглед на изключителния си достъп до ноуменални 
или свръхсетивни предмети. Този приоритет в крайна сметка може да бъде све-

27	 Твърде	показателно	е,	че	тук	Кант	използва	един	изцяло	християнски	образ,	corpus	mysticum,	който	рефе-
рира	към	Църквата,	като	мистическото	тяло	Христово.
28	 Kant,	I.	Opus Postumum,	convulut	7,	in	Kant,	Gesammelte Schriften,	Akademieausgabe	B.	XXII,	Berlin	und	Leip-
zig,	1931,	S.	48.
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ден до приоритета на практическия разум пред спекулативния, доколкото като 
субект на моралната вяра следва да се разбира именно практическият разум. 
Показателно за това е, че Кант не се колебае във втората критика да назове 
моралната вяра „разумна вяра” (vernünftige Glaube) или също „рационална вяра”, 
подчертавайки, че „само чистият разум е изворът, от който тя произлиза”29.

Изхождайки от двете разнородни сфери на валидност на вярата и знанието, 
може да се твърди, че те съвсем не влизат в конфликт. Вярата е естестве-
ното разширение на разума в тази сфера, в която в спекулативно отношение 
всичко му е отказано. Разбрани в една подобна перспектива, вяра и знание биха 
могли да се разглеждат като равностойни. Така например Винделбанд твърди, 
че у Кант вярата има в областта на практическото аналогична валидност на 
знанието в сферата на теоретическото. По неговите думи става дума за „ап-
риорна вяра”, „която важи в областта на свръхсетивното също така всеобщо и 
необходимо, както и основните положения на разсъдъка – в полето на опита”30. 

Далеч не всички интерпретатори на Кант са склонни да приемат едно универ-
сализиране на практическата валидност като горното, към каквото е склонно 
баденското неокантианство, но повечето подчертават ролята на моралната 
вяра и нейните предмети в трансценденталната философия с оглед на едно 
„задоволително изложение на отношението между нравственост и щастие”31 и 
като „необходими предпоставки за моралното действие”32. В тази връзка напри-
мер Петер Бауманс настоява, че в Кантовата философия се обосновава „необхо-
димостта на етико-теологическото приемане чрез вяра на един мъдър управник 
на света”, поради това, че единствено той може „да даде действие на моралния 
закон”33. В подкрепа на едно такова описание могат да се приведат следните 
рядко цитирани думи на Кант от първата критика, чието съгласуване обаче с 
тезите в Критика на практическия разум заслужава специално изследване: „Без 
Бог и един невидим за нас сега свят, прекрасните идеи на нравствеността 
са наистина предмети за одобрение и удивление, но не мотиви за решения и 
постъпки, защото не изпълняват целта, която за всяко разумно същество е ес-
тествена и определена a priori от същия този чист разум и необходима” (с. 723).

Твърде важен елемент от Кантовото разбиране за вярата е нейният личностен 
характер, нещо, което може да бъде оценено отвъд привидната сухота на фор-
мулировките. Кант е категоричен, че „онова убеждение (относно съществуване-
то на Бог и бъдещ живот) не е логическа, а морална достоверност”, като наред 
с това добавя, че „не трябва дори да кажа, морално достоверно е, че има Бог и 
т.н., а: аз съм морално сигурен”34 (с. 734). Наблягането от страна на Кант върху 
първото лице на израза за сметка на безличността, с която по принцип се из-
казва знанието, тук изглежда идва да акцентира не просто върху субективната 

29	 Виж	Кант,	И.	Критика на практическия разум	с.	177;	също	с.	200.
30	 Windelband,	W.	Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.	Tübingen,	1980,	S.	476.
31	 Eisler,	R.	Kant-Lexikon.	Hildesheim,	1984,	S.	205.
32	 Guyer,	P.	Kant.	London	&	New	York,	2006,	p.	34.
33	 Baumanns,	P.	Kants Philosophie der Erkenntnis.	Würzburg,	1997,	S.	22.
34	 Немският	израз	тук	е	„moralisch	gewiss”,	в	превода	на	Ц.	Торбов	стои	„морално	уверен”.
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валидност на моралната вяра, а и върху нейния персонален, съкровен характер. 
Трябва да се отбележи, че тази акценти в Кантовото разбиране за вярата, как-
то и нейното цялостно реабилитиране срещу атаките на просвещенския разум, 
откриват едно твърде интересно поле за изследване, а именно връзката на 
Кантовата концепция за вярата с философските идеи на Киркегор. Интересът 
към един подобен паралел у изследователите на Кант напоследък е доста силен, 
при което се стига дори дотам, двамата автори да бъдат разглеждане под об-
щата рубрика „субективизация на вярата”. Една подобна историко-философска 
перспектива действително изглежда продуктивна, като същевременно не бива 
да се забравя, че у Кант вярата е изключително морално определена, дотам че 
тя дори може да се схваща като дериват на нравствеността. Една заострена 
точно в тази насока интерпретация можем да открием у Марк Уилямс, според 
когото вярата у Кант следва да се разбира като „допълващ механизъм за външ-
но изразяване на вътрешно схванатите морални принципи”35. В противовес на 
тези акценти у Кант следва да се подчертае, че Киркегор издига идеята за едно 
суспендиране във вярата на самото етическо. 

В контраст спрямо дадените примери обаче следва да се отбележи, че някои 
изследователи съвсем не са в състояние да осъзнаят и оценят значението на 
моралната вяра у Кант, поради което им се струва, че езикът и изказът на Кант 
в това отношение е само далечен отглас от пиетисткото му възпитание. В 
това отношение например Антъни Ръд твърди, че „не е изненада, че Кант често 
звучи също толкова като християнски моралист, колкото и Киркегор”, и заедно с 
това веднага добавя, че Кант напълно е „изоставил вярата в Бог”, тъй като не-
говият морализъм се основава изцяло върху „автономията на моралния деятел”36. 
На това обаче следва веднага да се възрази, че за Кант не е възможно човек, 
признал приоритета на практическия разум в себе си, да изостави вярата в Бог, 
без заедно с това да загуби уважението към себе си като към морална личност. 
Тук си струва да се обърнем към думите на самия Кант, чиято убедителност е 
подсилена от това, че са изказани от първо лице: „Нищо не може да разколебае 
тази вяра, защото чрез това биха били катурнати самите ми нравствени ос-
новни положения, от които не мога да се откажа, без да стана в собствените 
си очи достоен за презрение” (с. 734).

В заключение можем да се съгласим с думите на А. Стафърд, че „Кант разглежда 
спасението на религиозната вяра от скептическите посегателства на Просве-
щението като едно от основните постижения на неговата трансцендентална 
критика на чистия разум”37, не пропускайки да подчертаем, че тази вяра трябва 
да се разбира като морално обоснована вяра в границите на самия разум. Тра-
гическата съдба на нашия разум в теоретическо отношение – да е принуден от 
собствената си природа към въпроси, на които сам е неспособен да даде отго-
вор, намира своето пълно разрешение в сферата на моралността.

35	 Williams,	M.	Kant and Kierkegaard on Faith.,	Logos	2004,	p.86.
36	 Rudd,	A.	Kierkegaard and the Limits of the Ethical. Oxford,	1993,	p.	136.
37	 Stafford,	A.	M.	Kant and Kierkegaard: the Subjectivization of Faith,	in	Animus	3,	1998,	p.	147.



50

Християнство и философия

Томас Сьорен Хофман е професор по философия във Философския ин-
ститут на Университета за дистанционно обучение в Хаген, Гер-
мания. Роден е през 1961 г. в град Нойвид на Рейн. Учи философия, 
евангелска теология и италианска филология в университетите 
на Тюбинген, Виена и Бон. Докторска дисертация защитава през 
1990 г. в Рейнския университет „Фридрих Вилхелм” в Бон, а по-къс-
но е асистент, лектор и приват-доцент в университетите на Бон 
и Бохум. Основните му интереси са в областта на систематична-
та философия, философия на природата, етиката и биоетиката, фи-
лософия на икономиката. През 2007 г. е удостоен с наградата „Карл 
Ясперс” на Университета „Олденбург”. Автор е на изследванията: 
Абсолютната форма. Модалност, индивидуалност и принципът на 
философията според Кант и Хегел, 1991; Философска физиология. 
Систематика на понятието за природа в огледалото на историята 
на философията, 2003; Г. В. Фр. Хегел. Пропедевтика, 2004; Философи-
ята в Италия, 2007; Философия на икономиката. Позиции и перспек-
тиви от античността до днес, 2009. 
Предложеният тук текст е на лекция, четена при гостуването на 
проф. Хофман във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски” през декември 2010 г.

Томас Сьорен Хофман 

„етическият стадиЙ” според 

сЬореН киркегор 

1. Мислене из Отделния 

Сьорен Киркегор, мислителят, далеч надхвърлил тесните граници на родната си 

Дания, в много отношения е „преминаващият граници”. Киркегор често оставал 

неразбран точно защото малко се побирал в някакви деления; бил философ, също 

така теолог, не по-малко литератор и проницателен психолог, литературен кри-

тик и критик на времето, и много друго освен това. И когато по-късно толкова 

силно повлиял теологията и Църквата, то не било защото станал проповедник, 

„класически” авторитет или пък „обикновен теолог”; по-скоро от него избликва 

целебно безпокойство на духа, утаило се в едно по същността си екзистенци-

ално философстване. „Екзистенциално философстване” при Киркегор означава 

философстване из отделния, от индивида, не водено от някакъв интерес на рода 

(какъвто се проявява по негово време при Фойербах или при Маркс), нито пък 

устремено към завършена „система” – тук Киркегор виждал решаващата раз-

лика спрямо Хегел, когото в това отношение, при все всичко, което му дължал, 

нападал през целия си живот. Хегел построил палати на мисълта, казва Киркегор, 
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а сам живял в колибата до тях1. Където отделният е без значение, бихме могли 
да се примирим с това – но в етиката според Киркегор става въпрос именно 
за отделния, за това той да бъде заговорен и да встъпи в отношение със себе 
си. Нека чуем за начало една на пръв поглед теологическа, но отвеждаща всъщ-
ност в ядрото на екзистенциалното му философстване притча, която Киркегор 
включва в дневника си. Тази история е добре известна, в нея се разказва за 
„дивата гъска”:

Всеки, който има поне малко познание за живота в света на птиците, е наясно, 
че между дивата гъска и питомните гъски, колкото и да са различни, цари един 
вид разбиране. Когато из въздуха има полет на диви гъски, питомните гъски 
на земята веднага го забелязват, те разбират неговото значение; затова те 
също подскачат, пляскат с криле, надават крясък и политат едва-едва в объркан 
некрасив безпорядък – и това е всичко. 

Имало едно време една дива гъска. Наесен, когато дошло време дивите гъски да 
отлетят, тя забелязала питомни гъски. Изпитала известно влечение към тях, 
съжалила, че трябва да ги изостави, надявала се да ги спечели за своя живот, 
така че да решат да я последват, щом ятото отлети. 

За целта тя останала при тях, опитала се да ги съблазни да се издигнат малко 
по-високо и така да полетят по-високо, за да последват ятото, избавени от 
този мизерен скучен живот, вместо да се клатят по земята като скромни пи-
томни гъски. 

В началото на питомните гъски им се струвало, че тя е много забавна, те при-
ели на драго сърце дивата гъска. Но скоро им омръзнала и те изрекли груби думи, 
поставили я на мястото , както подобава за една фантастична глупачка, лише-
на от опит и мъдрост. И, ах, дивата гъска свикнала твърде много с питомните 
гъски, те постепенно придобили власт над нея, така че думите им започнали да 
означават нещо за нея – и края на песента бил, че дивата гъска се превърнала 
в питомна гъска. 

Човек може в определен смисъл да си каже: това, което искала дивата гъска, 
може и да било хубаво, но все пак било недоразумение; защото – то е закон – 
една питомна гъска никога не ще стане дива гъска, по-скоро е възможно дивата 
гъска да стане питомна. 

И дори стореното от нея да е било по някакъв начин похвално, тя би трябвало 
непременно да внимава за едно: да се погрижи за себе си; когато забележи, че 
питомните гъски придобиват някаква власт над нея – да отлети, да отлети с 
ятото. [...]

С християнството е същото. Без съмнение, истинският християнин се отличава 
от обикновените хора, както дивата гъска от питомните гъски. Но християн-

1	 Вж.	S.	Kierkegaard,	“Die	Krankheit	zum	Tode”.	In:	ders.,	Der Begriff Angst / Die Krankheit zum Tode.	Mit	einem	
Nachwort	herausgegeben	von	Thomas	Sören	Hoffmann,	2.	Aufl.,	Wiesbaden	2006,	249f.	Срв.	Киркегор,	С.	Болка 
за умиране.	Варна,	Стено,	1991,	с.	42-43.	Превод:	Радосвета	Теохарова.		–	Б.	пр.	
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ството учи тъкмо какъв може да стане човек в живота. Тук е налице, следова-
телно, надеждата, че една питомна гъска може да стане дива. Затова остани 
при тях, при тези питомни гъски, остани при тях, за да ги спечелиш за прео-
бразяването им – но заради Бога на небето внимавай в едно: щом забележиш, 
че питомните гъски придобиват власт над теб, тогава полети високо нагоре 
и надалеч с ятото, за да не стане така, че да свършиш като питомна гъска, 
щастлива в жалкото си съществуване”2. 

Можем да приемем тази кратка история като израз на основната загриженост 
на Киркегор в неговата етика, която се състои именно в това отделният да се 
освободи от своята пропадналост в света, както и от влиянието на мнозин-
ството. Киркегор винаги е съзирал тук „сократическата” служба на собствено-
то философстване: както Сократ в древна Атина успявал да изобличи мнимото 
знание, да се разграничи от „господстващото мнение”, така и Киркегор в наче-
ващото време на масите, към чиито първи диагностици принадлежи, разкрива, 
че истината е там, където отделният като отделен е готов и способен да по-
еме отговорност за нея. „Истината” според Киркегор, както и „действието”, e 
категория на отделността, ако не и на самотата – Киркегор сам живял именно 
според това понятие. 

2. Бележки към биографията на Киркегор 

Ако започваме с кратки биографични бележки, то е, защото мисленето на Кир-
кегор всъщност е отразено в неговия живот, а не защото можем да го обясним 
само с неговия живот, като че ли то е негово отражение. Интерпретаторите 
на Киркегор отново и отново представят нещата така, като че ли в съчинени-
ята на Киркегор става въпрос за непрекъснат автокоментар на едно нещастно 
съзнание, за една провалила се биография, и тогава се появява привидността, 
че едва ли не най-същественото при Киркегор са тези данни – биографични и 
за историята на духа му, а именно тежките обтегнати отношения с неговия 
баща или заплетената история за разтрогнатия годеж с Регине олсен; като че 
ли собствените му творби са само едно духовно самобитно украсяване на тези 
биографични данни. В случая не става дума за това, а по-скоро целта е да се по-
каже, че етическото изискване да бъдеш себе си като отделен, което Киркегор 
удържа, е реализирано от самия него3. 

Киркегор е роден на 5 май 1813 г. в Копенхаген. Бил е най-малкият от седем деца, 
наследил преди всичко от баща си една пиетистки формирана религиозност. 
Решава да следва теология, но в същото време се дистанцира видимо от хрис-
тиянската вяра. Минават години, в които интересите на Киркегор се насочват 
не към теологически въпроси, а към съвсем различни неща. Той се е движил в 

2	 Kierkegaard.	Die Tagebücher.	V.	Ausgewählt,	übersetzt	und	erläutert	von	Hayo	Gerdes,	Düsseldorf	/	Köln	1974,	
212f.
3	 За	биографията	вж.	въведенията	на	Peter	P.	Rohde,	Sören Kierkegaard,	Reinbek	1959	(u.ö.);	Hayo	Gerdes,	
Sören Kierkegaard,	2.	Aufl.	Berlin	/	New	York	1993;	Annemarie	Pieper,	Søren Kierkegaard,	München	2000.	Общото	
представяне	на	Joakim	Garff,	Sören Kierkegaard,	Darmstadt	2000,	въпреки	богатия	материал,	който	предлага,	
в	някои	оценъчни	моменти	е	проблематично.
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избрани литературни кръгове, пишел за реномирани нови издания, като напри-
мер за поезията на Ханс Кристиан Андерсен, прекарвал голяма част от деня в 
разходки и по кафенетата, минавал за духовит събеседник и един вид човек на 
живота. Някъде през 1836 г. отдалечаването от християнството достигнало 
най-високата точка; по-късно Киркегор описва тази фаза като „горделивост 
от собственото проклятие”, като „упорство” срещу Бога, което можело да се 
сравни с „правописна грешка”, която не би искал да поправи, а напротив, да ос-
тави като вечно свидетелство за окаяността на всичко написано и неговия съз-
дател4. През 1838 г. се стига до преживяване, за което не знаем подробности, но 
което може да се нарече „покръстване”, доколкото става въпрос за вътрешен 
прелом, за радостно „просветление”, което било повод Киркегор да възобнови 
изоставеното теологическо следване5. През 1840 г. той полага държавен изпит 
по теология, като далечната перспектива в този момент била да заеме цър-
ковен пост в държавната Датска църква, което Киркегор имал възможност да 
отложи, тъй като след смъртта на баща си през август 1838 г. наследил доста 
солидно състояние. Вместо това той задълбочил философските си изследвания 
и през 1841 г. във философския факултет на родния си град защитил дисертация 
върху иронията при Сократ. Скоро след това заминал за Берлин – по онова време 
столица на европейския духовен живот, където при Шелинг станал свидетел на 
последния етап от развитието на идеалистическата философия – само че раз-
очарован свидетел, стигнал до прозрението, че трябва да има и други пътища 
на мислене и писане. По същото време той бил зает с твърде лични въпроси, 
които кръжали най-вече около едно седемнадесетгодишно момиче, за което през 
1840 г. Киркегор се сгодил. Става въпрос за Регине олсен, дъщеря на копенхаген-
ски държавен съдия, която ще да е била много непосредствена и по-скоро наивна. 
Киркегор, който дълго след разтрогването на годежа през октомври 1841 г. не 
успял вътрешно да се раздели с момичето и водил продължителни борби на са-
мопроверка, си давал сметка за съществената разлика между него и нея много 
повече, отколкото любимата му, която му засвидетелствала по свой начин една 
вълнуваща привързаност. След дълги вътрешни колебания Киркегор взел решение 
срещу брака и за разтрогване на годежа, при което от 1842/43 г. се отприщил 
пристъп в писането, съвсем неочакван и изненадващ за съвременниците и обкръ-
жението му. Това не означава обаче, че Киркегор, който несъмнено е радикален 
писател, бил посрещнат с безусловно удивление; напротив, тъкмо в този мо-
мент той станал обект на карикатури, присмех и нападки във вестниците. През 
1846 г. копенхагенското сатирично списание Корсар подело толкова жестока 
полемика срещу Киркегор, че както се разказва, самото име „Сьорен” станало за 
посмешище и близо десетилетие по-късно никой в Скандинавия не наричал сина 
си така. Самият Киркегор в това отношение с изключителна проницателност 
разпознава опасностите, които произтичат от много голямата власт, дадена 
на пресата, или както днес казваме – на медиите. Киркегор съзнавал, че време-
то му е време на чудовищно „нивелиране” в Европа; времето на масовите хора 
настъпвало, и „слепият водач на слепите”, на тези лишени от индивидуалност 

4	 Вж.	Kierkegaard,	Krankheit zum Tode,	a.a.O.	284.	Вж.	Киркегор,	С.	Болка за умиране.	с.	75.	
5	 Вж.	изложението	на	Gerdes	a.a.O.	31f.	Преломът	у	Киркегор	е	сравнен	с	онова	преживяване,	което	Паскал	
пресъздава	в	известния	си	Мемориал.	
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хора, е журналистът, представителят на света на медиите. Ще цитирам три 
доказателства за критиката на Киркегор към света на медиите от неговите 
дневници. В първото става въпрос за дагеротипа, предшественик на фотогра-
фията, и за нивелиращата му функция. Там се казва следното:

„С помощта на дагеротипията днес е лесно всеки да бъде портретиран, докато 
в миналото – само отличаващият се. И в същото време с всички средства се 
работи за това всички ние да изглеждаме еднакво – като че ли е нужен само 
един-единствен портрет”6. 

На друго място по отношение на пресата като средство за нивелиране се казва: 

„Аз твърдя, че всекидневниците най-вече работят за лишаването на хората 
от достойнство и свеждането им до екземпляри, и никой не си дава сметка за 
това. Както в хартиената фабрика отпадъците се преработват заедно в маса, 
същото цели и всекидневната преса – да се изличи всяко различие между инди-
видите, всяка духовност (защото духът е отличителност в себе си, а също и 
от другите), и те да са щастливи като цифри чрез такъв живот, съразмерен с 
цифрите: във всичко точно като другите; така животинското създание намира 
мир и спокойствие в стадото и завистта бива усмирена”7. 

И накрая, още едно място, посветено на „празното говорене”, от което пре-
сата и медиите живеят и което постоянно уголемяват, докато изчезне всяка 
индивидуалност, всяка съзнателност, а с нея и съвестта, тъй като тя не може 
да говори в масите, а само в отделния:  

„Ти стоиш тук и току-що си говорил с един човек. Той е среден на ръст, рус, с 
кафяво палто – бил е бъбривец, но се надяваш, че си свършил с него. В мига, в 
който той си тръгва, влиза друг, едър, тежък човек, с тъмни коси, в син фрак – 
не е ли пак същият човек? Всъщност не, ах, но все същите празни приказки. И 
така до безкрайност. Нищо не е по-страшно от празните приказки. Само че 
празните приказки изхвърлят 100 000 милиона екземпляра – всички те изглеждат 
различно, но са все същите празни приказки”8.  

Този, който поне малко познава екзистенциалното философско мислене, лесно ще 
забележи, че тук се откриват изначално перспективи, откроени едва при Карл 
Ясперс и особено при Мартин Хайдегер (имам предвид най-вече екзистенциално-
херменевтичните категории като „das Man” или „празните приказки” от Битие 
и време). Самият Киркегор по повод преживяванията му с пресата днес е приз-
нат за „истинен” свидетел, а също и за „мъченик” на истината като отделен. 
В конкретен смисъл се стига дотам, когато той влиза в полемика с Датската 
държавна църква, която изчерпва неговите жизнените сили и способност. На 
11 ноември 1955 г. Киркегор умира в родния си град на 42 години – за нескрита 
радост на своите противници, които направили така, че за близо десетилетие 

6	 Tagebücher	V,	187.
7	 A.a.O.	V,	313.
8	 A.a.O.	V,	188.
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гробът му да остане незнаен. 

3. Гледището на Киркегор 

Но нека пристъпим към мисленето на Киркегор, към неговото творчество! Кир-
кегор не оставил след себе си „система” – споменахме вече възражението към 
Хегел, нито пък „научни съчинения”. По-скоро той направил всичко възможно, 
„за да не може да бъде изложен в параграфи” или пък да изчезне някъде в чек-
меджето на нечии предразсъдъци. Киркегор бил убеден, че научните изложения 
и параграфите, а също и самите системи служат за окопаване на „модерния” 
човек, че чрез обръщането към общи положения те правят така, че у него да 
не заговори съвестта и той да не може да се включи в играта като отделен. 
Съвестта е не само библейско и теологическо определение на човека – още от 
времето на стоиците и Тома от Аквино, а в Новото време не само при Кант и 
Фихте – тя е централно практическо-философско определение на човека. При 
Кант съвестта е в определен смисъл практическото съответствие на „най-
високата точка” на теоретичното познание, на „трансценденталната апер-
цепция” или на представата „Аз мисля”, „която трябва да може да придружава 
всичките ми представи”9: съвестта е, така да се каже, „практическата апер-
цепция”, съзнанието „Аз действам”, което трябва да съпровожда ефективно 
всички мои действия10. При Кант става въпрос не толкова за „антропологически 
принцип”, за основна конституция на човека, а по-скоро за момент на осъщест-
вяване на действащата субективност, която едва в съвестта има съзнание за 
себе си. При Киркегор и последвалата го екзистенциална философия съвестта 
няма трансцендентално-философския облик, който е налице при Кант, но тя е 
отново мястото, на което отделният става отделен, мястото на което, спо-
ред категориите на Киркегор, отделният, който е във времето, среща вечното, 
което изисква от него най-напред да бъде себе си и поставя този отделен под 
вечното изискване да разгърне духовно себе си. Просветеният човек позволява 
другите, или институциите, институциите на знанието например, да мислят 
вместо него, и взема от системите, от господстващите и обществените мне-
ния това, което е толкова арогантен да смята за свои собствени мисли. от 
съвестта при Киркегор произлизат съществени връзки с други също толкова 
важни етически понятия като например сериозността, която Киркегор разкри-
ва като същностна „нагласа” на съществуването; по-нататък съкровеността, 
която съответства на тази нагласа и е средоточие на съществуването срещу 
несъществеността на външното; и накрая, вярата, която при Киркегор отпра-
ща винаги към удостоверяването на отделното в абсолютното, което съвсем 
не съответства на някаква рационална сигурност или гаранция, а би могло да е 
резултат само от един „скок”, при който отделният е способен да се довери в 
конкретното действие. Към мотива за „скока” у Киркегор тук ще прибавим след-
ното: категорията „скок” рефлектира факта, че между отделния и неговия свят, 
между аза и другия не е налице някакъв предварително даден континуум, няма 

9	 I.	Kant,	Kritik der reinen Vernunft,	§	16,	B	131f.	Вж.	Кант,	И.	Критика на чистия разум.	С.,	1992,	с.	171,	превод	
Цеко	Торбов.	–	Б.пр.	
10	 Вж.	 Thomas	 S.	 Hoffmann,	 “Gewissen	 als	 praktische	 Apperzeption.	 Zur	 Lehre	 vom	Gewissen	 in	 Kants	 Ethik-
Vorlesungen”,	in:	Kant-Studien	93	(2002),	424-443.
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„рационални” мостове. Киркегор твърди, че вече сме се пробудили от съня на 
Лайбниц, според който в света нищо не се случва без достатъчно основание, а 
вътрешното и външното, субектът и света в края на краищата са в предуста-
новена хармония. Истинният субект може само да „понася удари” в света, такъв 
какъвто той е, с него само „ядове да си има” или „да се препъва”, както казва 
Киркегор на един библейски език. Затова и всяко истинско доверяване в света е 
рисковано начинание, действие в неизвестността, наистина „скок”, едно само 
непосредствено опосредяване, което не се опира на никаква предпоставка извън 
самото него. В една по-широка перспектива можем да отбележим, че гледище-
то на Киркегор не отпраща по никакъв начин към нещо като „обективен дух” 
при Хегел или пък „етос” на обвързваща нравственост като при Аристотел. 
Неговото мислене, а също и етиката му, е във висша степен индивидуалистич-
но, дори ако в крайна сметка не просто индивидът, а винаги Бог, абсолютното, 
вечното е мяра за всички неща. Но дори и ако човек не би искал да сподели 
този индивидуализъм, във всеки случай е вярно, че с негова помощ Киркегор ус-
пява да възприеме много от духа на своето време, което останало скрито за 
останалите. Така „медиите” на общественото и колективите, „светогледите”, 
философските „системи” и „господстващите мнения” са само алиби за липсата 
на дух и собствени мисли, зад които се извършва споменатото претопяване 
в масата, изравняването на индивидите. Собствените съчинения на Киркегор 
имат смисъла, според метода на Сократ, на духовно „акушерство” (майевти-
ка); имат смисъла да освобождават хората от примката на всекидневните им 
понятия и представи и да им се противопоставят най-напред с това, че тези 
така сигурни във всекидневието си хора съвсем не са наясно със себе си или не 
са ориентирани по отношение на онова, което съставлява смисъла на техния 
живот. В двете важни „психологичес ки” съчинения – Понятието страх и Болка 
за умиране, Киркегор си проправя път към тълкуването на тези привидно съвсем 
„нормални” жизнени светове, които откриват обаче нихилизма на обичайните 
колективни и индивидуални ориентации и затова те съвсем не са без значение 
за етиката. Нека хвърлим бърз поглед върху тези две съчинения. 

4. Психологическите съчинения 

Понятието страх (в оригинал: Begrebet Angest) излиза от печат в Копенхаген на 
17 юни 1844 г. Съчинението с приковаващо вниманието заглавие, което посочва 
като автор Vigilius Haufniensis (ще рече, Будният от Копенхаген), се занимава на 
пръв поглед с една тема на теологията: първородният грях. Това, което обаче 
бива проблематизирано с тема като първородния грях, е основният въпрос: как 
изобщо грехът навлиза в света, как се случва „преходът” от невинност към 
вина – въпрос, известен във философията под наименованието „Unde malum?” 
(откъде идва злото?), на който са били давани различни отговори. Преди Кир-
кегор Кант и Шелинг (чиито лекции той е слушал) посочват произхода на злото 
в свободата; тъй като свободата е действително свобода само ако е също и 
свобода за зло, свобода за вина. Киркегор пита не толкова за общата (транс-
цендентална) структура и възможността на свободата за зло; неговият пред-
мет е споменатият вече „скок” на индивида, сега вече скок от състоянието на 
„мечтателна” невинност към състоянието на действителна виновност. Това е 
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контекстът, в който страхът има своето място като „междинно определение” 
на това прехождащо към виновност реализиране на свободата. Киркегор вплита 
темата за свободата в диалектиката на екзистенцията: грехът, който не може 
да бъде „изведен” от нищо друго, а има за предпоставка самия себе си, встъпва 
в света поначало чрез отделния – всеки отделен, който се решава да съгреши. 
отделният може в качествено отношение да бъде виновен само като отде-
лен, а не непосредствено като „екземпляр” от човешкия род. При това грехът 
„свързва” и половете – не е същото да бъдеш (в количествено отношение) първи 
грешник или да си роден в контекста на вече извършения грях; също така има 
разлика дали страхът от злото определя действието, или пък един обхванат 
или обладан (Киркегор казва „демоничен”) образ на съзнанието, конструиран от 
страха от доброто, от страха от освобождението за духовно самосъзнание или 
съществуване, е положил духа във веригите на сетивно – душевното. В основа-
та си страхът като такъв остава винаги амбивалентен: Страхът е постоянни
ят рефлекс на свободата, откриването на хоризонтите на възможността вът
ре в само даденото, а също така и обратен образ, съответствие и изискване 
на духа, на идеалното Себе си, според което човекът е повече от тяло и душа 
и тяхната непосредствена синтеза; страхът е обаче и повик на нищото, на 
вината и проиграването на себе си като възможност. Затова и отношението 
на индивида към страха е двойствено отношение на „симпатийна антипатия”, 
както и на „антипатийна симпатия”; чрез страха индивидът се усеща тласнат 
към един „скок” в овладяването на действителното, както и отблъснат от 
именно тази възможност. Но тъкмо с тази своя диалектика страхът остава 
действително единственото, което би могло да изгради човешките същества 
за едно духовно съществуване. Той е дар, противопоставен срещу всяка усед-
налост в крайното, памет на хората за незавършеното им определение. Човек 
съзнава това, с което и потвърждава безкрайността на вината, вече положена 
в произхода на вината в свободата, следователно отвъд крайността. Той го 
съзнава още повече, когато във вярата приема от вечния първоизточник, от 
Бога, своето себе си. Това е централна мисъл при Киркегор, напълно в традиция-
та на Реформацията, а именно проблематизирането на себе си, на човека, като 
нещо прието, а не като изработено от самия него, дарено, вместо заслужено. 
Последната дума в контекста на проблематиката на страха и греха, на духа и 
загубата на себе си в крайното, не е теоретично положение. Тя е обвързана с 
вярата като форма на живот всред цялата разпокъсаност на света. 

Болка за умиране (в оригинал: Sygdommen til Døden), публикувана на 30 юли 1849 г. 
с автор Anti-Climacus, съдържа редица тематични съприкосновения с Понятието 
страх, но развива темата за отчаянието като всеобхватна жизнена дейст-
вителност по изключително оригинален начин. „отчаянието” при Киркегор не 
е просто определено състояние на чувствата, субективно-случаен афект или 
обект на възпроизвеждащите „нормалността” психотерапии. отчаянието е, 
както може да се каже тук с езика на Хайдегер, „екзистенциал” – „начин на 
съществуване”, на отнасящото се към самото себе си битие на човека, без 
който не можем да минем, ако искаме да поставим въпроса за избора на истин-
ското съществуване или за осъществилата се екзистенция изобщо. Това, че 
тази тема също принадлежи непосредствено към областта на диалектиката 
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на екзистенцията, става ясно, ако в думата „Verzweiflung” се вслушаме в това 
„две” на раздвоението („Zweifels”) или на двойствеността („Zweiheit”), които 
заедно отвеждат до изначалния диалектически проблем за произвеждането на 
„трайно” единство или на едно себе си. Самите себе си откриваме първоначал-
но в двойствеността, а именно пред задачата да живеем една „синтеза”, едно 
единство от крайност и безкрайност, от временно и вечно, от тяло и душа, 
а също и от действителност и възможност. Защото като духовни същества, 
които никога не са ограничени до определена „позитивна” действителност, а 
винаги трансцендират една такава, ние сме (какъвто бе урокът от Понятие
то страх) същества, изградени от възможности, разгърнати от възможности; 
същества, които разбират себе си много повече откъм възможностите, от-
колкото откъм действителността. Ние сме най-общо едно отношение (една 
двойственост, която е и единство), но не само фактически, а и в съзнателно 
отношение: ние сме отношение, което само се отнася към самото себе си; в 
духовен смисъл ние сме всъщност само това: отнасяне към себе си и питане за 
възможността на едно такова отнасяне, ако питаме за възможното единство 
на нашия живот в едно духовно себе си. Този въпрос вече изостря погледа за 
това, че всъщност неувреденото, не-раздвоеното отнасяне към себе си е рядко 
явление. Нещо повече, напомнянето на Киркегор, че духовното себе си „не може 
да постигне чрез самото себе си и в себе си равновесие или спокойствие, а само 
ако в отнасянето към себе си се отнася към това, което е положило цялото или 
самото отношение”, че то е в края на краищата отворено към другото себе си, 
задава тук критическата мяра, като навсякъде виждаме по-скоро неуспеха: тук 
са тези, които съвсем не си поставят задачата да станат себе си, които не 
са осъзнали нито веднъж своето отчаяние и които при възможност заглушават 
това съзнание. Или тук са онези, които въпреки че съзнават своето отчаяние, 
„отчаяно се опитват да не бъдат себе си” – при което още веднъж, както би 
казал Хайдегер, пропадат до безличното „Man”, до функции на духа на времето 
или пък си измислят идол, който вместо тях заема мястото на себе си; тогава 
човек „експортира”, така да се каже, себе си при идола и по този начин се ос-
вобождава от товара да бъде някой и да иска да бъде на своето място, където 
само той може да бъде себе си, с което тъкмо от отчаяние се отказва да бъде 
отделен и в този смисъл да съществува духовно. Тук са, на трето място, и 
такива, които отчаяно се опитват да бъдат себе си, но които се противят на 
себе си, при което неизлечимо „романтично” сами на себе си придават фантас-
тичен смисъл и поначало настояват на всяка цена да бъдат индивидуални там, 
където съвсем не става въпрос за това „да бъдат незаменими”; тук се пропуска, 
че в самото себеотнасяне по необходимост е положено отношение към другото 
себе си, което не е просто клакьор или зрител на „себеосъществяването” на 
егото, а изначално е другото насреща. (Тук би трябвало да припомним за Макс 
Щирнер като философ на раздвоеното его, за да разберем добре решаващата 
разлика с Киркегоровото разбиране за отделния.) Във всички тези случаи отча-
янието е форма на отчужденото или изгубилото се, на непостигналото желано-
то определение като истинно духовно съществуване себе си. 

За пробуждането от отчаянието, решаващо според Киркегор е най-напред човек 
да си даде сметка, че най-често срещаните начини на живот, дори и най-нор-
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малните, са образи на отчаянието – ако не на потенциалното отчаяние, то на 
отчаяните опити отчаяно да се преодолее отчаянието. Киркегор разгръща чрез 
феноменологията на отчаянието една критика на идеологията и разобличава 
отчаянието в средината на „нормалния живот”. Собственото му решение и 
позитивен отговор са в края на краищата религиозни: както с усилването на 
отчаянието човек загубва от поглед другия и накрая се обръща срещу изна-
чалната връзка за човешкото откриване на себе си – връзката с Бога, така 
е възможно човек да се освободи от плена на отчаянието и да постигне едно 
свободно и духовно себе си, но само като дарено му от Бог, живяно пред Бог 
(coram Deo), което може да дойде единствено от вечността. И тук отново е 
валидно следното, по аналогия със заключението от Понятието страх: ние не 
можем да сътворим или заслужим това себе си, защото би означавало да го за-
меним или приравним с нещо крайно. Начинът да бъдеш себе си, единственият, 
който е отворен за крайното същество, е само вярата, която изличава страха, 
тъй като той е повече от господар на действителността, той самият вече е 
и господар на възможностите. 

5. Трите стадия

Така стигаме до учението, изрично упоменато в заглавието на този текст и 
всъщност централно за етиката на Киркегор. Става въпрос за „учението за 
трите стадия”, което Киркегор разгръща, от една страна, в основното си съчи-
нение Илиили (1843), а от друга, в съчинението Стадии на жизнения път (1845). 
Това учение назовава три основни жизнени проекта, в които хората могат да 
се движат и според които разбират света. Нека за момент си припомним, че 
в Никомахова етика Аристотел също различава три „начина на живот” (bíoi) 
– преследващият удоволствието живот на мнозинството, устременият към 
честта „политически живот” на аристократите и „теоретичният живот” на 
философите11 – докато при Киркегор, въпреки известно съответствие, се забе-
лязва и поредица от много съществени разлики. Киркегор различава естетиче-
ски, етически и религиозен стадий, при което прави впечатление, че Киркегор не 
различава, подобно на Аристотел, три форми на етоса, а превръща етическото 
в един „стадий” сред останалите и при това съвсем не го представя като най-
висшия. Второ, забелязваме, че трите стадия при Киркегор насочват по-скоро 
към едно следване, което може да протече в живота, и в тях е заложена опреде-
лена „телеология”, тенденция към по-високо развитие. обратно, при Аристотел 
трите начина на живот (Bioi) са представени по-скоро като статични жизнени 
проекти, характерни за определен тип хора, според които са и подредени. И 
трето, прави впечатление, разбира се, че при Киркегор най-високо стои рели-
гията, а не философското съзерцание. Ще се опитаме да разберем защо това 
е така и за тази цел накратко ще разгледаме отделните стадии. 

Първият стадий е „естетическият”. Тук става въпрос за живота на природния 
човек, който се отдава на непосредственото впечатление и наслада и който 
би могъл да култивира тази способност за наслада като учен епикуреец, но 

11	 Вж.	Аристотел.	Никомахова етика.	I,	3.	
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все пак винаги е обвързан със сетивно непосредственото настояще. В Илиили 
Киркегор описва в литературната форма на „Дневник на прелъстителя” един 
такъв човек. За него жената е не повече от средство за възбуда и наслада, 
докато в същото време, за да не се лиши от възможностите за следващи на-
слади, той се бои от всяко трайно обвързване12. Това, за което става въпрос 
при „естетическия стадий”, се прояснява по-пълно едва от перспективата на 
следващия етически стадий. Ако останем при примера с отношенията между 
мъжа и жената, те вече знаят, че не са обекти на консумация един за друг, 
а като личности имат задължения един към друг. В етическия стадий човек 
осъзнава нравствената повеля и придобива една идеалност, така да се каже, 
една опора извън сетивния свят. В Илиили етикът осъзнава, че естетът се 
движи единствено сред формите на природното многообразие. Той води живот, 
изцяло подвластен на гледната точка на удоволствието, противопоставено на 
неудоволствието, щастието – на нещастието. В този живот той няма опора, 
тъй като непрекъснато е зависим от наличната непосредственост, както и 
от обстоятелствата, които иска да служат на рефлектиращия му хедонизъм. 
Това означава, че последователният естет с необходимост трябва да е отча
ян – отчаян в смисъла, в който го познахме от Болка за умиране, по начина, по 
който тази болка при осъзнаването си съдържа винаги изискването „да избереш 
себе си в своята вечна валидност”. Етикът е именно този, който превръща в 
съдържание на своя живот това чисто собствено битие и духовно отношение 
към себе си на мястото на сетивната „обсебеност” на естета. Това, което 
липсва при „непосредствените притежания” на естета, е изборът. Eтикът е 
способен да избира, да казва да и не, при което избира себе си и собственото 
съществуване. Как да разбираме тази взаимовръзка? Според Киркегор само из-
борът на себе си – а това означава съзнателното приемане на отношение към 
себе си – в абсолютен смисъл основава всички останали избори. Самата свобода 
е положена тук в отношението към мен самия и се основава в това отношение. 
Затова Киркегор може да каже: „...защото само себе си мога да избера абсолют-
но и този абсолютен избор на самия себе си е моята свобода, и само като съм 
избрал абсолютно себе си, съм положил една абсолютна диференциация, а именно 
тази между добро и зло”13. С полагането на разликата между добро и зло отдел-
ният се подчинява на едно всеобщо, което се стреми да реализира чрез дейст-
вие. Етикът иска идеалното да се превърне в реално, да стане действителност 
като дадено. Действителността вече не е пространство за естетическа игра, 
а за утвърждаване на собственото съществуване. Етикът съзнателно поема 
задължения и отговорности, в основата на които стои безкрайната повеля за 
чисто и свободно собствено съществуване. 

Но тази повеля е и повелята, която съкрушава човека. Колкото по-високо раз-
вито е нравственото съзнание на един човек, толкова по-отчетливо той ос-

12	 С	това	обаче	при	Киркегор:	„Сексуалното	като	такова	не	е	греховното”	(Der Begriff Angst,	a.a.O.	82).	Грехът,	
доколкото	той	влиза	в	играта	при	„естета”,	се	състои	по-скоро	в	бездуховното	пропадане	на	съществуването	на	
другите	като	себе	си,	както	и	на	собственото	себе	си.	Вж.	Киркегор,	С.	Понятието страх.	Варна,	Стено,	1992,	с.	
86,	превод	Радосвета	Теохарова.	–	Б.пр.	
13	 Цит.	по	Киркегор,	С.	Хармонията	между	естетическото	и	етическото	при	изграждането	на	личността.	–	Във:	
Киркегор,	С.	Избрани съчинения.	Т.	2,	С.,	Народна	култура,	1991,	с.233,	превод	Стефан	Начев.	–	Б.	пр.
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ъзнава, че не е способен да реализира тази безкрайна повеля, че не чрез него 
безусловното и вечното действително навлизат в света. Тъй като свободният 
човек носи отговорност за резултатите от действията си, едва у етка се 
пробужда съзнанието за неговата вина, за пропуснатата възможност за соб-
ствено съществуване и нереализираната идеалност. Поради това етическият 
стадий, както и естетическият, също завършва с отчаяние, тъй като може 
само да заглуши вътрешното безпокойство и гласа на съвестта у хората, но 
не и да ги избави. Грешката на етическия стадий е, че действителността 
на греха не е видяна в нейната дълбочина и че той позволява, в теологически 
смисъл, само едно „самооправдание” на хората – тук можем да се върнем към 
Кант и мисълта за безкрайното усъвършенстване. Според Киркегор обаче това 
препращане в никакъв случай не е отговор на въпроса за човешката вина. В 
Стадии на жизнения път като пример е разказана историята за разтрогнатия 
по съвест годеж, в която оправданата в етически смисъл воля на разтрогващия 
годежа въпреки всичко произвежда вина и непрозрачност, с което остава нере-
шен проблемът за колебанието между вина и невинност. Етиката не би могла 
да се справи с проблема за вината; етиката е способна да осъзнае вината и 
да я назове, но не и да я прочисти. Религиозният стадий, който почива на зна-
нието, че човешката действителност е грях и че човек не може из самия себе 
си да разруши тази действителност, отвежда по-нататък, доколкото открива 
на хората отношението към абсолютното, само чрез което би могло да е въз-
можно случилото се да не се е случило и вината да бъде простена. Това, което 
встъпва тук, е съзнаването на вечността в средината на времето, кризата на 
времето, която се провижда едва откъм вечността, истинният „миг”, както 
казва Киркегор, който е отваряне на крайността за безкрайното и е от съвсем 
ново качество, нова духовност, а също и „нова етика”, в която човек научава 
за определеността, откровена му от абсолютното. Тази нова етика е етика на 
„свидетелите”, която говори за едно прието, а не „заслужено” себе си.

Имаме вече пред погледа си очертанията на понятието за етическото при Кир-
кегор и бих искал в заключение още веднъж да задържа вниманието върху някои 
основни моменти:

1. Киркегор защитава един радикален етос на свободата, който по никакъв начин 
не се позовава на колективни възгледи или очевидности, на нравите, на някакъв 
„припокриващ се консенсус” или на нещо друго. Етиката започва с отделния, 
който изповядва своята отделност, без при това да отрича безусловното и 
вечното. 

2. Етиката е в същността избор на себе си и заедно с това отговор на от-
чаянието, което цари навсякъде, където аз не съм избрал себе си, а изгубвам 
себе си при външни обстоятелства, идоли, колективи и т.н. В избора на самите 
себе си се докосваме до основанието на идеалността, от която едва можем да 
се дистанцираме спрямо всичко външно, и в същото време можем да оформим 
пространството на възможното собствено съществуване. 

3. опосредяването между вътрешно и външно, възможно за нас именно в дейст-
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вието, е положено винаги в един „скок”, никога в някаква предустановена хармо-
ния. „Скокът” вече препраща към „страха”, както и към „вярата” като начини 
на осъществяване на действителната свобода. 

4. Етиката на избора на себе си винаги се проваля при преживяването на вината 
и разкаянието, които съответстват на напрегнатостта между крайния избор 
и безкрайната повеля. Етиката препраща накрая към увереността на едно вече 
„избрано” в абсолютното себе си, което можем да си присвоим не етически, а 
единствено във вярата. Етиката е показателна, в заключение, с това, че макар 
и да поставя проблема за помирението, не може да му отговори със собствени 
сили. Тук обаче религията не бива да бъде разбирана в смисъл, че снема ети-
ческото, още по-малко свободата. Става въпрос за това: етическото, както и 
свободата, да се коренят в абсолютното – в едно абсолютно, което не Азът 
избира за себе си, а от което той вече е бил избран.

Превод от немски: Валентина Кънева
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Даниел Смилов

религия и секуларизъм в 

съвремеННата демокрация

Съвременните развити демокрации като цяло са изградени на принципа на секу-
ларната държава и настояват за разделение на религията от публичната власт. 
Моделите, които са възприети, се различават в институционалната си уредба 
и по степента на строгост на разделение: докато във Великобритания, напри-
мер, поне формално има установена държавна църква – Англиканската, в САЩ 
принципът на отделяне на държавата от вероизповеданията се следва доста 
по-педантично. Навсякъде обаче се спазват общи правила на толерантност към 
вероизповеданията и на държавна неутралност по ключови въпроси като регис-
трация и практикуване на религия, финансиране, достъп до медии и др. 

Проблемът за ролята на религията в демокрацията е отворен, обаче, и определе-
ни негови аспекти постоянно попадат във фокуса на политическия процес. Нещо 
повече, напоследък наблюдаваме определена тенденция на засилена политизация 
на религиозни въпроси в много държави. Не е необходимо да ходим до Швейцария, 
Германия, Турция или Италия, обаче, за да видим, че границите на толерант-
ността и принципите на секуларизма могат а бъдат оспорени в една или друга 
посока от политически действащи лица, зад които стоят значими групи от из-
биратели. Изстъпленията на „Атака” пред джамията в София, както и тези на 
ВМРо спрямо малки религиозни секти в Бургас, ясно показват, че и у нас лесно 
могат да се преминат граници, които сме започнали да смятаме за повече или 
по-малко утвърдени.

Даниел Смилов е политолог и специалист по сравнително консти-
туционно право. Той е програмен директор на Центъра за либе-
рални стратегии, София, ежегоден гост-преподавател в Централ-
ноевропейския университет, Будапеща, и преподавател по теория 
на политиката в катедра „Политология” на СУ „Св. Кл. Охрид-
ски”. Има докторати от Централноевропейския университет в Бу-
дапеща (SJD, Summa cum laude, 1999) и Оксфордския университет 
(DPhil, 2003). Специализирал е в University of California, Berkeley, Boalt 
Hall School of Law и European University Institute, Florence. Автор е 
на редица академични публикации на английски език в областта на 
конституционното право, финансирането на политическите пар-
тии и антикорупционната политика. Публикувал е и множество 
статии в българския печат и периодични издания.
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Причините за тази политизация на религиозни въпроси са многобройни, но в 
настоящия текст две от тях ще бъдат изследвани по-детайлно. Първата е 
от абстрактно-теоретичен характер и засяга съществуването на определено 
напрежение между два от фундаменталните принципи на съвременните режими: 
народния суверенитет, от една страна, и защитата на индивидуални права, от 
друга. В литературата това напрежение е познато като възможен конфликт 
между демокрация и конституционализъм. Втората причина засяга определени 
процеси в организацията на политическите партии в утвърдените демокрации: 
сближаването на идеологиите и програмите на „традиционните“ леви и десни 
партии, загубата на доверие в тях и съответната поява на нови, популистки 
играчи, които използват „религиозен“ дневен ред, за да привличат избиратели.

Двете причини, за които става дума, нямат почти нищо общо със същността 
на религиите. Тези причини са в някакъв смисъл над-контекстуални и засягат 
политически общности, изповядващи различни религии – християнски, ислямски и 
пр. Дори общества, които са традиционно секуларни – като тези на северните 
европейски народи, не са имунизирани към развитието на популизма, което под-
сказва, че дълбоките причини за политизацията на религиите не са религиозни и 
не бива да се търсят основно в теологически и духовни доктрини.    

Религията между конституционализма и демокрацията

Потенциалният конфликт между конституционализъм и демокрация е ангажирал 
вниманието на политически и правни философи още от зората на модерната 
демокрация. Имало е автори, които са били склонни да жертват конституциона-
лизма в полза на демокрацията, автори, чийто патрон безспорно е Русо с негова-
та апология на „общата воля”. Други са предлагали обратното: да се ограничи 
демокрацията в полза на защитата на определени права (на живот, собстве-
ност, сигурност). Патрон на тази група е Хобс, чийто авторитарен Левиатан 
се оправдава с ползата за всички от правов и обществен ред. Съвременната 
демокрация обаче не е склонна да прави подобни компромиси: тя има претенци-
ята едновременно да утвърждава принципа на народовластието и принципа на 
върховенството на закона. Тя има претенцията да съчетава примата на „об-
щата воля” с конституционализма. Т.е. да бъде конституционна демокрация или 
либерална демокрация. 

В този смисъл успешното демократично управление е сложен баланс на принципи 
и ценности, които не винаги са в хармония едни с други. Не е изненада, разбира 
се, че често пъти този баланс се нарушава и се стига до отклонения в едната 
или другата посока. Полюсите на тези ексцеси могат да бъдат наречени „по-
пулизъм” и „свръхконституционализация”. Популисткият полюс се реализира, ко-
гато се появят демократични мнозинства, чиито представители не са склонни 
да се съобразяват с конституционните ограничения на властта и са готови да 
нарушат тези ограничения в името на волята на мнозинството. „Свръхконсти-
туализацията” се получава тогава, когато прекалено много области от полити-
ката се изваждат от контрола на мнозинството и се възлагат на органи или 
личности, които не са отговорни пред народа. Такива органи са например съди-
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лищата и независимите централни банки, които черпят своята легитимност не 
от вота на избирателите, а от експертните си познания по право и икономика. 
Подобни органи са и независимите прокурори, самоуправленията на гилдии, като 
лекари, адвокати, университетски преподаватели, определени административни 
агенции, публично-частните партньорства и т.н, и т.н. (особено графичен при-
мер за „свръхконституционализация“ би бил приемането на стабилизационния 
пакт на министър Дянков, който на практика би отнел правомощието на народ-
ното събрание да регулира данъчната политика.)

Засилването на политическото махало в посока на „свръхконституционализаци-
ята” отслабва политическите привърженици на „свръхконституционализирани-
те” принципи и политики (в икономиката, външната политика и т.н.) и довежда 
до масово отчуждение от тях в полето на демократичната политика. По този 
начин се появяват предпоставки за последователни вълни от нови, популистки 
играчи, които идват на власт с обещания за бърза и радикална промяна (на-
пример „ревизия на целия преход“), с обещания за „деконституционализация” на 
всички политики и отварянето им за демократично преразглеждане. Достигнало 
доста далеч от баланса в политическия процес, махалото набира сериозна ско-
рост и се понася към другия полюс – този на популизма.

Популизмът не е съдържателна идеология – неговото съдържание е изключител-
но минималистично. Той е обещание, че представителите ще следват народна-
та воля и няма да се съобразяват с никакви ограничения пред нея – дори те да 
са конституционни, конституцията може да бъде променена или заобиколена. По-
пулизмът е обещание за радикално преразглеждане на политики, статуси и авто-
ритети: политически, съдебни, медицински, академични и т.н. Според него няма и 
не може да има елитарни групи, чиято легитимност идва от експертиза – всяка 
легитимност е в основата си демократично одобрение и публична акламация.

Възходът на популизма води до изменения в политическата сфера в две посоки. 
Първо, новите популистки играчи не се позиционират лесно по класическата ос 
„ляво–дясно”. Ако те изобщо я използват, правят това ситуационно, с цел да 
извлекат тактически предимства. Тяхната идеология не се определя толкова от 
съдържание, колкото от формални качества, като способност да се получи одо-
брение на избори, да бъде вярно отражение на широки настроения и т.н. В този 
смисъл популистките партии използват теми като национализма и етничес-
ката и религиозна идентичност или пък антикорупцията като мобилизационни 
инструменти и изграждат политическата си платформа върху тях. 

освен ситуационността на идеологията им, популистките играчи се характе-
ризират и със склонността си към радикализиране на предлаганите политики 
с цел да се отличат от „традиционните партии“. Радикализацията взима раз-
лични форми. Крайните популисти – тези, които бихме могли да наречем „твър-
ди популисти” – обикновено заемат националистическата ниша и започват да 
преследват програма на „деконституционализация” на малцинствени и религи-
озни права, политика на добросъседство и т.н. В български контекст това е 
особено видимо с опитите на партия „Атака” да „отвори” за дебати „ромския 
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въпрос”, „ислямския фундаментализъм“ и идеята за права на представителите 
на малцинствата като цяло – идея, която беше добила „квазиконституционен 
статус” в периода до 2005 г. В националистическата ниша влизат и въпроси за 
правата на чужденците, правата на граждани с друг етнически състав от този 
на мнозинството, правата на сънародниците в чужбина и пр. Феноменът не е 
изключително български, разбира се – партии като „Йобик” и „Фидез” в Унгария, 
наследниците на Мечияр в Словакия и много други експлоатират подобен пакет 
от политика, за да се разграничат от партиите на прехода или „традиционни-
те“ партии.

Религиите в съвременния политически живот биват въвлечени в редуването на 
популистки и свръхконституционни вълни. Политизацията на религиозни въпроси 
е плод точно на редуването (а понякога и съвместното съществуване) на попу-
лизъм и свръхконституционализация. Ето една матрица на възможни проблеми, 
продиктувани от гореописаната политическа динамика:

Мнозинство Малцинство
Популизъм ограничаване на малцинствени религи-

озни права: на регистрация на църкви, 
на практикуване на религия (събира-
ния, облекло и пр.)

Използване на 
религията за елек-
торална мобили-
зация, привличане 
на вниманието 
на международ-
ни институции, 
мониторинг и т.н.

Свръхконституцио-
нализация

Установяване на религията на мнозин-
ството като задължителна или с осо-
бен правен/политически статут

Въвеждане на 
квотен принцип за 
представители-
те на религиозни 
малцинства в 
управление, форми 
на самоуправле-
ние и автономия

Матрицата показва, че популизмът и свръхконституционализацията имат разли-
чен ефект върху мнозинството и малцинствата: те развиват различни страте-
гии. Така например популистки представители на мнозинството – каквито са, да 
речем, „Атака”, Мечияр в Словакия, „Йобик” в Унгария – имат тенденцията да се 
борят за ограничаване на религиозните свободи на малцинствата: било то като 
им издърпват молитвените килимчета, заглушават молитвите им, представят 
ги като национални предатели, пета колона на международния тероризъм, юдео-
масонските заговори и пр., и пр. Популистките представители на малцинствата, 
от своя страна, използват религиозни и етнически въпроси за консолидация на 
електоралната си подкрепа, привличане на международно внимание, налагане на 
форми на мониторинг от страна на международната общност. Много често 
такива действия са разбираеми и оправдани, но не е рядкост и преиграването с 
проблематиката за извличане на тактическо предимство в политическата над-
превара. Точно това преиграване е типично за популистката политическа среда.
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В среда на свръхконституционализация проблемите, които се появяват, са мал-
ко по-различни. Докато мнозинството се опитва да наложи като официална и 
правно задължителна своята религия, малцинството се опитва да конститу-
ционализира квоти на участие при формирането на публични политики, форми 
на самоуправление, автономия и пр. В Турция управляващата през 90-те години 
„Партия на благоденствието” на Ербакан бе забранена за опит да наложи ша-
риата като официална правна рамка в страната. Наследницата на тази партия 
и настоящият партиен лидер Ердоган често биват подозирани в подобна дълго-
срочна стратегия от светските среди в Турция. По-типичен е обаче случаят, 
при който се заиграва със символната натовареност на конституцията, за да 
се води определена политика на идентичността. Новата конституция на Унга-
рия, например, приета през април 2011 г. от мнозинството на „Фидез” на Виктор 
орбан, отделя огромно внимание на ролята на християнството за унгарската 
държавност. Това е и доминантната тенденция: да се фокусира политическият 
процес върху въпроси на идентичността, в които религията играе важна роля. 

Унгарският пример показва, че популизмът и свръхконституционализацията не 
са взаимно изключващи се феномени. Когато популисти дойдат на власт и ко-
гато имат конституционно мнозинство, те могат да причинят проблеми както 
от квадрант 1, така и от квадрант 3 на предложената матрица. У нас полити-
зацията на религиозни въпроси е водила най-вече до проблеми по отношение на 
1 и в по-малка степен на 2. Тези проблеми се пораждат като цяло от маргинални 
политически действащи лица (ВМРо и РЗС), или поне такива, които се стремят 
към периферния политически вот („Атака”). Все пак дори в традиционно либерал-
ни държави, като Холандия например, проблеми от всеки един от квадрантите 
започват да се настаняват в политическия „мейнстрийм“ и да определят поли-
тическия дневен ред.

Съдилищата и правовата държава: политико-религиозни 
дилеми

В така описаната политическа ситуация има много остра нужда от общопри-
ети и утвърдени стандарти на религиозна свобода. Проблемът е в това, че 
точно тези стандарти биват проблематизирани. Резултатът е, че съдилища-
та – органите, които прилагат правните стандарти – изпадат в затруднено 
положение и самите те могат да бъдат инструментализирани за политически 
цели. По-долу ще разгледаме няколко примера, в които става ясно, че самите съ-
дилища изпитват затруднение в откриването на ясни и общоприети стандарти 
на религиозна свобода в политически контекст. 

Преди да преминем към конкретния анализ, редно е да кажем, че съдилищата 
имат различни функции в една модерна либерална демокрация, които едва ли биха 
могли да се сведат до едно праволинейно прилагане на правото като набор от 
правила. Експлицитно или имплицитно, съдилищата са оторизирани да тълкуват 
закона, понякога дори да го доразвиват и променят и в края на краищата – да 
допринасят за изработването на публични политики. По-нататък, правото има 
сериозен експресивен потенциал и съдилищата могат да го използват доста 
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свободно в много ситуации. Точно този експресивен потенциал на правото обу-
славя и неговата употреба за политически цели в съвременната популистка 
политическа ситуация.

Правото изразява идентичността на дадена политическа общност като цяло, 
или поне това би твърдял всеки популист. Затова възходът на популизма включ-
ва и нарастващ натиск върху съдилищата да гарантират, че законът изразява 
идентичността на народа, на нацията или дори на доминиращото вероизповеда-
ние. Този натиск не е изобретение на Източна Европа – напротив, произходът му 
може да бъде проследен до западната част на континента. Например провалът 
през 2005 г. на Конституционния договор на ЕС поне отчасти трябва да бъде 
отдаден на широко споделеното убеждение, че този договор е необходимо да из-
разява една „европейска идентичност”. Тази въобразена идентичност не бе при-
позната от редица национални популизми като тяхна „собствена”, което може 
би бе и основната причина за неговия провал. Независимо от това как оценяваме 
тези събития, има и други примери на европейски установени конституционни 
политики, формулирани под популистки натиск.

Решението на ЕСПЧ (Европейски съд за правата на човека) в случая Refah Partisi 
– вече споменатата турска „Партия на благоденствието” с лидер Ербакан, в 
което съдът потвърди забраната , следваше същата логика на „изразяване на 
идентичност”. За настоящите цели не е толкова важно дали съдът е бил прав 
или не за законността на тази забрана. По-важна е аргументацията на съди-
ите, според които Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) е по 
принцип несъвместима с ислямистките идеи за правен плурализъм, с ислямския 
закон (шариат) и с идеята за джихад. Тази цялостна оценка за несъвмести-
мостта на Конвенцията с ключови нормативни предпоставки на ислямския свят 
надали е нещо по-различно от дръзка декларация от страна на съда за нашата 
особена (западна, европейска, цивилизована) идентичност. Този елемент от ре-
шението на Съда разгневи дори и мнозина турски либерали. Все пак съдиите в 
Страсбург можеха да бъдат доста по-внимателни в езика си, като се опитат да 
разграничат тези елементи на шариата, ислямския плурализъм, джихада и т.н., 
чието политическо следване би представлявало ясна и непосредствена запла-
ха за либералната демокрация. Всеобхватните декларации за несъвместимост 
едва ли могат да бъдат обяснени на друга основа от тази за популистки натиск 
над съдилищата да навлязат в политиката на идентичността.

И в крайна сметка дали е работата на един съд да определя дали ислямът и 
неговите доктрини са съвместими с ЕКПЧ? Съдиите могат да изработят стан-
дарти за преценка на това дали една партия е опасна или не за демократичния 
ред, дали определени политики са съвместими с демокрацията или не. Но да се 
произнесе за съвместимост на цяла религия с нормите на демокрацията е първо, 
ненужно и второ – може да бъде опасно. Една такава цялостна интерпретация 
би избрала една версия на дадената религия (за сметка на всички други), би 
отнела правото на религиозна група да променя възгледите си. Това са силни до-
пускания, които всъщност заличават различията, съществуващи вътре в рели-
гиозните деноминации. Съзнателно или не, правейки такива допускания, един съд 
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става инструмент на политика на идентичността: той приписва и утвърждава 
определена идентичност на дадена общност. 

Последиците от такива и подобни решения относно етикета на обличане, мю-
сюлманските забрадки, кръстовете в училище и т.н. могат да бъдат твърде 
силни в Източна Европа. Регионът като цяло е податлив на преувеличени и пара-
ноидни интерпретации на „милитантната” демокрация – доктрина, според която 
демокрацията и конституционният ред трябва да бъдат пазени чрез „преван-
тивни удари” срещу опонентите им. В частност такива опоненти често биват 
привиждани сред представителите на етническите и религиозните малцинства, 
хранещи мечти за автономия или сецесия. Гърция, например, е наложила значи-
телен съдебен натиск над членовете на македонската славянска общност, като 
 отрича правото на събрание и сдружаване. У нас на членовете на същата 
македонска общност редовно им се отрича правото да формират политическа 
партия, било на базата на конституционни или на формално процедурни осно-
вания (този казус ще бъде разгледан по-подробно по-надолу). Възходът на поли-
тиката на идентичността, подкрепена и от популизма, не оставя незасегнати 
съдилищата и магистратите – мнозина от тях са и ще бъдат изкушени да се 
включат. 

Нещо повече, понякога има ситуации, в които, каквото и решение да вземе един 
съд, той неминуемо ще заеме позиция в една политика на идентичността. В 
казуса Leyla Sahin v. Turkey (Решение от 2004 г.) на ЕСПЧ една турска студент-
ка атакува като нарушение на религиозните  права забраната за носене на 
ислямска кърпа за глава (забрадка) в турските държавни университети. Съдът 
не възприе нейните аргументи и се произнесе, че тази забрана е съобразена с 
ЕКПЧоС (Европейска Конвенция за правата на човека и основните свободи). В 
доктрината на съда в Страсбург съществува така наречената „свободна пре-
ценка“ (margin of appreciation) – свободата на държавите да въвеждат допълни-
телни изисквания вътре в рамките на общозадължителни стандарти. Турският 
секуларизъм е тълкуван от Страсбург точно като такава допустима свобода за 
преценка на Турция, която го третира като важна предпоставка за защита на 
демокрацията в страната. Именно затова забраната за носене за забрадка не 
е квалифицирана като нарушение на конвенцията.

В контекста на политическата ситуация в Турция решението неизбежно става 
част от политиката на идентичността, обаче. За секуларистите то е победа, 
докато за представителите на политическия ислям то е неуспех да мобилизи-
рат един авторитетен международен съюзник в своя полза. Позовавайки се на 
„свободата на преценка“, Страсбург иска всъщност да изкаже уважение към 
турския конституционализъм и мястото на секуларизма в него. Същевременно 
ЕСПЧ не иска да изпрати послание, че всяка конституционна традиция ще бъде 
уважена – съдът би искал да запази последната дума за себе си. Това са слож-
ните параметри, вътре в които Страсбург изработва своите позиции. В такава 
ситуация е неминуемо решенията да бъдат сложни, компромисни и да пораждат 
повече въпроси, отколкото решават.
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Подобен е случаят и с казуса Lautsi and Others v. Italy. Първоначално Страсбург се 
произнесе по това дело през 2009 г. и след обжалване Голямата камара на съда 
взе решение на 18 март тази година. Жалбоподателката – финландка, живееща 
в Италия – атакува като нарушение на правата и практиката за поставяне на 
разпятия в италианските държавни училища. През 2009 г. ЕСПЧ се произнесе 
единодушно (7:0 гласа) в полза на жалбоподателката – през 2011 г. апелатив-
ната инстанция на съда одобри политиката на поставяне на разпятия като 
съобразена с ЕКЗПЧоС (15:2). В първия случай съдиите разчитаха на принципа 
на неутралността на държавата спрямо различни вероизповедания и атеистки 
възгледи (като тези на жалбоподателката). Голямата камара въведе разграни-
чение между „пасивното“ излагане на религиозни символи (което е допустимо) 
и активното индоктриниране в полза на определена религия, което за съда е 
недопустимо.

Първото решение предизвика сериозна политическа реакция не само в Италия 
(където дори Берлускони – самият той с проблеми в следването на християнския 
етически кодекс – го използва за мобилизация на по-консервативния вот). Извън 
страната държави като Словакия, Полша, Гърция и др. също организираха сериоз-
на реакция, която обяснява отчасти и смяната на позицията на съда. 

И двата казуса ясно демонстрират два важни за настоящата ситуация момен-
та. Първо, съдилищата трудно могат да останат неутрални в една политика на 
идентичността: в един момент те биват въвлечени в нея. Второ, по много от 
повдигнатите въпроси не съществуват готови и утвърдени доктрини, които да 
бъдат приложени. В такава ситуация съдилищата лесно се превръщат от арби-
тър в играч в политико-юридическата надпревара.

Заключение 

Засилващата се политизация на религиозни въпроси проблематизира неутрал-
ността на конституционната демокрация спрямо различните вероизповедания. 
Лесни отговори на тази политизация няма: отнасянето на подобни въпроси до 
съдилищата не е универсално решение и често може да доведе просто до поли-
тизация на съдопроизводството и включването на съдиите в една политика на 
идентичността. Нещо повече, опитът на ЕСПЧ показва, че е трудно да бъдат 
изработени универсални правни стандарти, които да са приложими за всички: 
свободата на преценка на всяка една от държавите може да бъде доста голяма. 
Получава се така, че докато турската държава може да изисква строга секу-
ларност, италианската може да поставя религиозни символи в училищата. За 
любителите на универсалността тази ситуация едва ли е удовлетворителна. В 
крайна сметка, не бива да се очаква, че всички национални проблеми могат да 
бъдат решени на базата на общи (европейски стандарти).

Затова е необходимо да се отделя особено внимание на качеството на нацио-
налния политически процес, да не се допуска прекомерната политизация на ре-
лигиозни въпроси от популистки играчи. Илюзия е, разбира се, че религиозните 
възгледи на хората могат да бъдат изолирани от политическия процес. Но това 
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не значи, че тези възгледи трябва да се инструментализират за електоралната 
стратегия на една или друга партия. отговорът на популисти, които разчитат 
на такава инструментализация, трябва да е преди всичко политически: да има 
достатъчно ясни политически алтернативи, които да гарантират уважението 
към религиозните чувства и вярвания на гражданите на България, без да ги 
противопоставят едни на други за печалба на гласове. Ако такива алтернативи 
съществуват, споровете по-рядко ще стигат до съдилищата и ще получават по-
трайни и приемливи решения. Конституционализмът не е само система от пра-
вила. Той съдържа и много неформални конвенции, практики на разбирателство 
между различни групи – диалог. Без този диалог конституционната демокрация 
често се изражда или в популизъм, или в ригидна система от правила, неразбира-
ни и мразени от мнозина. У нас такъв диалог като цяло се създаде през години-
те на прехода и той е ценност, която трябва да се стремим да запазим въпреки 
натиска на популисти от най-различен калибър.
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Красимир Крумов

медиалНият левиатаН

Понятията „средства за масова информация”, „комуникация”, „медийно прос-
транство” вече не отразяват фундаменталните промени, които явлението е 
отбелязало. Ако някога се е разчитало те да бъдат „средства за осведомяване”, 
то днес Медиалността се е изплъзнала от контрол и следва своята логика на 
самонарастване. Свидетели сме на раждането на нов невероятен Хибрид, нещо 
средно между феномен и ноумен, между Субект и обект, разположен както в 
реалността, така и извън-реалността, конвергиращ лично и публично, който, 
черпейки от сляпата воля на човешкия нагон, превръща всичко, до което се до-
косва, в свой образ и подобие, разбирай в без-образност и в без-подобие. Него 
ще наречем условно Медиален Левиатан.

Медиален, а не Медиен, защото медийното не изчерпва цялото понятие Медиал-
но. В последното, освен медийното поле-органон, се включват и други форми на 
взаимно обвързване. Всяка релация, която се внедрява в система, снемаща су-
бект-обектната опозиция и действаща самостойно върху самата структура на 
съзнанието, можем да причислим към Медиалното. Всяко средство вече може да 
прерасне в Медиум, например, масовата култура, псевдорелигиозните култове, 
колективните психози, новите утопии, израждащите се форми на политическото 
и пр. Медийното се е разширило, обсебило е нови органони, които са все още раз-
покъсани, ала вече се сбират в Едно, в независима и самодостатъчна сила, коя-
то наричаме Медиално и което образува съществото на Медиалния Левиатан.

Представимо съзнание

В една своя книга Лиотар обсъжда темата за „непредставимото съзнание”. 
онова, казва той, което не може да се пред-стави пред нас, е онова, чрез кое-
то ние си пред-ставяме, а именно съзнанието. До средата на 70-те години 
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на миналия век това съждение може да е било валидно, но днес имаме коренно 
променена ситуация. Вече съзнанието може да бъде пред-ставено, то е станало 
представимо.

Първоначално, в зората на своето появяване, електронните медии (радио, теле-
визия) са представлявали най-общо един обект, открит за ползване от страна 
на хората. Но дори още в тези първи десетилетия прозорливи анализатори са 
забелязали, че медията не е само „нещо” сред другите вещи, но че тя е меди-
ум, който, редом с поднасяната информация, излъчва и друго послание, което 
от съпътстващо става смислоопределящо. Неговата природа не се свежда до 
съдържанието, а до ейдоса1 на медиума. Загадъчните думи „средството е съоб-
щението” налучкват странното бъдещо тъждество между предмет и субект.

По онтология Медията, т.е. Медиалното, представлява първата конвергент-
на система, резултат от стихийното технологическо развитие. Тя не е чист 
обект (предмет, вещ), защото не може да ни се открива. (Тя тече непрекъснато 
и тъкмо това не  позволява да се открие). онова, което тя излъчва, я прикрива 
и затова ние познаваме съдържанието на излъчваното, но източникът му остава 
неявен. от друга страна, Медията, въпреки че излъчва, не може да се нарече 
средство на това излъчване, защото, веднъж задвижена, тя не може да спре. 
Следователно тя е нещо повече от средство, защото става неотчуждаема от 
излъчваното. Средството е пасивен посредник, докато Медията става активна 
от момента на своето безкрайно неспираемо функциониране.

Тогава какво е Медията, ако не е обект, не е средство, не е и субект (няма 
самопознание)? Медията е станала аналог на човешкото съзнание, отстранен 
от него, обърнат в упор срещу него. Постепенно, с разрастването си, Медията 
е станала трансцендентален субект, с тази разлика, че този субект е видим, 
дори срещу-положен. Медията по принуда става интенционална, насочва се към 
нашето съзнание. Но от своя страна, нашето съзнание, също интенционално 
по природа, се насочва към Медията. Какво се получава, когато интенционални 
вектори на два такива „субекта”, единият психически, другият псевдотрансцен-
дентален – се срещнат? Тук се състои загадката на всичко онова, което ще 
последва.

Какви алтернативи сме имали досега в срещата си с други интенционални „су-
бекти”? Познаваме само два типа – себеподобния Друг (човекът, който стои 
срещу мен) и абсолютния Друг (онзи, който е отвъд мен). И Бог, и човек са 
интенционални; човекът разговаря с мен и излъчва своето Лице право в мен, а 
Бог ме призовава и посвещава. За общуването си с Бога знаем достатъчно (и 
много, и малко), за общуването си с другия човек (ближния, себеподобния) също 
знаем (и малко, и много); и двата терена са дълго проучвани. Става дума, че за 
първи път имаме Трети „субект”, който се намесва в „разговорите” ни както 
с изправения срещу мен човек, така и с все по-оттеглящия се Бог. Този Трети 
псевдоСубект е Медията. 

1	 Ейдос	(гръц. εἶδος)	–	понятие	от	древногръцката	философия,	означаващо	видимата	същност	на	вещта.	–	
Б.р.
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Това е безпрецедентна ситуация. Медийният псевдоСубект се намества там, 
където мястото е почти опразнено, тъй като с другите „двама” сме имали мно-
говековни проблеми в общуването и в съперничеството. Този Трети се появява 
в момент, когато сме се озовали сами, детронирани от прекомерната интен-
ционалност на ближния и от недостатъчната близост на отвъдния. Когато Бог 
бива психологизиран и припознат като трансцендентална проекция на иманент-
ното – той бива низвергнат, ние вече нямаме нужда от такъв Бог. Ето в тази 
криза, в този зейнал процеп се открива поле за нов Медиум, нито себеподобен, 
нито метафизичен, който постепенно поема задачата да стане наш Двойник, да 
изправи нас срещу самите нас, да постанови мен срещу мен самия.

Става ясно, че Аз нямам нужда вече нито от Ближен, нито от Бог, а имам нужда 
да видя себе-то си, но не като неуловимо самопознание, а като нглед – осеза-
ем, чувствен. Нашето Съзнание не може сам себе си да екстраполира и да се 
постави в откритостта. Тази дилема, предизвикала хилядагодишни философски 
бдения и разстройства, е изправила човека пред неразрешимата загадка на не-
говото битие. Затова на помощ е призовано Изкуството, което се опитва да 
„представи” самопознанието чрез различни похвати – „поток на съзнанието”, 
интроспекции, визии, откровения. Но и неговите актове не могат да ни изтръг-
нат от омагьосания кръг на: „аз знам, че онова което виждам, не е самото съз-
нание, а неговата функция”. Затова на сцената е повикана Медията.

Задачата да се покаже съзнанието по непосредствен начин, чрез радикална ек-
стериоризация и „вещност”, е поета от Медията и това я превръща в Меди-
алност. още в самото начало информацията въобще не е била най-важното в 
нейната интенционалност. Изпод информацията се появява и цял нов свят под 
формата на човешки Глас, който е поставен и е неизкореним от мен. Човешки-
ят глас, зазвучал от радиото, представя идването на нещо ново, нахлуването 
на себестността ми. онова, което Радиомедиумът възвестява, е това, което 
Телевизионният медиум показва – а именно – Човека, който започна да ни гледа 
отсреща и да ни говори в упор. Да ни гледа с нашето лице, да ни говори с нашия 
глас. Този Човек съм аз. Досега не можех да се изтръгна, освен опосредствано, 
от самия себе си, но сега заставам срещу вътрешността на себе си.

Представата, чиито производители, собственици и обладатели бяхме, изведнъж 
напуска нашето съзнание. Досега тя намираше въплъщение в образа, който, 
попадайки в сферата на художествения вкус и мяра, полагаше основата на худо-
жественото мислене. Художественият образ до появата на Медиите имаше две 
основни характеристики – знаков (условен) характер и дискретна (прекъсната) 
природа. Такива бяха литературният, музикалният, театралният, изобразител-
ният, скулптурният образ. Медията дойде, за да разруши традиционната им ху-
дожествена структурност и да създаде нещо, което не може да се нарече нито 
образ, нито реалност, още по-малко, копие на реалността. Тя онагледи нашето 
съзнание.

Генезисът на този процес трябва да търсим в появата на технологическия 
тип възпроизвеждане на действителността – телефон, фотография, кинообраз. 
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При тях вече не може да се говори за чист образ, за екстрахирана въплътена 
представа, а за своего рода ипостас на живия материално-енергиен свят. Тези 
„ноуменални феномени”, въплъщение на технологическото начало, вече стават 
поливалентни и могат да се използват както за целите на художествената 
системност, така и за пропагандата. Защото по природа те са ипостаси на 
реалността, което предопределя хибридния им характер. Кантианската идея за 
ноумена като „вещ в себе си” тук възкръсва в преобърнат вид – физическият 
свят се преобразява в идеален. Реалността губи своите първооснования, щом 
се „отлъчи” в ипостаса си, губи своето битие, понеже се въплъщава в техноло-
гическо поле. Така тя заема мястото на ноуменалното, което досега човекът е 
съзерцавал, и по тази причина интелигибелният свят (ноумен) става излишен, 
после отпада, а по-сетне се и заличава от нашата интенционалност. 

Нарекохме тези странни проявления на технологията „ноуменален феномен”, за-
щото той заема междинно битие – нито е интелигибелен предмет, нито е 
самата реалност, нито е неин художествен познавателен образ, нито е чист 
ипостас в теологически смисъл. При това този нов „ноуменален феномен” се 
оказва изключително удобен, приспособим, агресивен и изтласква всички оста-
нали явления, започва да ги заменя вкупом.

По-дълбокото основание за тази узурпация се корени в ситуацията на света в 
края на XIX и началото на XX век. Религиозното съзнание е отслабено, светът 
се е разомагьосал, новите философи, предусещайки кризата (Хусерл), призова-
ват за „връщане към живота”, а на историческия хребет вече са излезли „маси-
те” и искат своя дял от наследството. С други думи, човекът вече е готов да 
приеме нов „ноумен” на мястото на стария, който и в теологически, и във фило-
софски план не успява да го преведе в трудния му път към действителността. 
Масовият колективен човек, който става онтологическото основание за всички 
последващи фундаментални мутации на епохата, провижда в мърдащите картин-
ки на екрана, в звучащия Глас от радиото своята собствена масова представа, 
продукт на колективното съзнание. Появата на Телевизията е закономерно задо-
воляване на тези потребности – да се екстраполира работата на колективното 
съзнание и да се въплъти в медиален поток.

Така Съзнанието, което не можеше да бъде пред-ставено и по природа е било 
непредставимо, стана представимо чрез Медиалния поток. За да онагледи живо-
та на съзнанието, той трябваше да стане безкраен. Втренчен в него, масовият 
човек вижда проектирано самото си мислене. Налице са предпоставките за 
раждане на новия Левиатан, живоподобно, непознато до този момент чудовище, 
което материализира самото трансцендентално. Човекът винаги се е стремял 
да „улови” движението”, да „спре” времето и пр., но никога не е възмечтавал 
за подобна невероятна придобивка – да стане свидетел на функционирането на 
нещо, което е аналог на собственото му съзнание. Започва новото омагьосване; 
човекът, както казва Ницше, не е оцелял благодарение на стремежа към истина, 
а благодарение на илюзията, заблудата, лъжата. Масовият човек не може да 
живее размагьосан и намира в Медиалния поток своя нов бог, понеже какво по-
омагьосващо може да има от проекцията на неговото собствено (колективно) 
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съзнание. 

оттук следват две закономерности – едната е постепенно потискане на ра-
ботата на собственото съзнание на човека, а другата – засилване мощта на 
Медиалното „съзнание”, усъвършенстване на формите, с които то се стреми 
да подмени „автентичното” съзнание. Първият процес предава отслабването 
на способността на човека за самостоятелно cogito2. Вторият процес пре-
дава безпрецедентното разрастване на властта на Медиалността (все още 
неизследвана и затова подценявана) по разширяване на обхвата и арсенала , 
включвайки перспективата за цялостна дигитализация и трансформация на чо-
вешкото съзнание. 

Този Медиален Левиатан събира частите на източник, който, захранвайки се от 
способността на Реалността да ипостазира, откъсва ипостасите чрез тех-
нологическото си поле и от пулсиращи, слети с първоизточника, ги превръща 
във фалшив негов двойник. Така полученият технологически ерзац става лесно 
манипулируем, което дава възможност за всякакъв тип намеса, обработка и 
употреба. Но най-вече – тъкмо това откъсване от лоното прави възможно той 
да стане самостоен обект, да загуби главното – съ-същностната си природа – 
и да стане произволен спрямо породилата го Реалност. Затова с него може да 
се оперира дигитално и да се строи съвсем нова картина, нямаща нищо общо с 
познанието на Реалността или с менталните структури. 

Медийният Левиатан представлява саморегулираща се система от непрекъснат 
поток, който екстраполира работата на човешкото съзнание (в което влиза и 
безсъзнателното). Той е на път да извади наяве всички тайни, да оголи човека и 
накрая да го подмени. При това тук не става дума за някаква употреба, която 
зависи от нас и може да бъде насочвана. Веднъж създаден от нас, ние трябва 
да се подчиним на Левиатан, на неговите норми, на неговия Nomos3. Не човекът 
произвежда този Левиатан, а някаква стихия отвъд него, непредсказана воля, 
която диктува нов развой на нещата. И веднъж породен, той се втренчва в нас, 
ставайки криво огледало на собствения ни Ум, и ние вече гледаме с Неговите 
очи, а нашето Лице става Неговото лице. Той става един нов „Човек”, безплътен 
псевдоДух. Каква ирония на съдбата, каква осмяна феноменология на Духа, каква 
мутация на трансценденталното!

Разцепването на чистия разум

Медиалният Левиатан израства върху руините на неунищожимата рационал-
ност. Руини – защото мислители и богослови, насърчавани и от самата история 
на обществото, подкопаваха основанията и претенциите на самозабравилия 
се разум, който като в древна трагедия погубва кръвните си братя и сестри. 
Неунищожим – защото Разумът, съюзен с експерименталното знание, поражда 
новото потекло на технологическите иновации и става вече колкото недости-

2	 Cogito	(лат.) –	мисля,	мислене	–	Б.р. 

3	 Nomos	(от	гр.	νόμος)	–	закон.	–	Б.р.
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жим, толкова и неуправляем. Всеобщата многоглава криза, завладяла душата на 
съвременния човек, разкъсваща духа на обществото, погубваща природата, е 
породена и от чувството на безсилие. 

След последните брожения от 1968-а вече имаме чувството, че всичко е казано, 
направено, свършено. Греъм Наш от рок групата „Кросби, Стилс енд Наш” казва 
за онова време: „Ние тогава вярвахме, че можем да променим света”. След края 
на 60-те вече никой не вярва в това. Дори падането на комунизма сякаш бе из-
вършено извън волята и конкретното действие на хората. Прие се като стихия, 
захванала корена си в някаква случайност или отклонение, а после внезапно и 
ирационално обзела институциите, които се предадоха без бой. Каузи вече ня-
маше, затова и комунизмът си отиде по един анекдотично „нежен” начин, сякаш 
на шега, като пародия. И това не е чудно в „обществото на спектакъла”, което 
детронира революционността и обяви началото на Новия конформизъм както 
на Запад, така и на Изток (където „спектакловостта” на живеенето беше от 
същия атеистично-консуматорски тип).

Причината за появата на тази апатия, модус на трезвостта и прагматиз-
ма, трябва да търсим в антиномията, родена от едновременното осъждане 
на рационалността и от приемането на нейните употреби. Еманация на тази 
антиномия стана Медиалното. То сне обезсилващото напрежение, заменяйки го 
с удоволствието, като хем оспори вездесъщите принципи на Разума, които из-
глеждаха непоклатими, хем удовлетвори амбициите му в технологически аспект. 
Медиалното определи новия дневен ред на обществото, въпреки че изглеждаше 
странично явление. Кантианският Чист разум не бе детрониран от радикалните 
атаки, извършвани все през рационалното мислене, а посредством съпътстващо 
епохата явление, което се справя с рациото по оригинален и ефективен начин. 
огромното удоволствие, което хората изпитват, отдаващи себестността си 
за обитание на Медиалното, се дължи именно на този ефект на туширане и 
възпиране на разума с всичките му отговорности. 

Това предопределя и новата епистема4 на времето. Ако досега епистемите се 
раждаха в отношението между слово и вещ („думите и нещата”, както се изра-
зява Фуко), постановяваха динамиката на властовите структури и инстанции в 
обществото и бележеха границите на научния познавателен интерес, Медиал-
ното изоставя самата дихотомия слово – вещ. То борави с фиктивна ипостас-
ност, която му позволява да я преодолее и да отиде в чистия фантазъм, който 
в никакъв случай не е симулакрум, а е елемент на нова епистема. И така, позна-
нието се осъществява на сетивно равнище с тази разлика, че негов предмет е 
съдържанието и функциите на съзнанието. Нещата са се преобърнали; вече не 
съзнанието анализира и абстрахира сетивния опит, а обратно, сетивата, съзер-
цавайки работата на съзнанието, започват да „познават” чрез удоволствието. 
След като имаме, макар и в зародиш, нов „език”, нова Трета сигнална система, 
самата епистема на медиалната епоха вече се трансформира; тя не желае и 
не може да познава извън невъобразимото, невероятното, без-образното и не-

4	 Епистема	(от	гр.	ἐπιστήμη)	–	знание,	познание.	–	Б.р.  
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представимото. Не желае да познава извън лошата безкрайност. Медиалното 
засяга и науката, нейните методологии и епистемологични модуси. Науката без 
дигиталните технологии, например, вече е невъзможна.

„Думите” и „нещата” изчезват в Медиалната ипостасност, познавателната им 
функция е снета от тях. Никой вече не чака познание от тях; те са изчерпали 
своето гориво и са завършили своята историческа задача. Новите прибори за 
„сетивното” познание са пост-словесни и пост-вещни. Щом са поставени извън 
сферата на действие на практическия разум, те вече принадлежат на арсенала 
на историческия музей.

Как стои въпросът за отношението между чистия разум и Медиалното? Меди-
алното има двояка функция, от една страна, то парира работата на разума, от-
където идва и специфичният ефект на „омагьосването”, онемяването, аутизма, 
но от друга, разумът не изчезва като такъв, но само сменя своя източник и своя 
предмет. Той вече не черпи вдъхновение от сферата на трансценденталното, 
нито от сферата на емпиричиня опит, а от Медиалния псевдоипостасен поток. 
Кант е положил полоса, в която можем да мислим и нашето настояще. Той пише: 
„Разумът предчувства предмети, които имат голям интерес за него. Той поема 
пътя на чистата спекулация, за да се приближи до тях, но те бягат пред него. 
Вероятно той може да се надява на повече щастие по единствения път, който 
още му остава, а именно по този на практическата употреба”. 

Чистата спекулация създава илюзия и подмамва разума в безкрайно, без задово-
ляване, приключение, ала с пришествието на Медиалното на това се слага край. 
Методът на спекулативното мислене по неочакван начин се рестартира, защо-
то тези предмети, от които разумът „се интересува”, вече не са трансцен-
дентални, а сетивни, те са дадени вътре в Медиалното, съставляват неговата 
виртуална материя (тялото на имагинерното). Като знаем, че чистата спеку-
лация на разума в трансценденталната употреба се отнася до три кардинални 
предмета – свободата на волята, безсмъртието на душата и съществуването 
на Бог, но като знаем също, че и трите предмета остават за спекулативния 
разум винаги трансцендентални и нямат никаква иманентна употреба, а от 
друга страна, като си даваме сметка, че необходимото правило на спекулатив-
ната употреба на разума е „да не пренебрегваме природни причини и да не се 
отказваме от това, на което можем да се научим от опита”, остава да заклю-
чим (отново с Кант), че „щом тези три положения съвсем не са ни необходими 
за знанието, а настойчиво се препоръчват от разума ни, то важността им ще 
трябва да засяга собствено само практическия елемент”.

Медиалното създава процеп в сърцевината на чистия разум и го разделя на две 
самостоятелни части, като разрешава прословутите му антиномии по забеле-
жителен начин. За едната част от този разум Медиалното освобождава поле за 
чиста спепукалации и за трансценденталните „вещи” (понеже те не съвпадат 
нито със „сетивното” на наличния медиален поток, нито с невъобразимото), а 
за другата част от този разум отваря пътя за конвергенция с практическия 
разум. Медиалното обаче стои отвъд практическия разум, отвъд неговите мо-
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рални санкции, то е сфера на и-моралното (според Кант единствено моралните 
закони принадлежат към практическата употреба на чистия разум). Следова-
телно онази част от чистия разум, която се припокрива с практическия разум 
при новата констелация на Медиалността, губи своя предмет, остава без осно-
вания. Всички практически понятия се отнасят до предмета на удоволствието 
и неудоволствието, т.е. на чувството, а то „не е способност за представяне 
на нещата, а лежи извън цялата познавателна способност”.

Като следваме тази логика, трябва да сведем практическия разум до степента 
на чувството, до прага на преживяването – било на удоволствие, било на неудо-
волствие (болка или радост). Що за процес, обаче, би бил този, при който един 
разум се свежда до чувство, до способност да се съедини с друга, качествено 
различна от нея способност? Тук отново сме на път да се натъкнем на антино-
мия. Но нека забележим, че чувството не притежава „способност за представя-
не на нещата”. Ето тук е възловият момент – Медиалното отваря нова епоха, 
тъкмо защото предлага нова способност на чувството. 

Тази способност се състои в следното – за първи път са създадени условия 
самото чувство да представя нещата. Медиалното представя един ипостасен 
поток на реалността и ние, изправени срещу него, го поглъщаме и несъзнател-
но го асоциираме с потока на нашето собствено съзнание (то става негов 
аналог), в резултат на което чистият разум заглъхва, но се появява чувство, 
което не стои след нещата, бидейки тяхна реакция, а е заедно с Медиалното, 
сега то съвпада с „нещата” (т.е. със самото Медиално) и е синхронно чувство, 
появяващо се посредством Медиалното. Чувството, породено вътре в Медиал-
ността, не е резултат от външни събития, както е било досега, но съвпада с 
тези събития, понеже те са дадени като съдържание на неговото съзнание, т.е. 
те са представими, а не са чиста спекулация или трансцендентални предмети. 
Щом самото съзнание се изправя пред нас и ние виждаме самото него (актът 
на чистото вселяване на Медиалното в нас), следователно и ние вече ставаме 
част от Медиалното. Чувството се видоизменя, то не е вече от психологически 
характер, а по-скоро от „познавателен”.

Включвайки се в Медиалното, ние не толкова преживяваме онова, което тече, 
но наблюдаваме чувства, научаваме информация, най-често напълно излишна, 
подсъзнателно попиваме всеки нонсенс и всяка фикция. При това положение пси-
хическата ни способност за чувстване се променя. Всеки от нас е забелязал, че 
щом потече Медиалното, ние сякаш напускаме себе си. Затова става възможно, 
без непременно през цялото време да сме вгледани в Медиалното, то властно да 
се всели в нас, а ние да се припознаем в него. Това означава, че Медиалното не е 
само вещен или ипостасен поток, а е идеална система от зависимости, предпос-
тавка за нашето ментално въвличане в сфера, на която не принадлежим и която 
се характеризира със своето междинно положение между чувство и познание. 

Това е особено „трето” състояние – ние нито можем да чувстваме, нито да 
познаваме в класическия смисъл на тези понятия. Чистият разум се е разцепил 
на две, едната част вече изцяло се освобождава от връзката си с опита, а 
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другата част е изключена, прекъсната, понеже не поражда чрез практическия 
разум принципите на моралността, не отговаря вече за свободата на свобод-
ната воля. 

Затова казваме, че вече не душата чувства, а тялото ни сякаш започва да 
„мисли”, т.е. да познава. Този процес също е преобърнат – понеже Медиалното 
преодолява и снема субект-обектната опозиция, релацията не е класическа от 
„субекта към обекта”, а има нова природа. Самото Медиално „мисли”, а впис-
вайки се и втелесявайки се в него, чрез него и нашата телесност, нашето 
същество „мисли”. Мислим това, което Медиалното представя, защото това е 
нгледът на нашето съзнание, то е станало представимо. Самото Медиално е 
хибридност, то нито е строго идеално, нито строго емпирично, то е нещо като 
„ноуменален феномен”. Точно като нашето собствено съзнание, само че вече 
изтръгнато от субектността си, екстериоризирано в технологическото поле. 
Това поле става нашия нов жизнен модус, питателна органика, нашата трета 
природа, то дава основания да кажем, че се заражда нов тип разум, а именно 
Медиален Разум. Тъкмо той „мисли”, но понеже сме се слели с него (не само в мо-
ментите на „включване”), ние „мислим” същото, по същия начин. Тогава е ясно, 
че Медиалният Разум постепенно става иманентен, узурпира нашия досегашен 
душевен и понятиен апарат и го трансформира в нова система, подменяща кла-
сическите „език, чувства и познание”. 

Отвъд практическия разум – изчезването на естествена-
та нравственост

Медиалният Субектообект (нещо като Призрак) стои вън от санкциите на 
практическия разум, т.е. на нормите на морала и моралността изобщо. Това, 
което е Медиалността, не е нито поле на деятелност, в което да приложим 
нашата естествена нравственост, нито е интелигибелно поле на съзерцание, 
в което да проектираме нашите въжделения, каузи или стремеж към съвършен-
ство, нито е някакво себеподобие на човека, спрямо което той може да действа 
според представите за добро и зло. Медийният Левиатан се е самозародил извън 
морала. 

Никак не е случаен фактът, че тъкмо в Медийното технологическо поле наме-
риха проявление дълго сдържаните комплекси на човека, подсъзнателните му 
импулси, инстинкти и нагони; те много бързо вампирясаха и се въплътиха в 
Медиалността. Всичко, което бе помислено и въобразено, сега можеше вече да 
бъде натурализирано, овеществено във фикция. Човекът разбра, че се е появила 
дългоочакваната възможност да легитимира забраненото, да разкодира табуи-
раното съзнание, да извади на показ безсъзнателните движения и архетипи. И 
че може да го направи, без да последват санкциите на отдавна пренебрегнатия, 
ненадежден практически разум. Човек можеше най-накрая да извади всичко от 
себе си, което презираше, от което се срамуваше и за което тайно бленуваше, 
без при това да бъде „наказан”. Появи се коридор за дългоочакваната всеосво-
боденост, където човек можеше да се „забрави”, да изостави моралността и да 
се опита да живее „отвъд добро и зло”.
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Медиалността излиза извън рамките на познатите ни категории – държава, за-
кон, морал, тя твори нова каузалност, нови условия и основания. Ние все още не 
ги познаваме добре, но едно е сигурно – те ще се простират извън нормите на 
практическия разум. Затова т.нар. медийни регулации по дефиниция са неспособ-
ни да регулират каквото и да било. Не е възможно с мерките на традиционния 
морал да се санкционира нещо извън-морално (и-морално). Тук няма постъпки, по-
неже няма Субект, тук няма потърпевш, понеже няма обект. Няма подлог, няма 
и страдателно причастие. Има странно отглаголно съществително, лишено от 
видима цел и от ейдос, има безкрайно ставащо ерзац съзнание, което в стре-
межа си да отрази неговите автентични структури и рефлекси, постепенно и в 
порядъка на обратната връзка ни налага нови структури и ни премоделира.

Анатолий Василиев беше казал, че всяко нещо има предел и знаейки го, ние 
сме свободни. Затова, когато стигнем до него, не трябва да го прекрачваме, 
а по силата на това знание и свобода, да се завърнем обратно, там, където е 
безпределното. Ако прекрачим предела – следва мутация. Та ето, в случая ние 
наблюдаваме подобна мутация на човешкото съзнание, което е достигнало пре-
дел в субект-обектното си противопоставяне и което, вместо да се завърне 
към корените (естествената нравственост), прекрачва този предел и започва 
да мутира. Медиалността е подобен „Мутант”, който не е нито свят, нито 
съзнание, нито форма, нито движение, нито материя, нито енергия, а ново псев-
додуховно проявление на човешката деятелност, която го обрича или да приеме 
подчинена роля, или да се видоизмени радикално, за да може да оцелее, макар и в 
други, отвъд-морални хоризонти.

Ние познаваме сферата на морално, неморално и аморално и спрямо тях опре-
деляме нашето поведение към другите хора и света. Но ние нямаме понятия 
за сферата на и-моралността, каквато по същество е Медиалността. Пред 
нас се открива ново измерение – и-моралното, и всъщност то е един най-маг-
нетичните фактори в Медиалността. В областта на несъзнаваното винаги е 
съществувала нагласата за „оргия”, бестиарното винаги е белязвало нашата 
воля и се е свързвало със свободата. У нас винаги е бил спотаен Бяс, демон на 
„подземното”, етос за освобождаването от оковите на морала. Природното у 
нас винаги е било в неспирна война с културното, нагонът е бил изправен срещу 
езика, а съвестта срещу безнаказаността. Ние винаги сме искали да се отър-
сим от бремето на отговорността и нравствеността, за която трябва да се 
полагат безкрайни непрестанни усилия. Медиалността идва, за да снеме този 
товар, станал вече непосилен за човека, да го „освободи” от Nomos-а, който той 
сам си е наложил. Медиалността е нещо като „Трето” пришествие.

Това „освобождение” обаче вещае тотална неясност какво ще се случи с човека, 
подчинен на Медиалния Левиатан. Ние можем само да видим новите рефлекси, 
които се изковават у Медиалния човек – моралните категории се подменят с 
а-категориални хлабави структури – и това се вижда в поведението на младите 
хора, израснали в погледа и в мярата на Медиалността. То се характеризира с 
намалена способност за самопознание и за самостоятелно мислене, отчуждение 
от себеподобния, живеене в менливи групи по интереси, прагматичност спрямо 
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първичната реалност, вживяване-в-Медиалния органон, имплозия на виртуално-
то начало и т.н.

очевидно е, че всички морални императиви и норми, а и всички структури на 
себепознанието и самоконтрола, на себеотрицанието и жертвата, на самосъ-
да на съвестта и корективите на поведението трябва да освободят мястото 
си в общата нравствена картина на човешкия свят. Попадайки и живеейки под 
опеката и във всевластната свръхсугестивна рамка на Медиалния поглед под 
формата на видимо, оголено екстраполирано съзнание, човек спира да е човек в 
строгия смисъл, понеже не може да отговаря за своите постъпки и да ги направ-
лява съобразно моралните изисквания. Тогава не е чудно, че днешният Медиален 
човек не може да изпитва покаяние, лишен е от скрупули и живее в режим на 
мимолетното и в един полуреален, полувиртуален свят, между играта, потребле-
нието и смътния подсъзнателен копнеж, породен от лошата медиална безкрай-
ност, която замества неговия собствен живот. Днешният човек сякаш живее 
чужд живот в проектираната екзистенция на собственото си безлично масово-
колективно съзнание, лишаващо го постепенно от неговия индивидуалитет.

оттук следват многобройни, съдбоносни последици. Първата е, че Медиалният 
Разум не може да се разглежда вече в категориите: власт – свобода, насилие – 
жертва, истина – лъжа и пр. доскорошни удобни опозитивни понятия. Не може да 
се каже, че Медиалният Разум придобива и упражнява спрямо нас огромна власт, 
която ни манипулира, зомбира и пр., защото той не е някаква институция или 
страничен обект, който ни атакува. Трябва да свикваме с мисълта, че вече не 
сме това, което сме били, т.е. субекти, надарени със свободна воля, обусловена 
от принципите на чистия разум, който изработва постулатите на практичес-
кия разум. С други думи, ние не сме вече сами, нито само-стоятелни, не сме Мо-
нада, не сме свободни по онтология. Това не значи, че сме зависими от нещо-си. 
Самите ние сме Медиалното, Неговият разум от нов тип. 

Тогава е очевидно, че естествената нравственост, която ни е определяла и 
постановила като човешки същества сред другите същества и ни е отделяла 
културно от природното, вече отшумява. Не казваме, че нравствеността атро-
фира или че нравите бележат упадък, а че се случва невъобразимото – нравстве-
ността като такава отпада, снета е. Тъкмо този процес нарекохме движение 
към и-моралното. Моралният императив не се нуждае вече от критика (каквато 
е понесъл откъде ли не), но за неговото (а и на целия морално-етически арсенал 
от категории и постулати) суспендиране. Затова и тези фундаментални проце-
си не могат да се окачествят от морална гледна точка, те са извън тази пара-
дигма. И ако не си дадем сметка за това, ние няма да можем да обясним какво 
става с нас от няколко десетилетия насам. Налице е тотално преформулиране 
и преструктуриране въобще на човешкото, на нас, хората като такива, на на-
шите нагласи, архетипи, душевен апарат, понятиен и мисловен взор.

Медиалният Нус5, бидейки вече част от нас, хем екстериоризиран, хем иманен-
тен, опиращ се вече не върху трансценденталното или върху менталния и се-

5	 Нус	(гр.)	–	ум.	–	Б.р. 
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тивния опит, а върху невъобразимото (то е възможно единствено под формата 
на извънейдетично и извънлогосно виртуално), отмества едновременно както 
Бога, така и Човека. Той е нещо като човеко-бог, напълно самодостатъчен. В 
него са потънали субект-обектните диспозитиви, там са изчезнали и антино-
миите на чистия разум, там се заличава и самата естествена нравственост. 
Това е Законът на новото същество, притежаващо, преживяващо и познаващо 
чрез Медиалността. Дали това не е провиденият от Ницше Свръхчовек? Дали 
не е Хайдегеровият Dasein6? Но те са по-скоро поетически прозрения, уловили 
образа на грандиозната предстояща промяна, а не и нейната същина. Защото 
нито я има прословутата воля към воля, нито тукбитието, което живее във 
времето и в езика – всичко това са вече отживелици. 

Нравствеността най-напред бива оспорена с появата на масовото общество. 
Нравите започват да деградират, моралът е в упадък – неудържим, закономерен 
процес. Апогеят е достигнат с тоталитарните режими и техниките за масово 
унищожение на хора както на Запад, така и на Изток. Човекът вече не може да 
понася съжителството с ближния си. След Втората световна война се появява 
последният голям нравствен философ, Еманюел Левинас. Самият той е преживял 
няколко години в концентрационен лагер. Пише знаменити книги, които малцина 
четат, и учението му не упражнява влиянието, което заслужава. Той повдига 
като най-важен въпрос моралното отношение към Другия, но епохата вече е 
нова, Медиалното набира сила и скорост. То се оказва и по-доброто очисти-
телно за моралната криза и безпътица, в която е изпаднал човекът. Вместо да 
елиминира физически или идеологически непоносимия Друг, Медиалното прето-
пява масата от хора в Медиален свръхЧовек. Сега той най-после е сам и няма 
ближен, който да го безпокои и да иска от него това, което той сам и на себе 
си вече не може да даде.

Както знаем от Кант (предшестван от Русо, за когото Кант твърди, че е 
автор на първата теодицея), нравственият закон е онова предзададено в нас, 
което е неизменно във времето и не зависи от превратностите на съдбата и 
колизиите на живота. Нравствеността е това априорно положение, което ни 
подсказва съществуването на трансценденталните понятия – Бог, безсмъртие-
то на душата, безкрайността, вечността. Без нея ние не бихме имали нужда от 
Бог и не бихме знаели за неговото съществуване. Без нравственост не бихме 
имали необходимост и да мислим, да се опираме на апарата на чистия разум, на 
познанието. Нравствеността е първото трансцендентално у нас, което е осно-
ванието както на практическия, така и на чистия разум. Без нравствен закон и 
императив не бихме били хора. Ето обаче, че времето опровергава Кант. оказва 
се, че нравствеността не е неизменна величина, че тя също е преходна. Защото 
Медиалното поразява точно нея, преработва я и я модифицира. 

Третата сигнална система

Човекът притежава две сигнални системи, но с появата на Медиалния Левиатан, 

6	 Dasein	(нем.)	–	немска	дума,	употребявана	в	основния	труд	на	Хайдегер	Битие и време	букв.	„битие-тук”,	
употребява	се	за	човешкото	битие.	–	Б.р.	
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който придобива воля, цел и тяло, той подчинява човека, вменявайки му и възпи-
тавайки у него нова система от регулации и рефлекси, която условно можем да 
наречем Трета сигнална система. С какво се характеризира най-общо тя?

Тя е свързана с появата на нов език, който няма семиотически характер, нито 
обслужва първичните инстинкти. Това е пряк език, езикът на самата действи-
телност чрез която се експонират структурите на съзнанието. Нов иконически 
начин за комуникация и общуване, в което човек изоставя общуването с другите 
хора или със света и става зависим от общуването с Медиалния органон. Този 
изливащ се непрестанно Източник го принуждава да живее извън себе си, без да 
усеща себестността си, без оформен психически Аз. Това е зомби човек, що се 
отнася до собственото му битие и самосъзнание, но свръхадаптивен и реакти-
вен човек, що се отнася до новата виртуална среда, която го конституира. Не-
прекъсваемото излъчване, което човекът, делегирал себе си, следи и преживява 
като своя екзистенция от срещупоставения Медиум, визира онова предсъщност-
но състояние, когато човекът още не се е е възприемал като отлъчен от реал-
ността. Това своеобразно Адамово състояние на предзададена вечност, където 
времената още не са се появили, състояние на нероденост и несебеосъзнатост, 
кореспондира със състоянието на Медиалния човек, който „забравя” себе си.

Тази противопоставеност между човек и Медиалност, която генерира тъждест-
вото между двете, двойственото уникално преживяване на не-Аз-а под формата 
на колективно безсъзнателно, излъчвано от екрана-Източник, изисква нов тип 
поведение и нов тип език. Човекът вече не отговаря за себе си, не може да по-
чувства вина, срам или съчувствие, защото структурата на Медиалността раз-
рушава всяка емоционална последователност, нарушава причинно-следствените 
улегнали канали за формиране на възприятия и убеждения, извежда ставащото 
от статута му на ставащо и го разкрива като тавтологично, безформено, ха-
отично. 

Новите ментални структури, породени в облъчващата огледална слепота на 
Медиалността, наричаме условно Трета сигнална система. Тези структури не 
са йерархични, нито ценностни, нито смислови, нито логични, обратно, те раз-
рушават тези метапластове и архетипи в нашето мислене. Появяват се невъоб-
разими връзки, които се вселяват в нас, подобно демон. Тези бързи конфигурации 
и калейдоскопни представи изграждат една нетрайна, менлива структура на 
психическото. Традиционният език замлъква, изтласкан е от ипостасите на ре-
алността, които са изтръгнати от техния контекст. Това, което наблюдаваме, 
не е образ на действителността, нито нашият собствен език; това е самата 
артикулация на невъобразимото, а чрез него и на нашата подменена психич-
ност.

Нека само споменем някои от епифеномените, които в своята съвкупност обра-
зуват парадигмата на Третата сигнална система.

Аутизмът – това е първият синдром, повил се в резултат от сдвояването 
с Медиалното. Способността за артикулация намалява както в количествено, 
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така и в качествено отношение. Медиалното почва да говори вместо човека, в 
резултат на което закърнява вътрешната реч (вътрешното слово). Това е гла-
сът на душата, формиращ мисловните актове. Вътрешният глас не е гласът на 
съвестта или на покаянието, а гласът на Гласа, човешкото проявление на Лого-
са, проговарянето му в мен. Щом това вътрешно слово се умълчи или замлъкне, 
идва онемяването, отмирането на душата. 

Тук се появява аутизмът, който не е вакуум и негативна категория, а е за-
местител на вътрешната реч, превръща се в елемент на нова изказност, нов 
език, вън от познатото ни семиологическо съдържание на всяка обозначаваща 
система. Аутизмът не си служи със знаци; самият той вече е вид „говор”, сло-
вото на немотата, начинът, по който мисълта, изтласкана навън, в потока на 
Медиалното, се екстериоризира. Това не е нов инфантилизъм, нито завръщане 
към изворите на пред-словесността, а отиване отвъд зрелостта, надхвърляне 
на словото и на езика като такъв.

Това наподобява начина, по който функционира Кинематографът. Артикулира се 
чрез наративността, чрез Ставащото, приело ипостасите на Реалността. И 
тъй като в безкрайния а-структурен поток на Медиалното липсва наративност, 
мисълта на човека тук търси себе си тъкмо в алогичността и произволността 
на връзките, по метода на които е изграден този поток. Брауновото движение 
на ипостаси, фикции, рекламност, обединени единствено от разширяващия се и 
недискретен поток на Медиалното, стават наченки на нов прототип за позна-
ние, а оттук и на нов „език”. Невъобразимото има свой аналог в това неподда-
ващо се на структури, системност и анализ, съвършено непонятно и безкрайно 
Ставане на Медиалното, следователно и на нашето съзнание, чийто нглед е 
то. Аутизмът се спряга с невъобразимото, което навярно ще стане новата „аз-
бука” на тази нова форма на изразяване.

Иконически подобия. Попаднали и обработени в а-структурното Медиално, тези 
иконически подобия на Реалността губят своята ипостасност. Те функциони-
рат на три равнища – първо, в рамките на конкретния медиален продукт, вто-
ро, вътре-в-потока на лошата безкрайност (каквато е Медиалното) и трето, 
като опредметени представи на съзнанието. Човешката психика ги припознава 
и присвоява като свои, те онагледяват нейните мисловни потоци. Това е нов 
момент в работата на душевния апарат, тъй като досега тези потоци са били 
осъществявани през вътрешното слово, което е извор на мисълта. (Не мисълта 
организира словото, за да изрази себе си, а обратно, словото поражда мис-
ловните актове, иначе те не биха били възможни). Така че елементите, които 
изграждат Медиалния поток, не са вече нито ипостаси, нита са знаци, защото 
не могат да обозначават две сфери едновременно (реалността и съзнанието), 
нито са някаква нова азбука, защото не са неограничен брой. 

Във всеки случай диалектиката на тези иконически подобия, идещи от реал-
ността, но приемащи „образа” на потока на човешкото съзнание, добива зна-
чението на постепенно скъсване с реалността и на постепенно изместване 
на съзнанието, като най-напред го наподобява и с това го изкушава, после се 
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сдвоява с него и с това го обезсилва, а накрая го обсебва и с това го анихили
ра. Клиповият формат (формат, а не форма-ейдос), например, илюстрира тази 
диалектика – иконическите подобия там са толкова разхлабени от реалността, 
че могат да бъдат произволни и дори да са от сферата на въобразимото, фан-
тазното и невъобразимото и в същото време се стремят да наподобят „поток 
на съзнанието”. Тези иконически подобия, следователно, са многозначни, но без 
значещост, синкретични, но без отделните им слагаеми да са самостойни еди-
ници. Те са неразчленими подобия от „ново поколение”, заставащи между поз-
нати инстанции, ала приемащи ново качество и за тях тепърва трябва да се 
изработва и нова терминология.

Телесночувствено „мислене” – това ново мислене не се осъществява в тра-
диционното когито-съзнание, а в него се включва и биологическият комплекс 
на човека. Пренебрегнатото и непонятно тяло (телесността) излиза от своя-
та летаргия, постановена от диктата на „духа”. Различните форми на орги-
астичност, бесовщина, хедонизъм, аскеза, празничност, ритуалност, отричане 
на плътта и вживяване в плътта, исихастки практики, телесни упражнения и 
пр., познати от древни времена и постепенно изоставени в хода на човешка-
та деятелност, намират в Медиалното нов стимул за реактивация. Телесно-
чувственото преживяване вътре в Медиалния Левиатан все повече ще изпълнява 
функцията на нов тип мислене. Тялото на човека се разширява, към него се при-
бавят телата на другите хора и от това образувание израства чудовищното 
безформено тяло на същия този Левиатан, който, излизайки извън всяка норма и 
категория, нито жив, нито мъртъв, нито реален, нито символичен, невъобразим, 
но биващ, чувствайки своята неограничена стихия в липсващите рамки на една 
неограничена лоша безкрайност, ще започне да изработва свои собствени спо-
соби за съществуване. 

Това ще бъдат вероятно някакви хибридни форми на полумислене, получувстване, 
полупсихически, полутелесни, за които се нуждаем от нова терминология. „Те-
лесно-чувственото мислене” ще се въплъщава в иконически подобия, ще търси 
нов израз чрез тях, ще делегира себе си в тях. Новият „език” ще изработи и 
новите форми на мислене и поведение. Самият Левиатан ще „мисли” вместо нас, 
превръщайки нас в глобално съзнание, което обаче ще притежава тяло, много по-
гъвкаво и обсебващо от нашето ограничено човешко тяло. Медиалният поток, 
бидейки въплъщение на това тяло, постига своеобразна вечност, придърпвайки 
времената и събирайки ги във вездесъщо настояще, обиталище на лошата без-
крайност. Това Тяло Левиатаново ще бъде много по-могъщо и ще притежава вече 
свои собствени измерения и начини за подчиняване и дигитализиране на самото 
себе си, защото в известен смисъл няма да съществува друго освен Него, тъй 
като и Човекът, и Реалността, като негови донори, ще бъдат изчерпани със 
своето битие. 

Нонсенсът, фикционалността, фантазменото – това са другите имена на обез-
смислянето на семиозиса, на отслабването на означащите процеси и изобщо 
на смислопораждащото обозначаване. Скритата интенция тук е отслабване 
на връзката и зависимостта от Реалността – материална, но и символическа. 
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Медиалното още в зародиша си се свързва с Рекламността, по природа то 
всъщност не е „средство за комуникация”. Под Рекламност не разбираме само 
желанието за рекламиране на нещо-си, а производството на нонсенс. Реклам-
ността е онтологията на Медиалното, понеже неговата функция и роля е да 
преработва реалността и да я трансформира в извън-битийност, превръщайки 
я в опредметено съзнание. Рекламността обезсмисля предмета, към който само 
фиктивно е насочена, защото знаем, че това е фалшива заявка. Приемайки я и 
натрапчиво разраствайки се и навлизаща сред реалността, Рекламността про-
гонва всякакъв смисъл не за да направи човека по-глупав или да извлече финансо-
ви изгоди, а преди всичко за да отвори, да опразни място за новия тип съзнание, 
изказ и „мислене”.

Рекламността има скрита задача, свързана с отслабването на примките на 
истинността. Нонсенсът е инструментът, с който бива отрязан обратният 
път на смисъла. Същото се подема и от клипа, който налага своята естетика 
и аморфност не само върху другите формати, но и върху самата граматика. 
Всякакви закони на словообразуването и всякакви негови геометрични смислопо-
раждащи йерархии сами се обявяват за невалидни, щом клиповата безформеност 
открито заявява себе си като такава и ние я приемаме не откъм някаква зна-
чещност, а откъм нейното заличаване. 

Телевизионните сериали, стремящи се да имитират и узурпират безкрайността 
на всекидневността, са средство, преследващо същата дългосрочна цел – от-
местването на суровия еднозначен извънМедиен поглед на Реалността и ней-
ната истинност, и в крайна сметка, опразването им от съдържание. Специа-
лизираните канали – модни, спортни, публицистични – те също се включват в 
кръстоносния поход срещу самото битие, разбирано в онтологически смисъл. 
Т.нар. магазинни предавания, поливалентността на тяхната воля да обемат ця-
лото налично вътрешно полезрение на човека и да направят паралелен вход към 
нашата субективност, преследват двояка цел – да разпрострат удоволствието 
върху реалността, но и да достигнат по имитативен път многостепенните 
функции на съзнанието. Интерактивността отива още по-далеч с обозрение-
то и впримчването в мрежата си на различните ипостаси на битийстващото. 
Всичко това в разроения му поток иска непрекъснато захранване. В това се 
състои и нонсенсът – в пораждането на лоша безкрайност.

Глобалният Органон – колективно тяло и колективна душа

Човекът на днешния ден, волю или неволю, принадлежи към Едно колективно тяло 
и към Една колективна душа. Класическото масово общество няма нито тяло, 
нито душа; то е инертна хаотична конфигурация. Днес е налице генезисът на 
Колективно тяло и Колективна душа в резултат на катализиращото, интегрира-
що и преструктуриращо действие на Медиалната ноосфера. Медиалният Левиа-
тан всъщност представлява именно това огромно колективно тяло, съставено 
от всички хора, свързани помежду си с технологически мрежи, оплетени в общ, 
споделен организъм, чиято душа е съсредоточена в репрезентираното съзнание. 
Условно казано, съдържанието на това видимо (нагледно) съзнание представлява 
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чувствената част на тази душа, а Медиалното (като източник) представлява 
интелектуалния център на тази душа. 

Ние всички сме част от Медиалния Левиатан, кооптирани сме от него в гигант-
ско синкретично въплъщение на невъобразимото. отделният човек тук вече няма 
значение, отнета му е думата и персоналното неповторимо лице. Политическо-
то начало също е обречено на изчезване. Утопичните визии на комунистите за 
единение на народа в крепък юмрук и идеал, фикциите на фашистите за Трети 
райх и единна раса-легион, на всякакви поетически мечтатели за единно чове-
чество, за „пролетарии от всички страни, съединявайте се” – са на път да се 
сбъднат чрез колективното тяло и колективната душа на Медиалния Левиатан, 
роден в началото на новото хилядолетие. Едно одушевено чрез технологията и 
виртуално битуващо в нейното безкачествено енергийно поле Ноосферно Тяло, 
което „преживява” мислене, едно Тяло без образ, без Лице, без хора, без човеци.

Глобализацията всъщност представлява раждането на същия този Медиален 
Левиатан.
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Мишел Пастуро (род. 1947) е сред най-известните съвременни френ-
ски историци, преподавател в престижното Практическо училище 
за висши изследвания (Париж), където ръководи Катедрата по ис-
тория на западната символика. Той е първият специалист в Европа 
по история на цветовете. Сред по-известните му книги са: Всеки-
дневният живот във Франция и Англия по времето на рицарите на 
Кръглата маса (1976), Фигури и цветове: изследвания върху символи-
ката и средновековната чувствителност (1986), Прасето. История, 
символика и готвене на свинята (1987), Шахът на Карл Велики: една 
игра, за да не се играе (1990), Тъканта на дявола (1991), Европа: па-
мет и емблеми (1990), Знаменитите животни (2001), Униформа/уни-
форми (2002), Една символна история на Западното средновековие 
(2004) и др. Настоящият превод е направен по второто коригира-
но издание на фундаменталното изследване на автора върху исто-
рията на синия цвят в историята на западното общество: Michel 
Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Paris, Seuil, 2006,  p. 31-47.

Мишел Пастуро

сиНЬото

Историята на един цвят

Един дискретен цвят от възникването си до XII в.

Социалните, художествени и религиозни употреби на синия цвят не ни връщат 
чак в нощта на времената. Те не ни отвеждат по-далеч от късния палеолит, ко-
гато хората, все още номади, но вече живеещи в общности, са създали първата 
скална живопис. В нея синьото не присъства. Има червено, черно, кафяво, вся-
какви нюанси на охра, но не и синьо, нито зелено, и съвсем малко бяло. Същото е 
валидно няколко хилядолетия по-късно и за неолита, когато се появяват първите 
техники на боядисване: вече уседналият човек боядисва в червено и жълто далеч 
преди да посегне към синьото. Този цвят, все пак силно присъстващ в природата 
още от сътворението на земята, е цвят, който човешкото същество възприе-
ма, произвежда и усвоява дълго и трудно.

Може би това обяснява защо на Запад синьото дълго време си остава второсте-
пенен цвят, който не играе никаква роля в обществения живот, нито в религиоз-
ните практики, нито в художественото творчество. Спрямо червеното, бялото 
и черното – трите „базови” цвята на всички древни общества, символичното 
измерение на синьото е твърде слабо, за да обозначи или предаде идеи, за да 
подбуди емоции или силни усещания, за да организира кодове и системи, за да 
класифицира, асоциира, противопоставя или йерархизира. А класификаторската 
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функция е първа от функциите на цвета във всяко общество – най-вече в кому-
никацията с отвъдното.

Дискретното място на синьото в човешките дейности и трудността, на която 
се натъкват античните езици, за да именуват този цвят, е накарала много уче-
ни през XIX в. да се запитат дали мъжете и жените от Античността въобще 
са виждали синьото или най-малкото, дали са го виждали така, както ние го виж-
даме. Днес тези въпроси вече не са актуални. Ала слабата социална и символна 
роля на синьото в европейските общества в продължение на хилядолетия – от 
неолита до Средновековието – си остава безспорен исторически факт, върху 
който следва да се замислим.

Да боядисваш в синьо: синилникът и индигото

В анализа си на античните практики на боядисване би трябвало да уточним, че 
макар гърците и римляните рядко да боядисват в синьо, други народи го пра-
вят. Така келтите и германците използват за тази цел синилник (на латински: 
guastum, vitrum, isatis, waida) – растение от семейство кръстоцветни, което рас-
те в див вид на влажни или глинести почви в много европейски региони с умерен 
климат. оцветяването става чрез извличане на боята от листата, ала необ-
ходимите операции, за да се получи по този начин синя боя, са дълги и сложни. 
По-нататък ще видим как през XIII в. новото разпространение на сини краски 
в облеклото ще революционизира занаятите и бояджийството и ще превърне 
синилника в автентично индустриално растение. 

Народите от Близкия изток от незапомнени времена са внасяли от Африка и 
Азия материал за боядисване, дълго време непознат на Запада: индигото. Този 
материал се извлича от листата на растение, което съществува под множес-
тво разновидности, ала нито една от тях не е позната в Европа. Индигото, ид-
ващо от Индия и Средния изток, расте на храсти, рядко надхвърлящи два мет ра 
височина. Възможността за оцветяване, която при него е много по-силна, откол-
кото при синилника, се извършва с помощта на най-високите и най-млади листа. 
Индигото придава на коприната, вълната и памука наситен и устойчив син цвят, 
без да е необходима употребата на допълнително средство, което да фиксира 
проникването на боята във фибрите на тъканта. Достатъчно е тъканта да се 
накисне в леген с разтвор от индиго и да престои достатъчно дълго време на 
открито, за да придобие нужния цвят; ако се сметне, че цветът все още не е 
постигнат, операцията може да се повтори многократно.

Боядисването с индиго е познато още от неолита в региони, където растение-
то има своето разпространение; това дава отрано възможност за боядисване-
то на дрехи и тъкани в синьо1. от незапомнени времена индигото се превръща 
в продукт за износ, известно като индигото на индийците. Народите на Библи-
ята си служат с него още преди раждането на Христа, ала то е скъп продукт; 
използва се единствено за боядисване на качествени тъкани. В Рим, за сметка 

1	 F.	Brunello,	L’arte	della	tintura	nella	storia	dell’umanita,	Vicenza,	1968,	p.29-33.
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на това, употребата на този оцветител е доста по-ограничена не само заради 
високата му цена (то идва отдалеч), но и защото сините тонове никак не са се 
ценели, макар и да не са отсъствали напълно от всекидневието. Римляните, как-
то и преди тях гърците, познават азиатското индиго. Те ясно го разграничават 
от синилника на келтите и германците2 и знаят, че това мощно средство за бо-
ядисване идва от Индия, на което се дължи и неговото латинско наименование: 
indicum. Ала те не познават растителната природа на този продукт и смятат, 
че става дума за камък, защото индигото пристига на Запад под формата на 
компактни блокчета чрез пресоване на листата и добавянето на субстанция, 
която ги изсушава3. Следователно смята се, че става дума за някакъв минерал; 
други автори след Диоскорид4 го уподобяват по-скоро на полускъпоценен камък, 
сходен на лазурит (lapislazuli). Вярата в минералната природа на индигото ще 
просъществува в Европа чак до XVI в. По-нататък ще се върнем към нея във 
връзка с боядисването в синьо в средновековната епоха.

Библията говори много за тъкани и дрехи, но малко за боядисване и цветове. И 
още по-малко за нюанси и разцветки. Историкът следва да бъде особено внима-
телен към речника и различните преводи на библейските текстове, които той 
използва или се използват от други автори (например отците на Църквата), 
когато те цитират и коментират. В Библията термините за цветове силно ва-
рират от един на друг език, което поставя множество проблеми при ползването 
на различните преводи. Те са наситени с неточности, свръхпрочити и понякога 
смисълът убягва. Средновековният латински въвежда голямо количество тер-
мини за цвят там, където ивритът, арамейският и гръцкият си служат само 
с термини за материя, светлина, плътност или качество. Например, когато на 
иврит се казва блестящ, на латински много често се превежда с candidus (бял) 
или дори ruber (червен). Когато на иврит са казва мръсен или тъмен, латинският 
превежда с niger и viridus, което локалните езици предават с черно или зелено. 
Там, където ивритът и гръцкият казват бледен, латинският по-скоро казва albus 
и viridus, което локалните езици превеждат било с бяло, било със зелено. И дори 
когато ивритът казва богат, латинският често превежда с purpureus, което 
простонародните езици директно предават като пурпурно. На френски, немски 
и английски думата червено широко се използва за превода на думи, които в 
гръцките или еврейски текстове не препращат към идеята за цвят, а имат ко-
нотацията на идеи за богатство, сила, престиж, красота и дори любов, смърт, 
кръв и огън. Ето защо, преди да се направи каквото и да е заключение върху 
символиката на цветовете, се налага да се проведе евристично и филологическо 
изследване всеки път, когато историкът се обляга на текста на Писанието5. 

2	 Върху	 античното	 боядисване	 със	 синилник,	 виж:	 J.	 et	 C.Corte,	 „La	 guède	 dans	 l’Antiquité”,	 in	 :	 Revue	 des	
études	anciennes,	tome	XXI/1,	1919,	p.43-57.	
3	 Плиний	все	пак	не	смята,	че	това	е	камък,	а	по-скоро	вид	пяна	или	някакъв	втечнен,	а	впоследствие	изсу-
шен	лимон	(Histoire	naturelle,	livre	XXXV,	chap.	27,	paragraphe	1).
4	 Педаний	Диоскорид	(около	40	сл.Хр.	–	около	90	сл.Хр.)	–	римски	военен	лекар,	фармаколог	и	натуралист,	
един	от	бащите	на	ботаниката.	–	Б.пр.
5	 По	 тези	въпроси	ще	си	позволя	да	препратя	към	моята	статия:	M.	Pastoureau,	 “Ceci	est	mon	sangue.	Le	
christianisme	médiéval	et	la	couleur	rouge”,	in:	D.Alexandre-Bidon,	éd.,	Le	Pressoir	mystique,	Actes	du	colloque	de	
Recloses,	Paris,	Cerf,	1990,	p.43-56.
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Тези трудности обясняват защо е толкова трудно да се очертае мястото на 
синьото в Библията и у народите на Библията. Вероятно то е много по-мало-
важно, отколкото мястото, което заемат червеното, бялото и черното. Ала е 
почти невъзможно това да се твърди предварително. Една еврейска дума, раз-
палила бурни спорове, позволява да осъзнаем опасността, която крие всеки моде-
рен термин за цвят спрямо думи, които в старите версии обозначават по-скоро 
материя или качество. Става дума за еврейската дума tekhélet, която на много 
места се среща в Библията. Някои преводачи, филолози или екзегети я възпри-
емат като израз за наситено и тъмно синьо. Други, по-предпазливи, я схващат 
като материя, цветна животинска материя, „извлечена от морето”, може би 
един вид murex (мурекс), без изобщо да поставят под съмнение идеята, че става 
дума за материя, служеща за боядисване в синьо6. Ала нито една от раковините, 
които се използват в източното Средиземноморие през библейската епоха, още 
по малко мурексът (пурпурната раковина), дава устойчив и характерен цвят. 
Напротив, всички тези молюски дават цветове в гамата от червено до черно, 
като се мине през синьото и виолетовото, като някои от тоновете се вписват 
по-скоро в гамата на жълтото и зеленото. освен това, щом веднъж проникне 
във фибрите на тъканта, така полученият цвят продължава да се променя и 
непрестанно придобива нови нюанси с течение на времето – отличителна харак-
теристика на всички антични пурпури. Ето защо преводът на tekhélet със синьо, 
както и обвързването му със синия цвят е филологически неточно и исторически 
анахронично.

Ранното средновековие: мълчания и дискретност на  
синьото

В символиката и чувствителността на ранното западно Средновековие синьото 
си остава недооценен и малко ценен свят, впрочем както е било в Древния Рим. 
В най-добрия случай не му се придава особено значение или във всеки случай, по-
малко, отколкото на трите цвята, около които се организират всички кодове на 
социалния и религиозен живот: бялото, черното и червеното. Синьото има дори 
по-малко значение от зеленото – цвета на растителността и на участта на хо-
рата, цвят, който понякога минава за „посредник” между трите други цвята. Си-
ньото не е нищо или поне нищо особено; освен цвета на небето, който обаче за 
мнозина автори и художници е по-скоро бял, червен или златист, отколкото син.

Тази символична бедност не пречи на синьото да присъства във всекидневния 
живот, най-вече в тъканите и облеклата от меровингската епоха. В случая ста-
ва дума за варварското наследство, свързано с обичаите на келтите и герман-
ците да използват синя боя за своите всекидневни дрехи, както и при голям брой 
предмети от обработена или необработена кожа. Ала в каролингската епоха 
тези практики отстъпват на заден план. Императорите, велможите и техният 
антураж възприемат римските обичаи: има приоритет на червеното, бялото, 
пурпурното, евентуално и на зеленото, което те свързват с червеното, но тези 

6	 Виж	в	 тази	 връзка	B.	Dov	Hercenberg,	 “La	 transcendance	du	 regard	 et	 la	mise	 en	 perspective	 du	 thékelet	
(«	bleu	»),	in	:	Revue	d’histoire	religieuse	(Strasbourg),	tome	78/4,	octobre-décembre	1998,	387-411.
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два цвята провокират в очите на мъжете и жените от Ранното средновековие 
много слаб контраст, нищо общо с бурния контраст, който имат за нашето 
модерно око7. Що се отнася до синьото, то, така да се каже, никога не влиза в 
кралския двор, пренебрегвано е от големците и се носи само от селяни и хора с 
ниско обществено положение; и така ще бъде чак до XII в.

Примерът на облеклото подчертава колко дискретно си остава синьото през 
Ранното средновековие във всекидневния живот; дискретно, но не и напълно 
отсъстващо. Върху някои терени то дори не се среща никога: антропонимията, 
топонимията, литургията, светът на символите и емблемите. В нито едно лич-
но име или име на местност (нито на латински, нито на местните езици) не се 
среща дума или корен, в които да се споменава синият цвят. Изглежда, че той е 
прекалено социално и символно слаб, за да породи подобни творения8. Червеното, 
бялото и черното, напротив, масово присъстват и свидетелстват как до една 
късна дата трите базови цвята на древните общества си остават цветовете, 
около които се артикулират всички цветови кодове. Дори християнството, кое-
то отдава особена почит на небето и на божествената светлина и има водеща 
и безусловна роля във всички области на социалния, морален, интелектуален и ху-
дожествен живот, не слага край на това абсолютно първенство. В продължение 
на близо хилядолетие, тоест чак до витражите на син фон от първата половина 
на XII в., синьото практически отсъства в църквите и от християнския култ. В 
тази връзка отсъствието на синьото в системата от литургичните цветове е 
особено поучително. Ето защо е необходимо да се говори и за другите цветове 
и тяхната символика, тъй като историята на синьото не би могла да се разкаже 
изолирано. 

В първите времена на християнството преобладаваща роля в култовата симво-
лика, тъканите и облеклата има белият цвят или пък те са неоцветени, а све-
щеникът отслужва литургия в обичайното си облекло. Сетне, малко по малко, бя-
лото започва да преобладава по време на Възкресение Христово и най-важните 
празници в годината. Мнозина автори съзират тъкмо в този цвят онова, което 
в очите на Църквата е натоварено с най-голямо достойнство9. Това е идеални-
ят пасхален цвят; а също и този на оглашените10. И все пак, да се боядиса тъкан 
изцяло в бяло, при това в чисто бяло, е трудно начинание и пасхалната белота 
си остава теоретичен хоризонт. Тази трудност продължава чак до XIV в.: пре-

7	 Едва	между	XIV	и	XVII	в.	противопоставянето	между	зелено	и	червено	започва	да	се	възприема	като	отно-
сително	силен	контраст.	Необходимо	е	било	окончателно	да	се	наложи	теорията	за	първичните	и	вторичните	
цветове,	за	да	може	зеленото,	допълвано	от	червеното,	да	се	превърне	наистина	в	една	от	неговите	противо-
положности.	Така	тези	два	цвята	стават	двойка	от	противоположности	–	нещо,	което	е	факт	едва	след	обрата	
през	XVIII–XIX	в.	След	което	сигнализацията	–	морска,	железопътна	и	пътна	–	започва	да	използва	тази	двойка	
от	противоположности,	превръщайки	тези	два	цвята	в	силно	контрастни.
8	 Единственият	персонаж	в	цялото	Средновековие,	чийто	прякор	пряко	се	свързва	със	синия	цвят,	 това	е	
кралят	на	Дания,	наричан	Харалд	със	синия	зъб	(около	950–986	сл.Хр.),	син	на	Горм	Стария.	За	сметка	на	това	
прякорите,	където	фигурират	думите	„червено”,	„бяло”	и	„черно”,	са	твърде	многобройни	(алюзия	за	цвета	на	
косите,	брадата	или	кожата,	но	също	и	за	характера	или	поведението).	
9	 Например	у	първите	Отци,	Амвросий	и	Григорий	Велики	(виж	R.	Suntrup,	op.	cite,	p.454-456);	сетне,	в	нача-
лото	на	VII	в.	Expositio brevis liturgiae gallicanae	на	Псевдо-Жермен	от	Париж	(éd.Ratcliff,	1971,	p.61-62.
10	 Vincenzo	Pavan,	La	veste	bianca	battesimale,	indicium	escatologico	nella	Chiesa	dei	primi	secoli,	in	Augustinia-
num	(Roma),	vo.18,	1978,	p.257-271.
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ди тази дата оцветяването в бяло е възможно само при лена и отново това 
е сложна операция. За вълната най-често се ползват естествени материали, 
„избелени” на ливадата с вода, силно окислена от утринната роса и слънчевата 
светлина. Ала процесът е бавен и дълъг, изисква много място и е невъзможен 
през зимата. освен това постигнатото по този начин бяло не е наистина бяло: 
то става белезникаво, жълто или екрю след известно време. Ето защо в църк-
вите през Ранното средновековие рядко тъканите и литургичните одежди са 
в бяло, което да е истински бяло. Багрилната употреба на някои растения (от 
семейството на сапуничето), на перилни препарати на базата на пепелта или 
пък на пръст и минерали (магнезий, креда, оловен карбонат) придава на бялата 
тъкан сивкави, зеленикави или синкави оттенъци и отнема част от блясъка11.

Раждането на литургичните цветове

В каролингската епоха, може би дори малко преди нея (от VII в., когато известен 
лукс навлиза в църквите), златото и бляскавите цветове превземат тъканите 
и култовите одежди. Ала практиките варират според диоцезите. Литургията в 
по-голямата си част е под контрола на епископите и редките разсъждения върху 
символиката на цветовете или нямат практическо измерение, или пък са валид-
ни само за един или няколко диоцеза. А и в нормативните текстове, стигнали до 
нас, рядко става дума за така наречените цветове12. Събори, прелати и теоло-
зи се задоволяват с това да осъдят раираните облекла, шарените или твърде 
биещите на очи одежди – и ще продължат да го правят поне до Тридентския 
събор13 – както и да припомнят за христологичното първенство на белия цвят. 
Това е цветът на невинността, на кръщението, на „обръщането”, на радостта, 
на възкресението, на славата и вечния живот14.

След Хилядната година текстовете върху религиозната символика стават по-
многобройни15. Анонимни, трудни за датиране и локализиране, тези текстове си 
остават спекулативни и не претендират да описват практиките в един или 
друг диоцез, още по-малко тези на християнството в неговата цялост. Нещо 

11	 Избелването	на	базата	на	хлора	и	хлорните	препарати	не	съществува	преди	края	на	XVIII	в.,	по-точно	е	
открито	през	1774	г.	А	това	на	основата	на	сярата	е	познато	през	Средновековието,	но	не	се	владее	добре	и	
съсипва	вълната	и	коприната.	Става	дума	за	накисването	на	тъканите	в	продължение	на	едно	денонощие	в	
разтвор	от	сярна	киселина:	ако	се	сложи	повече	вода,	избелването	е	неефикасно;	ако	пък	се	сложи	повече	
киселина,	тъканта	се	разяжда.
12	 В	двата	големи	литургични	трактата	от	каролингската	епоха	изобщо	не	се	говори	за	това:	De	clericorum	
institutione	на	Рабан	Мавър	(ed.	Knopfler,	Munchen,	1890)	и	Liber	de	exordiis	et	incrementis	quarumdam	in	ob-
sevationibus	ecclesiasticis	rerum	на	Валфрид	Страбон	(ed.	Knopfler,	Munchen,	1901).	За	сметка	на	това	Liber	of-
ficialis	на	Амаларий	от	Мец	(ed.J.M.Hansens,	Roma,	1948),	компилирана	между	831	и	843	г.	обстойно	се	спира	
на	белия	цвят,	който,	според	него,	пречиства	всички	грехове.	
13	 Michel	Pastoureau,	L’etoffe	du	Diable.Une	histoire	des	rayures	et	des	tissures	rayés,	Paris,	1991,	p.17-47.
14	 In	candore	vestium	innocentia,	caritas,	munditia	vitae,	splendor	mentium,	gaudium	regenerationis,	angelicus	
decor	(В	белотата	на	облеклото	има	невинност,	любов,	чистота,	блясък	на	ума,	радост	от	възмогването,	ангел-
ска	украса):	такава	е	символиката	на	бялото,	изтъкната	от	св.	Амвросий	и	подета	от	Алкуин	в	едно	писмо	по	
повод	на	кръщението	(M.G.H.,	Ep.IV,	202,	p.214-215).
15	 Honorius	Augustodunensis,	De	divinis	officiis;	Sacramentarium	(P.L.172);	Rupert	de	Deutz,	De	divinis	officiis,	Cor-
pus	christianorum,	continuatio	medievalis,	vol.7);	Hugues	de	Saint-Victor,	De	sacramentis	christiana	fidei	(P.L.175-
176);	Jean	d’Avranches,	de	Officiis	ecclesiasticis	;	Jean	Beleth,	Summa	de	ecclesiasticis	officiis,	Corpus	christiano-
rum,	continuatio	madievalis,	vo.41.
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повече, те се спират на множество цветове – седем, осем, дванадесет – много 
по-голям брой, отколкото е реалната употреба на цветовете в християнския 
култ дори и по-късно. За историка е трудно да прецени влиянието, което са 
могли да имат тези текстове върху реалните практики. Ала това, което е най-
показателно по отношение на темата, която ни интересува, е отсъствието на 
всеки размисъл, на каквото и да е упоменаване на синия цвят. В тези текстове 
се говори за три нюанса на червеното (ruber, coccinus, purpureus) и два нюанса 
на бялото (albus и candidus), както и за зеленото, жълтото, виолетовото, сиво-
то и златното, ала нищо не се казва за синьото. Мълчание, което изобщо не се 
запълва с текстове през следващите векове.

Всъщност след XII в. големите литургисти (Хонорий Августодунски, Руперт от 
Дьойц, Хуго от Сен Виктор, Жан от Авранш, Жан Белет16) започват да гово-
рят все по-често за цветовете. относно значението на трите основни цвята 
изглежда, че е постигнато принципно съгласие: бялото означава чистота и не-
винност17; черното – въздържание, покаяние и скръб18; червеното – кръвта, про-
лята от и за Христа, Страстите, мъченичеството, жертвата и божествената 
любов19. Те се разпростират и върху другите цветове: зеленото, „среден” цвят, 
medius color), виолетовото (един вид „получерно, subniger, а не смесица между 
червено и синьо), по-рядко върху сивото и жълтото. Но у нито един от тези 
автори не става дума за синьото. Синьото не съществува.

Не съществува дори под перото на човека, чийто размисъл върху литургични-
те цветове си остава определящ чак до Тридентския събор – кардинал Лотар 
Конти де Сени, бъдещ папа под името Инокентий III. около 1194–1195 г., докато 
всъщност е още само кардинал-дякон, когото понтификатът на Целестин III за 
известно време отдалечава от делата на курията, кардинал Лотар пише мно-
жество трактати, един от които е посветен на месата – прочутият De sacro 
sancti altari mysterio (За светото тайнство на светите олтари). Това е ранна 
творба, където според обичаите на времето авторът компилира и обстойно 
цитира. Ала този текст има за нас достойнството да обобщава или допълва 
много от написаното преди това по темата. Що се отнася до цветовете на 
тъканите или на литургичните одежди, неговото свидетелство е изключително 
прецизно, доколкото той описва всичко в пълни детайли, включително и прак-
тиките в диоцеза на Рим преди неговия собствен понтификат. А и по онова 
време римските практики са се възприемали като пример – който препоръчват 
множество литургисти и каноници – без това все още да е нормативно устано-
вено в мащаба на християнската цивилизация; епископите и верните често са 
били привързани към местните традиции, особено в Испания и на Британските 
острови. Благодарение на огромния престиж на Инокентий III, нещата изцяло 
се променят през XIII в. Все по-силно се налага идеята, че валидното в Рим има 

16	 Virginitas,	munditia,	innocentia,	castitas,	vita	immaculate	–	такива	са	думите,	с	които	най-често	се	свързва	
бялото.
17	 Poenitentia,	contemptus	mundi,	mortificatio,	maestitia,	afflictio.
18	 Passio,	 compassio,	 oblatio	 passionis,	 crucis	 signum,	 effusio	 sanguinis,	 caritas,	misericordia.	Виж	например	
глосите	на	Хонорий	в	неговото	Expositio	in	cantica	canticorum	(P.L.,	172,	col.440-441).
19	 P.L.tome	217,	col.774-916	(за	цветовете	–	col.799-802).
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почти законова санкция. Така и писанията на папата, макар и ранни творби, ста-
ват „авторитетни”. Такъв е случаят и с трактата за месата. Главата върху 
цветовете не само е възприета от редица автори през XIII в., но и се прилага в 
множество диоцези, някои от които твърде отдалечени от Рим. Тенденцията е 
да се върви, макар и бавно, към възможно най-пълно единение в литургията. Нека 
видим какво този трактат ни казва за цветовете.

Бялото, символ на чистотата, се използва при празниците на ангелите, от деви-
ците и изповедниците, на Рождество и Богоявление, на Велики четвъртък, в не-
делята на Възкресението, на Възнесение Богородично и на Вси светии. Червено-
то, което напомня за кръвта, пролята от и за Христа, се използва в празниците 
на апостолите и мъчениците, за празника на Светия Кръст и на Петдесетница. 
Черното, свързано с траура, служи за заупокойните меси, както се използва и по 
времето на Авента, за празника на св. Невинни Младенци и по време на Поста. А 
зеленото се използва в дните, когато не подобава да се използват нито бялото, 
нито червеното, нито черното, защото – и тази бележка представлява за исто-
рика особен интерес – „зеленото се намира по средата между бялото, черното и 
червеното”. Авторът сетне уточнява, че понякога черното може да се замести 
с виолетовото, а зеленото – с жълто20. Ала подобно на своите предшественици, 
не казва абсолютно нищо за синия цвят.

Изненадващо мълчание, защото в момента, когато пише тези редове – в са-
мия край на XII в. – синьото вече започва своята „революция”: чрез витражите, 
емайла, живописта, тъканите и облеклото. от десетилетия то вече навлиза в 
църквите. Ала липсва в системата на литургичните цветове и така ще бъде 
завинаги. Дори и в наши дни католическият култ се конструира около трите 
„първични” цвята на древните общества – бялото, черното и червеното; три 
цвята, към които се е прибавил и един четвърти, за да ги подпомага в обичай-
ните дни: зеленият.

Прелати хромофили и прелати хромофоби

И тъй, без синьо в кодекса на литургичните цветове. В изображенията и про-
изведенията на изкуството от Ранното средновековие проблемите стават все 
по-сложни и по-нюансирани. Синьото не винаги е налично, ала понякога то играе 
важна роля. Всъщност трябва да разграничим няколко периода. В раннохристи-
янската епоха синьото най-вече се използва в мозайките в съчетание със зеле-
ното, жълтото и бялото; там то ясно се разграничава от черното, какъвто не 
е случаят в стенната живопис и по-късно в илюминирания инициал. Дълго време 
в рисуваните книги синьото е неустойчиво и смътно; то е второстепенен или 
периферен цвят, без присъща символика и почти не играе роля в произведенията 
на изкуството или в изображенията. Многобройни са чак до края на Х или XI в. 
илюминираните инициали, където то изцяло липсва, най-вече на Британските 
острови или на Иберийския полуостров.

20	 Тази	последна	бележка	е	особено	изненадваща.	Зеленото	и	жълтото	не	влизат	в	абсолютно	никакво	обще-
ние	в	средновековните	хроматични	системи	преди	XV	в.
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В миниатюрите, създадени в рамките на Каролингската империя след IX в., си-
ньото престава да бъде чак толкова дискретно: то е основен цвят, чиято 
задача е да подчертае величието на суверените или на прелатите, един от 
цветовете на небето, помагащ да се обозначи божественото присъствие или 
намеса, а понякога е и цвят на облеклото на някои важни персонажи (импера-
торът, Дева Мария, един или друг светец). В този последен случай не става 
дума за сияйно синьо, а за тъмносиньо, клонящо към сивото или виолетовото. 
С наближаването на хилядната година повечето от синьото в илюминираните 
инициали изсветлява; по този начин то започва да играе роля в някои изображе-
ния на истинската „светлина”, струяща от най-отдалечения план за окото на 
зрителя, за да осветли по-близките планове. Тъкмо тази роля си на божествена 
светлина, както и на повърхност, в която се вписват фигурите, синьото ще из-
пълни няколко десетилетия по-късно във витражите на XII в. Едно ясно и сияйно 
синьо, на практика неизменно, което вече не върви в двойка със зеленото, както 
е било в живописта през Ранното средновековие, а с червеното. 

Тази връзка между синьото и фона на изображенията, е обвързана с една нова 
теология на светлината, която води началото си от края на каролингската епо-
ха, ала ще триумфира едва през първата половина на XII в. По-нататък подробно 
ще се спра на това как на Запад синьото се превръща в цвета на небесата, 
на Дева Мария и на кралете. И все пак нека изтъкнем сега как тази промяна и 
новост се вписват в бурните промени, настъпили през Средновековието и дори 
отвъд него, и разделят хората на Църквата относно ролята на цвета и негово-
то място в храма и служението.

Ако за хората на науката цветът е преди всичко светлина, то не е така за 
теолозите, още пък по-малко за прелатите. Мнозина, подобно на Клавдий, епис-
копа на Торино в началото на IX в., или на св. Бернар през XII в., смятат, че 
цветът не е светлина, а е материя, сиреч нещо долно, безполезно и презряно. 
Чак до XII в. тези противоречия, възникнали още в началото на каролингската 
епоха по време на спора за изображенията, периодично се възобновяват на сце-
ната, противопоставяйки прелати хромофили и прелати хромофоби. В периода 
1120–1150 г. това води до яростен конфликт между монасите от Клюни и тези 
от Сито. Не би било безполезно да обобщим позициите на едните и другите; 
те са интересни, на първо място, заради историята на синия цвят не само в 
ранносредновековния период до XII в., но и както ще видим по-късно, чак до XVI в., 
тоест до периода на протестантската Реформация21. 

За средновековната теология светлината е единствената част от сетивния 
свят, която е едновременно видима и нематериална. Тя е „видимостта на неизра-
зимото” (свети Августин) и като такава е еманация на Бога. откъдето възниква 
следният въпрос: ако цветът е светлина, дали тя е нематериална? Не е ли тъкмо 
тя материя, която обгръща обектите? За Църквата въпросът е изключително ва-
жен. Ако цветът е светлина, тя е причастна на божественото по самата си при-
рода. Целта на неговото разпространение тук долу – особено в църквата – е той 

21	 Ще	откриете	повече	за	това	в	моето	изследване	L’Eglise et la couleur des origines a la Reforme,	Bibliothèque	
de	l’Ecole	des	Chartes,	tome	147,	1989,	203-230.
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да изтласка мрака в полза на светлината, сиреч на Бога. Тогава светлината и цве-
тът са неразличими. И напротив, ако цветът е материална субстанция, проста 
обвивка, в него няма никаква еманация на божественото, а той е нещо изкуствено 
и пренебрежимо, прибавено от човека към Творението. Тогава би трябвало да го 
отхвърлим, да го оборим и изхвърлим от храма, защото е едновременно аморален и 
вредоносен, явявайки се пречка пред transitus22, отвеждащ човека към Бога. 

Въпроси, непрекъснато обсъждани през VIII–IX в., както и след това, доколкото 
са обект на страстни спорове и в средата на XII в. Споровете не са само бо-
гословски или спекулативни; те имат конкретно влияние върху всекидневния жи-
вот, върху култа и творческата дейност. Дадените отговори са определящи за 
мястото на цвета в околния свят, за поведението на добрия християнин в мес-
тата, които той посещава, в изображенията, които съзерцава, в дрехите, които 
носи, в обектите, с които си служи. отговорите обуславят най-вече мястото 
и ролята на цвета в църквата и в художествените и лингвистични практики.

Всъщност съществуват прелати хромофили, които уподобяват цвят и светлина, 
както има и прелати хромофоби, които съзират в цвета само материя. Най-из-
вестен сред първите е абат Сюже, който в периода 1130–1140 г., докато работи 
над изграждането на своята абатска църква в Сен Дени, отрежда важно място 
на цвета. За него, както и за големите абати на Клюни от двете предходни 
столетия, нищо не е прекалено красиво, щом е за Божия дом. Всички техники и 
всички средства – живопис, витражи, емайли, тъкани, бижутерия, са използвани, 
за да се изгради базиликата като храм на цвета, защото светлината е красота 
и богатство, необходима за почитането на Бога, което се изразява най-първо 
в цвета23. Сред всички цветове синьото играе наистина съществена роля, за-
щото, подобно на златното, то е светлина, божествената светлина, светлина, 
в която се вписва всичко създадено. Ето защо в продължение на няколко века в 
западното изкуство се слага почти знак за равенство между светлината, злат-
ното и синьото. Тази концепция за цвета и по-специално за синия цвят, изниква 
много пъти в текстовете на Сюже, особено в трактата De consecratione24. За 
него, който мечтае да съгради църква от скъпоценни камъни – както Небесния 
Иерусалим, видян от Исаия (Ис.60:1-6) и от св. Иоан (откр.21:9-27) – сапфирът е 
най-красивият скъпоценен камък и синьото постоянно бива оприличавано на него. 
Защото този цвят създава усещане за святост и оставя изцяло Божията свет-
лина да проникне в църквата. Идеи, които постепенно се възприемат от редица 
прелати и през следващото столетие залягат в основата на изграждането на 
готическите църкви. Най-красивият проект измежду всички е може би Сент 
Шапел в Париж, замислена и издигната в средата на XIII в. като светилище на 
светлината и цвета. Синьото като цяло е не толкова очевидно в нея, както е 

22	 Преходът	(лат.).
23	 Върху	естетиката	на	Сюже	и	неговото	отношение	към	светлината	и	цвета:	P.	Verdier,	“Réflexion	sur	l’esthé-
tique	de	Suger”,	in:	Mеlanges	E.R.Labande,	Paris,	1975,	p.699-709.;	L.Grodecki,	les	Vitraux	de	saint-Denis.Histoire	
et	restitution,	Paris,	1976;	E.Panofsky,	Abbot	Suger	on	the	Abbey	Church	of	St	Denis	and	Art	Treasure,	2	ed.,Priceton,	
1979;	S.M.Crosby	et	allii,	The	Royal	Abbey	of	St.Denis	in	the	Time	of	Abbot	Suger	(1122-1151),	New	York,	1981.
24	 За	абат	Сюже,	новите	концепции	за	светлината	в	първата	половина	на	XIII	в.	и	всичко	около	тях	виж	най-
вече	J.Cage,	Color	and	Culture.	Practice	and	Meaning	from	Antiquity	to	Abstraction,	London,	1993,	р.	69-78.
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и през XII в., доколкото системното му съчетаване с червеното най-често води 
до виолетов оттенък.

И все пак позициите на Сюже относно цвета и светлината имат и много про-
тивници. от каролингската епоха чак до Реформацията съществуват прелати, 
строители на църкви, които са хромофоби. Може би те не са чак толкова мно-
гобройни, колкото хромофилите, но сред тях бихме могли да дадем примери на 
известни прелати и теолози, като се започне от св. Бернар.

За абата на Клерво цветът е всъщност материя много преди да бъде свет-
лина. Той е обвивка, тегоба, vanitas25, от която е потребно да се освободим и 
която следва да изгоним от храма26. откъдето и тази липса на цвят в повече-
то цистерциански църкви. Бернар е не само иконоборец (единственото изобра-
жение, което той толерира, е разпятието), но е и много силен хромофоб, а по 
стъпките му вървят и редица други прелати, не само цистерцианци, врагове на 
всеки лукс. През XII в. тези прелати все още са относително многобройни, дори и 
тяхната позиция да не взема превес. Подобно на св. Бернар, те обосновават от-
хвърлянето си на цвета чрез една етимология на латинската дума color (цвят), 
свързвайки я с глагола celare (крия): цветът е това, което се крие, което се 
уподобява, което мами27. И затова следва да се въздържаме от него. През XII в. 
цветовете, които могат (или не могат да се видят) от монасите и вярващите 
в една църква, са силно зависими от дефиницията, дадена от някой прелат или 
теолог за цвета28. Ала няма да е така през следващия век.

Един нов цвят (XI–XIV в.)

След хилядната година и най-вече след XII в. синьото престава да бъде на Запад 
второстепенен цвят, ползващ се с лошо име, както е било през Античността и 
Ранното средновековие. Напротив, то бързо става моден цвят, аристократичен 
цвят и дори е смятано за най-красивия цвят от някои автори. Само за няколко 
десетилетия статутът му се променя, икономическата му стойност нараства, 
присъствието му в облеклото става все по-отчетливо, а неговото място в 
художествените занаяти бележи бурен подем. Смайващо и ненадейно разпрос-
транение, което свидетелства за цялостна реорганизация на йерархията на 
цветовете в социалните кодове и начините на мислене и възприятие. 

25	 Суета	(лат.)	–	Б.пр.
26	 За	нагласата	на	св.	Бернар	по	отношение	на	цвета	виж	M.Pastoureau,	“Les	Cisterciens	et	la	couleur	au	XII	
siècle”,	Actes	du	colloque	“L’ordre	cistercien	et	le	Berry”,	Bourges,	1998.
27	 Нека	отбележим,	че	етимологията	на	color	от	глагола	celare	днес	се	приема	от	повечето	филолози.	Виж	на-
пример	A.Walde	et	J.B.Hoffman,	Lateinische	etymologisches	Worterbuch,	3	ed.,	Heidelberg,	1934,	S.151-154.
28	 За	историка	е	особено	сложно	и	вълнуващо,	когато	този	прелат	е	едновременно	теолог	и	човек	на	науката.	
Такъв	е	случаят	на	Робърт	Гросетест	(1175–1253),	един	от	най-големите	учени	на	века,	основоположник	на	
научната	мисъл	в	Оксфордския	университет,	дълго	време	ръководител	на	францисканците	в	града,	а	сетне,	
през	1253	г.	поел	епископата	на	Линкълн	(най-обширният	и	най-многолюден	в	Англия).	Струва	си	детайлно	да	
се	изследва	отношението	на	един	човек	на	науката	към	светлината	(небесната	дъга,	пречупването	на	светли-
ната),	който	едновременно	с	това	е	и	теолог,	превърнал	светлината	в	начало	на	всички	неща.	Интересни	са	
решенията	на	този	прелат,	загрижен	както	в	катедралата	в	Линкълн,	така	и	другаде	за	законите	на	математи-
ката	и	оптиката.	Виж	D.A.Callus	(ed.)	Robert	Grosseteste	Scholar	and	Bishop,	Oxford,	1955;	R.W.Southern,	Robert	
Grosseteste:	the	Growth	of	an	English	Mind	in	medieval	Europe,	Oxford,	1972.	
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Този нов порядък на цветовете, чиито предпоставки се долавят още от края на 
XI в., очевидно не се отнася единствено до синия цвят. Всички цветове биват 
засегнати от него. Ала участта, отредена на синьото, е наистина забележи-
телна, и то в множество различни области, които служат на историка като 
добри водещи нишки, за да проучи огромния обхват на тази културна промяна.

Ролята на Дева Мария

Чрез наситеността на сините тонове в изкуството и изображенията се усеща 
най-силно обратът, настъпил през XI–XII в. Не че преди това синьото изцяло е 
отсъствало в художественото творчество. Вече споменахме за изобилието от 
синьо в раннохристиянските мозайки, както и в миниатюрите от каролингската 
епоха. Ала чак до XII в. то най-често си остава второстепенен или периферен 
цвят; в символен план то има много по-малко значение, отколкото трите „базови 
цвята” на старите култури: червеното, бялото и черното. Сетне внезапно всич-
ко се променя за няколко десетилетия, за което свидетелстват изображенията, 
където съзираме неговия нов живописен и иконографски статут, а също и нара-
стващата му употреба в гербовете и одеждите. Примерът с одеждата на Бого-
родица ще бъде отправна точка на нашите анализи, защото позволява да схва-
нем модалностите и залозите на неговото бързо и интензивно разпространение.

Всъщност Дева Мария не винаги е била обличана в сини одежди. Едва през XII в. 
в западната живопис тя започва приоритетно да се свързва с този цвят, кой-
то ще се превърне в един от задължителните  атрибути: синьото има важно 
място било върху нейното наметало (най-честият случай), било върху роклята, 
било в цялостния аспект на нейните одежди. Преди това на изображенията Дева 
Мария е могла да бъде представена в одежда с какъвто и да е цвят, достатъчно 
е това да е тъмен цвят: черно, сиво, кафяво, синьо или наситенозелено. Идеята, 
която доминира, е за скръбен цвят, цвят на траур. Дева Мария носи траур по 
сина си, умрял на Кръста. Идея, която вече присъства в раннохристиянското 
изкуство – в императорския Рим са носили тъмни или черни дрехи по повод на 
погребението на някой сродник или приятел29 – факт, който намира продълже-
ние в изкуството от каролингската или отоновата епоха. С течение на десе-
тилетията това се е обогатило с нови нюанси, които в изкуството на XIII в. 
приемат още по-мрачни и наситени тоналности. отчасти това се е дължало 
на техническите и финансови ограничения (все повече са се използвали мед и 
манган вместо кобалт), което пък е довело до сериозни естетически промени: 
готическото синьо от „Сент Шапел” (около 1250 г.) няма връзка с римското си-
ньо от Шартр, положено върху стъклописите век по-рано30.

В същата епоха майсторите на емайли се стремят да подражават на майсто-
рите стъклари. Така те допринасят за разпространението на новите тонове на 

29	 Така	в	погребалния	кортеж	се	е	носила	тъмна	тога:	toga pulla	от	мъжете	и	palla pulla	от	жените.	Виж	J.	André,	
Etude	sur	les	termes	de	couleur	dans	la	langue	latine,	Paris,	1949,	p.72.
30	 За	 синьото	 от	Шартр,	 както	 и	 като	 цяло	 за	 синьото	 в	 римските	 витражи	 виж	R.Sowers	 “On	 the	 Bible	 of	
Chartres”,	 in	The	Art	bulletin,	vol.	XLVIII/2,	218-225;	L.Grodecki,	Les	Vitraux	de	Saint-Denis,	tome	I,	Paris,	1976,	
passim	и	Le	Vitrail	romain,	Fribourg,	1977,	p.26-27	et	passim	;	J.	Gage,	op.cit,	p.71-73.
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синьото (потири, дискоси, дарохранителници, мощехранителници), както и върху 
предмети от всекидневния живот, включително и по двойните купи (съдове с 
вода за миене на ръцете преди ядене). По-късно при рисуването на манускрипт-
ните книги илюминираните инициали започват да свързват или системно да про-
тивопоставят синия фон на червения фон вътре в миниатюрата. А още по-късно, 
в първите десетилетия на XIII в., някои видни персонажи, по подобие на Небес-
ната царица, започват да носят сини одежди – нещо немислимо две или три по-
коления по-рано. Свети Луи е първият крал на Франция, който го прави редовно. 

Чрез сините си одежди в изображенията Дева Мария има огромен принос за 
новото оценностяване на този цвят в обществото. По-нататък ще видим как 
това оценностяване намира израз в тъканите и облеклото. Тук ми се иска само 
накратко да се спра върху еволюцията на „мариинското синьо” след края на го-
тическата епоха, както и върху апогея на неговото разпространение.

Готическото изкуство не съумява изцяло да отреди на Дева Мария синия цвят, 
независимо че от началото на модерната епоха тази разцветка се превръща в 
неин привилегирован атрибут. Заедно с бароковото изкуство възниква една нова 
мода в религиозните творби: златни или позлатени статуи на Девата, доколко-
то въпросният цвят вече минава за цвета на божествената светлина. Тази мода 
триумфира през XVIII в. и се задържа и през XIX в. особено след приемането на 
догмата за Непорочното зачатие – според него Мария още от първия миг на зача-
тието си, по уникална привилегия, дадена  от Бога, е била предпазена от сквер-
нотата на първородния грях. Догматът окончателно е приет от папа Пий IX през 
1854 г., като съответен иконографски цвят на Девата става бялото – символ на 
чистота и девство. оттогава, за първи път след най-ранните времена на хрис-
тиянството, иконографският цвят на Мария и нейният литургичен цвят стават 
идентични: бялото. Всъщност в литургията на някои диоцези още от V в., и най-
вече след понтификата на Инокентий III (1198–1216), за римската християнска 
цивилизация празниците на Дева Мария се свързват с белия цвят31.

По този начин през вековете Дева Мария минава през всички или почти всички 
цветове, както свидетелства красива статуя от липово дърво, изрисувана в си-
ньо малко след хилядната година и съхранена до днес в музея в Лиеж. Римската 
Дева най-напред е била рисувана в черно, както се е практикувало в онази епоха. 
През XIII в. тя е била изобразявана в синьо, според каноните на готическата 
иконография и теология. Ала в края на XVII в. Дева Мария, подобно на много други 
фигури, бива „барокизирана” и напуска синьото заради позлатата – цвят, който 
тя съхранява поне още два века, преди догматът за Непорочното зачатие да 
наложи нейното пресъздаване единствено в бяло (около 1880 г.). Това редуване 
на четири последователни цвята в рамките на едно хилядолетие превръща ней-
ните скулптури в жив обект, както и в невероятен документ от живописната 
и символна история.

Превод от френски: Тони Николов

31	 Michel	Pastoureau,	“Ordo colorum.	Notes	sur	la	naissance	des	couleurs	liturgiques”,	in:	La	Maison-Dieu,	Revue	
de	pastorale	liturgique,	vol.	176,	4	trimestre	1988,	p.54-66.;	и	още	p.62-63.
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Митко Новков

луциФер, емиграНтът

Ако приемем, че Салвадор Дали е най-предизвикателният от художниците на 

двадесетото столетие, а Пабло Пикасо – най-известният (испанецът заема пър-

вото място в анкетата на списание Time за 200-те най-прочути художници на 

ХХ век), то за Рьоне Магрит бихме могли да кажем, че е един от най-цитирани-

те. Българският вестник Култура например редовно украсява своите страници 

с негови картини, особено често с „Голконда”, в мрежата блоговете са пълни с 

платна, излезли изпод ръката му, а пък в Анкара видях, че романът на Димитър 

Димов Тютюн (публикуван през 1974 г. от турското издателство „Арарат”) е с 

корица, за оформлението на която илюстраторът е избрал известната негова 

картина „Любовниците 2”. Знаете я: две лица, впити в страстна целувка (поне 

позата е такава), обаче и мъжкото, и женското са обвити в кърпа-покривало (или 

покров?) и вместо целувка виждаме невъзможността на целувката, невъзмож-

ността за близка среща, невъзможността за любов. Самота и отчужденост, 

безутешност и отхвърленост, въпреки копнежа за единяване и съпричастие, за 

близка среща на Аз-а с друг един Аз, различен от него. Имаш дори чувството, 

че кърпата, с която са обвити лицата, съвсем скоро така ще се стегне, че ще 

ги задуши, ще ги остави без дъх. Любов и смърт, Ерос и Танатос (Ирина и Бо-

рис Морев). Някои интерпретатори свързват нарисуваното на картината със 

смъртта на майката на Магрит, самоубила се в река Самбра, когато той е 

бил само на 13 години. Проявявал се уж като непослушно дете (като малък имал 

дори садистични наклонности, известно е, че е измъчвал животинки) и затова 

приел смъртта  като своя вина. Когато я открили, тялото  било разголено, а 

ризата  била увита около главата точно както в „Любовниците”. Магрит обаче 

не приемал подобни тълкувания с психоаналитичен привкус, смятал ги за измиш-

льотина. Така или иначе, изключително точно уцелен от турския илюстратор 

творчески подстъп, за да покаже обречената любов между Борис Морев и Ирина, 

която унищожава и съсипва и двамата. 

Митко Новков, психолог, публицист, журналист, медиен и литера-
турен критик, докторант във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. Автор на книгите Изядената ябълка, БАРТвежи, Подир сен-
ките на литературата, Нервът телевизия. Носител на наградите 
„Паница”, „Златен будилник”, „Златен Пегас”, Национална награда 
за критика по повод 150 години от рождението на Иван Вазов и 
Захари Стоянов и др. Публикувал в различни български вестници 
и списания.  
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Честно казано, за разлика от друг път, точно в това свое платно Магрит не 
се е постарал особено с избора на заглавие, което при него е не просто лепва-
не на някакви думи върху по-важния и съществен образ, а е част от цялостния 
процес на създаване на картината; жест, ознаменуващ творческата  изпълне-
ност (Магрит няма творба със заглавие „Без заглавие”). Художникът е убеден, 
че доброто наименование на една картина трябва да бъде поетическо: „В заг-
лавието трябва да има жива емоция”, споделя той. Той винаги е провокирал с 
къде-къде по-метафизични и дълбоко символични наименования от това семпло 
и твърде буквално „Любовниците”: знаменитото „Това не е лула” („Предател-
ството на образа”), както и двете платна „Човешката ситуация” („La condition 
humaine”), в които окото трудно различава къде свършва природата и къде за-
почва изкуството (но – кой знае, може и обратното да е истинно – къде свършва 
изкуството и къде започва природата). Прочее Хана Аренд е автор на книга 
със същото име (The Human condition), в която, между другото, изрича и това: 
„Никъде другаде чистата трайност на света на предметите не се представя 
с такава очевидност и яснота, затова никъде другаде този свят от предмети 
не се разкрива толкова бляскаво като безсмъртния дом на смъртни същества. 
Изглежда сякаш световата стабилност е станала прозрачна в трайността на 
изкуството, така че е налице едно осезаемо предусещане за безсмъртие, не 
безсмъртие на душата или живота, а нещо безсмъртно, осъществено от смърт-
ни ръце, нещо, което засиява и може да бъде видяно, зазвучава и може да бъде 
чуто, проговаря и може да бъде прочетено”. Тоест, както е безсмъртна природа-
та, създадена от безсмъртния Бог, така е безсмъртно и изкуството, създадено 
от смъртния човек – и затова те се преливат, затова са неразличими, затова 
не можеш да разбереш къде свършва едното и къде започва другото. Творецът 
е различен, творчеството обаче не, то е единосъщно(стно). Не зная дали Хана 
Аренд е познавала точно тези платна на Магрит, по-вероятно, да, тъй като 
едно от тях се намира в Националната художествена галерия на Вашингтон (тя 
емигрира в САЩ през 1941, бягайки от нацистите заради еврейския си произход 
през Франция). Магрит рисува „вашингтонското” платно (другото със същото 
заглавие се намира в Женева, Швейцария, в Simon Spierer Collection) точно през 
1933-а – годината, когато Хитлер идва на власт и когато мнозина напускат 
Германия, за да се спасят от нацисткия терор; то обаче въобще не е свързано 
с възхода на националсоциализма, а с убеждението му, че както в изкуството, 
така и в природата се крие някаква тайна, която художникът е призван да раз-
крие (или може би да скрие, при него и двете действия са верни). „Без тайната 
нито светът, нито идеята са възможни”, убеден е той. Затова, за разлика от 
Дали, който рисува, за да скандализира, и от Пикасо, който рисува, за да раз-
крива, Магрит рисува, за да скрива, да кодира и засекретява. И вероятно това 
е причината неговите картини да са толкова предпочитани като материал за 
илюстрации – там, където има тайна, всеки може да я тълкува по своему... Тай-
ната притежава и това свойство – да има много лица, да предполага множество 
интерпретации. Магрит ни дава излаз точно към такъв род действие – негови-
те картини с реалистични образи попадат в нереалистични ситуации и оттук 
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Рьоне Магрит, Човешката ситуация, 1933 г., Национална художествена галерия, Вашингтон
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вече са обречени на тълкуване. Всяко негово платно е тайна и като такава 
подлежи на разгадаване, на разкодиране.

Ангел/Демон

„Le mal du pays” в български превод ще рече носталгия, но в буквален френски – 
„болка по родния край, по страната си”. Магрит има картина с това заглавие 
(прочее не е една, две са, поне доколкото аз знам – той, изглежда, е обичал да 
повтаря мотивите си: първата, по-известната, е рисувана през 1940-а и се на-
мира в частна колекция, а другата – през 1948-а, в момента е в Института по 
изкуствата в Чикаго). Картината „Носталгия” не е много популярна и по-рядко 
служи за илюстрации: представлява мъж в строг черен костюм, обърнат гърбом 
към зрителя – във втория вариант е много повече гърбом, отколкото в първия, 
облегнал се е на каменни перила, гледайки някъде в далечината. Изненадващо-
то: мъжът, облечен като че ли за симфоничен концерт или за дипломатически 
прием, е с ангелски крила на гърба. Макар че да ги наречем ангелски, ще бъде 
малко неточно – крилата са черни, не бели, каквито са на ангелите. В тон с 
костюма му или в тон с настроението му – ще каже някой. И със сигурност ще 
бъде прав. Но и в тон с един друг митично-художествен образ – този на демона, 
чиито крила обикновено са черни. „Летящият демон” – илюстрация към поемата 
на Лермонтов Демон на Михаил Врубел, например е точно с такива крила, макар 
че картината на руския художник е радикално различна от тази на Магрит – 
демонът на Врубел в повечето случаи е с лице към нас, той е потопен в печал и 
меланхолия, които се четат на лицето му – толкова са осезаеми неговите чув-
ства, а крилата му по правило са пищни, разкошни, твърде често пъстри като 
на пауна, царската птица, макар и нарисувани в тъмния фон на цветовата гама. 
Докато демонът на белгиеца (ако приемем, че това все пак е демон, а не ангел 
– заради черните криле) е спокоен, кацнал, с прибрани крила, които на всичкото 
отгоре са скромни, направо семпли, така са пригладени, че сякаш нямат пера: 
взрял се е в пространството, нищо друго сякаш не го интересува и не може да 
наруши бляна му по онова там, далечното, представляващо единствено едва-ед-
ва загатнат силует. Зад гърба му се е разположил лъв – лежи и той спокоен, не-
възмутим, непоклатим, с някаква стаена сила вътре в себе си, която в момента 
си почива. Цар. Състояние напълно успоредно, синхронно, съответно на състоя-
нието на ангела-демон, когото виждаме в гръб, макар че картината е наречена 
„Носталгия”, което означава, че гледащият в далечината едва ли ще се намира 
в душевен мир, по-скоро душата му ще е покосена от покруса, въжделение и коп-
неж. определяща разлика между демона на Врубел и демона на Магрит – първият 
е меланхоличен, вторият – носталгичен. Впрочем Магрит е възнамерявал най-
напред да даде друго име на картината си – „Менопауза”, но впоследствие се е 
разколебал. Изглежда е имал доста главоболия с наименуването , приятели са 
му предлагали дори екстравагантно име като „очакване за гъста жълта мъг-
ла”, което Магрит обмислял, но не приел. Май му се е сторило твърде буквално. 
Ако се опрем на биографичните данни за художника, ще стигнем до извода, че 
името си картината най-вероятно е получила от настроенията, обзели Магрит 
по онова време – той бяга в Каркасон, Франция, само пет дена след като вой-
ските на Вермахта нахлуват в Белгия. Престоява там като емигрант цели три 
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Рьоне Магрит, Носталгия (Le mal du pays), 1940, частна колекция
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месеца заедно с приятелите си поети Пол Елюар и Луи Скутенер1, но без жена 
си Жоржет. Малко преди това в Лондон, където организирал своя изложба, той 
се влюбил в известния модел Шийла Лег, позирала и на Салвадор Дали, която 
назовавали Фантома на сюрреализма. Жоржет пък, неговата съпруга, се увлякла 
по приятеля му Пол Колине, също член на белгийския сюрреалистичен кръг, два-
мата чак уговаряли развод (остават си обаче заедно). Семейна криза на фона 
на световна криза: периодът за Магрит никак не е бил щастлив. И след като 
знаем, че той е предпочитал да се изобразява точно като такъв „всекидне-
вен”, обикновен гражданин – със строг черен костюм, която дреха по нищо не 
го отделя от тълпата, лесно е да предположим, че човекът с ангелски/демонски 
криле е самият художник. А лъвът, който му е обърнал невъзмутимо гръб, но на 
който и той е обърнал гръб, вероятно е неговата съпруга Жоржет. Нещо като 
ситуацията в „Любовниците 2”, но доста по-алегорична, не толкова директна. 
Невъзможност за любов, невъзможност за близост, невъзможност за съприкос-
новение. Съвсем не случайно лъвът и ангелът-демон не се докосват, всеки е 
в своето си пространство, абсолютно отделен от другия, обърнал му гръб и 
незабелязващ го. Единият бленува далечното, на другия му стига тукашното – 
две същества сякаш без връзка помежду си, без съприкосновение и без допир. 
Никакво съпричастие, никакво съответствие. По-скоро индиферентност, да не 
кажа враждебност. Сякаш лъвът и демонът са поставени напълно произволно, 
изцяло волунтаристично в тази картина... А може би не: „Един мъж до стълб; до 
мъжа лъв – замръзнали неподвижно, свързани, сякаш никога повече няма да се 
раздвижат.” (Вирджиния Улф, Годините). 

Одисей/Никой

Тук обаче вече трябва да се отделим от образите, за да анализираме думи-
те. Заглавието на картината „Le mal du pays”, на английски се превежда като 
„homesickness” (буквално „болест по дома”), на испански звучи „nostalgia”, на ита-
лиански също е „nostalgia”, на гръцки „nοσταλγία” – все пак от този език тръгва 
думата, на немски е „Heimweh” (в буквален превод съчетава френския и англий-
ския изрази и значи „болка по дома”; вероятно поради това Новалис е изрекъл 
знаменитото: „Носталгията – това е желанието да бъдеш навсякъде у дома 
си”: Wo gehen wir immer hin? – пита той. И отговаря: Immer nach Hause, което на 
български ще рече горе-долу следното: „Къде отиваме винаги? Винаги у дома”), 
нашите румънски съседи също са прями – „dor de casă”, чехите са под влиянието 
на германците – „stesk po domoveě”, руснаците предпочитат поетичното „то-
ска по родине”, докато ние, българите, имайки същото словосъчетание – „тъга 
по родината”, все пак използваме по-често чуждата дума „носталгия”. Тя е 
древногръцка, сложносъставна е, състои се от νόστος – завръщане, и άλγος – 
болка, болест. Буквално: болка, болест по завръщането (в родината). Думата е 
измислена от немец (по-скоро швейцарец) – лекаря Йоханес Хофер, през далечна-
та 1678-а, като състоянието първоначално е смятано за лудост. Чак в средата 
на XIX век лекарите отхвърлят тезата, че носталгията е болест. Ако изходим 

1	 Скутенер	е	един	от	водачите	на	сюрреалистичното	движение	в	Белгия,	по	негови	предложения	Магрит	е	
назовал	някъде	към	170	от	платната	си.
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от значението , то първият носталгик, описан в литературата, е одисей. Той 
буквално се стопява на острова на Калипсо огигия по родната Итака, която, 
както казва Кавафис2: „ти даде чудесното пътуване”, и въпреки обещаното му 
безсмъртие, настоява да се върне. През нощта е в леглото на Калипсо, през деня 
е на морския бряг, взрян в безбрежната шир. През сълзи, през обилно стичащи се 
по страните му сълзи... Мечтае за родината, иска си родината. Въпросът обаче 
е дали неговата тъга е по мястото Итака или по самото действие на завръ-
щането в Итака – някак не може категорично да се каже. Жан-Пиер Вернан3, 
известният френски специалист по Древна Гърция, сякаш предпочита второто 
и затова нарича одисей Човекът на завръщането. Но копнежът на одисей може 
да е не просто по дома, а и копнеж по изгубения статус: одисей е герой, за него 
песни се пеят (нали точно през песента го разпознават феаките, а Пиндар4 е 
категоричен: когато е извършен подвиг, той не бива да остане скрит), на своя 
остров е цар, Пенелопа му е предана и по-важното – покорна съпруга, докато 
на огигия е най-обикновен държанец (конкубин) на Калипсо, на която – дори и да 
прогони тя от него смъртта, той никога няма да бъде равен, на нейния остров 
той никога няма да властва. Богдан Богданов изрично отбелязва този му стре-
меж към обществено положение: „Една от целите му е да си върне властта и 
имуществото”. Вернан също не подминава факта, настоятелно припомняйки ни, 
че името Калипсо (Καλυψώ) произлиза от глагола kalyptein, „скривам”; тоест 
одисей е скрит от света, безвестен е и безславен и ще си остане такъв, ако 
избере да не се върне: „Разбира се – посочва Вернан, – ако одисей остане при 
Калипсо, няма да има одисея и следователно няма да има одисей. Тогава дилема-
та отново е тази: или анонимна безсмъртност, без име, което ще рече, че тъй 

2	 Константинос	Кавафис	(на	гръцки: Κωνσταντίνος Καβάφης)	е	гръцки поет	(1833–1963	г.).	–	Б.р.	
3	 Жан-Пиер	Вернан	(на	френски:	Jean-Pierre	Vernant;	4	януари	1914	–	9	януари	2007	)	–	френски	историк	и	
антрополог.	–	Б.р.	
4	 Пиндар	(на	гръцки:	Πίνδαρος	),	(522–443	г.	пр.Хр.)	–	древногръцки	поет.	–	Б.р.	

Михаил Врубел, Падналият демон, 1902, Третяковска галерия, Москва
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като остава вечно жив, одисей ще се окаже приличен на мъртвите от Хадес, 
които са наричани безименни, защото са изгубили идентичността си, или ако 
направи противоположния избор, смъртно съществуване, обаче такова, в което 
той ще се окаже самият себе си, достоен за помнене, увенчан със слава. Тогава 
одисей казва на Калипсо, че предпочита да се върне”. Впрочем пред Ахил е сто-
яла същата дилема: или дълъг живот без слава, скрит сред скиросянките (там, 
на остров Скирос, в двора на цар Ликомед го потулила Тетида, за да го предпази 
от съдбата, отредила му бърза смърт край Троя), или ранна, но героична и славна 
гибел. Ахил, „неуязвимият”, избира, естествено, второто, макар че – вече умрял, 
горко се оплаква на слезлия в Царството на мъртвите одисей как би искал да 
бъде отново жив, пък ако ще и да е най-нищожният роб на най-нищожния бедняк, 
толкова жалко, мизерно и никакво било да властваш в подземния свят: „о, одисее 
божествен, не ме утешавай в смъртта ми. Бих предпочел като ратай в чужбина 
на друг да робувам в служба на някой бедняк, без имот и без ниви останал, вмес-
то над цялата гмеж от покойници тук да царувам”. „Героят многоопитен” (така 
омир нарича одисей в първата песен на „одисея”) обаче никак не му хваща вяра, 
защото – ако му беше хванал, нямаше да пренебрегне предложението на Калипсо 
и двамата щяха да потънат нейде в историко-митичната „пещера на нимфи-
те” – вярно, неизвестни, но пък безсмъртни. „Многострадалният” одисей (друг 
епитет за него, самото име на героя насочва към него – Ὀδυσσεύς, от глагола 
odyssomaio – гневя се, тоест този, който е предизвикал гнева на боговете и 
страда заради тази си дързост) изоставя безсмъртната и безсмъртието, изби-
ра смъртната и смъртта, завръща се в Итака, избива женихите и се възкачва 
на престола. Така, вместо заедно с Новалис да твърдим, че носталгията е коп-
нежът да бъдеш навсякъде у дома си, бихме могли – следвайки омир и 20-годиш-
ното странстване на одисей, да кажем: носталгията не е копнежът да бъдеш 
навсякъде у дома си, а е копнежът да бъдеш Някой, а не Никой. Да, вярно, името 
„Никой” спасява одисей и другарите му от циклопите, но срещу тежка цена – да 
бъде той само едно празно прозвище, да не бъде възприет, да не бъде отбелязан. 
Никой е прозрачността на съществуванието, нищността на битието, невиди-
мостта на присъствието. Прочее това тълкуване не е чак толкова различно от 
Новалисовото: да си у дома, значи да бъдеш забелязван, да бъдеш обгрижван; за 
някого някъде да си Някой, да си център, а не нечия/ничия периферия, не нечий/
ничий фон. Маргинал. одисей можеш да бъдеш единствено у дома си, извън дома 
си си единствено Никой. Носталгията тоест е желанието да си видим. откро-
им и откроен. Следователно (за) колкото повече (хора) невидим, толкова повече 
носталгик. Тъгата на носталгиците не е по родината, тъгата на носталгиците 
е по видимостта. Успелият (видимият) в чужбина не е носталгик, носталгик е 
неуспелият (невидимият) в чужбина. Римляните в тази посока са безкомпромис-
ни: Ubi bene, ubi patria (Където е добре, там е родината). Носталгикът иска да 
се върне там, където е бил Някой, а не Никой. Единствено родната Итака те 
прави одисей, в не-родната огигия ти си скрит, Никой...

Лъв/Лъвове

Картината на Магрит „Носталгия” вече става по-ясна, така да се каже, на път 
сме да разгадаем тайната . Неговият носталгичен ангел-демон се е взрял в 
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пространството, облегнат на каменните 
перила – съвсем класически, издържани в 
строга форма, но като че ли няма жела-
ние или пък не смее да полети, просто си 
стои. Пред него ефирът е жълт, с едно 
такова светлоохрено жълто като в топъл 
слънчев есенен ден в първите дни на сеп-
тември. Или както справедливо отбеляз-
ва една приятелка, с цвета на пустинята. 
Не се вижда източникът на светлината, 
макар отляво на мъжа да откриваме же-
лязна улична лампа, ала тя по-скоро е по-
топена в светлината, не я излъчва. Зад 
лампата, сред жълтото, току над парапе-
та вляво едва-едва се открояват силуети 
на сгради, приличащи на жилищни блокове 
с големи прозорци. Мъжът обаче не гледа 
към тях, погледът му е вперен в изсвет-
лялата жълтина пред него и по-точно – в 
някаква точка, която е извън картината, 
отвъд нейната рамка е. Прочее съвсем различен е ракурсът му в по-късното 
платно, намиращо се в Чикаго: там мъжът с черните криле не е изтеглен тол-
кова наляво към края на картината, по-скоро се намира вляво от центъра, погле-
дът му е вперен право напред в един мътен сивосин ефир, силуетите на сгра-
дите са очертани доста по-осезаемо, но те се издигат сред пейзаж, който е 
повече природен, отколкото градски. Почти срещу мъжа и почти над главата му 
е нарисувано едно бледо почти слънце, чиито хилав кръг почти прозира през поч-
ти сивината. Денят в този вариант на картината съвсем не е слънчев, топъл и 
сух, денят е мъглив, хладен и влажен. Перспективата, от която е рисувано, също 
е различна: художникът се е разположил по-отдалеч, хваща и част от паважа на 
улицата, не само парапета с тротоара. Избраната позиция обаче му е попречила 
да види лампата – на картината от 1948-а тя липсва. Но изпращащият очите 
си надалеч в пространството мъж, за когото не можем да решим ангел ли е или 
демон, е там, отново със същите свои черни крила, лъвът също е там, отново 
такъв невъзмутим, непоклатим, необорим. С мъжа отново са си обърнали гръб, 
не се докосват, не се поглеждат. Чужди са си. Между другото, този лъв, точно 
така излегнат, с леко полуобърната нагоре лява лапа, виждаме и в други кар-
тини на Магрит: в „Сватбена закуска” го срещаме всред една аскетична стая, 
гордо излегнат върху голите дъски пред маса, покрита със снежнобяла покривка, 
а върху нея – мъничка чинийка с рохко сварено яйце. В друга една картина от 
1939-а – „Стимулиране на цел № 3”, лъвът се е проснал на фона на величествена 
планина, зад него виждаме каца, в която е вградена друга, по-малка, а пред него 
– голям камък също с вграден по-малък. В „Ранно илюстриране” лъвът е разполо-
жен на път сред полето, пред него са мраморен торс и отново каца (все едно 
Магрит е решил да изобрази идеала на Лотреамон5 за красотата като „срещата 

5	 Граф	Лотреамон	(на	фр.	Comte de Lautréamont)	е	псевдоним	на	френския	поет	Изидор	Люсиен	Дюкас.	–	Б.р.	

Рьоне Магрит, Носталгия (Le mal du pays), 
1948, Институт по изкуствата, Чикаго
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на шевна машина и чадър 
на масата за аутопсии”, 
но със значителна периф-
раза: красотата – това е 
шествието на мраморен 
торс, каца, лъв, билярдна 
маса, велосипед, туба – 
музикален инструмент, 
по черен път насред по-
лето: демонстрация на 
характерното за него 
противопоставяне между 
природа и неприрода), зад 
него – билярдна маса и 
други някакви предмети, 
трудно идентифициру-
еми. Но в един втори ва-
риант на картината ясно 
се забелязват велосипе-
дът и тубата. Магрит 
има пристрастия към 
тубата, на една от най-
известните му картини 
инструментът е изобра-
зен в пламъци; рисува я 
е през 1934–1935 г. и я 
назовава „откриването 
на огъня”. В рисунката 
си на Минотавъра също 
включва горяща туба. В по-късния вариант на „Ранно илюстриране” пред лъва е 
разположил голям камък със зеленясала локва до него. В ранния небето е синьо, 
денят е слънчев, пътят няма много извивки, виражът е спокоен, почти идиличен; 
в по-късния небето е покрито с черни облаци, които се кълбят и бунтуват, вира-
жите са доста по-нестройни и остри, серпентинни чак, а атмосферата е наже-
жена, пълна с неизвестности. Ако съдим по „Носталгия” и „Ранно илюстриране”, 
бихме могли да кажем, че колкото повече са напредвали годините му, толкова 
повече се е разваляло времето в картините на Магрит. Лъвът обаче си е все 
един и същ, ще рече човек, че художникът просто го е щамповал от едно платно 
на друго, но не това е важното, а самото му присъствие – и в тези картини, 
и в „Носталгия” той е там не просто така, а за да каже, да ни насочи, да се 
произнесе. Лъвът, според древната символика, е двойствено животно – носи в 
себе си и благородството, но и яростта; и величието, но и гордостта; и силата, 
но и разрушението. Все пак е повече светъл символ, символ на Слънцето и на 
плътското възкресение: вярвало се е, че малките лъвчета се раждали мъртви 
и бащата лъв ги съживявал с дъха си. В един апокриф за деянията на апостол 
Павел пък се разказва, че когато той пътувал до Иерихон със спътничките си 
Лема и Амия, срещу им се изпречил огромен лъв, който обаче не ги нападнал, а 

Рьоне Магрит, Ранно илюстриране (La Jeunesse illustree), 1937 г.,  
Музей „Boymans-Van Beuningen”, Ротердам
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Християнство и изкуство

пропълзял до светия мъж и го помолил с човешки глас: „Искам да се покръстя!”. 
После същият лъв бил хвърлен срещу Павел в Ефес, когато наместникът, под-
чинявайки се на „безумната” тълпа, изпратил апостола на арената, за да го 
изядат дивите зверове. Само че лъвът отново си поговорил с проповедника за 
предимствата и светостта на новата вяра на спасението и изкуплението, след 
което си заминал по живо по здраво за пустинята. Начинът, по който Магрит 
рисува своя лъв, насочва към предположението, че той го е разбирал като жи-
вотно благородно, чисто, праведно и възвишено; спокойният израз на муцуната 
и мускулестата му снага контрастират с леко напрегнатата стойка – сякаш 
аха-аха ще се повдигне – на облегналия се на парапета мъж с черни крила. Това 
определено и категорично са различни персонажи, различни олицетворявания, 
далечни и противопоставени радикално дори един на друг: и ако се върнем на 
символиката, която определя лъва като символ на Слънцето, а самото Слънце – 
като планетата на архангел Михаил, за когото пък знаем, че е онзи Божи воин, 
който е потушил бунта на Луцифер срещу Господа, ще ни стане съвсем понятно 
какво всъщност е изобразил Магрит на своята картина „Носталгия” – виждаме 
носталгията на Сатаната, отпадналия от Бога демон заради несмиреността 
си и горделивостта си.

Луцифер/Носталгии

Всички знаем добре историята: Луцифер, носителят на светлината, се възправя 
срещу Бога заради своята горделивост, честолюбивост и властолюбивост: „А 
в сърце си думаше: ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от 
Божиите звезди и ще седна на планината в събора на боговете, накрай север; 
ще възляза в облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния. Но ти си свален 
в ада, вдън преизподнята” (Исая 14:13-15). Тази непокорност вдъхновява Джон 
Милтън за неговата поема Изгубеният рай, в която Сатаната е по-скоро воин 
срещу тиранията, отколкото горделив самозванец: „И не се разкайвам, макар че 
блясъкът ми потъмня...”. Английският поет вкарва в устата на дявола предизви-
кателните думи: „По-добре господар в ада, отколкото слуга в рая“. Според Чарлз 
Маккей, шотландски журналист, автор на песни и есеист, Милтън бил първият, 
който успял „да проумее онази върховна гордост, която е квинтесенцията на 
злото”. В картината на Магрит обаче за изобразения на нея мъж с черни крила 
въобще не може да се каже, че е някаква квинтесенция на злото, тя категорич-
но влиза и в рязък разрез с така неудържимо свободолюбивия Милтънов демон: 
духом демонът на Магрит не е там, където е, душата му е другаде, копнее за 
светлината, обсипваща го щедро от жълтото небе. Гордостта и надменността 
вече са отминали, изобразен в мига на след-гордостта и след-надменността. По 
любопитен начин е изразена тази антагонистичност между поместеността и 
копнежа: черен костюм, черни крила, черни обувки, черна коса всред една облята 
от слънчевост ефирност. Падналият ангел на Магрит не е горд, падналият ангел 
на Магрит е тъжен. Той е самотен, низвергнат, изоставен, прокуден, накърнен, 
отритнат, безразличен всекиму, интересен никому; оскърбен и скръбен. До него 
е лъвът – пазачът и победителят му – и затова той не може да отлети, не 
може да отиде там, където най-много го влече, където най-много му се иска – 
при източника на светлината. Лампата, която виждаме от лявата му страна, е 
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твърде бледа, твърде невзрачна, твърде много ерзац и палиатив, една направо 
евфемистична лампа, за да бъде за него приемлив, камо ли достоен заместител 
на същинския, неустоимия, благословения светлинен извор. Той, Луцифер, въста-
налият срещу Бога, е поразен във войната и от името му сега е останала 
само една празна обвивка, една куха фраза. Луцифер, но вече не носителят на 
светлината, а изгубилият светлината. Която вече му е външна, не вътрешна, 
сиреч не струи от него, а струи покрай него и отвъд него. И ако ще говорим за 
носталгия, неговата носталгия е именно по светлината, по това обгръщащо го 
отвсякъде сияние, в което се чувстваш умиротворен, чувстваш се удовлетво-
рен, чувстваш се заситен най-сетне. Няма въжделения, няма стремежи вътре 
в светлината, там ти си намерил своето крайно състояние, своята последна 
форма, своя изпълнен идеал, блян, стремеж, мечтание и нищо повече не ти е нуж-
но. Животът в рая е осъществен живот, дори бих казал – с-вършен, из-вършен 
живот. Той повече няма нужда от нищо, няма потребности, увлечения, фасцина-
ции и фрустрации, защото има всичко и това всичко го изпълва докрай. Докато 
вън от рая винаги нещо не достига, винаги нещо не е както трябва, винаги си 
накърнен, нащърбен, незавършен и неизпълнен. опрял си се на каменния парапет 
в безумен копнеж, знаейки обаче, че този копнеж никога няма да намери своята 
реализация, своето удовлетворение. Мечта химера и мираж, и фантом, и илю-
зия... и... и... и... и разпадащ се живот като ядро на атом. Но без взрив, а така, 
както, според Елиът, ще си отиде вселената – с хлип. Фигурата на мъжа не слу-
чайно е с гръб към нас, нарисувана е така, за да не видим сълзите му. Погледът, 
с който той гледа в далечината, не е ясен поглед, а поглед през горест, поглед 
помрачен и просълзен. Мътен. В този смисъл носталгията не е ясно чувство, 
за нея не може със сигурност да се каже носталгия точно по какво е. Има една 
представа за света, който бленува, но тази представа едва ли се припокрива с 
действителността. Разбира се, тя бленува и по защитеност, по значимост, по 
спокойствие, но като че ли най-вече е носталгия по изпълненост. Носталгията 
е чувството за/на неизпълнеността, което значи, че всеки, който е извън роди-
ната си завинаги, всеки емигрант, следователно, е по някакъв начин неизпълнен, 
незавършен човек. Търсещ, но неоткриващ, защото онова, което търси, точно 
него е изгубил. А първият емигрант, есенцията и квинтесенцията на емигран-
та – това е тъкмо Луцифер. И както Луцифер копнее по светлината, която му е 
отнета, така и емигрантът копнее по родината, която му е отнета. Двамата 
са изтръгнати, двамата са прокудени, двамата са отсъстващи; липсващи и с 
липси. Болезнени... Разбунтували са се и са били лишени. Болестта на Луцифер 
е липсата на светлина, болестта на емигранта е липсата на родина. Което по 
някакъв начин е едно и също: родината е там, където си светъл, видим, а не-ро-
дината – там, където си тъмен, невидим. И както Луцифер е първият емигрант, 
така всеки емигрант е един втори Луцифер...

Емигранти/Магрит

Магрит е тъй цитиран, защото усещаме, макар и да не вярваме със сигурност, 
че всеки един от нас е емигрант в този живот, емигрант на тази земя, еми-
грант в този свят... 
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Етико-философски дебат

През летния семестър на академичната 2010/2011 г. имах възможност да про
веда семинар с докторанти във философския факултет на СУ „ Св. Климент Ох
ридски”, чиято основна тема бе християнското мислене за човешката личност. 
За моя радост в семинара взеха участие както докторанти (за които той в 
някаква степен се явяваше задължение), така и млади хора, които бяха привлече
ни изключително от неговата тема. Всички разискваха всеотдайно и аз дълбоко 
съжалявам, че изговореното през седмиците на нашите срещи ще остави спо
мен единствено у непосредствените участници в събеседванията. В резултат 
от работата ни обаче бяха написани и два текста, които по своята зрялост 
сметнах за подобаващо да видят бял свят на страниците на Християнство и 
култура. Тъй като по неизбежност те представляват тезиси върху християнско
то разбиране за личността, бих желал преди поместването им подолу да дам 
съвсем кратка скица на посоките в общите размисли.

И тъй, семинарните разисквания започнаха с обсъждането на класическата де
финиция на Боеций, според която личността – това е „индивидуалната субстан
ция на разумната природа”. Нейното първоначално проблематизиране дойде от 
простото съображение, че все пак личността отговаря на въпроса „кой”, а не 
на въпроса „що” и е значи, по самата си категориалност, „той” („тя”), а не 
„това” – както очевидно се получава при Боеций.

Разбира се, че личността – той (тя) – е същевременно „нещо” – нещото „човек”, 
определен, индивидуален човек, индивидуална „човешка природа”. А индивидуална
та човешка природа е определима чрез иманентните свойства на тази приро
да – разума, волята, чувствата и т.н. Дали обаче „личността” съвпада с „нещо
то”, което тя е? Дали личността е (индивидуалната) човешка природа, както е 
според Боеций? И тук дойде следващото проблематизиране, защото ако това би 
било така, то всеки път, в който личността – „той” („тя”) – бъде намерена като 
непритежаваща (в определена помалка или поголяма степен) – определящите 
атрибути на човешката природа (както това е при дълбоко увредено роденото 
дете, например, или при обхванатия от последните стадии на болестта на Алц
хаймер човек) – той (тя) би трябвало да престават да бъдат човешка „личност”. 
Симптоматичната съпротива на обществения морал и на юридическата визия 
обаче, които не се решават да благословят евтаназията на такива дълбоко 
„пленени” в битието си индивиди и a priori трактуват ликвидирането им като 
човекоубийство, ни свидетелстват, че това не е така. Защото очевидно, макар 
че той (тя) в тези ужасяващи случаи не са вече носители на атрибутивните ха
рактеристики на „човешката природа”; макар той (тя) да не са тъкмо „нещото 
човек”, все пак именно той (тя) не са това „нещо”. И значи личността пребивава 
дори тогава, когато практически не е с „човешка природа”.

Какво е тогава по своя онтологически статут личността, която е в (с) „човеш
ка природа”, но може да е в (с) нея по един минимален начин? Тя очевидно не е 
„индивидуалната човешка природа”, а онази, за която това „нещо” се казва, но би 
могло и да престане да се казва. Личността е очевидно – за да си послужим сега 
с гръцката дума, с която християнската мисъл я е назовавал ύπόστασις – онова, 
т.е. което подлежи (което е подлог) на изказването на „човешката природа” за 
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него, но което не е самата тази природа, а нещо подълбоко и фундаментално.

Личността, следователно, показват ни тези примери, изглежда въобще не е „при
рода”, а поскоро нещо, което е въдворено в природата – в разумната, в човеш
ката природа – но е сама по себе си нещо друго, което поради това може да 
остава и да се съхранява дори когато бъде отлъчено или „изгнано” от нея.

Именно християнската мисъл е постигнала какво е то. Личността е призовано
то от Твореца, от Бога с „ти”. Личността (всяка личност) е определено „ти” 
на Творческия „Аз” и битието  – битието  на личност е в това Божествено 
„ти”. На него, на призованото с „ти” (което поради това е „той”, „тя”, а не 
„това”), се придава природа и тази природа (разумна) би могла да бъде пълна 
или ущърбна, би могла да  се придаде за дълго или за кратко, но и когато е 
ущър бна и когато е отнета, тя е отнета от онзи „ти”, който Божественият 
„Аз” е извикал и поради тази причина този „ти” не престава да е. Този „призо
ван” в природата (който обаче не е просто природата) е на Призователя си и 
поради това човешката съвест не смее да се разпореди с него, ако и когато той 
било частично, било дори напълно се лиши от „човешката природа”. Не смее да 
„евтаназира” увредения, дълбоко болния, но също все почесто не смее да осъди 
на смърт (на абсолютно изтребление изсред човешкия род) престъпника, извра
тил докрай „човешката природа”, не смее да предаде на забрава и безгрижие 
покойника, напълно изоставен от всяка „природа”.

Творенето на личността, следователно, е не само „бъди” („да бъде”, fiat, послед
вано от обекта на заповедта, както е при всички други творения), но и „бъди 
ти”. Ето защо и сътворената личност не е само „битие”, но и „отговор”: „да, 
аз съм”, „да, ето ме”. 

И тук именно е найголемият риск за личността, която е и онази, която може 
да погуби себе си, да се подмени – например онзи, който е бил извикан да стане 
„друг човек” – предал себе си, самозабравил се, самоизоставил се, неосъщест
вил се. Тогава на призива „бъди ти” отговор няма или се отзовава друг. Личност
та я няма дори когато тя има битието си, защото когато го има, все пак не е 
тя, която го има. И напротив: аз продължавам да съм, личността ми е налице 
дори ако отдам битието си. Защото и отдаването на битието може да бъде 
личен акт – акт на плащането на цената, нужна за запазването на мен самия.

Калин Янакиев
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дякон Сава (Щони) Кокудев

личНостта като дар,  

образ и вест

1. Ние не можем да кажем що е личността, но можем да питаме личността за 
самата нея, т.е. можем да узнаем кой е личността. Следователно личността 
може да бъде позната само в едно лично общение с друга личност. Това понятие 
за личност е свойствено за християнството, а „гарант“ за съществуването на 
личността е Самият Бог.

2. Изглежда, че тайната на личността в нейния дълбок смисъл е непостижима 
за човешкия разум тъкмо защото изначално личността не принадлежи на бити-
ето, а на Бога. Бог знае нашата личност като съкровена тайна, която трябва 
да бъде откровена в битие. Бог знае нас като личности, или за да си послужим 
с игрословица – „католично“, в цялост, в пълнота. Ние сме открити към Него 
именно откъм нашата личност. Ние имаме личността си от Бога като нещо 
неотнeмаемо от самите нас. Нашата личност е дар, който никой не може да ни 
отнеме. Така изглежда, че ние имаме самите себе си като дар от Бога. 

Ние имаме и битието си от Бога, но то не ни принадлежи. Нашето крехко при-
съствие в този свят е отнемаемо и отчуждимо от самите нас. Ето защо 
битие и личност се пресичат, но не се покриват у човека. Вечно тъждество 
между битие и личност има само у Бога – „Аз Съм вечно Съществуващият“, 
казва Господ (Изх. 3:14). Божието „Аз“ е винаги „Съм“, докато нашето „аз“ има 
своето „съм“, своето битие, от Бога. На всяко наше уникално „аз“ е прибавен 
дарът на „съм“. 

3. Личността предхожда битието си, а ипостасата е личност, облечена в би-
тие – една „под-лежаща на битие“ личност. Ние имаме личността си от Бога 
още преди да сме получили битието си. Преди ние да сме, логосът е: „Бъди ти!“. 
Този логос е слово, което ни ипостазира, назовава ни по име. Нашата личност 

Дякон Сава (Щони) Кокудев е магистър по културология и 
по богословие на Философския и на Богословския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски”. Служи в храма-подворие „Св. 
Николай Чудотворец” в София. Докторант е по история на 
византийската култура в СУ „Св. Климент Охридски”.
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е из-речена веднъж за-винаги от Бога като една „бъди-ти-уникална-цялост“. 
Битийната ущърбност никога не отменя това слово и то никога не остава 
празно, защото е Божие. Това е слово-за-нас: „бъди (един уникален) ти”, което 
означава „Ето, ти си”, но и „Стани, който си“, „Стани себе си“. При положение 
че личността превишава битието си, това означава още: „стани онзи който ще 
бъдеш“ – впоследствие, там-и-тогава, накрая, във вечността, в есхатона. 

4. Този логос обаче е и образ – нашият уникален и чист неизтриваем лик, в кой-
то сме у Бога. Логосът ни из-образява като из-отвъд-битието из-виква нашата 
личност в битието и именно нея извиква в него – дарен ни е образ, и ние не сме 
без-образни, а сме съ-образни. С този образ ние се съ-образяваме в битието и 
това не е едно ограничаващо съобразяване, доколкото в това съотнасяне с веч-
ния образ се разширява кръгът на пленената в обективациите на аз-а личност. 
„Аз съм“ множество от „неща“ в света, но не мога да бъда редуциран до това 
множество и сумата на това множество не дефинира същността на аз-а който 
е тези „неща“. В нашето тяло се пресичат като в символ нашата личност и 
редът на нейните обективации, които ние собствено не сме. обратно, „аз съм“ 
образ и подобие на онзи, Който Е! Този образ още е икона – ние сме жива икона 
на онзи, Който ни е извикал логоса и Който е положил личността ни в битие. 

5. Този логос, който е и образ, също така е и вест за нас. Ние сме извикани като 
личности, ние сме битийстващи личности, които са съ-образени с Първообраза 
на онзи, Който ги е извикал, и това е вест-за-нас, с която се съ-вест-яваме, 
която ни съ-вестява, свестява, прави ни в-себе-си. Това е вест за пътя ни през 
битието – вест за целта и предела на нашето съществуване, вест за смисъла. 
Нашият образ пребивава у Бога неопетнен и съединен с подобието, за разлика 
от тукашния ни образ, който е изгубил Богоподобието си. Съ-образяването е 
обръщане към Първообраза и повторно изграждане на подобието. Вестта за нас 
е, че имаме вечно живелище на небесата, че не сме това, което сме, а трябва 
да станем това, което (ще) сме, т.е. че трябва да възстановим подобието си, 
да извървим пътя до новото си име в есхатона. Ние „трябва да станем които 
ще бъдем” и съ-вестта ни говори дали се намираме на пътя към себе си, дали 
сме в-себе-си, в мястото си, или дотолкова сме се отдалечили (от себе си), че 
мястото ни вече не ни познава (срв. Пс. 103). Вест за нас е обаче, че дори и 
да сме далече от самите себе си, има Един, Който е близо до нас и ни зове към 
Себе Си, пазейки ревниво нашите личности. И Той Същият ни кани да вкусим 
Царството Му, като ядем и пием на Трапезата Господня, та да приемем пригот-
веното за нас Спасение. 

6. Понеже е пълно с любов, словото към нас звучи така: не просто „стани” или 
„бъди”, а „стани и пребъди” – стани, който ще бъдеш, и пребъди вечно в този 
образ, с който си у Бога, живей вечен живот у Бога! Тайната на личността може 
да бъде съ-общена само като откровение и това може да стане в любовта! В 
Божията любов ни се откровява самата наша личност, а в човешката любов – 
личността на другия, ближния, който единствено в светлината на тази любов 
не е наш ад, но наш рай. Защото двете заповеди от Евангелието са – „възлюби 
Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия 
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си разум, и с всичката си сила...” (Марк 12:30) и „възлюби ближния си като себе 
си” (Марк 12:31). 

7. В Евхаристията се съчетават тайната на личността и тайната на католич-
ността. Ако нашето тяло е символ на едно не-католично битие на личността, 
все още ограничена във време-пространството в кръга на своите обективации, 
то Христовото Тяло е друго – прославено във Възкресението и пребиваващо 
„отдясно на Отца“. В Тялото Христово, едно и също на всеки земен олтар във 
всички времена, ние получаваме възможността да сме причастни на възстано-
вения католичен образ в Христа, извън обективациите на тук-и-сега – „Няма 
вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото 
всички вие едно сте в Христа Иисуса“ (Гал. 3:28).  

Логосът е изречен към нас, дарът е поднесен, а какъв ще бъде отговорът, зави-
си от нас. Логосът трябва да стане dia-logos, ние трябва да поднесем отговор 
на този логос-за-нас и ние можем да принесем благодарение, т.е. Евхаристия. В 
Евхаристията ние подобаващо отговаряме на логоса-за-нас, проявяваме своята 
отговор-ност пред Логоса, като приемаме с благодарност извършеното за нас 
Спасение: 

Ти си ни привел от небитие в битие, и падналите пак си въздигнал, и не си прес
танал да вършиш всичко, докато не си ни възвел на небето и дарувал Твоето 
бъдещо царство. За всичко това благодарим на Тебе, и на Единородния Твой Син, 
и на Светия Твой Дух, за всички сторени за нас благодеяния, които знаем и кои
то не знаем1...

1	 Из	евхаристийния	канон	на	св.	Йоан	Златоуст.
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Кирил Василев

личНостта в ХристияНска 

перспектива

Фрагменти

В съвременните либерални общества личността е превърната в своеобразен 
фокус на правото, политиката, културата и дори икономиката. Правото на лич
ността е пазено не само от конституцията и законите на държавата, но и 
от етиката на всекидневния живот в тези общества. Популярната култура е 
превърнала свободната и неограничена от обществото изява на личността в 
нещо повече от общо споделена ценност, в своеобразна догма и рекламен трик. 
Икономиката, базирана на безграничната консумация, също настоява, че консу
мацията е начин на изява на личността. 

Въпросът за личността пронизва и найострите съвременни етически дебати, 
като тези за аборта, евтаназията и генното инженерство. И точно в тези 
дебати привидната саморазбираемост и неоспорима ценност на личността в 
либералната култура се пропука. Появиха се несъвместими позиции, които разде
лят сериозно обществата. Оказа се, че задълбоченото осмисляне на личността 
е поскоро задача на настоящето и бъдещето, отколкото разрешен и уталожен 
в традицията проблем. 

Християнското мислене първо въведе личността в теологическия и философския 
дискурс на Запада, затова е съвсем естествено то да има водеща роля в съвре
менния дебат за личността. Предлаганите тук няколко фрагмента са скромен 
опит в тази посока. 

I. 

Има нещо парадоксално в говоренето за личността, защото това е говорене 
за „нещо“, а личността е „някой“. Личността не е същност, нито обект. Лич-
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ността е винаги тази личност: Стефан, Петър, Иван... Тя отговаря на лично 
име. Именно отговаря, защото името не назовава личността, както останали-
те думи назовават един предмет или обект. Когато назовем един предмет или 
обект, той вече е пред мисления ни взор или пред очите ни. Наличен е. Между 
думата и предмета има пряка връзка (макар че е случайна, веднъж установена, 
тази връзка е „желязна“). Предметът или обектът не може да не се „отзове“ на 
думата, с която е назован. Когато обаче извикаме някого по име, той може да не 
ни отговори. Тялото на изпадналия в кома лежи пред нас, но това не означава, че 
той е „тук“. Извиканият по име е „тук“ само когато отговори (с думи, с жест, с 
мълчание дори...). Личността не е налична и затова не разполагаме с нея, както 
разполагаме с предметите на мисълта и обектите. Личността буквално идва, 
„е“ в отговора на нашия призив. Дори в отговора обаче личността не става 
налична, както предметите и обектите, никога не остава уловена, затворена 
в света. отговорът идва отвъд света и винаги го трансцендира. Личността е 
най-близката трансценденция.

II. 

След като личността идва в света в отговора, това означава, че тя е изначално 
свързана с възможността на призоваването  с Аз-а на призоваващия. Съгласен 
съм с всички, които твърдят, че без Ти няма Аз. Ние ставаме Аз само в общува-
нето с един Ти. Наистина е важно да се подчертае, че Аз и Ти не съществуват 
поотделно и не влизат в отношение само понякога. Когато кажа Ти, това е едно 
Аз-отношение към Ти и обратното. Но това Аз и това Ти не са взаимозаменими. 
Ти не е огледален Аз. Това щеше да е така, ако Аз и Ти се мислят като съзнание. 
Едно съзнание срещу друго, огледално на него съзнание. В Ти ние срещаме един 
Друг, едно битие, което е съ-битие, защото вече казахме, че Другият е само в 
отговора на един призив. Ти е Ти само в отношението с едно Аз и обратното. 

III.

Щом твърдим, че личността се явява, идва в отговора, то личността е по неот-
делим начин свързана с езика. Личността се изрича (с думи, с мълчание, с дела) 
в отговор на моя призив. Но личността не е просто мислене, което се съобщава 
навън с помощта на езика. Личността изобщо не е мислене, макар че да мислят 
е присъщо на личностите. Когато отговарям на призива на някого, аз не му съ-
общавам нещо за себе си, аз му съобщавам себе си. По някакъв начин личност-
та е език; немислима е без самоизричането. Тя не е субект на едно изказване, 
защото това означава, че можем да я мислим като битие сам по себе си. Тя е 
неотделима от изказването, но не е и тъждествена с него. Може да се каже и 
още по-парадоксално: личността едновременно е и не е изказването. 

IV.

Изричам себе си в отговора на нечий призив, но това, което изричам, не ми е 
достъпно, то не е някакво съдържание, което споделям с другия. онова, което 
изричам в отговор на призива на другия, надхвърля моята представа за мен, то 
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не е просто моето „себе“. Аз изричам себе си в отговора, но това себе си не е 
себе си-то на представата, която имам за себе си. Ако беше така, то аз наис-
тина бих споделял себе си просто като съдържание, както става с всяко друго 
съдържание, което мога да споделя. Във всеки отговор има някакво конкретно 
съдържание, което се споделя, но самият отговор, т.е онова, което се изрича 
същински в отговора, е отвъд това конкретно съдържание. Както смисълът на 
едно изречение е отвъд думите на изречението. Аз изричам себе си в отгово-
ра, но отвъд онова, което имам предвид, когато казвам Аз. Моята личност е 
недостъпна за мен, макар че аз съм тя. Да, тя се разкрива пред мен в спомена 
за извършеното и казаното, но никога изцяло. Аз самият съм едновременно Аз и 
един Друг в мен, който се разкрива пред мен самия, но и пред другите. По-скоро 
пред другите, отколкото пред мен самия. 

V.

Аз е разкрито по-скоро пред другите (в думи и дела), отколкото пред мен самия. 
Това е лесно да се разбере, ако се обърнем към примера на светостта. Светци-
те възприемат себе си като нищи, като грешни, като омразни. Това не бива да 
се мисли като куртоазно самопринизяване. Ако гледаме така на светостта, 
наистина трябва да признаем, че тя е висша форма на суетност. Трябва да 
им вярваме, когато в своите писма или изповеди виждат в себе си навсякъде 
мрака на греха. В същия момент онези, които са ги познавали, свидетелстват, 
че думите и делата им излъчват ослепителна светлина, слава. В личността на 
светеца вярващите виждат икона на Бог, най-дълбокото свидетелство за Божи-
ето присъствие сред тях. Личността на светеца, разкрита в думите и делата 
му, се превръща за другите в образ на Бога. Важно е да обърнем внимание на 
това, че Бог се явява в света в образа на личността на светеца. Но Бог също 
е личност, което означава, че личността на светеца разкрива личност. Това е 
истинската тайна на личността.

VI.

Личността на светеца е образ, икона на Бог. Това означава ли, че Бог си присво-
ява личността на светеца, за да се разкрие в света? Не, защото една такава 
представа превръща Бог в насилник. Ако беше така, Бог нямаше да се нуждае 
от подвизите на светеца, а щеше директно да използва личността му. Бог 
идва в личността на светеца и в нея засиява в света, защото е бил призован 
от светеца. Но преди това самият светец е бил призован от Бог. Призивът и 
отговорът непрекъснато се движат в кръг. Бог идва в личността на светеца 
като личност. Личността на светеца не се губи, не се стопява в могъщата 
личност на Бог. Тези, който виждат в личността на светеца икона на Бог, не 
престават да виждат личността на светеца. Тя не е Бог, а е образ на Бога. 
При това един образ, който постепенно е в-образявал Бог. Казахме по-горе, че 
личността остава трансценденция дори когато се обективира в света. Като 
казваме, че личността на светеца е икона на Бог, ние също така казваме, че 
трансценденцията разкрива трансценденция. 
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VII.

Най-големият парадокс на личността, който ни се откри, когато се спряхме на 
примера със светостта, беше възможността в една личност да познаем друга 
личност, без това да означава разтваряне и унищожаване на първата. Личност-
та се оказва отворена, без-дънна. Личността е отворена към един Друг, който 
може да дойде и да я освети по начин, по който тя не би могла. Личността на 
светеца се оказва отговорът на един призив, в който отговор идва самият 
Призоваващ. В този смисъл отговорът на въпроса „Кой си ти?“ се оказва не-
отделим от отговора на въпроса „Кой е Той?“. Но личността е отворена и към 
самата себе си като Друга. отговорът на призива не е просто съзнателното 
ни обещание, макар че без него няма отговор. отговорът е идване в битие-то, 
а не просто съзнание. Затова нашият отклик на призива е нещо, което сме 
самите ние, и едновременно нещо друго, което имаме като задача. Битието на 
личността винаги трансцендира себе си. Тук се крие, изглежда, възможността 
една личност да яви друга личност. 

VIII.

Личността на светеца е образ на Бог. образът обаче няма собствено битие. 
Битието на образа е в това, което изобразява. Битието на образа е в друго-
то, а не в себе си. Това означава ли, че личността всъщност няма собствено 
битие? Тук има парадокс, който трудно се изразява. Светостта е възсияване 
на Бог в личността на светеца. Но това възсияване става като отговор на 
един призив и като призив към един отговор. Светецът полага живота си в Бог 
и умира за себе си и така постига себе си по съвършен начин и същевременно 
довежда Бог в света. Личността на светеца постига пълнотата на битието си, 
полагайки го у Бог. Тук „постига“ не е точната дума, защото не става дума за 
разпореждане с битието на собствената личност. По-скоро, пълнотата на би-
тието на личността на светеца се из-пълва, постига себе си в неговото усилие 
да положи живота си в Бог. Странно е това из-пълване, което е същевременно 
смаляване и унищожаване. Светецът сякаш разчиства затлачен извор, който 
никога не е виждал и няма да види (битието на собствената му личност остава 
недостъпно за него), но от който ще пият вода тези, сред които живее. В това 
усилие собствената му личност идва „на бял свят“, а в нея идва, разкрива се 
личността на Бог.

IX. 

Християните вярват, че в Личността на Христос познават Личността на отца. 
Това им е съобщено от самия Христос. По-късно те разбират и още нещо, че в 
Личността на Духа познават Личността на Христос, и така кръгът се затваря. 
Ако личността е отговор на един личен призив, то Бог като Троица е вътре в 
себе си Призоваващ и отговарящ, Явен и Явяващ. Ето го по най-краткия начин 
изразен парадокса на личността. В Единия познаваме Другия и в Другия позна-
ваме Единия. Но това не може да се случи, без Единият да заживее в Другия и 
обратното.
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Александър Кьосев

„чудовища” и „Хорица” На 

везНите

Българската дискусия за сътрудниците на комунистическите 

тайни служби и възможността за морална оценка, прошка 

или заклеймяване 

(Втора част)

* * *

В миналия брой се постарах да мотивирам защо е нужно да се помъчим да фор-

мулираме морални мнения за сътрудници, ченгета и доносници, както и да посоча 

откъде ще дойде и критерият на съденето – от анализа на всекидневните мо-

рални мнения и практики. Във финала на първата част изброих няколко такива 

бродещи стереотипа – морални оценки за „ченгетата”, които могат да бъдат 

открити във всекидневния частен и публичен български живот.

Алек сан дър Кьо сев е за вършил бъл гар с ка фи ло ло гия в Со фийс кия 
уни вер си тет през 1978 г. В пе ри о да 1989–2000 г. е спе ци а ли зи рал 
културни изследвания  в Кар диф,  Па риж и Бу да пе ща, а от 1990 до 
1994 г. пре по да ва в универ си те та в Гьо тин ген, Гер ма ния. В момен-
та преподава история на модерната култура в Софийския универ-
ситет и е директор на културния център на СУ.  Изнасял е лекции 
в Германия, Англия, Австрия, Унгария, Испания, Турция, Тайланд и 
др., участвал е в множество международни конференции. 
Автор е на мо ног ра фия, пос ве те на на ис то ри чес ката по е ти ка на 
бъл гар с ка та лите ра ту ра и на два сборника със статии, пос ве те-
ни на кул ту ра та на пре хо да. Сам или в съавторство е бил ре дак-
тор и съставител на единадесет дру ги колективни научни изда-
ния, пос ветени на ли те ра ту рни, ме дийни и  кул ту рни изследвания 
(три от тях са издадени в САЩ и Германия на английски език), как-
то и на мно жес т во ста тии.  Не го ви трудове са пре ве де ни на ан г-
лийс ки, немски, френски, холандски, рус ки, ук ра ин с ки, пол с ки, чешки, 
ун гар с ки, румънски, сръб с ки и ал бан с ки език. Ръководил е няколко 
международни изследователски проекта.
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Ще започна критичния си коментар си отзад напред, защото последните мнения 
ми се виждат по-лесни за анализ. 

Разбира се, не е възможно всички да станат архивисти – за това се иска освен 
вкус към документа, внимание и търпение, също и определена квалификация. 
Следователно масовата публичност винаги ще формира мненията си в състоя-
ние на непълна информация и чрез експерти посредници, без някога да познава 
архивите в тяхната цялост. Но дори ако допуснем, че някакви идеални експерти 
са си свършили напълно обективно и безпристрастно (а никой не гарантира 
това) цялата черна работа по четене, изследване и публикуване и че след това 
са свършили и своята „просветителска” работа по огласяване и популяризиране 
на своите „знания” за архивите, това не решава всички проблеми. Впрочем как-
во ли значи „цялата работа” – да се подсетим, че например в Германия, където 
архивите на ЩАЗИ бяха конфискувани съвсем в началото на промените, веднага 
след атаката на сградата на ЩАЗИ, все пак тайните служби успяха да унищо-
жат 10% от тях – каква ли част от документацията на ДС е унищожена у нас? 
А колко процента са били прочистени и фризирани за предстоящия процес на 
поетапно, закъсняло „отваряне”, което дава порция след порция на Комисията по 
досиетата? Самите документи, досиетата в архивите, не са никак защитени 
от тогавашни и днешни манипулации, те са непълни, окрадени и полуунищожени, 
дискредитирани публично чрез разни компромати. Не по-малко важно е, че са 
написани на „дървения” идеологико-бюрократичен език на ДС, който трябва да 
бъде преодолян и разтълкуван – а обикновено не знаем как да направим това 
и лесно четем този език като чиста, зла истина. Допълнително документите 
в досиетата са пълни с чиновнически мързел, неосъществени, но пред начал-
ството представени за реални вербовки, работа през пръсти при следенето и 
документирането, симулации и небрежност при събирането и обработването 
на информация, понякога и направо фалшиви, фабрикувани за целите на самото 
ведомство сведения... И като цяло, огромна, ненужна плява от „информация”, 
която не информира за нищо, освен за празното, протяжно безсмислие на тога-
вашния живот на следени и следящи, с имитации пред висшестоящите за отче-
тена планова работа1. 

Така че накратко: досиетата, както и всеки ненадежден документ, не говорят 
сами – те се нуждаят от разни херменевтики: от професионално установяване 
на автентичността, от критическо изследване, съпоставяне с други документи, 
засичане на имена, факти и събития; различни техники на верификация. Но не 
по-малко и от изключително задълбочено, интелигентно и критическо тълкуване 
на странната им реторика, за което, със съжаление трябва да кажа, че българ-

1	 	Фабрикуването	на	невярна	информация	в	досиетата	и	събирането	на	ненужен	баласт	от	сведения	е	крити-
чески	осветено	в	дисидентските	мемоари	–	който	желае,	може	да	си	направи	справки	в	книгите	на	Любомир	
Канов,	Жерминал	Чивиков,	Веселин	Бранев	и	мнозина	други.	Ето	и	един	цитат	от	книгата	на	Бранев	Следеният 
човек,	който	ясно	илюстрира	това:	 „ДоСИЕТо МИ съдържа справки за шест дни, в които съм бил следен от 
сутринта до вечерта. Тези страници са най-противното четиво в цялото ми досие. от тях безмилостно извира 
безцветността, монотонността, посредствеността на човешкия делник по времето на тоталитарния режим... 
Преследвачите естествено са следили само физическото ми движение и затова в техните бележки приличам на 
насекомо, което пълзи в пространството, като сменя често и нелогично посоките си. Следеният така човек се 
превръща в много тъжен мимически спектакъл, защото не се знае в същото време какво мисли или чувства”.
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ските историци, архивисти и изследователи на архивите, с редки изключения, 

обикновено не са професионално подготвени. 

А и най-важно – нека приказките за „обективност” и „научен морал” не за-

блуждават никого: никой не гарантира надпартийността и чистите мотиви 

на тези историци и архивисти, отсъствието на идеологическа тенденция при 

четенето и анализа на досиетата2. В последна сметка, въпреки претенциите 

за „обективност”, при много от експертните прочити на документи, могат да 

бъдат открити същите масови, предпоставени мисловни схеми и скрити норми, 

за които говорих по-горе. Приближаване до истината може да се получи само 

от публичните сблъсъци и спорове на много, различни, дори противоположни 

експертни прочити на архивите, както и от последвали публични дискусии. И пак 

сме там, откъдето започнахме – при предварителните филтри.

* * *

За поколенческото мнение на младите (слава Богу, не го споделят всички, които 

са биологически млади, така че тук говоря за онези, които по-скоро са заели 

идеологическата поза на „млади”, „нови млади” и пр.) ще кажа малко. Това, че 

някакъв проблем „мирише на мухъл”, не го отменя, само го потапя в несправед-

лива забрава – и винаги съществува рискът оттам той да изплува отново. В 

психоанализата това се нарича „завръщане на изтласканото”, само че в случая 

става дума за колективно „изтласкано” от публичното внимание.

2	 Нека	да	направя	една	категорична	забележка,	за	да	избегна	недоразумения.	Естествено,	не	съм	срещу	
четенето	на	архиви.	Напротив,	смятам,	че	колкото	може	повече	хора	трябва	да	го	правят,	че	то	е	част	от	прера-
ботването	на	миналото	и	установяването	на	истината,	от	което	българското	общество	така	много	се	нуждае.	Но	
именно	„част”	–	ще	трябва	да	се	съгласим,	че	четенето	на	архиви	не	е	някакъв	автоматичен	и	привилегирован	
път	към	Истината,	а	с	нея	–	и	към	единствената	морална	Оценка.	То	е	наистина	полезно	само	ако	се	лиши	от	по-
зитивистките	си	илюзии	и	не	затвърждава,	а	проблематизира	и	променя,	стъпка	по	стъпка,	с	бавни	мисловни	и	
интерпретативни	усилия	предразсъдъците,	с	които	е	започнало	(и	трябва	да	отбележа,	че	макар	и	малко,	сред	бъл-
гарските	историци	и	архивисти	има	хора,	които	правят	тъкмо	това).	Но	това	–	нека	да	признаем	–	го	практикуват	
малцина.	Повечето	български	архивисти,	които	познавам,	са	развили	гилдийно	високомерие	–	те	са	убедени,	че	
като	разлистват	досиетата,	едва	ли	не	„пипат”	непосредствено	истината	–	и	на	тях	единствено	са	им	ясни	нещата.	 
В	моите	 очи	 „идеалната	 схема”	 на	 движение	 към	 истината	 по	 тези	 въпроси	 би	 изглеждала	 така:	 мнозина	
експерти	(архивисти,	историци,	разследващи	журналисти,	други	учени)	четат	архивите,	водят	експертни	дис-
кусии,	 публикуват	много	 най-важни	 документи.	 Публикуваните	 вече	 документи	 се	 подлагат	 на	 внимателно	
четене	 и	 от	 други	 специалисти,	 експерти	 по	 интерпретация	 –	филолози,	 езиковеди,	 реторици,	 специалис	ти	
по	 close	 reading,	 политолози,	 културолози.	Но	 чете	и	широката	публика	–	 всичко	 това	поражда	просветени	
публични	 дискусии,	 в	 които	не	 се	 цели	манипулация	на	 общественото	мнение	 по	 партийни	причини,	 а	 те-
жест	 на	 аргументите	 (когато	 е	 необходимо,	 в	 тях	 се	 намесват	 и	 експерти).	 Така	 натрупаният	 постепен-
но	мисловен	капитал	води	до:	1.	Ревизия	на	практическите,	интуитивни	оценки	и	бавно	създаване	на	нов	
нормативен	 консенсус,	 съгласие	 на	 общественото	 мнение,	 подобно	 на	 изработеното	 за	 нацизма	 и	 прес-
тъпленията	 срещу	човечеството.	2.	 Това	променено	обществено	мнение	 упражнява	натиск	върху	изпълни-
телната	 и	 съдебната	 власт,	 които	 въвеждат	 нови	юридически	 норми	 (лустрация	 или	 пълна	 амнистия	 и	 пр.) 
Това,	 разбира	 се,	 е	 лична	 утопия.	 За	 нея	 можем	 да	 кажем	 само	 като	 Боян	 Пенев,	 „Да	 бихме	 мог-
ли!”.	 Това	 е	 прословутият	 финал	 на	 неговата	 статия	 Нашата интелигенция	 (Златорог,	 5,	 №	 1,	 1924). 
А	за	истинското	четене-разбиране-формиране	на	мнение	и	присъда	–	на	архиви	или	на	каквото	и	да	е	дру-
го	–	 са	нужни,	 както	винаги,	 още	много	неща.	На	първо	място	капацитет	 за	мислене,	 воля	 за	разбиране,	
инструментариум	на	интерпретацията	на	 „дървения	език”,	 категории	на	политическия	и	морален	анализ...	
И	както	видяхме,	неизбежно	и	автоанализ	на	самия	четящ.	На	трето	място	–	публични	дискусии,	сблъсъци	
на	мнения,	експертни	и	не.	На	четвърто	място	–	постепенно	изработване	на	поне	донякъде	консенсуална	
публична	оценка,	която	постепенно	да	става	навична	и	очевидна	–	така,	както	това	е	станало	с	оценката	на	
нацизма	и	фашизма.
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Известни са ми възраженията на Ницше за вредата от много история за витал-
ните сили на живота: но те са писани преди големите катастрофи на ХХ век – 
войните, Холокоста и тоталитарните режими, които въведоха нови понятия за 
памет, за преработване и преодоляване на миналото, за работа на колективна-
та памет (в смисъла на Trauеrarbeit), във връзка с нов тип престъпления, патент 
на XX век, неподлежащи на забрава и давност (те и до днес карат държавни 
глави да коленичат и да се извиняват). 

Но дори да загърбим тази проблематика, младите ще имат още два проблема, 
собствено генерационен и чисто кариерно-технически. Първо, неразрешеният 
въпрос (за ченгетата, доносниците, досиетата и пр.) им пречи да общуват със 
собствените им „стари” – и създава нечувана поколенческа пропаст. Желаят ли 
я те наистина? Пращат ли с лекота всички „моруци” автоматично в забравата, 
изключват ли ги от ероса на съвременния живот – и може ли животът да се 
мисли чрез линеарен поколенчески прогресизъм и люшкащи се маниашко-фенски 
култове от едно към друго ново, към по-ново, към още по-ново и пр. (докато 
дойдат още по-млади, които самия теб те карат да се чувстваш „морук”?). от 
позицията на моите години това ми се струва твърде лекомислено и непред-
видливо, освен това заплашено от разни биологически парадокси3. И днешните 
млади хора, както всички други преди тях, имат бащи, майки, дядовци, баби, кои-
то понякога обичат, а от време на време дори им се иска да разберат – струва 
ми се, че даже само заради това би следвало да се запитат защо тези хора се 
палят по този ирационален начин от проблема ДС. 

Ако горният, морален по съществото си аргумент никого не е убедил, има и 
втори. Той е в техническия проблем на „младите”: ДС не е изчезнала след 1989 – 
обществена тайна е, че в последните 20 години сътрудниците на тайните 
служби доста успешно се реорганизираха, приватизираха сенчести капитали, 
станаха кредитни милионери, създадоха банки пирамиди, дружества, фирми, ве-
риги, холдинги и монополи. Днес синовете и дъщерите им се връщат, образовани 
в престижни университети, със сякаш необременен глобален манталитет – и 
застават на ключови бизнес места в новата икономическа ситуация на Бъл-
гария, изместват другите. За своята кариера младите трябва да се борят с 
настоящето на добре функциониращите мрежи на ДС сътрудниците и техните 
наследници. Така че проблемът с миналото, досиетата, лоялностите и вините 
е свързан, макар и косвено, с най-съвременни проблеми, които дълбоко интересу-
ват всеки млад човек – достъп, равни възможности, кариера – поле на конкурен-
ция, неограничено от тайни лоялности и невидим „човешки капитал”. 

Честността изисква да кажем, че всичко казано не отменя и скритата правда 
в младежкото мнение – нужна е не само памет, нужна е и забрава (т.е. чисто 
пространство за напълно нови, интересни неща, т.е. проветряване, въздух за 

3	 „…Аз	не	съм	съглеждал	иначе	нищо	неестествено	в	борбата	на	„младите”	срещу	„старите”.	Няма	какво	да	
се	прави,	драги	Вазов,	това	е	общ	закон	в	литературното	развитие.	И	литературните	поколения	се	борят	за	
съществуване…”	Това	казва	проф.	Иван	Шишманов	до	Иван	Вазов	в	свое	писмо	до	него	от	1919	г.	Същият	
Вазов	обаче	се	изхитрява	някак	да	не	се	съобрази	с	биологическите	и	литературни	„закони”	и	да	надживее	по-
младите	поколения	–	и	четворката	от	„Мисъл”,	и	доста	от	младежите	символисти,	загинали	във	войната.	Дали	е	
злорадствал?
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дишане, чист от прахоляка на миналото). Въпросът е, че не знаем пропорцията, 
а няма да я научим с тотално игнориране на миналото и модно life style отвраще-
ние (или игрово-подигравателна пазарна соцносталгия, все едно) спрямо борбите 
на бащи и дядовци. И пак стигаме до необходимостта от избор, мислене, анализ, 
неоставане при стереотипните масови мнения.

* * *  

„Шпионско-героическия” стереотип за „хората на сигурността” не възнамеря-
вам да разгледам, той не ми се вижда сериозен и масов, по-скоро е манипулатив-
на автоидеология на самите служби, в която и собствените  сътрудници не 
вярват истински (препращам към книгата на Александър Андреев4). Нормализи-
ращото мнение беше разгледано като частен случай на „Не съдете, за да не бъ-
дете съдени” за интересуващите се от историята на понятието „нормалност” 
(тук препращам към моето съчинение The Oxymoron of Normality5). 

Що се отнася до мнението „не отваряйте архивите”, за него просто е късно. Те 
са отворени (и то, както си спомняме, под тежък обществен натиск, с продъл-
жителни публични, парламентарни и ведомствени борби, много скандали заради 
компроматното им използване и пр.). Макар самото отваряне също да е манипу-
лативно, компроматно, на части и мъчителни порции, с неясен ефект6. Но вече 
няма как – ще трябва обаче да се справим с тази ситуация, от няколко години 
закрепена законодателно и вече променила българската публичност, довела и 
до преосмисляне на много близки частни отношения, до лични трагедии, до нови 
опити за манипулация и пр. 

освен това, позволявам си да смятам подобни мнения – при това и на двата 
полюса – „не отваряйте архивите”, или обратно, „отворете и прочетете всич-
ки архиви, веднага, тук и сега” – за скрито нарцистични. Те са толкова нере-
алистични в практически план, че всъщност са по-скоро реторични жестове, 
повече самохвалства и бягства от реалните проблеми, отколкото обмислени 
програми за политическо действие. Публично оповестеното радикално желание 
да са забрави като цялост или обратно, да се осъди като цялост, не постигат 
нищо повече от саморекламата на говорещия, всички, включително онези, които 
заявяват тези желания, знаят добре, че те не са нещо лесно изпълнимо. Така 
че си позволявам да ги смятам за инфантилни, романтико-утопични, вътрешно 
противоречиви – т.е. практически невъзможни. В последна сметка и пречещи 
(защото ги дискредитират със своя привиден максимализъм) на реалните прак-
тически усилия по отваряне на досиетата и преработване на тежкото минало, 
скрито в тях. 

4	 Заговорът	на	шпионите.	С.,	Дойче	Веле-Атлантис,	1999.
5	 Eurozine,	04.01.2008	http://www.eurozine.com/articles/2008-01-04-kiossev-en.html
6	 Ще	си	позволя	да	направя	паралел,	който	на	мнозина	ще	им	прозвучи	кощунствено:	отварянето	на	досие-
тата	(по	начина,	по	който	беше	направено	в	България,	а	той	май	е	всеобщ	в	Източна	Европа,	като	изключим	
Германия	и	също	Албания,	където	още	не	са	отворени)	всъщност	напомня	употребата	на	СРС-тата	–	не	е	ясно	
дали	принасят	само	полза,	защото	може	да	бъдат	внезапно	манипулирани	с	други	цели.	
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* * *

Впрочем нещо подобно, неизпълнимо и утопично, има и в благородния повик за 
разглеждане на всеки случай поотделно, за пределно контекстуализиране и про-
никване в личните мотиви на всеки един. Микроисторическият подход би могъл 
да избере един или друг конкретен човек и да се задълбочи изследователски вър-
ху съдбата му, включително изследвайки досието му – но дали би могъл да напра-
ви това за 300 души? А за 3000 души или за 30 000 души? Устната история може 
да публикува свидетелства и разкази за живота на много повече частни хора от 
най-различни социални слоеве – но при изследването на събраните разкази и сви-
детелства, колкото по-голяма е бройката, толкова повече ще се губи чисто ин-
дивидуалното, и пак ще трябва се типологизира. А ако пък допълнително трябва 
да се сравнява достоверността на устните разкази в съпоставка с досиетата 
на тези хора и паралелно с това се интерпретират тези разкази от гледна точ-
ка на сериозните биографични изследвания – то обемът на изследователската 
работа ще стане чудовищен и веднага ще редуцира възможния брой изследвани 
случаи. Резултатите от подобни интердисциплинарни изследвания обикновено са 
силно специализирани и трудно вършат работа като публични аргументи: пред-
полагам, че онези които искат „всеки един случай” да се решава конкретно и 
поотделно, не знаят, че всъщност предлагат дълга изследователска процедура, 
траеща години, подобна на следствие и съдебен процес за десетки хиляди хора. 
Не се и досещат, че бедното българско общество и слабичката българска наука 
нямат нито човешки, нито финансови ресурси за това. А освен всичко друго, то 
би приличало на някаква обсесия с миналото – за да разбере истински контекста 
на един чужд живот, един изследовател (биограф, историк, литератор или друг) 
трябва да работи години наред. Можем ли да прикрепим по един внимателен би-
ограф към всеки един сътрудник, към всеки един доносник, дори към всяко дори 
само заподозряно „картонче”? А и какво ще гарантира добросъвестността, 
обективността и незаинтересоваността на тези своеобразни „роби” на един 
чужд живот? отведено до своя максималистичен предел, това граничи с лудост, 
напомняща прочутата географска карта, за която говори Фуко, която била тол-
кова детайлна, че точно покривала цялата територия7. 

* * *

Стигам до случая, който е най-труден за анализ: „демонизацията” на сътруд-
ници, доносници и ченгета. Впрочем изразът „демонизация” не е на тези, които 

7	 Отново	 се	 налага	 да	 направя	 уговорки,	 за	 да	 избегна	 недоразуменията:	 не	 съм	 срещу	 внимател-
ните	 контекстуализации,	 нито	 срещу	 „прецедентния”	 подход	 –	 както	 ще	 се	 види,	 накрая	 отново	 сти-
гам	 до	 него,	 той	 е	 единственият	 път.	 Само	 съм	 срещу	 техните	 утопични	 и	 лесни	 радикализации,	 отна-
сянето	 им	 до	 „всички”	 ченгета,	 сътрудници,	 доносници,	 заподозрени,	 които	 не	 помагат,	 а	 пречат	 на	
реалните	 усилия	 по	 разбиране	 на	 един	 или	 друг	 човек,	 един	 или	 друг	 контекст.	 Трябва	 да	 се	 примирим	–	
до	 едни	 животи	ще	можем	 да	 се	 приближим	 истински,	 до	 други	 –	 по-малко,	 а	 трети,	 огромната	маса,	ще	
трябва	 да	 мислим	 и	 преценяваме	 типологически.	 А	 за	 това	 трябват	 мисловни	 и	 морални	 инструменти. 
Ако	на	някого	от	„заподозрените”	тази	обобщена	перспектива	не	се	харесва,	то	нека	започне	да	пише	изповед	
или	автобиография.	Които	отново	не	можем	да	приемем	за	чиста	монета,	а	ще	трябва	да	четем	критически.	А	
ако	са	прекалено	много	(какъвто	вече	е	случаят	с	мемоарите,	разкриващи	„цялата	истина”	в	България,	дори	
Тодор	Живков	написа	мемоарно	произведение	със	симптоматичното	заглавие	Срещу някои лъжи),	ще	можем	
да	прочетем	само	част	от	тях	и	ще	обобщаваме	и	преценяваме	„индуктивно”,	т.е.	отново	ще	типологизираме.	
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„демонизират”, а на техните противници, които се опитват чрез това ужасно, 
всъщност не по-малко демонизиращо прозвище да осмеят и стигматизират един 
подход, който намират за неприемлив и враждебен (подобен беше и изразът от-
преди 15-ина години „пещерен антикомунизъм”, никой така и не разбра какво му 
е пещерното, първобитното, примитивното, но той изпълни манипулативната си 
роля). онези, които практикуват т.нар. „демонизиране” сигурно биха казали друго 
за себе си – че изпитват морален потрес, погнуса, гняв, възмущение от накър-
нената и невъзстановена справедливост, че за тях в подобно „сътрудничество” 
има нещо немислимо, което прекрачва нормалното и търпимото, и те просто не 
могат да си представят как подобни неща могат днес да се толерират и „нор-
мализират” и пр. (в най-краен случай най-откровените от тях биха признали, че 
може би има и малко желание за отмъщение, но кой пък знае дали то не е по-скоро 
желание за справедливо възмездие?). Все пак честният наблюдател не може да 
не се забележи, че в тяхната риторика наистина се промъкват доста „демонизи-
ращи” метафори – „борба в астрала между доброто и злото” (израз на един син 
писател от времето на „Града на истината”) или например цитираният по-горе 
„пакт с дявола” е израз, взет от изказване на реален човек, при това доста споко-
ен историк и архивист. Пък и „погнусата” и „потресът”, които непрекъснато се 
промъкват в реакцията на „демонизаторите”, не могат лесно да бъдат приравне-
ни към каквито и да е рационални аргументи относно справедливото и несправед-
ливото: те твърде много приличат на спонтанни, ирационални, дори почти телес-
ни реакции на отвращение от нечистото, а не на морални аргументи за вината. 
Самият по-горе цитиран въпрос „ти говориш ли си с мене (след като знаеш, че 
съм бил доносник) или не” всъщност признава, че поне за част от общественото 
мнение сътрудничеството „със силите на Злото” (да приемем за момент тази 
„пещерна” реторика) е сякаш непоносимо опозоряващо петно, което не може да 
бъде изтрито – и прекъсва общуването; всички познаваме хора, които, справедли-
во или не, просто задраскват за себе си своите познати с доносническо минало. 

Какво тогава да правим с доста разпространените „заклеймяващи” оценки – 
както и с тяхното не по-малко страстно отричане? Как да ги мислим сериозно 
и с уважение, без непременно да изпадаме в едната или другата крайност, как 
да рационализираме тяхната ирационалност, без предварително и лесно да я 
контрадемонизираме и отричаме правото  да бъде една от наличните практи-
чески норма на поведение? 

Бъркотията налага да направим едно (по необходимост повърхностно, поради 
малкото място) културно-историческо отклонение – за разликите между понятия 
като оскверняване, опозоряване, срам, грях и вина. Вината е модерна категория, 
което най-ясно личи в юридическото понятие за вина – за нея логиката на право-
то мисли строго формализирано и квантифицирано. Трябва да се установят фа-
ктите, да се докаже точният състав на престъплението и чак най-накрая да се 
отсъди адекватно наказание, което точно, количествено, съответства на точно 
присъдената вина. След излежаването на присъдата му престъпникът се счита 
оневинен и от гледна точка на правото вече не е престъпник – т.е. приема се, 
че след определено „наказателно количество” (например брой години в затвора, 
глоба с определен размер и пр.) той вече е изкупил напълно вината си, не е прес-



130

Етико-философски дебат

тъпник вече. Макар модерната моралната оценка на едно или друго нарушаване на 
практическите норми да е далеч от подобна юридическа формализираност, тя по 
принцип се стреми към нещо подобно – допуска и изисква рационални доводи за раз-
граничаване на различните вини, макар и много по-неясно, объркано и несъвършено. 

За сравнение – нищо освен тайнството на изповедта, божията милост и все-
опрощаваща любов не може да изкупят религиозната „вина” – греха. опитът 
греховете да се изкупват формализирано и количествено, по преценка на земна 
инстанция (Католическата църква, чрез индулгенции), е и една от причините, 
довели до Реформацията и религиозните войни – толкова много се съпротивлява 
категорията „грях” на квантифициране и рационализиране. 

от своя страна архаичното престъпване на определено табу в магическите пле-
менни култури има вече съвсем малко общо с модерната вина. То, на първо място, 
не е морален проблем – не се мисли в рационалните категории на доброто и злото, 
справедливото и несправедливото, а в пракатегориите на чистото и нечистото: 
престъпващият табуто се омърсява и осквернява, той не е престъпник, той е гну-
сен, непоносим – просто скандал в космическия ред на тази култура и затова не е 
възможно да бъде изкупен или наказан и оневинен с точно отмерено наказание. Той 
трябва да бъде магически неутрализиран – унищожен, контраомагьосан или прого-
нен, или пък да бъде „очистен” с аналогични магичес ки процедури. 

Забележителното е, че дори в модерната културна ситуация, в която живеем, има 
реликти на архаична „оскверненост” – и то в сърцето на модерната идея за вина. 
Това най-ясно личи от факта, че определени престъпления, за разлика от други, 
„обикновени” – например отцеубийство, майцеубийство, педофилия и пр. – са не 
само престъпления, които изискват справедливо юридическо наказание и морална 
присъда от общественото мнение. Те са и доживотни, неизкупваеми с нищо стиг-
ми, които витаят отвъд правото и отвъд морала, както и отвъд онова, което е 
прието да се говори публично – те са юридически забранени, морално ирационални 
и „политически некоректни”. Педофилите, както е известно, допълнително биват 
наказвани в затвора по самоинициатива на други затворници – в случая „съдии” 
са престъпниците, които не съблюдават нито модерното правосъдие и негова-
та квантифицирана вина, нито просветеното обществено мнение, а упражняват 
колективно древно отмъщение върху „позорните” педофили чрез мъчения, поруга-
ване, сексуален тормоз, брутални унижения и пр. архаични, отречени от съвремен-
ното право и морал похвати. И тук не става дума само за педофилите, а за всички 
различни стигматизиращи крайности на човешкото. 

И странното е, че доносничеството8 присъства сред тях като надисторическа 

8	 Важно	е	да	се	разбере,	че	когато	 говорим	за	 тази	всеобща	скрито-архаическа	реакция,	не	 говорим	за	
първоначалния	акт	на	подписването на декларация за сътрудничество,	а	за	онова,	което се случва след това,	
за	самия	акт,	или	по-добре,	 „процес	със	свито	сърце”	на	конкретно	донасяне,	за	битовото	предателство	да	
описваш	живота	на	други	без	тяхно	знание.	За	потресаващата	подлост	да	издаваш	регулярно	не	непременно	
тайните	и	идеологическите	прегрешения	на	следените,	а	просто	интимността	и	очевидността,	самата	и	един-
ствена	светая	светих	на	техния	–	непринадлежащ	ти	–	живот.	Вероятно	това	най-добре	може	да	се	илюстрира	
с	историята	на	един	български	интелектуалец,	който,	притиснат	от	ДС,	бил	принуден	да	подпише	декларация	
за	сътрудничество.	Но	две	седмици	след	това,	когато	му	се	наложило	практически	да	пише	първия	си	донос,	
той	отишъл	при	разработващия	го	офицер	и	казал:	„Не	мога	да	направя	това”.	Какво	ли	е	чувствал	и	защо	е	
рискувал,	след	като	много	добре	е	знаел	какво	го	очаква?	
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универсалия, която надскача проблемите на тоталитарното общество и него-
вите тайни служби и засяга, в разни свои варианти, всички култури и ситуации9. 
И която винаги събужда тръпка на ужас и отвращение. То е особено перверзен 
вариант на предателство – вече не само към конкретен човек, приятел, владе-
тел, жена и пр., с който те свързва лоялност, а и към нещо далеч по-общо, една 
фундаментална съставка на живота: неговата сигурност, очевидност, спокойна 
„отвореност”, предателство към откритостта. Със своята скритост, донос-
ничеството удвоява ясния живот и така унищожава неговата спокойна очевид-
ност, създавайки шизофренното усещане, че не знаеш дали живееш наистина, 
дали не си само кукла (Спомняте ли си за ужасната метафора „кукловодите”? 
Впрочем манипулацията с кукли, която трябва да въздейства на реални хора, е 
една от най-древните магически практики.). Един български поет през 80-те 
беше формулирал това усещане така: „Животът може би е сън – но кой сънува 
моя живот?”. В друго свое съчинение10 разсъждавам надълго по тези въпроси и 
наричам доносничеството, наред с други тоталитарни феномени – живота в 
лъжа, симулацията, невъзможната биографичност и пр. – „престъпления срещу 
всекидневието”, по аналогия със странната юридическа категория, изработена 
след Нюрнберг, „престъпления срещу човечеството”. 

* * *

Накрая ще обсъдя накратко и последната масова схема на мислене (най-малко 
масова всъщност) – че когато говорим за вината на сътрудници и доносници, ви-
ната трябва да се диференцира и степенува. Това изглежда привлекателно, ма-
кар не и лесно. Но все пак можем да си представим как примерно би изглеждала 
една подобна диференцирана морална присъда по нарастваща скала от минимум 
към максимум – онова, което предлагам по-долу, разбира се, не може да има друг 
характер освен на импровизиран мисловен експеримент:

На единия полюс, на минималната вина, биха били само онези, които имат един-
ствено картончета в архивите и не е ясно дали са били сътрудници наистина, 
или е налице само опит за вербовка от страна на службите, който е бил съвсем 
епизодичен или просто се е провалил. 

Една степен „по-виновни” биха били тези, които са подписали декларация за 

9	 „Подслушването”	и	„донасянето”,	както	и	тайните	форми	на	манипулация	на	чуждото	поведение	са	тъмен	
еротически	механизъм	на	трагедийната	интрига	в	пиеси	още	от	римско	време,	и	по-късно	–	от	времето	на	
Шекспир.	Има	го	дори	в	Иванко, убиецът на Асеня	и	обвиненията	срещу	„турски	мекерета”.	Но	съвсем	не	е	
изчезнало	 и	 от	 най-съвременни	 ситуации.	 В	 романа	Добродетелните	 на	Джонатан	 Лител	млад	 националсо-
циалист	(който	по-късно	ще	стане	масов	убиец	и	поддръжник	на	Endloesung	от	СС)	изпитва	истински	ужас	от	
възможността	 да	 стане	 доносник.	 В	 американски	 политически	 трилър	 за	 иракската	 война	 главният	 герой,	
американски	посланик,	каза	на	жена	си,	служител	на	ЦРУ:	„Но	чудя	са	как	издържаш	непрекъснато	да	лъжеш	
хората	в	очите”	(нейния	идеологически	отговор,	свързан,	разбира	се,	със	„сигурността	на	държавата”,	не	го	
помня).	И	пр.,	и	пр.,	могат	да	се	дават	много	примери.	
10	 „Шпионите	дебнат	и	слушат”.	Престъпления	към	всекидневието:	за	патоантропологията	на	социализма,	док-
лад	на	конференцията	„В	чест	на	Клод	Льофор.	Тоталитаризмите	на	XX	век	в	сравнителна	перспектива.	Новите	
реалности	променят	ли	старите	понятия?”,	Дома	за	науки	за	човека,	София,	27–29	ноември	2009.	Очаква	се	
неговата	публикация	в	разширен	вариант	на	английски	в	холандско	издание,	а	понастоящем	английският	ва-
риант	може	да	бъде	прочетен	на	моята	електронна	страница.	https://sites.google.com/site/alexanderkiossev/
publications.
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сътрудничество, но са се отказали от нея след седмица-две, защото са устано-
вили, че не могат да доносничат. 

Следващата степен на виновност би могла да бъде тази на „псевдосътрудни-
ка”, подписал декларация, избрал си псевдоним, но с безсмислено-обърканите си, 
празни и безполезни доноси на практика е саботирал онова, което е трябвало 
да прави. Това е известно и като „да водиш службите за носа” – твърди се, че 
обикновено вербовчиците сами се отказвали в подобна ситуация и след опреде-
лен период от време сваляли от отчет ненужния сътрудник. 

По-висока степен на вина би имал „добросъвестният сътрудник”, който обаче 
не се престарава и не проявява „самоинициативи”: той пише редовно типови 
доноси, макар и със свито сърце, какво става с тях не го интересува. 

Нататък следват разни варианти на още по-голяма вина: ако си доносничил осо-
бено дълго време (значи доносите ти са били много полезни и си бил ценен таен 
сътрудник). Което почти сигурно означава, че си навредил сериозно с доносите 
си на определени хора, намесил си се трагично в тяхната съдба. По-нататък 
следват други степени – ако освен за информация на ДС си използвал донасяне-
то за свои цели, облагодетелствал си се лично (например съзнателно си вкарал 
някого в лагер, за да вземеш жена му – това е част от сюжета на прекрасния 
чешки филм „Розата на Кавазаки” на режисьора Ян Хржебейк). И пр., и пр. 

В подобен мисловен експеримент има разни проблеми, като първият от тях е 
свързан с това, че реалната морална оценка, която практически функционира 
в обществото, не е и не може да бъде така ясно „разграфена” на степени и 
категории, както юридическата. Тя (както ми каза един юрист, с когото се 
консултирах), е по-скоро плавно преливаща се, не е така поделена на „кванти” 
и „стъпки” – ясно отграничени, дискретни степени и категории – като юриди-
ческата. В практическото морално отсъждане има, разбира се, диференциране, 
но то не може така ясно да се квантифицира, вместо категориални класове и 
граници, в него има преливания. 

остават мъчителни въпроси: как тогава да диференцираме практически и ако 
правим подобна диференциация, дали тя ще бъде общосподелена, или ще я пра-
ви всеки за себе си? Схематичната класификация, която предложих, има тъкмо 
този дефект – тя е индивидуална, импровизирана и няма шанс да стане всеобщо 
споделена, друг би предложил друго диференциране, трети – трето и пр. Това 
обаче носи риска да се създаде отново бъркотия вместо ред. 

Има и още нещо. В последната своя степен, диференциращата, рационално-
степенуваща схема, която предложих, престава да бъде такава. Там, накрая, в 
последната възможна степен, се появяват неща, които искаме или не, отново 
отключват извънмерността и чудовищността. Това са казуси, в които се появя-
ва отново морален потрес и погнуса – в които има нещо повече от „отсъждане 
на вина”. Как да назовем такива доносници, които са донасяли за своя най-близък 
приятел? Или за любовницата си, или за своята съпруга? А за своето дете? 



2011 / брой 6 (63)

133

Или за свой незрял ученик, който им е вярвал, следвал ги е в лъжите и им се е 
доверявал, формирайки себе си? А ако се сблъскаме с доносник, чието донасяне 
не е било правено „със свито сърце” поради натиск и тормоз, а със злорадство, 
дори злорадо издевателство, с демонично, радостно усещане за тайна власт? 
Да обясним – не с дълбоко усещане, че вършиш нещо нередно, не дори с нещо 
като рутина и навик да донасяш в продължение на десетки години, а просто от 
чиста злина? Да допуснем, че да донасяш е било твоето тайно, пламенно прак-
тикувано изкуство, че си се опиянявал от скритата в него власт над глупаците, 
които не подозират нищо, самозашеметявал си се от тази власт, от тъмната 
 безпределност? Такъв „пределен доносник”, за когото не знаем дали го има в 
живота, или е художествена измислица (но художествените измислици са обик-
новено „екстраполиращи”, та само довеждат до парадоксални крайности живи 
тенденции), е основният персонаж от пиесата на Жан-Клод Кариер По каналния 
ред11. Но какво да правим, ако се сблъскаме в реалния живот с него, как да му 
отсъдим „диференцирана вина”? 

Това е автопровал на схемата – в нейната последна степен се отключват 
отново нетърпимо отвратителни неща и усещане за архаично, абсолютно зло, 
нещо почти чудовищно, което не може да се диференцира. 

* * *

Тук стигам до въпроса, който зададох в началото, когато коментирах изказва-
нето на пловдивския митрополит. от всичко, което казахме, се получава едва ли 
не неразрешима ситуация – освен разните пренебрежими клишета, в отноше-
нието на българското общество към „ченгетата” и още повече към „доносници-
те” има сякаш конкуренция между три (другите заслужават пренебрежението 
на изследващата мисъл) незаобиколими и изглеждащи еднакво важни и валидни 
оценки, които обаче носят вътрешни противоречия. Неразрешимостта сякаш е 
и в това, че те не просто разделят обществото на три партии, а болезнено се 
конкурират вътре в душата на всеки от нас. 

Първата се състои в опита да се вживеем психологически в ситуацията на оне-
зи, на които се е случило да станат доносници и сътрудници. Какво би било, ако 
ние бяхме на тяхното място, ако не те, а ние сме били подложени на тормоз, 
унижения, натиск на непреодолимата тоталитарна машина, нямаше ли да подпи-
шем декларация за сътрудничество, нямаше ли и ние да пишем доноси? Видяхме, 
че благородно в своя импулс, ако бъде доведено до своя принципен предел, това 
мнение води до унищожаване на каквато и да е диференциация, влече след себе 
си замазващото всеопрощение „всинца сме маскари”. И следват лесни изводи, 
връщащи всички в тинята: биографиите на всички са колаборационистки, да 
си простим взаимно, било каквото било, затваряме страницата на миналото. 
Видях ме по-горе защо това е неморално и невъзможно. 

Втората позиция произтича от моралния потрес, архаичен в произхода си. Кога-

11	 Миналия	сезон	по	инициатива	на	Руси	Чанев	тя	беше	поставена	като	„театър	за	четене”	на	сцената	в	Со-
фийския	университет	с	актьорското	участие	на	самия	Чанев	и	на	Захари	Бахаров.	
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то дори най-склонният за вживяване и отказващ се от лесни присъди индивид се 
сблъска с това, че неговият приятел, любим, учител, ближен е бил доносник, той 
поне за момент изпитва спазъм на червата. Не морално възмущение, а архаична 
тръпка от „нечистота”, която прави всички аргументи невалидни. 

Проблемът тук е, че доведен до „логиката” на своя архаически предел, морал-
ният потрес би възпроизвел чудовищното. Той лесно започва да пропагандира и 
оправдава отвъд-законно и отвъд-морално отношение – както към педофилите 
в затвора или към терористите в Гуантанамо. Но едва ли и най-ударените в 
червата и най-склонните към „демонизиране” днес биха приели ченгетата и до-
носниците да бъдат убивани с камъни. Впрочем има и още нещо, твърде важно: 
моралният потрес не е „обективна”, всеобщо валидна категория. Макар и ис-
торическа универсалия, той не е категорическият императив, задължителен за 
„всички разумни същества” – просто защото пряко произтича от индивидуални-
те перспективи – не всички се потрисат еднакво от едни и същи неща, поради 
различната си близост с доносника12.

Проблемите на третата оценка – опитите внимателно да се диференцира ви-
ната – бяха също внимателно описани. По същество те не са от принципно, а 
от техническо естество, което не им пречи да бъдат много трудно преодолими. 
Лесното и импровизирано диференциране може да възпроизведе хаоса и неясно-
тата, може в своя финал отново да се сблъска с чудовищното. 

И така, какво да правим?

Ще трябва да припомня нещо, което казах в началото: настоящият текст не се 
прави на непременно по-мъдър от вече съществуващите практики, а се опит-
ва да ги изследва, степенува и подреди, да открие автопротиворечията им, 
да обсъди практическата им възможност или невъзможност. Така че мога да 
предложа само несъвършено, практическо решение – и винаги е възможно да се 
предложи нещо по-добро. 

Първото ми предложение: „вживяването” и въобще херменевтиката на това 
защо хората са ставали сътрудници на Държавна сигурност да се остави на: 
1. научната дисциплина на микроисторията за единични случаи, и 2. приватна-
та сфера – т.е. частните инициативи, тълкувания и оценки за масовия случай. 

12	 Нека	да	разиграем	един	мислен	казус:	съпруга,	която	разбира,	че	съпругът	 	е	бил	доносник	и	че	е	донасял	
и	за	самата	нея.	Тя	е	потресена,	никой	отвън	не	знае	какво	 	е,	никой	не	може	да	я	съветва,	още	по-малко	
морално	да	я	задължава	да	прости.	Но	извън	това	семейство	моралният	потрес	придобива	вече	вторичен	и	
малко	реконструиран	характер:	други	хора	не	изпитват	това,	което	изпитва	съпругата,	те	започват	да	се	въз-
мущават	от	това,	че	„съпруг	може	да	предаде	съпруга”,	т.е.	ударът	в	червата,	погнусата,	срутването	на	света	
се	изместват	към	една	значително	по	спокойна	морална	оценка,	възмущение,	което	обаче	няма	онази	лична	
база,	която	има	при	съпругата.	Трета	група	от	хора	биха	могли	да	оценяват	същия	този	доносник	по	съвсем	
друг	начин	–	да	кажат,	да,	наистина	гадно	е	това,	че	е	донасял	за	жена	си,	но	всъщност	нищо	съществено	вред-
но	не	казал	нито	за	нея,	нито	за	другите,	за	които	е	донасял,	той	е	бил	имитатор,	водил	е	ДС	за	носа,	всъщност	
дори	се	е	съпротивлявал,	доколкото	е	можел	и	пр.	С	това	искам	да	кажа,	че	няма	„обективен”	архаичен	потрес	
от	омърсяването,	който	да	се	разпространява	еднакво,	с	някаква	статистическа	дисперсия	по	цялото	обще-
ство	–	той	зависи	от	степента	на	близки	връзки	с	доносника.	Ако	си	вярвал	в	един	човек,	който	ти	е	бил	много	
близък,	усещането	за	оскверняване	е	едно,	ако	си	казваш	„аз	знаех	от	самото	начало”,	то	е	друго	или	съвсем	
го	няма.
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Казано по друг начин, предлагам да се премахне този проблем от публичното 
пространство. Предлагам го, за да не се пропагандира лицемерно „вживяването” 
в „тяхната” ситуация – това вживяване не може да стане колективна норма. 
Емпатията е нещо, което имат право и могат да направят само частни ин-
дивиди, и то без принцип – ако обичат „обвиняемия”,  ако поискат, ако така 
решат, понякога, за период от време, който решат. Но тя не може да се иска и 
да се налага като норма на абстрактно-колективен феномен като обществе-
ното мнение. Нито психологическото проникване в душата на ченгетата, нито 
прошката13 може да бъдат въведени като колективен публичен императив, те са 
редни само като частни решения и частни усилия. Прошката или вживяването 
са интимни актове, които винаги прави конкретен човек. Те са частна, тиха и 
незабележима, съкровена територия: няма въобще защо да бъде обсъждано, нито 
публикувано, освен ако, давайки прошка на някого, не искаме да самохвалстваме. 
Да добавим и очевидното: прошка се дава винаги на конкретен човек, не на соци-
ална категория, и освен това никой не може прощава вместо други хора, защото 
не знае какво им е – тъй като страданието е разпределено неравномерно, най-
предадените, най-страдащите, най-унизените сами си знаят дали трябва или не 
да се вживяват или да простят, дали са в състояние да го направят. А лесното 
препоръчване на всеобщо публично вживяване и прошка намирам просто за евтин 
морализъм на страдалите малко. 

Що се отнася до „демонизирането”, на първо място, трябва да уважаваме пот-
реса на някои хора, без да го възпроизвеждаме публично, иначе ставаме архаични 
мъчители. Публично то е възможно само по един-единствен начин. За да стиг-
нем до него, трябва да се сетим за нещо вече споменато: „оскверняването” 
съществува не като архаична реалност, а по-скоро като някакво архаично ехо 
в модерната реакция, като непреодолим спомен от табутата, но не като днес 
актуално действие на самите табута. Най-ясно това личи, че никой не демо-
низира буквално, а само метафорично14. Там, в игрите със символи, метафори и 
реторики, трябва да бъде търсен и лекът за „демоническото”. Мислими като 
справедливи биха били реакции спрямо „оскверняването” (говоря за публичните, 
не за частните), които, също както неговата символична мръсотия, да бъдат 
символични, без да бъдат отвъд закона и цивилизационните норми. 

Примери? Вече споменах, че за извънмерни престъпления държавни глави офи-
циално се извиняват. Защо да не си представим – колко приятна е тази мисъл, 
макар и да знаем, че това никога няма да се случи – публичен ритуал, в който 
шефовете на Шесто управление от името на всички официални, неофициални 
сътрудници и презрените доносници се извиняват – в уречен ден и час хора като 

13	 Дори	от	религиозна	гледна	точка	на	човека	не	е	дадено	–	не	само	да	съди	(за	да	не	бъде	съден),	но	и	да	про-
щава	на	групи	от	хора	(за	да	си	гарантира	така,	че	ще	бъде	опростен	и	той	самият).	За	истински	религиозните	
последната	прошка,	подобно	на	последната	присъда,	принадлежи	единствено	на	Бога.
14	 В	своята	книга	Живата метафора	Пол	Рикьор,	следвайки	важни	семантични	теории	на	метафората,	казва,	
че	в	нея	има	имплицитно	сдвоени	две	противоречащи	си	твърдения	(ако	се	казва,	че	„а”	е	„Х”,	например,	че	
„Ахил	е	лъв”	или	„доносникът	е	чудовище”,	то	едновременно	с	това	се	и	подразбира,	че	„Ахил,	разбира	се,	не	
е	лъв”,	„доносникът,	разбира	се,	не	е	чудовище”.	Само	тази	втора,	подразбираща	се	негация	позволява	на	
първото	твърдение	да	има	своя	реторичен	ефект:	само	така	над	„Ахил”	ще	витае	лъвското,	а	над	други	–	чудо-
вищното,	без	това	да	създава	реалности.	
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генерал Цвятко Цветков, Димитър Иванов и пр. коленичат на централен площад 
в София, Пловдив, Варна, Русе и пр., заравят глава в прахта и искат прошка? Ма-
кар това да е практически и балкански невъзможно, то би било справедливо. Или 
не – „справедливо” не в случая точна дума – би било очистващо. Защо да не си 
представим игрова публична акция за натиск и подигравка върху хора като тях? 

Има и други, малко по-реалистични възможности за символно очистване – напри-
мер чрез фестивал, на който не шефовете, а противниците на Шесто осквер-
няват символ, например чучело на Доносника. Носят го на пародийно шествие, 
осмиват го, препикават го, ако трябва, накрая го разкъсват или запалват. Ще 
кажете, че това е детинско. Но би могло да бъде не по-малко ефективно от 
прочутото „Кой не скача е ченге!” отпреди 15 години. А и далеч по-добро от 
пребиване с камъни или назидателно заклеймяване едно към едно. 

Добре е, че освен този въображаеми начини за очистване има и един, който е 
реален и вече функционира. Говоря за изкуството и за важни произведения за/
срещу онази епоха и нейните доносници. Да се поучим от тях например от инте-
ресния, макар не без дефекти, немски филм „Животът на другите”. Там главният 
герой е редови офицер от ЩАЗИ, който подслушва битовия и любовен живот 
на дисидентско семейство от интелектуалци, скрит на тавана със съответ-
ната подслушвателна уредба. Но вместо да занесе събраните записи, където 
трябва, офицерът (сам самотен, с провален живот) се вживява в интересния, 
пълноценен живот на своите жертви, започва да чувства в себе си тяхната 
любов и омраза, драматизма на техните конфликти, накрая се идентифицира 
с тях. И неусетно за самия себе си застава на тяхна страна (а аз бих казал, 
че застава и на страната на „открития” живот и унищожава неговия двойник) 
и предава своите задължения – унищожава записите, подменя ги, на практика 
прикрива „враговете на социализма”. Разобличен от други ЩАЗИ сътрудници, 
той е разжалван и пратен да разлепва и обратно да залепва пликове (на следе-
ната от ЩАЗИ частна кореспонденция) – но интересното е, че във финала си 
филмът го реабилитира, обявявайки го за „Добрия човек” (другият главен герой, 
следеният писател, разбира какво е направил сътрудника на ЩАЗИ и пише роман 
с такова заглавие за него). За разлика от този персонаж (образ на официален 
щатен сътрудник на тайните служби, т.е. на човек от другия отбор, враг, на 
който е даден шанс обратно да стане човек) във филма „чудовищният доносник” 
има съвсем различна съдба. Жената на главния герой се оказва таен сътрудник, 
донасяла за него и за най-интимните им планове, дори физически спала с онези, 
които са наредили да ги следят. Филмът не  прощава. В една драматична си-
туация, в която се разкрива потресната истина, тя се разпада психологически 
и хуква почти в несвяст по улицата и тук – deus ex machinа! – бива прегазена 
от случайна кола. Т.е. за разлика от наградата на „добрия човек”, която филмът 
парадоксално връчва на официалния офицер от тайните служби15, тук той не 
отменя наказанието. Но предпочита да го остави на случайността (съдбата?) 
– нито на саморазкаянието, нито на моралната преценка на хората. 

15	 Впрочем	това	в	Германия	породи	много	дискусии	–	имаше	твърдения,	че	не	е	имало	и	един-единствен	слу-
чай	в	ЩАЗИ	за	офицер,	подобен	на	този	във	филма,	че	той	е	напълно	нереалистична	романтическа	измислица	
на	сценариста	и	режисьора	Флориан	Хенкел	фон	Донерсмарк.	
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Така, според мен, трябва да постъпим и ние. Все едно дали вярваме или не, че 
сред ченгетата има и добри хора: да оставим наказанието на престъпилите 
табуто срещу интимния свят на всекидневието на съдбата и публичните ри-
туали, на чисто символните убийства. Или който иска това – на надлични сили. 
Практическа препоръка – ако ви се обади такъв човек и ви пита „ти говориш ли 
с мен”, затворете телефона. Ако пък решите да го заговорите, никога повече 
не му споменавайте за миналото. Е, ако можем да направим и софийски карнавал 
за изгаряне на чучела, ще стане и весело, а и младежта ще се радва на купона, 
а миналото няма да е само мухлясало. 

Впрочем екзорцизмът чрез изкуство в България е започнал и има интересни про-
изведения, които го осъществяват. Те заслужават самостоятелна дискусия, но 
тук ще спомена само едно, което ми се вижда много важно: романът Цинкограф 
на Владислав Тодоров16. За разлика от Животът на другите този роман кара 
своя рамков герой доносник (наричам го рамков, защото с него започва сюже-
тът, той отключва света на романа) да се самоубие от разкаяние заради лъжа-
та на своя двойствен живот. Тази хипербола (в досегашния български живот не 
знаем такъв случай) е последвана от други и други, които постепенно раздуват 
българския проблем с ДС, ченгета и доносници, а и самия проблем с истината, 
лъжата и моралната оценка на предишния двойствен живот до абсурдно-смеш-
ни предели. оказва се, че рамковият герой е напразна жертва, тъй като е бил 
вербуван от някакво фалшиво ДС. Уволнен офицер се е изхитрил и е присвоил 
възможностите на своята служба, организирал е свое частно Шесто управле-
ние – т.е. той е приватизирал не друго, а самия „чудовищен” ресурс на следене-
то и доносничеството, куфарчето с тайната информация. И този фалшив агент 
дълго време вербува доносници, които не знаят, че са фалшиви – естествено че 
самоубийството на един от тях от разкаяние, а с него и проблемът за истина-
та започват да изглежда жалко-смешно. Но романът не спира дотук. Теорията 
на конспирацията е удвоена, утроена и учетворена – постепенно се оказва, че 
не само този двойствен офицер, не само квазидоносниците, които той е „вер-
бувал”, дори не само преходът от 1989 г. са с двойно дъно. В нарастващата 
си издевателска пародийност – и без чувство за мяра! – романът удвоява клю-
чови български събития и исторически персонажи, едва ли не цялата българска 
история се оказва фалшива, пълна с двойници и фалшиви огледала, с незнайни 
и смешно-глупави, самообезсмислящи се конспирации, които обаче подменят ка-
ноничния исторически смисъл и на събития, и на герои, и на оценки, втъкват 
им друг „тайнствен” смисъл, карат читателя да си мисли, че нищо никога не е 
знаел за България. Т.е. мотивът за „двойния живот” е така мащабно дадаисти-
чески разигран от Вл. Тодоров, че накрая самата фигура на двойствеността – 
онова, което ни мъчи толкова много, което води до теории на Конспирацията и 
което от време на време потресно ни удря в червата – се разпада в абсурди и 
издевателства. Във финала вече нищо не се оказва автентично, а тотално ква-
зиченгарският квазибългарски свят, създаден от романа, придобива чудовищна 
непоносимост. Но чудовищното има и съвсем смешни измерения – цялата мно-

16	 Този	роман	има	разни	художествени	прекомерности	и	дефекти,	които	тук	няма	да	коментирам.	Но	той	има	
концептуален	замах,	който	е	рядкост	за	българската	литература.	
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гостепенна конспирация се разпада от едно криминално „ужилване” (във финала 
дребен мошеник премята цялото ДС). 

* * *

Ако все пак трябва да предложа някакви практически, несъвършени везни за пуб-
лично отсъждане на тези въпроси извън споменатите символични или художест-
вени реакции, това все пак би следвало да бъде стремежът за диференцираната 
оценка. Казвам това с ясното съзнание за всичките  анализирани по-горе не-
съвършенства – импровизираност, провизорност, непостижима всеобща валид-
ност, опасност от бъркотия вместо ред, провал при екстремните, чудовищни 
случаи. Въпреки това усилието да се диференцира вината продължава да ми се 
струва не само най-малкото зло, но и единственото достойно възможно поведе-
ние. Ще изброя няколко причини. 

Бъркотията, която може да възникне при опитите да се разграничи и претегли 
индивидуалната вина, е все пак по-добра от тинята на блудкавите призиви за 
всеобща прошка, от леността на забравата или от демонстративната, публич-
но провикваща се17 демонизация. Може би никога няма да се стигне до окончате-
лен резултат – общовалиден и фин диференциращ критерий, който да задоволи 
всички. Но в самия процес на „търсене разлики” между различните хора и техни-
те несъвпадащи мотиви и обстоятелства на живота има нещо морално, правил-
но и достойно. То е в уважението към сложната интимност на чуждия живот, в 
естествената презумпция за невинност и в опита за разбиране как се е случило 
всичко. Воля за „справедливост”, която не е внимателна и иска всичко да стане 
бързо, веднага, с един замах (по моделите „да простим, да забравим” или „всички 
ченгета под ножа”!), е воля без усилия – а това значи и без личен залог. Затова 
ми изглежда инфантилна и подозрителна в лесния си черно-бял есенциализъм. На 
всеки, който съди така – на едро, бързо, лесно, агресивно – трябва да му бъде 
припомнено, че той самият не би искал да бъде съден по този груб и едър начин, 
ако би имало за какво да бъде съден. Но самият конформистки живот в тота-
литарното общество прави така, че винаги има за какво – повече или по-малко. 
Казано накратко – везната ми се струва нещо далеч по-добро от „чудовищата” 
и „милите хора”.

Видяхме още, че в своите екстремни, чудовищни случаи диференцираните оценки 
се провалят. Но видяхме също така, че ефектът на моралния потрес („чудовищ-
ното”) е резултат не от гражданска, а от лична връзка – близка, роднинска, 
любовна, приятелска, интимно-интелектуална. Ако е така, то там е и мястото 
на заклеймяването, а не в публичното гражданско пространство. Само конкрет-
ни хора могат да обвинят други конкретни хора, че те са гнусни, чудовищни 
мерзавци: обществото и публичността не бива да правят това. Те трябва да 
изолират не-модерните, чудовищни реакции в сферата на частното (но там се 
допускат само думи, реалните издевателства са забранени и преследвани от 

17	 Трябва	да	сме	внимателни:	едно	е	моралният	потрес,	„ударът	в	червата”	–	това	е	лично	преживяване.	Съв-
сем	друго	е	публичното	поведение,	в	което	моралният	потрес	се	взима	на	реторическо	въоръжение	за	опреде-
лени	цели.
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закона) или в сферата на символното (изкуство, игрови публични ритуали на 
осмиване и пр.). 

По друг, но сходен повод Хана Аренд пише: С разгрома на нацистка Германия бе 
затворена една от многото страници на историята. В този миг за пръв път 
стана възможно човек да огледа съвременните събития с безпристрастието на 
историк и политолог, да се опита да вникне в онова, което се бе случило, и да се 
опита да го изрази – все още не sine ira et studio (без гняв и пристрастия), а с мъ
ката и болката на преживяното, пораждащи известна склонност към прискърбие, 
но и без предишната безмълвна ярост и безсилен ужас. Ако не друго, това беше 
първата възможност човек да си зададе и да разгърне въпросите, с които моето 
поколение бе принудено да живее през по голямата част от съзнателния си жи
вот. Какво се случи? Защо? Как можа да се случи?18. Забележителното в този 
пасаж е неразрешеното драматично колебание между sine ira et studio, „мъката 
и болката на преживяното” и „предишната безмълвна ярост и безсилен ужас”. 
Личният пример на Аренд показва, че внимателната публична оценка започва 
от автодиференцирането в сложния възел от чувства на този, който съди. И 
този труден опит за вътрешно разграничаване и справяне с възела от чувства 
е по-важен от разните объркващи схеми, с които бихме могли импровизирано да 
класифицираме вината на другите. Той е първата стъпка по преработването на 
чудовищното вътре в нас и превръщането му в цивилизовани граждански норми 
и в желание за споделено разбиране (което не значи опрощение).

И нещо последно. Ако не е възможно да се прочетат контекстуално, внимателно 
всички досиета, то все пак е възможно да се прочетат много внимателно някои 
от тях. Практически е неизпълнимо да се докоснем непосредствено до „истина-
та” на милиони човешки животи „в лъжа”, но можем да обсъдим знакови случаи 
и ключови фигури. Техните биографии на страдали или причинили страдание, на 
устояли или рухнали хора, могат да бъдат модели за мислене и преценка на ос-
таналите. Всъщност единствените относително валидни публични норми биха 
могли да се изработят по този начин – чрез прецеденти и дискусии върху преце-
денти. При съизмерването на прецедентите – винаги контекстуализирани, вина-
ги преценени индивидуално! – ми се струва вече възможно реалното отсъждане 
и публично диференциране на вините. останалите ще ползват тези образци и 
модели за други дискусии – в частен кръг или пред съвестта си. 

Тези ключови и знакови фигури обаче не могат да бъдат обсъждани и дискутира-
ни без тяхно съгласие и участие. За разлика от съда, който призовава виновника, 
тук е необходима инициатива на самия виновник (или невинник). Нищо не може 
да се случи без искрен разказ от негова/нейна страна, без желание той или тя 
самите да поставят живота си на везните на публична дискусия. Другото би 
било ужасен вариант на „другарски съд”. Е, какво би станало тогава, ако тези 
фигури не желаят да се дискутира миналото им? Или публикуват манипулатив-
ни мемоари, в които обявяват заканително, че „ти си следващият”? Или нагло 
заявят „не ме е грижа”, „пет пари не давам”? Или публикуват безсмислено-аб-

18	 Аренд,	Хана.	Тоталитаризмът.	Прев.	от	английски	Ирина	Васева.	С.,	Панорама,	1993,	с.	5.
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страктни псевдопокаяния за „безредния ред” на миналото общество, зад които 
прозират други цели? Тогава публичното мнение има право да съди самия отказ, 
самата манипулация, самата псевдоизповед и да осъди, че те са воля за про-
дължаващ „живот в лъжа”, неуважение към миналото и провалените животи на 
хиляди други хора. 

Досега ми е известен само един български случай на поставяне на сложна и про-
тиворечива биография на подобна публична везна: Следеният човек, „спомените, 
породени от документи”, на Веселин Бранев19. Според мен и това не е малко.  
За сметка на това са ми известни доста случаи в които „ключовата фигура” 
реагира нагло, манипулативно или замазващо. Но това не бива да ни отчайва. 

* * *

А в самия финал ще повторя кратко – при разграничаването на вината и прео-
доляване на болката неизбежно става дума за инвестиция на прости неща като 
съвест, време и усилия за разбиране и отсъждане – морални, интелектуални 
и автобиографични. А не на шум. И това важи за всички – „обвиняеми” и „обви-
нители”.

19	 	Бранев,	В.	Следеният	човек.	Спомени,	породени	от	документи.	С.,	Фама,	2007.	
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Владимир Градев

светлиНата На другия живот: 

ети Хилезум

Siehe, ich lebe. Woraus?... 
Überzähliges Dasein 

Entspringt mir im Herzen. 
Rilke, Duiniser Elegien, IX1 

„Виденията на другите момичета са съпрузи и деца, а моите са на заета с пи-
сане ръка. Винаги виждам тънка ръка, много хартия, а ръката пише ли, пише…” 

Ети Хилезум, 27-годишна холандска еврейка, започва своя дневник през 1941 г2. 
Страната  вече е завладяна от хитлеристка Германия. В началото Ети се 
опит ва да продължи нормалното си, малко объркано съществуване на млада 
еманципирана жена, но твърде скоро нацистката окупация ограничава максимал-
но нейното всекидневие3. И днес още прави известно впечатление разкрепосте-
ността, с която живее и мисли, освободеността, с която без сантиментални 
фантазии и чувства за вина говори за своя интимен живот и влечения: „В един 
мъж веднага надушвам какво може да ми предложи той в секса”. Това не премах-
ва обаче нервните смущения, главоболията, потиснатостта. Нещо не върви в 
живота , иска да стане писателка, а е блокирана в писането, чувства, че ду-

1	 „Виж,	живея.	От	какво?...	/	съществуване	с	излишък	/	от	мен	в	сърцето	ми	извира”.	Рилке,	Дуински елегии,	
IX. 
2	 Etty	Hillesum,	Une vie bouleversée,	Paris,	Seuil,	1995.	Всички	цитати	в	текста	са	по	този	превод	на	Het Vers-
toorde leven: Dagboek van Etty Hillesum 1941–1943,	Haarlem,	De	Haan,	1981.
3	 Наложените	антиеврейски	правила	я	лишават	от	правото	да	работи,	да	влиза	в	 театър,	кино	и	магазин,	
както	и	да	се	разхожда	в	парковете	и	дори	да	кара	колело.

Проф. дфн Владимир Градев преподава теория на религията в 
специалност културология на Софийския университет „Св. 
Климент охридски и философия на религията в НБУ. от 2001 до 
2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския 
орден. Автор е на книгите Прекъсването на пътя (2000), 
Политика и спасение (2005), Между абсолютното тайнство и 
нищото (2007).
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шата  е „задръстена”, измъчва я „тревожното дирене, неудовлетвореността, 
усещането за празнота във всички неща, непрестанното предъвкване на едни 
и същи мисли”.

Накратко, класически случай на невроза, който я кара да потърси помощ от пси-
хоаналитик. Попада на д-р Юлиан Шпиер, 54-годишен немски евреин, юнгианец, 
създател на „психохирологията”, терапия чрез гледането на ръка, малко шарла-
танин, чиято ерудиция по-скоро „плете чорапите на духа”4, но все пак благода-
рение на него Ети започва да чете Библията и свети Августин, той я насърчава 
да води своя дневник. Терапията му била под мотото на Пиндар: „Стани, който 
си!”, и се състояла основно в телесни и дихателни упражнения и медитации. 
Имал е явно някакъв чар, който въздействал най-вече на неговите пациентки, 
преносът и при Ети е незабавен и те скоро стават любовници. Нищо толко-
ва особено дотук, ала учудващото и същественото е процесът на радикално 
вътрешно преобразуване, който тази неортодоксална психоанализа отключва в 
младата жена.

отначало Ети пише, за да открие самата себе си, за да намери смисъл и сложи 
ред в битието си, като разказва колкото се може по-пълно, без да крие нищо, 
но с чувство за дистанция, хаотичния си вътрешен опит. Тя наблюдава и опис-
ва чувствата и мислите си в техните различни склонения и нюанси, тонове и 
атоналности, чертае разходящите линии на живота си през процепите на все-
кидневието и учейки се „всеки ден болезнено, че търпението е всичко!5”, започва 
да приема съществуването с едно „да бъде”, което постепенно  дава спокойс-
твие. Нейното познаване на движенията на душата е удивително, както у лю-
бимите  руски писатели. Изобщо със своята психологическа проницателност 
този дневник представлява една от най-живите и модерни форми на „лечението 
на душата”. Това е книга, която, като малко други, помага да се живее. Нещо 
повече. С деликатност, чиято радикалност е без никакви отстъпки, Ети казва 
най-дръзки неща. Насочила вниманието си към своя вътрешен опит, тя успява 
да улови съкровения ритъм на мисълта, да даде израз на неизразимото „слово на 
сърцето”6.

В младата жена няма нищо аскетично по природа, ала тя изоставя без съжале-
ние непосредствената наслада и всичко излишно: онова, което губи като външно 
притежание в живота – мъжете, удобствата, правата – тя постепенно го пече-
ли като все по-осъзната вътрешна свобода. Егото  се смирява, престава да се 
самоутвърждава и налага и така сляпо да следва „криволиците на човешкия път 
към смъртта”, за да стане изходна точка за стъпката отвъд. 

4	 Фридрих	Ницше,	Тъй рече Заратустра,	ч.	2,	гл.	„За	учените”,	София,	изд.	„Христо	Ботев”,	1990,	с.	140.
5	 В	своите	Писма до един млад поет	Райнер	Мария	Рилке	обобщава	разбирането	си	за	овладяването	на	
поетическото	изкуство	с	думите:	„Научавам	го	всеки	ден,	научавам	го	с	болка,	за	която	съм	благодарен:	търпе-
нието	е	всичко”	(23	април	1903).	Няколко	месеца	по-късно	Рилке	пише	и	на	Лу	Андреас	Саломе:	„Добре	знам,	
че	търпението	съдържа	всичко:	смирение,	сила	и	мяра”	(25	юли	1903).	За	Симон	Вейл	търпеливото	внимание,	
„молитва	на	душата”,	също	е	висшата	добродетел,	която	обобщава	всички	останали.	
6	 Неговият	звук	обикновено	не	се	усеща,	освен	в	мигове	на	криза	и	просветление,	защото	е	постоянният	
фон,	от	който	се	отчленява	гласът	на	разума.	Виж.	св.	Августин,	За Троицата, XV,	10-11.
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Ети Хилезум осъзнава годината след започването на дневника като „най-бога-
тата и щастлива в живота” : вече няма и следа от вътрешната неудовлетво-
реност и тревожност, обезсилила е не просто външното въздействие на психо-
терапевта, но и на вътрешния аналитик, чийто фотьойл е открила в душата си. 
С писането си Хилезум възхитително изразява не само своята психика в цялата 
 автентичност, но и нейното преобразуване в „жив живот”. С други думи, 
воденето на дневника несъмнено е било за нея истинско духовно упражнение, 
целенасочено усилие и размишление, улавящо всеки вътрешен порив и житейски 
миг в неговото удивително своеобразие7. Така тя успява сама да преработи 
душата си: „имам чувството, че съм приютила в себе си голям цех, където яко 
се работи: чукат, режат и пр.”. Ето как рисува тя своя нов „духовен пейзаж”: 
„отвореното небе, спокойно и малко тъжно. Погледнах навън през прозореца, ся-
каш пред мен се разстилаше пейзажът на собствената ми душа. Усещам често 
единия пейзаж като отражение на другия…”. 

Разширяването на душата  се съпътства от отърсването от почти всяко 
лично желание. Изповедта  дава увереност, боящата се от света и от сама-
та себе си animula vagula blandula8 е вече свободна и може да следва от високо 
оставащото  време. В пределно стесненото си съществуване Ети е намерила 
безкрайността9, която, като в стих от Леопарди, е вече хоризонт на сърцето . 
Превърнала е душата си в „широка равнина”, а духът  бавно се издига над нея, 
за да се слее с небето, през чиито облаци се процежда „чиста, ясна, интензивна 
светлина”. 

Самовглъбяването съвсем не е бягство от света. Ети Хилезум запазва мярата 
между сянката и светлината, между зловещата действителност и средоточие-
то на духовния си живот. Няма никакви илюзии относно намеренията на нацис-
тите и ясно вижда, че те методично вървят към тоталното унищожаване на 
всички евреи. Има ли тогава изобщо някаква стойност постигнатото вътрешно 
освобождение? Хилезум не затваря очи пред раздиращото я противоречие между 
гибелта навън и ведростта в нея, а се стреми да отдаде дължимото както на 
обгръщащия я ужас, така и на значението на собствения си опит. Търси напрег-
нато отговор „на въпросите на живот и смърт, които действителността пос-
тавя, защото тук и сега, в това място, на този свят трябва да намеря яснота, 
мир, равновесие”. Решена е докрай да свидетелства за своето убого време, за 
страданието и мъченичеството на своя народ, но иска това да е свидетелство 
за красотата и смисъла на съществуването отвъд битката за оцеляването и 
вкопчването todo modo10 в голия живот, свидетелство за съхраненото достойн-
ство пред унищожението и смъртта. „На всяко ново престъпление или ужас 
трябва да противопоставим парченцето любов и доброта, което сме завоювали 

7	 По-подробно	за	това	що	е	духовно	упражнение:	Pierre	Hadot,	Exercices spirituels et philosophie antique,	Paris,	
Etudes	Augustiniennes,	1987.	
8	 „Душица,	странница,	чаровница”,	първи	стих	от	надгробната	поема	на	император	Адриан	в	мавзолея	му	в	
Рим.
9	 „Там,	където	няма	нищо,	освен	привличането	и	напора	на	другия:	дар	на	крушението,	на	онова,	което	не	би	
могло	да	се	поиска,	нито	да	се	даде”,	Maurice	Blanchot,	L’écriture du désastre,	Paris,	Gallimard,	1980,	p.	83-84.
10	 Todo	modo	–	(исп.)	по	всякакъв	начин.
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вътре в нас самите. Можем да страдаме, но не трябва да пропадаме”. 

освободена от грижата за само-съхранението, живее с етика, близка до тази на 
Спиноза, без страх и гняв, без плач и проклятие, защото „гледането на смърт-
та в лицето разширява съществуването”. Душата  става „огнище на госто-
приемство, състрадание и обич” не само за клетите  сънародници, но дори за 
обсебените от фанатизма и разрушението палачи, в които съвсем ясно вижда 
злото, но има силата да потърси и осъзнае това зло и в самата себе си: „Кога-
то мразим ближния, трябва да потърсим корена за тази омраза в отвращението 
към самите себе си и да го изтръгнем от душата си, за да не гангреняса тя 
самата”. Така Ети Хилезум успява да удържи в едно ужаса и покоя, да съчетае 
противоположностите, да се превърне, по собствените  думи, в тирето между 
душевния мир и воюващия свят, между заслепеното от фанатизма човечество и 
светлината, която я огрява отвътре. Пише, че иска да „застане посред всички 
жестокости и да каже и да повтори: „Животът е хубав”. Този изблик на ведрост 
в сърцето на мрака не е патетичен възглед на красива душа, а израз на човек, 
който е направил своя болката на света, който казва „да” на живота, след като 
е постигнал доброволното самоотричане и оставяне11.

През лятото на 1942 г. Ети Хилезум отказва да мине в нелегалност, а се хваща 
на работа в администрацията на лагера „Вестерброк”, откъдето товарели ев-
реите на влаковете към „Аушвиц”, за да сподели и облекчи с каквото може съд-
бата на депортираните, и ще го прави, докато отведат и самата нея: „Трябва 
да се стремим действията ни да бъдат балсам за всички рани”, гласят послед-
ните думи в нейния дневник. При това Ети действа прагматично, съобразява се 
с конкретната ситуация, намира верния тон в разговора с командването и охра-
ната и така успява да помогне на много хора, някои дори да спаси. В писмата си 
от „Вестерброк” почти не говори за самата себе си, а с хроникьорско внимание 
и към незабележимия детайл, често с хумор, описва подробно и точно събитията 
на лагерния живот, нахвърля образи, истории, съдби от разноликото общество 
на затворници и надзиратели, като улавя онези жестове и моменти, които раз-
граничават безвъзвратно дадена съдба от всяка друга. Вижда с конвоя да зами-
нават на изток Едит Щайн и сестра  Роза: „две монахини от заможно, строго 
правоверно и много талантливо семейство от Вроцлав с жълти звезди на раса-
та”. Разболява се от недохранване, студ, постоянно напрежение. осъзнава, че 
трябва да се лекува, за да може да продължи да помага. Все още на свободен 
режим, успява да напусне лагера и да се завърне в Амстердам, където открива 
д-р Шпиер, повален от пневмония, на смъртно ложе. Грижи се за него в последни-
те му мигове, после го погребва: „Странно, отбелязва Ети, в нашето време на 
масово изтребление това е първият мъртвец, който виждам”. Пише още, че „в 
тази реалност любовта е възможна само като раздяла, загуба, скръб…”. 

Скоро след това, въпреки увещанията на своите приятели, се завръща обратно 
в лагера, където вече е цялото  семейство. Все по-спокойно и ведро започва 
да се отнася към мисълта за близкия край: „Хората не искат да го приемат, но 

11 Gelassenheit	на	езика	на	Майстер	Екхарт	и	мистиците.
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идва момент, когато повече не може да се действа, когато трябва просто да 
се задоволим, че още сме”. Знае, че „вече не става дума да живеем, а за нагла-
сата, с която приемаме собственото си унищожение”. Това съвсем не е само-
разрушаването на една Симон Вейл, а знание, че когато смъртта дойде, трябва 
просто да ни намери живи, знание, което не се подхранва от изгарящия глад за 
вечния живот12, а се съпътства само от проблясването на красотата „там, 
където чайките летят в оловното небе и бурята над тях”. осъществяваме ис-
тински съдбата си едва когато успеем да преобразим нещо от „даденостите” 
на битието в нещо определено трансцендентно. В случая на Ети  остава само 
да превърне смъртта в „по-силно от смъртта” умиране, потапяйки я в собст-
веното си съществуване, за да я свърже с онова присъствие в нея, което може 
повече от инерцията на смъртта. Тя изправя срещу нейната безотказна „власт 
и дори мощ” в лагера онази „не-власт”, която „изтръгва от настоящето и вина-
ги прекрачва прага”13, за да каже кадиша14, с който завършва научената от нея 
нова песен, песен на даряващата и познаваща любов. 

останало  едно желание и то е да има възможност да прочете още веднъж 
„целия Рилке”, когото нарича anam chara15. Преписва думите му: „През всяко съ-
щество минава едното пространство: световно вътрешно пространство”16, и 
отбелязва „Тези думи са за мен най-прекрасните, които познавам, може би защо-
то тъй съвършено изразяват това, което все по-интензивно започвам да пре-
живявам”. И преди да я депортират, свита в ъгъла, продължава да чете Рилке, 
който възпява мълчаливо отварящото се в душата пространство за полета на 
птиците; Рилке, който знае, че единственото убежище на човека е несигурност-
та на съществуването и който не се бои да приеме, че красотата е началото 
на ужаса; Рилке, който  помага да постигне екстаза на истината, на дълбока-
та истина на живота и смъртта, и който в тъй обичания от нея Часослов се 
моли: „о, Господи, дай на всеки собствената му смърт, произлязлата от този 
живот смърт, в която той да намери любов, смисъл и тъга”.

Чувството за разширяването на вътрешния хоризонт, за отварянето на едно 
ново пространство в нея е неотделимо от усещането за присъствието на нещо 
друго, същностно неизразимо, което си проправя път в „най-дълбокия и богат 
слой” на душата . Младата жена започва своя дневник, за да описва и обсъжда 
собствените си желания и тревоги. Бавно и неусетно диалогът със самата нея 
се превръща в диалог с Бог, който нахлува като „бурен поток” (stroom) в сърце-
то на Ети и на когото тя изцяло се оставя, каквото и да  носи той: сполуки и 
несгоди, радост и тъга. „В мен няма никакъв поет, а само парченце Бог, което 
може да стане стих”. Всичко се случва „в” Бог: „изцяло вън от мен и също из-

12	 „Истинската	смелост	пред	смъртта,	казва	Карл	Ясперс,	я	притежава	само	онзи,	който	не	си	прави	никаква	
утешителна	представа	за	отвъдното,	инак	екзистенциалният	смисъл	на	сблъсъка	се	разтваря	в	илюзиите,	в	
които	дирим	убежище”,	цит.	по	G.	Gargam,	L’amour et la mort,	Paris,	Seuil,	1959,	p.	289.
13	 Maurice	Blanchot,	L’écriture du désastre,	op.	cit.,	p.	81.
14	 Кадиш	–	(ивр.)	еврейска	молитва	за	мъртвите.	–	Б.р.
15	 „Сродна	душа”,	израз	на	келтските	монаси.
16 Durch alle Wesen reicht der eine Raum: Weltinnenraum.
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цяло вътре в мен, изцяло там и също изцяло тук”17. В мислите и чувствата си 
преживява присъствие, което е отсъствие за аза. Увлечена от търсенето на 
„по-съкровеното от най-съкровеното в мен”18, тя разказва одисеята на своята 
душа като „историята на момичето, което постепенно се учи да коленичи (тези 
неща са по-съкровени и от секса)” и пояснява: „Когато се моля, не го правя ни-
кога за самата мен, а винаги за другите, но при все това разговарям по най-луд, 
детски или сериозен начин с най-дълбоката част вътре в мен, която за удобство 
наричам Бог”. Намирам в думите  ехо от голямата молитва на свети Франциск: 
„о, Господи нека не се стремя да бъда утешен, колкото да копнея да бъда уте-
шен, не да разбера, а да копнея да разбера, не да обичам, а да копнея да обичам”. 
Мистичният опит на Ети изплува в полето на нейния напрегнат еротичен и 
емоционален живот. Ала тя успява да „излезе от себе си”, да прекрачи вратата 
и да навлезе в „откритото”, благодарение на онзи „ерос”, който не се насочва 
към „нищо” в частност, а единствено към „всичко” на открилия се Друг. 

Хилезум намира Бог отвъд традиционните религиозните образи и символи. Ней-
ният Бог не е Богът на синагогата или църквата. Той не знае нищо за богослов-
ски догми и верски различия, но Той е жив, личен Бог, към Когото тя се обръща 
с Ти. Той не е всемогъщият и всезнаещият, а излизащият от Себе си, само-по-
низяващ се от любов към човека Бог, Който няма къде да прислони глава и на 
Когото тя пише: „С всяко пулсиране на моето сърце, все по-ясно ми става, Боже, 
че Ти не можеш да ни помогнеш, а ние трябва да Ти помогнем и да пазим докрай 
убежището, което Те приютява в нас”. Бог, Който е най-бедното и безпомощно 
същество на този свят и Който, по дръзките думи на Ангелус Силезиус, „без 
мен не може миг да живее”19. Единствено ние можем да Му помогнем, като Му 
направим място в нас, а оттам и в този свят. 

Свети Августин е напълно прав: злото, отсъствие на добро, наистина не е нещо, 
а нищо. Затова и Бог не може да го спре. Той няма власт над това, което не 
е. Бог е неспособен да не бъде добър, да бъде не-Бог, да бъде Зло. В това гре-
ши всеки гностицизъм: Бог не е едновременно добър и лош, Той е само добър, 
безусловно добър, безусловно обичащ, даряващ, създаващ. Нещо повече, изправен 
пред омразата, насилието и злото, Той съвсем не е всемогъщ, както твърди 
традиционната теология, а напълно безпомощен и безсилен. Страшно е това, 
но е страшно важно да го осъзнаем20. Исус пред Пилат има само „силата на 
безсилните”, оставил е на нас да Му помогнем и така да бъде повече Бог, а ние 
повече човеци. Та щеше ли Словото да стане плът, ако девойката от Назарет 
бе казала „не” на ангела? Щеше ли да се открие Божият син, ако рибарите, 
митарите, блудниците не бяха чули зова на Човешкия син? Любовта на Бог е 
безусловна, ала осъществяването  зависи от нашия отговор на Неговия зов. 
Ако ние сме в очакване на Бога, както пише Симон Вейл, то и Бог, свидетелства 

17	 Angelus	Silesius,	Cherubinischer Wandersmann,	Kritische	Ausgabe,	Stuttgart,	Reklam,	1984,	IV,	154.
18	 Св.	Августин,	Изповеди,	III,	6.
19	 Angelus	Silesius,	op.	cit.,	I,	8.
20	 Виж	по	този	въпрос	и	разсъжденията	на	Ханс	Йонас	в	Бог след Аушвиц,	София,	ИК	„Св.	Иван	Рилски”,	2006.
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Ети Хилезум, ни очаква, очаква да чуем в „лъха от тих вятър”21 Неговия зов и 
да кажем „да”, „нека бъде”, за да се открие тайната на световната и човешка 
драма на идващия Бог.

През есента на 1943 г. майката на Ети, благородна и безразсъдна жена, пише 
лично до коменданта на SS в Холандия, за да иска по-добро отношение към евре-
ите. Вбесен от дързостта , той нарежда цялото семейство Хилезум да бъде 
качено на първия заминаващ на изток конвой. На 30 ноември Ети Хилезум влиза 
в газовата камера. Понякога е необходимо да се пръсне сърцето на света, казва 
Хегел, за да се достигне по-висшия живот, и действително се случва, по страни-
ците на този дневник на душата, да се пръсне сърцето на всемира – човешкото, 
божественото сърце – и да се яви светлината на неизличимия друг живот.

21	 3	Царств.	19:12.
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медиеН обзор: 2011, април – 

юНи

Ядосани атеисти, църковни реакции във връзка с убийството 

на Осама бин Ладен, несъществуващото „голямо общество” 

и новите планове на пастор Тери Джоунз – това са някои 

от темите, които включваме в настоящия медиен обзор на 

Християнство и култура. 

„Голямо общество” не съществува

Има само „множество малки общности, събрани под камбанариите” – това твър-

ди бившият редактор на Таймс Саймън Дженкинс от страниците на Гардиън във 

връзка с плановете на Даунинг Стрийт за концентриране на повече власт в 

ръцете на гражданите на местно ниво1. Колкото и неприятно да е за атеисти-

те, отбелязва Дженкинс, християнството все още е най-голямата обществена 

група във Великобритания – с над 6 млн. души, посещаващи повече от 47 хил. 

църкви. Но тъкмо „посещаващи”, а не задължително „участващи в богослуже-

ние”. Авторът посочва, че около 1,6 млн. души използват храмовете единствено 

за бази за доброволческа работа, особено в малките населени места. И понеже 

броят на църквите в обединеното кралство силно надвишава този на останали-

те институции на местно ниво, тяхната роля като центрове на чисто светска 

обществена активност става все по-видима. Всъщност 80% от храмовете се 

използват за нецърковни дейности, а главната нередност според Дженкинс е, 

че храмовете – за разлика от полицейските управления, пощите или поликли-

никите – получават малко или никакви публични финансови средства. Вероятно 

поради тази причина църквите започват сами да се променят „по един начин, 

който подхожда на техния статус преди Реформацията”. В 2004 г. църквата в 

Шийпи Магна, Лестършир, например отваря своя собствена пощенска станция; 

други вече са последвали примера  с магазини за домашни потреби, антикварни 

книжарници и дори в Токстет – обществена пералня и бинго зала. Ако църкви-

те, твърди Дженкинс, биха могли да изпълняват ролята на физически фокус на 

някакъв „нов локализъм”, то е, защото те са „пазители на малките общности; 

а малките общности са единственият вид, който изобщо има някакво значение, 

заключава авторът с поглед към плановете за изграждане на „голямо общество” 

посредством насърчаване на локалните общности на управляващата коалиция 

във Великобритания.

1	 “There’s	 no	 such	 thing	 as	 ‘big	 society’	 –	 just	 many	 small	 ones,	 under	 steeples”,	 http://guardian.co.uk 
(21.04.2011).



2011 / брой 6 (63)

149

***

„Незаконосъобразен акт на отмъщение”

 – така част от англиканските епископи характеризират американската военна 
операция, завършила с убийството на осама бин Ладен2. „обама може би смята, 
че справедливостта е възтържествувала – отбелязва архиепископът на Брад-
форд Ник Бейнс, – но отмъщението не винаги съвпада със справедливостта”. 
Твърдението, че всичко се върши в името на справедливостта, пропуска отго-
ворите на много въпроси – да помагаш на хората да се чувстват добре и да 
постъпваш справедливо са две различни неща. Според епископа на Бъкингам Алан 
Уилсън осама бин Ладен е трябвало да получи право на съдебен процес. Епископ 
Уилсън смята, че извършеното е военен успех, но по-добре би било Бин Ладен да 
бъде съден като престъпник, отколкото да бъде убит по начин, който за мно-
зина го превръща в мъченик. Архиепископът на Кентърбъри пък отбелязва, че е 
притеснен от извършеното убийство на невъоръжен човек и че „справедливост, 
изглежда, не е била сторена”. Цялостен коментар на казуса в Гардиън предлага 
Джонатан Чаплин, директор на Института по християнска етика в Кеймбридж3. 
Според Чаплин най-напред е необходимо да се прецени доколко военната опера-
ция всъщност отговаря на комплекс от специфични критерии за „справедлива 
война”: наличие на справедлива кауза, използване на справедливи средства и 
действие на легитимна власт. Съединените щати (изглежда) следват справед-
лива кауза и упражняват достатъчно легитимна власт в случая с Бин Ладен; по-
трудно е да се прецени за моралната стойност на средствата и ситуацията, 
в която е извършено самото убийство. Според Чаплин наличната информация е 
недостатъчна за категорична защита на действията на американските сили. 
Трезвата преценка обаче със сигурност предполага превъзмогване на митовете 
и обмисляне на сложния комплекс от преки и косвени обстоятелства, свързани с 
убийството, от гледна точка на идеята за справедлива война.

***

Ислямският пророк Мохамед може да бъде предаден на съд

заявява радикалният пастор Тери Джоунз, който доби известност с плановете 
си за организиране на „Международен ден за изгаряне на Корана” през септември 
2010 г.4 Според Джоунз провеждането на съдебен процес срещу Мохамед е въз-
можност, „за която определено трябва да се мисли в бъдеще”. Именно на импро-
визиран съд, председателстван от самия Джоунз, публичното изгаряне на Корана 
все пак се състоя на 20 март 2011 г. в Гейнсвил, Флорида, макар пасторът да се 
беше отказал от своите планове по-рано. Завръщането си към първоначалната 
идея Джоунз коментира така: „Това, което променихме, беше организирането 
на съдебен процес. В този смисъл не се събрахме само за да изгорим Корана, 

2 “Church	concerns	grow	over	Osama	bin	Laden	killing”,	http://telegraph.co.uk	(06.05.2011).	
3	 “Was	the	Osama	bin	Laden	killing	an	act	of	just	war?”,	http://guardian.co.uk	(12.05.2011).
4	 “Pastor	Terry	Jones:	‘I	may	put	Mohammed	on	trial’”,	http://telegraph.co.uk	(02.04.2011).
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въпреки че крайният резултат беше такъв. В Съединените щати виновният не 
си отива вкъщи – трябва да има наказание”. Каква ще бъде съдбата на Моха-
мед при евентуално организиране на нов „съдебен процес” във Флорида по-късно 
тази година – това все още предстои да се узнае. 

***

Защо атеистите са толкова ядосани?

Това пита Майкъл Уайт от страниците на Гардиън в материал, посветен на лорд 
Рийс от Лъдлоу (Мартин Рийс), към момента Кралски астроном и доскорошен 
председател на Кралското общество във Великобритания5. Става въпрос за 
приетата от лорд Рийс награда на името на сър Джон Темпълтън – американец, 
успешен инвеститор на Уолстрийт и същевременно „ревностен презвитериа-
нец”. Проблемът, отбелязва Уайт, е, че според хора като „най-войнствения ате-
ист на оксфорд”, Ричард Доукинз, Темпълтън е пряко отговорен за замъгляване 
на разликата между наука и религия, превръщайки вярата в добродетел „без да 
има достатъчно доказателства”; нобеловият лауреат проф. сър Хари Крото пък 
смята, че Темпълтън хитро е използвал купища пари, за да популяризира рели-
гията, „която не е нищо повече от вродена склонност за пожелателно мислене”. 

Вярно е, че условие за приемане на основаната през 1974 г. награда „Темпълтън” 
в размер на 1 млн. паунда е заявяване на съгласие, че между вярата и науката не 
съществува конфликт; факт е, че личности като Майка Тереза и американския 
евангелист Били Греъм са носители на наградата. Според Уайт обаче критиките 
към лорд Рийс са много неоснователни. освен че има „достатъчно нерелигиозни 
и несмислени хора”, които вярват в най-различни неща („например футболния 
клуб „Челси”, астрологията, [вестник] Сън”), много от нашите най-велики учени 
са били всъщност хора на вярата. Ако Нютон е успял да примири разума и вяра-
та („Гравитацията е Бог”), то носителите на наградата „Темпълтън”, лорд Рийс 
в частност, би трябвало да спят съвсем спокойно; и разбира се, да ползват с 
чиста съвест полагащите им се чекове.

***

Завършваме с любопитен репортаж на Телеграф за грешка в превода и изтегле-
ни тиражи на YouCat, последното издание на младежкия католически катехизис, 
предговорът към който е съставен от настоящия папа Бенедикт XVI6. Катехизи-
сът е оформен под формата на въпроси и отговори, като в оригиналния вариант 
на немски език е обяснено, че „контролиране на зачатието по естествен начин” 
е допустимо в католическите семейства. (Църквата подкрепя естествените 
форми на семейно планиране, следователно брачните двойки могат да използват 
например таблици, по които да се съобразяват с дните, в които е вероятно 
съпругата да зачене дете.) В италианското издание на катехизиса обаче прево-

5	 “Martin	Rees	and	the	Templeton	prize:	why	are	the	atheists	so	cross?”,	http://guardian.co.uk	(07.04.2011).
6	 “Thousands	of	Catholic	books	pulped	over	contraception	error,”	http://telegraph.co.uk	(13.04.2011).
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дът посочва, че брачните двойки могат да използват „противозачатъчни сред-
ства”. Репортажът отбелязва, че това не е първата сериозна преводна грешка 
в най-новата история на Ватикана. През ноември 2010 г. двусмислен превод на 
Светлина на света. Папата, Църквата и знаците на времето на Петер Зеевалд 
наведе на предположението, че папата смята употребата на противозачатъчни 
средства за морално оправдана при определени условия, например за предотвра-
тяване на зараза със смъртоносна болест в случай на проституция.

Съставил: Мартин осиковски   
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Галерия

Николай Трейман 

да сНимаш кападокия

Тази уникална територия от земната повърхност изправя фотографа пред ос-
нователно раздвоение. Да съхраниш спомен от гледката, или да уловиш мига на 
преживяването? Има изобилен материал и за двете характерни особености на 
фотографския образ.

Гледката превъзхожда всяко човешко въображение. Безкрайна поредица от дивни 
природни образувания и форми. Много от тях пригодени за монашески живот, за 
живот в Христа. Казват, че скалните църкви са над 1000. Сега религиозните 
различия са сменили координатите си. Влизаш в обител с изящни библейски сю-
жети, а навън се чува призивът на ходжата за молитва. Знаят ли днешните оби-
татели на тези земи по чии стъпки ходят, чии пространства обитават? Свети 
Василий Велики е бил двигателят на златните години на християнски възход. 
Дали тези гледки, които са били пред очите му от дете, не са го стимулирали 
да напише тълкувание на Шестоднев?

Снимането изисква елементарната грамотност да регистрираш това, което 
виждаш. Съвременният дигитален превод е напълно достатъчен.

Но Кападокия не е само застинал видим свят. Там има концентрирани мигове, 
в които се срещат минало и настояще, нереално и действително. Има богата 
игра на светлини, мащабни несъответствия, прокрадват се тайнствени сен-
ки. Изпитваш необходимост от изразителността на черно-бялата фотография. 
Иска ти се да участваш в този странен спектакъл и колко радостно е, че фо-
тографията ти го позволява.

образът на свещената кападокийска земя изпълва съзнанието ти. Ако успееш 
фотографски да го пресъздадеш, запазваш връзките на възхита и преклонение 
пред този чуден свят, хармонично съчетал в себе си триединството Бог-човек-
творение.


