
2022 / брой 6 (173)



Броят е илюстриран с фотографии на Стратос Калафатис от изложбата „Атон – цветове на 
вярата”, представена в галерия „Синтезис”. Авторът е роден в Кавала (1966), живее и работи 
в Солун. Негови фотографии са представени в множество самостоятелни и групови изложби, 
включително 10-ото международно биенале във Венеция, 7-ото международно триенале в 
Тампере във Финландия, 10-ото издание на PhotoEspana. Има четири фотографски книги в 
сътрудничество с Agra Publications: Archetypal Images (1999), Omonoia 2000 (2000), Journal (2004) и 
Athos / Цветовете на вярата (2014).

Издава фондация „Комунитас”
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22
тел. 9815670
Редакция
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 22
Тел.: 981 0555
e-mail: hkultura@abv.bg
главен редактор:
проф. дфн Калин Янакиев
водещ броя:
проф. дфн Георги Каприев
редакционен екип:
проф. дфн Георги Каприев
проф. дфн Цочо Бояджиев
д-р Слава Янакиева
Николай Трейман
оформление:
Чавдар Гюзелев
Николай Киров
разпространение:
Стефан Банков
печат:
Печатница Digital Print Express.
През 2022 г. списание Християнство и култура излиза в 10 броя и се подготвя от 
два редакционни екипа.
Редакционният екип с главен редактор Момчил Методиев в състав Д. Спасов,  
Т. Николов и С. Керелезова подготвя шест броя и си поставя за цел да разглежда 
актуални и дискусионни проблеми от областта на християнството и култу-
рата.
Редакционният екип с главен редактор проф. К. Янакиев в състав проф. 
Г. Каприев, проф. Ц. Бояджиев, д-р С. Янакиева и Н. Трейман подготвя четири 
броя с академична насоченост.
Списанието е свободна дискусионна територия. Не бива да се очаква, че пуб-
ликуваните текстове се вписват в една единна (и единствено възможна) ко-
ректност. Материалите в списанието отразяват личните позиции на своите 
автори и независимо от възможните различия трябва да бъдат възприемани 
като покана за диалог.
Авторите изписват библейските имена съгласно традициите, възприети от 
вероизповеданията им, а теологическите термини от гръцки произход се из-
писват според възприетото от авторите и преводачите еразмово или визан-
тийско разночетене.
© „Християнство и култура”, 2022
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и съхраняват.

Всички права са запазени!
Цена 5 лева.

Интернет издание с пълен архив на списанието:
www.hkultura.com

ISSN 1311 – 9761



съдържание
година XXI/2022/брой 6 (173)

Християнство и истина    5 
Лицето, което замества благодатта и наложената другост. 

Критика на богословието на митрополит Йоан Зизиулас протопр. Николаос Лудовикос

Ценността Юзеф Бохенски

Християнство и философия    31 
Вечност, еон, време. Структури на времевото и трансвремевото  

във византийската философия и тяхната система Георги Каприев

Николай от Куза: между онтотеологията и феноменологията  

на невъзможното Василен Василев

Реабилитацията на свободата в съвременната философия Кристиан Станков

Християнство и история    76 
Три изхода. Политически завет  Николае Щайнхард

Християнство и съвременност    87 
Пропукване Сава Славчев

Бележки към историята на систематичното зло Александър Кънев

Проблеми на православието    108 
Автокефалната система и упражняването на  

халкидонското предюрисдикционно право пред  

предизвикателството на етнофилетизма митр. Григорий Папатомас

Християнство и изкуство    117 
Тялото – в плът и в сенки Слава Янакиева





2022 / брой 6 (173)

5

протопр. Николай Лудовикос

ЛИЦЕТО, КОЕТО ЗАМЕСТВА 
БЛАГОДАТТА И НАЛОЖЕНАТА 
ДРУГОСТ
Критика на богословието на митрополит Йоан Зизиулас

Въведение
Ако това, което пише на корицата на книгата на Дъглас Найд (ред.) Богосло-
вието на Йоан Зизиулас. Лице и Църква1, че „Йоан Зизиулас е всеобщо признат 
като най-значимия православен богослов през последния половин век” е вяр-
но, то тогава най-същностен дълг на православните богослови от най-но-
вото поколение е да изследват отново и отново в дълбочина богословието 
му. И това е един още по-настоятелен дълг за онези православни богослови, 
които – както е в случая с автора на настоящия текст – са били дълбоко и 
за дълъг период от време свързани с него на почти всички равнища на акаде-
мичния живот. Този вид изследване се ражда от чувството за отговорност 
пред православното богословие и пред вселенското свидетелство, което 
то носи, както и спрямо възможната духовна обвързаност със съвременно-
то богословско-философско изследване. Пергамският митрополит е богослов 
с голямо вдъхновение и човек на Църквата. Еклисиологията като онтология, 
есхатологията като истинен смисъл на историята, диалектиката „лице – 

1  Ashgate, 2007.

Протопр. Николаос Лудовикос е роден през 1959 г. в град Волос. Завършил 
е психология, педагогика, богословие и философия в Атина, Солун, Париж 
(Сорбоната) и Кеймбридж и е доктор на богословието на Аристотеле-
вия университет в Солун (1990). Работил е в Центъра за изследвания на 
ранното християнство Tyndale House в Кеймбридж и е бил лектор в Цен-
търа за висши богословски и религиозни изследвания (C.A.R.T.S) към Бо-
гословския факултет в Университета в Кеймбридж, в Университета в 
Дърам и е изнасял лекции в други университети. В момента е преподава-
тел по догматика и философия във Висшето църковно училище (акаде-
мия) в Солун и е лектор в Православния институт при Свободния гръц-
ки университет. Автор е на няколко книги и на много студии и статии 
на гръцки и английски език.
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природа”, църковният мистицизъм, пневматологичната христология са само 
някои от неоценимите приноси на митрополит Йоан Зизиулас към съвре-
менното богословие. Но преди всичко е неговата дълбока отдаденост към 
уникалната ценност на християнското богословие, както то извира от ев-
харистийния опит – нещо, което позволява не само едно съгласие, но – както 
смятам – и един диалог с него, ако нашите предпоставки не са различни от 
неговите: да свържем православното богословие с най-интересните аспек-
ти на съвременните духовни търсения.

Моята цел тук е двойна. От една страна, в своята последна книга Общение 
и другост2, върху която ще се съсредоточим, митрополит Йоан призовава 
авторитета на гръцките отци, затова аз бих искал да проследя в техните 
текстове възможните доказателства за това. От друга страна – и това е 
още по-важно – бих искал да изследвам идеите му сами по себе си. Каква е цен-
ността им в рамките на съвременната богословско-философска (а също така 
и психологическа) дискусия? И най-вече: може ли, ако патристичното предание 
бъде прочетено по друг начин, то да принесе вероятно по-богат материал за 
изработването на едно модерно богословие и на една богословска антропо-
логия, свързани с настоятелните и претенциозни съвременни екзистенциал-
ни въпроси? Това са основните проблеми, чието обсъждане този текст има 
желанието да постави.

1. Лицето, което замества благодатта...

Двама са менторите на Зизиулас в Богословския факултет в Харвард: Геор-
ги Флоровски и Паул Тилих. Първият е духовният отец на „неопатристичния 
синтез” – течение, което разкрива ценността на активното преоткриване 
на гръцкото патристично предание, засенчено в продължение на западния 
„вавилонски плен” на православното богословие; вторият пък е мислител, 
който се е заел изначално с това да свърже богословската мисъл с философ-
ското – и по-специално онтологично – изследване. Зизиулас е бил духовно чедо 
и на двамата. Тилих вече бил се заел (както сам той изяснява в своя труд Биб-
лейска религия и търсенето на висша реалност3) да построи един библейски 
персонализъм като най-подходящ отговор на онтологичното питане, както 
философията изобщо го поставя, отъждествявайки по този начин събитие-
то на християнското спасение с осъществяването на философското изслед-
ване. Пергамският митрополит изглежда сякаш се заема със същата задача в 
светлината на неопатристичния синтез на Флоровски, опитвайки се така 
да изпълни плана на Тилих, използвайки сега повече светоотечески, отколко-
то библейски материал. От друга страна, Флоровски вече е провъзгласил осо-
бено настоятелно, че идеята за лицето е очевидно най-великият християн-
ски принос във философията4, но в зряла възраст ни е оставил малко неща, по 
които можем да съдим за реалната му връзка със съвременната философска 
2  T&T Clark, 2006.
3  University of Chicago Press, 1953.
4  Вж. G. Florovsky, ”The Resurrection of Life”. – In: Bulletin of the Harvard University Divinity School, 49, No 8 (1952), p. 
19.
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мисъл. По-късно Зизиулас се заема с това да припише на самия Флоровски5 своя 
възглед за лицето като свобода и като бягство от природата, основавайки 
се на понятието „подвиг” (подвижническо постижение), използвано от Фло-
ровски, което Зизиулас разбира като освобождаване на лицето от природа-
та – която той безостатъчно отъждествява със сляпата необходимост. 
Не съм сигурен дали някога Флоровски е помислял нещо подобно, но тези идеи 
не са били чужди за руската богословско-философска мисъл, начевайки от Со-
ловьов6 и завършвайки с Бердяев. У Бердяев вече активно лицето се отъждес-
твява със свободата, а природата с необходимостта7, съгласно с неговите 
собствени кантиански убеждения. Както е известно въз основа на картези-
анския възглед за сепарирания „аз” (detached self), както и на възгледа на Лок 
за пунктуалния „аз” (punctual self)8, които описват един „духовен „аз” отвъд 
и над всяка необходима обвързаност с тялото, с душевните страсти, с чо-
вешките общности и т.н., Кант се опитва да прокара разграничение между 
един ноуменален „аз”, който е напълно свободен да развива своите логически 
категории на познанието, и един емпиричен „аз”, несвободен, мислен като 
тежестта на необходимостта. По този начин върху лицето се налага една 
външна схема: природата олицетворява сляпата необходимост, докато из-
ворът на свободата се намира в чисто духовния, ноуменален личен свят. Тази 
неспособност да се осъществи връзката между двете се дължи, както смята 
J. Seiger9, на „този тип радикална свобода, която Кант е придал на ноуменал-
ния „аз”.

Възгледът за трансценденталното лице като за радикална свобода в проти-
воположност на природата, която се смята за сляпа необходимост, е била 
най-вече западно изобретение, което не е без връзка според мен с начина, по 
който Августин е усвоил неоплатоническата антропология.10 Западната фи-
лософия е следвала този път до наше време: така Фихте (който също е повлиял 
върху руската философия на XIX век) прави същия опит да удържи радикалната 
свобода на човешката субектност спрямо външните условия, разграничавай-
ки „аз”-а като чиста мисловна свобода и автономия – от една страна, и един 
общ ограничен „природен” „аз”, обвързан с необходимостта. Шелинг полага 
това разграничение вътре в самото Божие битие, като Urgrund (мрачният 
извор на божествената същност), от една страна, и Божието лице, което се 
проявява ясно в творението и в откровението, от друга страна. Няма място 
в този текст за един по-подробен анализ, но можем накратко да кажем, че сре-
щаме същата диалектика „свобода – необходимост” и в търсената от Ницше 

5  Вж. статията на митрополит Йоан Зизиулас „Отец Георги Флоровски – вселенският учител”, Σύναξη 64 
(1997), с. 18-19. [на бълг. език: сп. Християнство и култура, бр. 162 (2021), с. 95-106];
6  V. Zenkovsky, Histoire de la Phliosophie Russe, t. 2, Galimard, Paris, 1955, p. 64.
7  Essai de Métaphysique Eschatologique, ch. 3, 4, 1946. 
8  Според терминологията на Чарлз Тейър. Вж. Sources of the Self. The making of Modern Identity, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge, 1989, p. 143-176.
9  J. Seiger, The Idea of the Self. Thought and Experience in Western Europe since the 17th Century, Cambridge Univ. 
Press, 2005, p. 364. Тази книга представлява полезно резюме на развитието на бездната между свобода и 
необходимост на Запад.
10  Както се опитвам да покажа в моята книга Ἡ κλειστὴ πνευματικότητα καὶ τὸ νόημα τοῦ ἑαυτοῦ (гл. 1 на част 1), 
изд. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Атина, 1999.
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по-висша форма на „себесността” след отричането на емпиричния „аз”. Разби-
ра се, можем да срещнем тази същата диалектика „лице – природа” у Хайдегер – 
вече присадена в разграничението между крайно биващото, което се стреми 
към трансцендиране (надмогване). За Хайдегер (който тук следва понятието 
за „аз”, както то е изработено от Хусерл в неговата феноменология), транс-
ценденцията съставлява „себе си”. Той отъждествява Битието с начина на 
съществуване като ек-стаз – нещо, което (както ще видим) много е помогнало 
на православните персоналисти да артикулират своите собствени възгледи. 
Парадоксалното е, че не само философи, но и богослови като Лоски, изглежда, 
следват този начин на мислене. Трябва също така да добавим тук откриване-
то на интерсубектността, която придава общностен характер на екстаза, 
продължавайки и задълбочавайки в светлината на библейската мисъл Хегело-
вата релационност11. Бубер и особено Левинас сякаш пасват лесно на скрити-
те аналогични светоотечески идеи.

Но нека да започнем сега изследването на Общение и другост. В този труд 
(както вече се е случило с труда на Лоски, който е повлиял върху Янарас, кой-
то пък впоследствие е повлиял на Зизиулас) природата се отъждествява не-
посредствено с необходимостта, докато лицето се идентифицира със сво-
бодата.12 Природата се отъждествява с грехопадението: „сблъсъкът между 
частното и общото (природа/същност) не е само онтологичен, а е също сам 
по себе си неизцерим (курс. е на автора): природата не само предшества част-
но биващите и диктува своите закони върху тях, но също така ги поглъща 
накрая със смъртта” (с. 63). Природата като едно автономно метафизично 
чудовище „диктува законите си” и в крайна сметка поглъща бедните човеш-
ки същества. Ако се поддадем на изкушението да открием тук, на това мяс-
то, сянката на гностицизма, няма как да не приемем, че за първи път от вре-
мето на Ориген природата и грехопадението напълно се отъждествяват.13 
(Митрополитът приписва тези възгледи на преп. Максим. Онзи, който обаче 
проучи внимателно текстовете му, ще открие, че много трудно те биха мог-
ли да бъдат отнесени към даденото определение за природа). В този случай, 
разбира се, понятието за Божи образ „не може да бъде отнасяно към приро-
дата... а към лицето” (с. 165) – противно на цяла поредица от патристични 
текстове (от апологетите до Григорий Палама), които приписват образа 
Божи и върху природата, както ще видим по-нататък. Въпросът тук е: ако 
11  Вж. неговия труд Феноменология на Духа, Oxford Univ. Press, Oxford 1971, p. 90-91: „The totality of his relations… 
constitutes [man’s] actual livingness and subjectivity”.
12  Вж. с. 18-19 от книгата на Зизиулас.
13  Дъглас Фароу в книгата си Ascension and Ecclesia, T&T Clark, Edinburgh 1999, p. 142, както и в статията 
си „Person and Nature: The Necessity-Freedom Dialectics in John Zizioulas”, в D. Knight (ed.), The Theology of John 
Zizioulas, p. 122, смята, че това е мнение на св. Максим. Такава също е позицията и на Balthasar (Kosmische 
Liturgie (ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ: Berichte zum XI Internationalen Byzantinischen-Kongress, III-1, 1-27, München 1958), p. 9 и L. 
Thunberg (Microcosm and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus the Confessor, Lund, 1965), p. 154. Всички 
гореспоменати смятат, че текстът от Към Таласий, 61, PG 90, 628AB означава, че Максим смята грехопаде-
нието на човека за едновременно на сътворението му. На това място св. Максим пише: „тази сила, говоря 
за природния порив на ума към Бога, едновременно с раждането си първият човек е отдал на сетивото 
(чувството), насочено към сетивните (чувствени) неща – при това първо движение той чрез сетивото 
(чувството) е задействал противоприродното удоволствие”. Това, което по-скоро той описва тук, обаче 
е природата на човешката свобода, която виси над една бездна още от първия миг на съществуването 
му. Вж. съответния коментар по тази тема в гл. 1 на моята книга Θεοποιΐα (Ἀρμός, Атина, 2007).
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природата няма нищо положително в себе си, бидейки просто „игото на не-
чия биологична ипостас” (с. 262), и разбира се, без да олицетворява никакво бо-
жествено призвание към обожение (тъй като именно това е, което наричаме 
„Божи образ”), тогава по каква точно причина тя ще трябва да се спаси? Ако 
по този начин откъсваме лицето от природата, за нас става невъзможно да 
осъзнаем, че природата не може да бъде инак, освен като лична природа, както 
четем в патристичната литература. Това отъждествяване на природата 
с грехопадението и с греха се простира естествено и върху историята, до-
колкото ставането във времето не означава нищо друго, освен „изменение и 
тление... заплашено от смъртта” (с. 223). Такова „разглеждане на историята 
като Чистилище”, както го нарича Фароу14, принадлежи, както изглежда, не 
само на Ориген, но и на някои православни персоналисти.

Противно на природата, лицето според Зизиулас (както и според Лоски и Яна-
рас), следвайки традицията на западния идеализъм, „принадлежи на една съ-
вършено различна категория от тази на природата – тя е част от царство-
то на свободата и не е изобщо природна категория или част от природата” 
(с. 277). Но как е възможно лицето да бъде свободно от само себе си, ако то е 
тварно, а не нетварно? И тук е кулминацията: „така се доказва, че лицето е 
вътре в света – чрез човека – но не е от тоя свят” (курс. на автора) (с. 224). 
Тук имаме не само една пълна онтологизация на лицето като уникален Божи 
образ в творението, противоположен на природата, а тъй също очевидното 
му отъждествяване с благодатта, доколкото лицето тук „разкрива онто-
логия, която в крайна сметка не зависи от опита на тоя свят” (с. 225). Това 
означава, че или нямаме лице, ако сме лишени от този извънсветовен опит, 
или пък, че винаги имаме този опит, когато имаме лице – и в двата случая ли-
цето е другото име на благодатта. Този нов трансцендентен субективизъм 
на „пълната свобода на благодатта на лицето” (с. 10) (който няма да бъде 
преодолян дори чрез понятието за общение у Зизиулас), който субективи-
зъм се стреми да подмени диалектиката „благодат – грях” с диалектиката 
„лице – природа”, трудно може да бъде наречен светоотечески. Зизиулас ни-
кога не изяснява напълно дали това откъснато лице е длъжно и то самото, 
подобно на природата, да бъде също спасено от благодатта, вместо само-
то то да бъде благодат. У Лоски например можем да открием показатели за 
разграничение между лице и благодат. Но нека да се заемем сега с изследване 
на патристичното понятие за лице у гръцките отци (вкл. у някои от Капа-
докийците, както и при преп. Максим, когото Зизиулас особено почита). Тези 
автори ни уверяват, че човешкото лице не само че не може да бъде схвана-
то без природата, но че дори и личната другост е непонятна без частните 
свойства на природата на дадения човек. Така св. Григорий Нисийски свърз-
ва непосредствено човешките ипостаси с различните природни свойства, 
които назовава с Аристотеловия термин акциденции (в един текст, в кой-
то непосредствено отъждествява лицето с ипостасата, а двете заедно с 
индивида – противно на откъсването на лицето от индивида, както е при 

14  Ascension and Ecclesia, p. 89.
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Зизиулас).15 Св. Максим Изповедник на свой ред уверява, че „понеже свойства-
та, които отграничават тялото на едного от останалите тела и душата 
на едного от останалите души, се събират ведно според единството, ока-
чествявайки го като един и същи човек и същевременно отграничавайки 
го от останалите човеци, изпълвайки със себе си неговата ипостас – на Пе-
тър или, да речем, на Павел”.16 Това означава, че за преп. Максим природата е 
нещо, което сме длъжни да приемем като неотделима част от лицето, ко-
ето съ-съществува в самата негова особена идентичност. Но по-важното за 
нас е самото определение за лице, което св. Максим дава, което определение 
е съвършено различно от това на Зизиулас и на неговите събратя персонали-
сти. Защото за преп. Максим лицето не е екстатично бягство от природа-
та към свободата, а е точно онзи начин на съществуване, който позволява 
на природата да „обновява себе си”, „подложена на действие и действаща”, 
без да претворява логоса на своето битие.17 Това означава, че за преп. Максим 
Изповедник лицето е вид множествена диалогична ентелехия на природата: 
т.е. то е самата природа, която е лична, лично съставена. Това извира от са-
мото понятие за логос на битието, който е дълбоко релационен термин у св. 
Максим, означаващ едновременно едно „божествено изкуство на осъщест-
вяване”18, а също така и една божествена воля като покана за диалог. Всяко 
биващо е сътворено от един божествен логос/воля; това означава, че всяка 
природа вече олицетворява едно лично призвание за диалог между човека и 
Бога. Затова в крайна сметка и логосът на всяко биващо е неразривно свър-
зан с един начин на съществуване.

Грешката на Зизиулас е, че разделя тези два момента и така става способен 
да напише, че „природата е релационна не от само себе си, а вътре, чрез и 
заради „начина на съществуване”, с който тя разполага” (с. 25). Така Зизиулас 
създава две биващи: природата и личната природа, т.е. природата като една 
не-релационна структура и един начин на съществуване, който е релационен 
и може да положи природна релационна реалност. Но именно понеже логосът 
е вече една релационна реалност с начин на съществуване, винаги отнологич-
но обвързан с личното оделотворяване на диалога, който съпътства лого-
са, именно поради това логосът олицетворява едно конкретно събитие на 
общение. Логосът е божествено творческо предложение, което очаква от-
говор – и този диалог отразява състоянието на общение на природата на 
дадено лично биващо с Бога, т.е. начина на диалогичното съществуване на 
това биващо. Това в крайна сметка означава, че всеки начин на съществува-
не е личен начин на осъществяване на въипостазирания логос/призив, който 
е вписан в природата по един диалогичен/синергетичен/аналогичен19 начин, 
а не е освобождение от природата. Доколкото логосите на нещата според 
свети Максим, бидейки Божии призиви, са екзистенциални пътища – откъде-

15  Вж. Григорий Нисийски, Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες..., гл. 18-19.
16  PG 91, 552BCD.
17  PG 91, 1342D-1345A.
18  PG 91, 1328A.
19  За връзката между ареопагитските понятия за синергия и аналогия с Максимовото понятие за диалог 
в съпоставка с томисткото понятие за аналогия вж. моята книга Θεοποιΐα, гл. 3-4.
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то и изразът „съгласие с логоса на природата” (PG 91, 28D-29A) – свещеният 
писател учи, че логосите са длъжни също така да бъдат постигани лично/диа-
логично, т.е. да бъдат задействани „според природата” (PG 90, 769B). По този 
начин за св. Максим онтологията е есхатология. Природите стават това, 
което наистина са в протежението на този диалогичен начин на съществу-
ване, който може да осъществи логоса като покана към истинното битие, 
към истинния пределен смисъл на тяхното съществуване. Следователно за 
свети Максим природата, както той директно ни уверява, може и е длъжна 
да се отъждестви със свободата. Тя е винаги личностно съставена природа, 
а не че лицето само по себе си е свободата, като една чиста предложност. 
Това иска да каже Максим, когато – парадоксално – утвърждава против Пир 
(който от своя страна твърди, че кое и да е, което се съотнася с природата, 
то е тъждествено на необходимостта), че що се отнася до човешката, как-
то и до божествената природа, „природните свойства не са подчинени по 
необходимост на мисловните”20 – природата не може да бъде отъждествена 
с необходимостта. И това означава, че тъмната, сляпа и изолирана природа 
на Зизиулас, която е релационна не сама по себе си, а на една втора, „лична” 
степен, просто не съществува, доколкото природата е единственото съ-
държание на личния диалог между разумните същества. Природата и лицето 
не олицетворяват две отдалечени (или, още по-лошо, вражески) реалности, а 
една и съща реалност на биващото-като-диалогично-събитие – един диалог, 
който е винаги личен, въпреки че невинаги е спасителен (откъдето и тезата 
на Максим, че нашата воля може да действа противоприродно, т.е. противно 
на божествения логос/воля, който е скрит в нея – и разбира се, тогава при-
родата става действително бреме на необходимостта). Въплъщението на 
Словото (Логос) е именно най-висшето крайно Божие предложение за възпъл-
ване на този диалог.

По тази причина патристичната традиция (от апологетите през I век до 
Григорий Палама през XIV век) не е изпитвала никакво затруднение недвусмис-
лено да припише Божия образ не само на лицето, но и на човешката природа.21 
Вместо това Зизиулас твърди, че двамата противници на другостта са „аз”-
ът и природата (с. 88), и говори за нуждата от „смъртта на аз-а” (с. 51-52), 
като освен това пренебрегва брака, отъждествявайки го с природния закон, 
с биологичната любов и със загубата на свобода и на своеобразие, където 
обичащите се „се използват един другиго като средство за една цел” (с. 58, 
72, 262 и др.). Св. Максим не би се поколебал да нарече едно такова богословие 
„манихейско”, тъй като по този начин сякаш приемаме „две начала или причи-
ни” на нещата. Що се отнася до брака по-специално, преп. Максим заявява, че 
„ако бракът е зло, тогава зло е и природният закон за раждането; ако пък е зло 
този природен закон за раждането, тогава е лош и Творецът на природата, 
Който ѝ е дал закона за раждането, справедливо би било според нас у Него да 
бъде търсена причината”22. Щом бракът като „природно дело” е зло, тогава 
20  Диспут с Пир, PG 91, 293BC.
21  Вж. моята книга Ὀρθοδοξία καὶ Ἐκσυγχρονισμός. Βυζαντινὴ Ἐξατομίκευση, Κράτος καὶ Ἱστορία στὴν Προοπτικὴ τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Μέλλοντος, изд. Ἀρμός, Атина, 2006, с. 166-172.
22  Вж. PG 91, 1340BC.
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сме длъжни да обвиним за това Самия Творец на тази природа!

Но тук се появяват някои по-сериозни въпроси. За Пергамския митрополит 
природата е единствено смърт, тление и закон на необходимостта, а не дар. 
Този вид природа/падение може да избяга от своето състояние чрез лицето, 
но не и да се преобрази – докато при Лоски изглежда сякаш, напротив, се допус-
ка вероятността за преображение. Реалността на греха (и на следващата от 
него потребност от благодат) остава непозната за това лице, което сякаш 
се намира отвъд доброто и злото – противно на патристичното (и по-специ-
ално на св.-Максимовото) свидетелство, че само лицето съгрешава, докато па-
дението на природата не подлежи на обвинение („безукорна е”).23 Като „чисто 
освобождение от природата”, този вид лице е по-скоро лишено от желание да 
си сътрудничи със своята природа (дори и когато я „принася” Богу), а вместо 
това то се опитва да я отбягва точно както прави и „пунктуалният аз” на 
Лок. Следователно субектът на Зизиулас е явно пред-модерен. Няма никаква 
вътрешност (едно място, в което живеят гномичната воля и желанието), той 
изобщо е лишен от инстинкти и разбира се, не разполага с несъзнателно. Като 
човек, който е започнал академичното следване и изследванията си от психо-
логията, не мога да не се учудвам на твърдението на Зизиулас, че „да бъдеш 
друг и да бъдеш свободен в онтологически смисъл, т.е. да бъдеш себе си, а не ня-
кой друг или нещо друго, това са двете страни на една и съща реалност” (с. 13). 
Действителността на едно такова „себе си” е непозната за „дълбинната 
психология”; а който пренебрегва това, той неизбежно определя „аз”-а именно 
като „някого другиго или нещо друго” – някого, когото Зизиулас иска да избег-
не, тъй като онова, което във всекидневния език наричаме „себе си”, е по-скоро 
нещо въображаемо. Пътят към себепознание е наистина много дълъг и суров, 
тъкмо защото преминава през битката с това несъзнато. Тук подвижнически-
ят опит не е лишен от значение, защото той се стреми да осветли това мрач-
но подземие на лицето. Както ще видим по-нататък обаче, митрополит Йоан 
по-скоро пренебрегва този подвиг. В резултат на това имаме един вид лице, 
при който клони да се превърне в средство за бягство към вечната еуфория на 
нарцисизма (който никога не е означавал просто отсъствие на интерсубект-
ност). Не можем обаче да бъдем лица, ако нямаме една особена природа, която 
ни единява с останалото творение и ни кара да го усещаме и да го удържаме, да 
му се наслаждаваме, да плачем за него и отново да го принасяме на Твореца му 
не само защото то е Негово творение, но също така понеже (и това е изключи-
телно важно) то е наравно и наше собствено творение.

В заключение на тази глава: главният патристичен извор за дълбинната 
връзка на природата с тлението и със смъртта е вероятно трактатът За 
Въплъщението на св. Атанасий Велики. Това, което във всеки случай св. Ата-
насий иска да каже, е, че сътворената природа, бидейки сътворена от нищо, 
„сравнявана със самата себе си” (а не по своята същност), т.е. само когато 
тя остава извън диалога със своя Творец, когато тя се затваря в себе си, ста-
ва податлива, слаба и смъртна. По своята същност както природата, така 

23  Към Таласий, 42, PG 90, 405C.
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и лицето се намират вече в благодатния чин, те са вече дарове, вече призиви 
към есхатологична диалогична пълнота.

2. ... И наложената другост

Триадологичното богословие на Пергамския митрополит се основава върху 
традиционното източно учение за монархѝята на Отца. Митрополит Йоан 
приписва това учение главно на Кападокийците и на св. Максим Изповедник и 
това, разбира се, е правилно. Но невинаги е лесно човек да се съгласи с начина, 
по който той тълкува техните текстове.

За Зизиулас Отец е Единият Бог от Символа на вярата. Още веднъж дискуси-
ята е за свободата, която може да бъде гарантирана единствено ако Отец 
„като лице, а не като същност” (с. 121) – според терминологията на митропо-
лита, която винаги противопоставя природата/необходимост на лицето/
свобода, дори и в случая с Бога – положи едно „повече лично, отколкото същ-
ностно (ousianic)” (с. 120) състояние на другите две ипостаси. Следовател-
но двете главни характеристики на триадологията на Зизиулас са: първо, 
нейният по-скоро не-същностен характер и второ, отхвърлянето на всеки 
елемент на взаимност в нея. Ще видим, че както Кападокийците, така и св. 
Максим не биха могли да споделят подобен възглед.

Що се отнася до първото, Зизиулас не изяснява каква точно е ролята на същ-
ността в божественото рождение: „да се дава съществуване или битие на 
Сина от Отца е въпрос не на същността, на това какво е Бог, а на това как е 
Бог. От това следва, че идеята за причинност се използва с цел да опише това 
как е Бог и да се избегне предаването на същност в Светата Троица. Отец е 
„причина” не за предаването на същност, а за личната другост” (с. 129). Тук 
митрополитът изказва още едно интересно твърдение: вярва, че що се от-
нася до рождението на Сина „от същността на Отца”, Никейският символ е 
бил променен от Цариградския събор. При все това в Никео-Цариградския сим-
вол четем просто, че Синът е роден „от Отца” (с. 120). Тази промяна според 
нашия автор е била „революционното” дело на Кападокийците срещу „усио-
кратичната” териминология на св. Атанасий и на защитниците на „единосъ-
щието”. Така Кападокийците уж разграничили себе си от този вид троично 
богословие и осъвременили своя собствен уникален „персоналистки” език – 
нещо, което довело до „поправяне” на Първия вселенски събор. Въпреки това 
е ясно, че Кападокийците никога не са искали да изоставят „същността” или 
„единосъщието”; напротив, що се отнася до троичното богословие, те са се 
трудили усърдно с цел да обвържат дълбоко „персоналисткия” език с негово-
то традиционно „същностно” съдържание.

Нека да започнем първо със свети Григорий Нисийски, който в своя текст Към 
елините: въз основа на общите понятия пише, че „не лицето посочва (името 
на) Бога, а същността. Защото, ако лицето посочваше (името на) Бога, то 
само едно-единствено от лицата щеше да се нарича Бог, Който щеше да бъде 
означаван с това име; така единствено Отец се нарича Отец, защото лице-
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то се посочва с това име”. В цялото протежение на този текст св. Григорий 
се опитва да покаже, че когато говорим за Бога, имаме предвид или едната 
същност, или „едната причина, заедно с нейните следствия” (§10), отхвър-
ляйки идеята, че чрез думата „Бог” имаме предвид едно лице. В своя труд 
Голямо огласително слово (гл. 3, 2) освен всичко друго той ясно отъждествя-
ва монархѝята с единството на същността, докато в Първо опровержение 
(§530-531) отъждествява едното божество с едната негова същност, която 
определя не като лицето на Отца – въпреки че признава, че Отец е причина на 
Троицата – а като „ съгласие на подобните” – едно много важно наблюдение, 
към което ще се наложи да се върнем. Също така полезно е да помним, че в 
първия труд, който споменахме по-горе, св. Григорий отъждествява лицето 
с индивида (§ 6-7). Опитвайки се да защити себе си пред своите критици, кои-
то твърдят, че св. отци не противопоставят индивида на лицето, както го 
прави той, Зизиулас формулира възгледа, че св. Григорий се ограничава в това 
отъждествяване с човешките същества, а в същото време приписва на св. 
Йоан Дамаскин тезата, че има някои, които разграничават лице и ипостас, 
наричайки лице връзката между съществата помежду им. И заключава: не е 
ли това причината, поради която никога не срещаме в утвърдилата се бо-
гословска традиция израза „Бог, същност, три индивида” и следователно не 
можем да кажем, че лицата в Троицата са три индивида? (с. 175–176). Любо-
питното е, че следвайки кападокийската традиция (и по-късно изясненията 
на термина „ипостас”, които са станали след IV век), самият св. Йоан Дамас-
кин не се колебае да отъждестви термина „ипостас” не само с „лице”, но и с 
„индивид”, говорейки при това специално за Светата Троица: „Отец, Син и 
Дух Свети са, прочее, ипостас и индивид, и лице; видът, в който се съдържат 
те, е свръхсъщностното и непостижимо божество” (Въведение в основните 
догмати, 7). Заедно с Леонтий Византийски и Псевдо-Кирил24 цитираният 
по-горе текст е едно свидетелство, че в гръцката патристична традиция 
„лицето” никога не е противопоставяно на „индивида” по безусловния, моде-
рен начин, по който прави това Зизиулас. Всеки изследовател на историята 
на догматите знае добре, че най-великото събитие в християнската триа-
дология на IV век е бил опитът да се извърши разграничение между същност 
и ипостас. Както ясно обяснява св. Григорий Назиански, терминът „лице” е 
въведен от италийците, защото те не са можели да изразят по-горе посоче-
ното разграничение по друг начин поради бедността на техния език.25 След 
направените пояснения относно савелианството св. Гр. Назиански предла-
га да приемем за православни и тези, които предпочитат термина „лице”, 
ако с него имат предвид ипостас.26 От всичко по-горе казано става ясно, че 
отъждествяването на „лицето” с „ипостаста” се е случило по-скоро поради 
исторически и пастирски съображения, но във всеки случай не поради богос-
ловски причини – в противен случай щяхме да имаме множество текстове от 
кападокийците, които да изтъкват този факт. Щяхме да имаме също така 
поне няколко текста, в които да се обяснява, че въпреки допустимостта на 

24  PG 86, 1305C и съответно PG 77, 1149B.
25  Слово 21, За Атанасий Велики 35.
26  Слово 42, 17.
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употребата на термина „индивид” вместо термина „лице” или „ипостас” 
за човешките същества, е забранено да правим същото по отношение на 
Светата Троица. Но такива текстове не съществуват. Тъй че по-скоро на-
празно Зизиулас и неговите поддръжници настояват толкова безнадеждно 
на това да проецират модерната интерсубектност върху патристичната 
традиция. Разбира се, ипостаста е по дефиниция релационна; притеснител-
ното тук, което Зизиулас прави, е, че от една страна, откъсва индивида/„аз” 
от лицето/общение (тъй щото индивидът да означава по дефиниция едно 
не-релационно образувание, което по някакъв начин съществува от само себе 
си точно както сляпата природа и може да влезе в общение едва на един вто-
ри етап), а от друга страна, така се стреми да разкъса всяка връзка, която 
по някакъв начин му напомня за същността (както например единосъщието).

Защото други две твърдения, които митрополит Йоан защитава, са, че ка-
падокийците не са отдавали толкова голямо значение на единосъщието и 
второ, че рождението на Сина и изхождането на Св. Дух нямат никакво от-
ношение към същността. И двете тези са погрешни. Свети Василий Велики 
настоява, че изобщо терминът „единосъщие” (ὁμοούσιον) е абсолютно необ-
ходим за троичното богословие, тъй като той „въвежда съвършено поняти-
ето за лицата (не че единосъщието е само по себе си, а че е друго спрямо дру-
гото); тъй че то добре и благочестиво определя свойството и неизменното 
присъствие на природата”27. Понятието за единосъщие е необходимо, тъй 
като, от една страна, то прави лицата пълноценни и самостоятелни, раз-
личаващи се едно от друго, а от друга страна, разкрива, че същността им е 
неизменна. Още повече свети Василий Велики никога не е помислял да поправя 
Никейския символ, понеже безрезервно е вярвал, че терминът „единосъщие” 
в Никео-Цариградския символ на вярата е бил напълно еднозначен на Никей-
ския израз „от същността на Отца”. При това обаче изглежда, че никак не 
са го притеснявали уж „усианските” тенденции на Първия вселенски събор, 
както Зизиулас мисли, а напротив, отъждествявайки връзката по същност 
или по природа между Сина и Отца с единосъщието, той твърди, че „понеже 
Синът е роден от Отца и има природно изобразен Отца в Себе Си, бидейки 
образ Той има неизменното, а бидейки рождение, Той пази единосъщието”28. 
Това означава, че за св. Василий Велики единосъщието удържа най-добре от 
всеки друг термин едновременно пълнотата на лицата и тяхното по същ-
ност единство, тъкмо защото единосъщието изразява принципа на вечния 
личен диалог вътре в Троицата, като един вечен кръговрат на същността, 
която винаги е една, но в състояние на абсолютно взаимно себеотдаване 
(inter-givennes). Именно заради това св. Василий няма никакъв проблем с това 
да обвърже също така монархѝята с единството по същност, както доказва 
едно внимателно изучаване на неговия трактат За Светия Дух (45). В този 
свой текст Кесарийският архиепископ прави едно разграничение в триадо-
логията между особеността на ипостасите и на монархѝята. Той свързва 
прочее лицата със свойствата на ипостасите, а общата същност („общата 

27  Писмо 32, 3.
28  Слово 24, 4.
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природа”), която също така нарича „божествено общение”, той обвързва с 
монархѝята. Още по-ясно в Беседа 24 (§3), като се стреми да предотврати 
всяко отъждествяване на монархѝята с едно от лицата (с Отца), което уж 
действа независимо, той пише: „Един Бог, Който е и Отец; Един Бог, Който 
е и Син; и двамата са богове, понеже Синът спрямо Отца е тъждествен. За-
щото не съзирам едно божество у Отца, а друго у Сина, нито една природа у 
едното божество, а друга – у другото”. (Освен всичко друго, тук виждаме, че 
св. Василий никак не смята за достатъчен израза „Един Бог Отец”, както Зизи-
улас и неговите адепти настояват, а бърза да добави също така „Един Бог 
Син”, а със сигурност би искал да добави и „Един Бог Дух Свети”, ако пастирски 
съображения не му пречели по това време да го стори.) Затова не можем да 
твърдим, че раждането на Сина и изхождането на Духа нямат нищо общо със 
същността.

Ако бихме сторили подобно нещо, същността би останала извън взаимно-
то себеотдаване. Но Зизиулас разбира едностранчиво по-горе казаното, 
т.е. само на равнището на лицето, боейки се, че в противен случай Отец ще 
удържа божествената същност предварително и впоследствие ще я преда-
ва. Пергамският митрополит вярва, че тази негова теза произлиза от мне-
нието на св. Григорий Назиански за Отца като за Единствения „желаещ” в 
Троицата (с. 121) и следователно като за лицето, което полага свободата и 
другостта в Троицата, докато очевидно Синът е „пожелаваният”. Но какво 
бихме казали, ако Синът е желаещият Син на желаещия Отец и както пише св. 
Атанасий, „защото и Синът със същата воля, с която бива желан от Отца, с 
нея и Той обича, желае и почита Отца; и една е волята от Отца в Сина, пора-
ди което съзираме Сина в Отца и Отца в Сина”29? Единственият отговор на 
тези питания е, че не бихме могли да разберем светоотеческото понятие за 
монархѝя, ако не схванем взаимността като нейно ядро – и това е моята вто-
ра забележка върху триадологията на Зизиулас. Но какво имаме предвид, ко-
гато казваме „взаимност”? Терминът „ипостас” в триадологията означава, 
че именно божествената природа е релационна, а не че показва някакво пре-
одоляване на същността, както би искал митрополитът. Доколкото сино-
нимите ипостас/индивид/лице означават точно релационността на самата 
природа – една релационност, при която същността е безусловно активна 
(„единосъщна”), както не само св. Атанасий30, а и Кападокийците я мислят – 
тогава единственото възможно определение за монархѝя може да бъде това 
на св. Григорий Назиански: „А монархѝята не описва едно лице; защото тя е и 
едното [лице], което полага спрямо себе си многото, но представлява и еди-
ночестност на природата, и единомислие на волята, и тъждество на движе-
нието, и съгласието с едното от тях, което е просто по отношение на раж-
дането на природата, тъй щото никак не се различава по число и не се дели по 
същност”31. Зизиулас смята, че по-горе цитираното определение отразява 
едно етическо понятие за монархѝята (с. 132–134), сякаш Троицата се нуждае 

29  Против арианите 3, PG 26, 464A.
30  Против арианите 1, 16-20.
31  Богословско слово 3, 2.
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от вътрешен етически закон, за да регулира най-интимното си поведение! 
Но този текст е много ясен. Тук св. Григорий определя монархѝята не само 
като а) лично причиняване, което става от Отца, а също като б) равенство 
на природата и в) като едно склоняване (съгласие) на Двете към Единия. Ако 
тези три предпоставки не са налице, тогава нямаме монархѝя. Това означава, 
че монархѝята е свързана също с единосъщието и разбира се, с една съгласна 
взаимност на двете единосъщни лица спрямо единия единосъщен Отец, тъй 
щото божествената същност да не се дели. Но тогава, за да се избегне раз-
делението на природата, монархѝята като едно „лично” достояние на Отца 
не е достатъчна. Свети Григорий отъждествява тук единството на Отца 
с единството на Същността Му и напълно изключва всяко ограничаване на 
това единство в дейността на едно-единствено лице, противно на начина-
нието на Зизиулас. С онтологически понятия това означава не само, че Отец 
принася другост спрямо другите две лица, но и че също така допуска спря-
мо Тях да Му принасят обратно, по един динамичен начин, Своята собствена 
другост (защото без склоняване (съгласие) на двете лица към Отца и без „еди-
номислие на волята и тъждество на движението”, това същностно, но и лич-
но единство ще бъде взривено – това е, което св. Атанасий е искал да каже, 
както видяхме по-горе, настоявайки на това, че Синът не бива желан просто 
от Отца, а също така Сам Той желае Отца, „със същата воля, с която бива 
желан от Отца”). Нека да отбележим също, че св. Григорий настоява тъкмо 
върху различието между тварно и нетварно: една безусловна единосъщност 
и склонност, тъй че единството е плод на взаимно самоприношение. Това 
означава, че монархѝята на Отца е нещо, което не е Негово владение, а Му 
се принася от другите Две лица. Монархѝята не е нещо, което бива налага-
но над другите, понеже, за да съществува, тя се нуждае от свободното съ-
действие на другите две лица. Отец не само ражда единосъщната другост 
на Двете, но в същия миг Той се намира в пълна зависимост от тях, за да се 
осъществи Неговата собствена другост в това непрестанно динамично 
взаимно интер-себеотдаване на божествената същност. Това означава, че 
онова, което Отец принася на другите Две лица, е тъкмо възможността Те 
да Му принасят „същевременно” своята собствена другост по един взаимен 
начин. Разликата между това понятие за монархѝя и понятието на Зизиулас 
е наистина огромна.

При монархѝята, както тя се схваща от Зизиулас, само едно-единствено лице 
е в основни линии активното. Това лице е напълно независимо дори спрямо 
своята собствена същност. За митрополита единствено Отец е „безпричи-
нен”, докато другите две лица са „причинени”; това, разбира се, е вярно, но 
тук умозаключението на Пергамския митрополит е, че щом има само Един, 
Който заема мястото на „причина”, то Той е единственият, Който предос-
тавя другост – в противен случай, „монотеизмът е заплашен” (с. 144), както 
твърди той. Митрополит Йоан би имал право единствено в случай, че въве-
дем време в раждането и в изхождането на двете божествени лица – и това 
е, което той несъзнателно е склонен да прави, утвърждавайки, че „свобода-
та Му (на Отца) да ги води до битие не Го поставя над Тях, тъй като Те още 
не са съществували там и за Тяхната свобода не е нужно да се иска съизво-
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лението Им, понеже Те не са били като самостоятелни биващи преди тяхно-
то отношение с Отца” (с. 122, курс. е мой). Ако чета правилно този текст, в 
него се казва, че двете лица съществуват едва след раждането им от Отца 
и така не е било нужно да бъде търсено съизволението им, тъй като не са 
съществували по-рано; с други думи: „било е някога, когато не са били”, някога 
не са съществували, както е вярвал Арий. Но без да въвеждаме време в Божи-
ето съществуване, тогава „да бъде причина” и „да бъде причинено” няма да 
са два последователни „момента” в живота на Троицата и няма да бъде въз-
можно да мислим за тях по „последователен” начин. Но, ако не е възможно да 
бъдат мислени по един „последователен” начин, това означава, че „причина” 
и „причинено” в крайна сметка са взаимни предпоставки едно спрямо друго. 
Това имам предвид, когато казвам, че инициативата на Отца не е в това да 
предизвиква раждането на други, „равни” Нему лица под диктовка, а е да по-
лага безусловната взаимност в онтологичен, а не – както смята Зизиулас – в 
етически смисъл. Това наистина е една революция за онтологията, докато 
Зизюловата революция на „наложената (диктувана) другост” е твърде поз-
ната и свойствена за историята на философията (както и за съвременна-
та психология). Така нашата другост е продиктувана тогава, когато този, 
Който ни принася тази другост, не ни позволява и ние от своя страна да му 
принасяме другост. На едно по-дълбоко равнище ние не принасяме истински 
другост на някого, ако не го оставяме свободен да ни принесе и той от своя 
страна нашата другост. Именно по тази причина „асиметричното” разбира-
не на монархѝята при Зизиулас пропада на това място. Бидейки доброволно 
„причинен” от Отца, Синът в същия този „миг” принася обратно на Отца 
възможността да бъде именно „причина” на Сина, а същото се случва и с Духа. 
По този начин Синът и Духът стават „причини” не на Отца, а не Отеческата 
„причинност” заедно с Отца. (Освен това терминът „асиметричен” е нето-
чен дори и за човешките връзки на любовта. Този, който започва да обича, 
не се чувства по никакъв начин „пръв” или „по-раншен”, понеже дори и кога-
то започва първи да обича, тази любов към другия е вече един жизнен дар за 
обичащия; чрез истинската любов получаваш своето битие от другия и така 
по своята природа любовта е отворена за взаимност.) Тази „подробност” е 
толкова важна, че бих казал, че няма нищо общо между триадологията, осно-
ваваща се на този вид взаимност, и една триадология, която изразява себе си 
като наложена другост.

Но нека сега да представим антропологичните и богословски следствия от 
възгледа на Зизиулас за другостта, като ги съпоставим с понятието за дру-
гост, което намираме в светоотеческата мисъл. Пергамският митрополит 
вярва, че „всеки „аз” трябва да умре” (с. 51), понеже „всеки аз съществува един-
ствено бидейки потвърден като „друг” от един „друг” (с. 55), така че „аз”-ът 
в крайна сметка „се произвежда от Другия... и се цели и „се упокоява” у Другия” 
(с. 54). Зизиулас обвинява Бубер, Лакан и дори Левинас, че не познават този кон-
кретен друг, и отчасти има право. Това, което пренебрегва обаче, изглежда, 
е по-важно. Говорейки за св.-Максимовата „вечнодвижеща се неподвижност”, 
Зизиулас поставя целия акцент върху „неподвижността”, върху упокоението 
в другия, а подценява елемента на „вечното движение” – с други думи, забравя, 
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че когато говорим за такава една среща с другия, имаме предвид съ-работни-
чество на две винаги действени воли. Иначе, в противен случай, просто бихме 
били потопени от другия. Свети Максим Изповедник е много ясен в това: ока-
яно е да казваме, че в срещата между човека и Бога (или между човеците) имаме 
само една воля; това, което имаме, е единство на воли („волево единство”). 
Ако гномическата или лична природна воля не остане ненакърнена и активна, 
такава една „неподвижност” или упокояване у другия ще доведе по-скоро до 
края на лицето, отколкото до неговото изпълване. По този начин св. Максим 
избягва монотелитството и произтичащото от него монофизитство на на-
ложената другост, удържайки гномическата или лична природна воля завинаги 
свободна, активна и съзнателна. В противен случай, понеже волята се отнася 
до природата, със смесването на двете воли (Божията и човешката) в една, 
„Божията и светийската природа ще бъдат поставени в една и съща кате-
гория; чрез едната воля всички страстни ще бъдат съединени в една и съща 
природа” – ако пък волята се отнася до ипостаста, „една ще бъде ипостаста 
на всички, на Бога и на човеците, всеки с всеки друг ще се смеси”.32 По този на-
чин, парадоксално, се избягва смъртта на „аз”-а, но и смъртта на другия.

Другостта може да бъде само взаимна, т.е. диалогична. В противен случай не 
достигаме до общение, а до пълна пасивност.33 Например митрополит Йоан 
променя израза „обичам, следователно съществувам”, както той се употре-
бява от някои съвременни богослови, с фразата „обичам се, следователно съ-
ществувам” (с. 89). Ако искаме да избегнем такава една продиктувана пасив-
ност, можем единствено, заедно със св. Максим, да кажем: „обичам се и обичам, 
следователно съществувам”. Иначе унищожаваме личната воля: Бог обича 
всички Свои творения, но малко от тях участват в пълнотата на Неговата 
любов, именно защото е налице и активната човешка воля, която също има 
своята роля в случая. Следователно волята не бива да умира, както твърди 
Зизиулас. Напротив, тя трябва да бъде възпитана духовно, така че да се от-
крие пред другия, вместо да остава самолюбива воля, както св. Максим обича 
да повтаря. Единствено по този начин е възможно да разберем правилно бо-
жествената Евхаристия. За Зизиулас „същността на евхаристийния етос... 
е утвърждаването на Другия и на всеки друг като дар, който трябва да бъде 
почитан и да поражда признателност” (с. 90). За свети Максим обаче това 
е само половин истина. Както преподобният отец усилено настоява, след 
като Бог даде Своите дарове на света, Той съвършено „забравя”, че тези да-
рове са били Негови; така, когато човек принася обратно тези дарове Нему в 
божествената Евхаристия, Той ги приема сякаш тези дарове са принадлежали 
на човека, а не на Него.34 В онтологически понятия това означава, че без пот-
върждаване на нашата собствена желаеща и действаща другост, утвържда-
ването на Божията другост ще бъде абсолютно пасивно – или, иначе казано, 
че потвърждаването на другостта на другия трябва да бъде само добровол-
но, активно и взаимно.

32  PG 91, 24C-28A.
33  Вж. моята книга Евхаристийната онтология, гл. 7, 3.
34  Пак там, гл. 1, 7.
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Но според митрополит Йоан не само е възможно да имаме нашата собствена 
другост, продиктувана от другиго; също така е възможно и ние да налагаме 
другостта на другите. В този случай „природните и морални свойства на Дру-
гия, били положителни или отрицателни, „добри” или „лоши”, не влияят върху 
поведението ни спрямо него или спрямо нея” (с. 91). Това на пръв поглед изглеж-
да прекрасно, но вярно ли е? Сега разбираме защо светите отци са смятали 
във всеки случай личната другост за обвързана с особените природни свойс-
тва. Обикновено Зизиулас настоява, че обичаме другия единствено защото 
е друг, независимо от неговите качества, но е лесно да разберем, че по този 
начин оставяме другия без глас, т.е. не се занимаваме с истинския „естест-
вен” друг, който има свои инстинкти и страсти, тяло и несъзнателно, как-
вито имаме и ние самите. Т.е. така вероятно обичаме другия под формата на 
отворено обещание, по начина, по който младите родители обичат своето 
новородено бебе, тъкмо защото могат да проецират върху него онова, което 
те обичат или очакват, без никакво възражение. Но тогава обичаме другите 
като „себе-обекти”, като „субек-обекти” (selfojects) според терминологията 
на Heinz Kohut.35 Тези selfobjects са овладени от нарцистично либидо, насочено 
към поддържане на мегаломанско-ексхибиционистки аз, под формата на иде-
ализиране на другия, а вследствие – като едно въображаемо смешение с него, 
така че да се запази самозаблудата за съвършенството на другия. За богосло-
вите нещата не са толкова прости! И стават още по-сложни, ако към горе-
казаното добавим тезата на Лакан, че нарцисизмът (дори и на ранен стадий) 
никак не означава отсъствие на интерсубектни отношения, а съвършено об-
ратното.36 Както и наблюденията на D. Lagache, който учи, че садомазохизмът 
(не като сексуално извращение, а като особено отношение) отразява осново-
полагащо измерение на общата интерсубектност.37 Това значи, че обективи-
рането на „аз”-а или на другия (или на богословски език: да диктуваш другост 
или да ти диктува другост някой друг) е най-често срещаният всекидневен 
опит. Такова едно обективиране може да се случи не само ако отъждествим 
някого (или самите себе си) с дадено природно качество, но също така и ако 
сметнем себе си или другия за стоящ над подобни качества, така че да го из-
ползваме като selfobject. Следователно да обичаме другия или да обичаме ис-
тински себе си е доста трудно, понеже е нужно да се открие вътре у нас едно 
място за реалния – лично и природно – друг. Точно това описва (както твър-
дя в един мой текст38) светоотеческият термин „единосъщие”. Доколкото 
връзката между трите божествени лица не може да бъде разбрана без вечно 
изпълнения единосъщен диалог на взаимната себеотдаденост, по подобен на-
чин всяка истинска връзка между човеците не може да бъде разбрана другоя-
че, освен като стъпка-по-стъпка напредване към една диалогична/синергийна 
взаимност, която може да достигне до взаимно единосъщно проникване – по-

35  Вж. H. Kohut, The Restoration of the Self, International University Press, New York, 1977; H. Kohurt, How does 
analysis cure?, University of Chicago, Chicago, 1984.
36  Jacques Lacan, ”The Mirror Stage as Formative of the I Function as Revealed in Psychoanalytic Experience”. – В: 
Écrits (trans. Bruce Fink), W.W. Norton & Company, New York/London, 2006, p. 75-81.
37  Вж. неговата книга Situation de l’agressivité. – В: Bull. Psychol. XVI, 1, 1960, p. 99-112.
38  В моята книга Затворената духовност..., с. 258-300 и в книгата ми Апофатичната еклисиология на еди-
носъщието, Атина, 2002.
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средством тайнството на Кръста. Кръстът унищожава всяко асиметрично 
схващане за другостта, на което ни учи митрополит Йоан, който копира и се 
опитва да коригира Левинас. Ако вземем предвид екзистенциалната реалност 
на Кръста, можем лесно да си представим, че разпнатият е служителят на мо-
ята собствена другост, на „другостта на другия”, т.е. на една другост, коя-
то аз обичам, аз избирам, аз разгръщам. Тъкмо това е, което по такъв бляскав 
начин св. Максим изразява в своето учение за множеството въплъщения на 
Христа, Който става „за всички всичко”, съгласно свободата на всекиго.39 Така 
любовта слуша, изчаква, разбира и бива изненадвана от другия. Това значи, че 
лицата се утвърждават в своята идентичност само посредством взаимнос-
тта или по-точно: в една свобода за безусловна взаимност, която оставя пос-
тоянно открита възможността за „другостта на другия”. Без този обратен 
кръговрат на другостта тя може единствено да бъде диктувана, а връзката 
се превръща неизбежно в тоталитарна. Именно затова мисля, че по начина, по 
който Зизиулас разбира монархѝята, субективизмът в крайна сметка се усил-
ва още повече, вместо да се преобразява в общение, понеже тук другостта 
не е моя собствена другост, след като другият решава за нея и ми я диктува.

По-горе разгледаният възглед предопределя и еклисиолията на Зизиулас. За-
това и двете се нуждаят от коригиране. В една моя книга се опитвам да сто-
ря това40, а мястото тук не е достатъчно, за да повторя изложените в нея 
аргументи. Зизиулас не чете правилно изворите на първите два века и зато-
ва поставя епископа на мястото на диктуващия Отец, изоставяйки отчас-
ти христологичните основания на всички църковни дарования. Освен това 
той е склонен да тълкува превратно мимитичното/причастно измерение на 
църковните структури. Но това е една друга голяма тема.

3. Христологията на бягството и краят на познанието

Читателят на книгата на Зизиулас остава с впечатлението, че що се отнася 
до Сина, при Него имаме вероятно две раждания (с. 129-130). Видяхме по-горе, 
че Зизиулас няма никакъв проблем с „предаването на лична другост на Сина”, 
но има сериозен проблем с „предаването на същността” (с. 129). Т.е. няма 
проблем с един Отец, Който притежава другост и впоследствие я отдава 
(или я налага), но има проблем с един Отец, Който притежава природа и впос-
ледствие я отдава. По този начин сякаш се предлагат два последователни 
„момента”, що се отнася до раждането на Сина: моментът на единосъщието 
и моментът на личната другост. Както казахме, светите отци ясно са свър-
зали двете, така че второто да бъде невъзможно без първото. Свети Васи-
лий Велики например пише: „(Синът е) отобраз на ипостасата на Отца, за да 
научим за единосъщието”41 или „цялата природа на Отца като печат се от-
печатва върху Сина”42 – и много други изрази, които доказват, че единосъщи-
ето, както вече видяхме, не пречи, а напротив, помага ни да разберем пълно-
39  Вж. моята книга Евхаристийната онтология..., гл. 1, 6.
40  Това е моята книга Апофатичната еклисиология на единосъщието.
41  Против Евномий, 1, 20.
42  Против Евномий, 2, 16.
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тата на лицата, тъй като единосъщието е именно този пълен кръговрат на 
природата, който изразява вечния онтологичен/личен диалог на Троицата.

По-сериозният христологичен проблем в мисленето на Зизиулас сякаш е в на-
чина, по който той разбира идентичността на Христос. Митрополитът е 
склонен да подценява предаването на свойствата на двете природи в Хрис-
та, за да подчертава факта, че активното у Христа е „свободното лице на 
Словото. Точно както божествената природа избягва онтологичната необ-
ходимост със съграждането си или с „въипостазирането” си чрез лицето на 
Отца, по същия начин единството на Христовото битие се осъществява в 
свобода, бидейки дело на единството вътре и чрез Христовата ипостас” (с. 
37). Както лицето на Отца освобождава природата на Бога, така човешката 
природа на Христа, която също носи бремето на необходимостта, е длъжна 
да бяга към свободата чрез свободната ипостас на Словото/Христос, поне-
же Христовата ипостас „не зависи от своите природни свойства” (с. 109). С 
това свое заявление Зизиулас, без да се погрижи да застрахова от докетизъм, 
основава една христология на бягството. Спасението тук изглежда като 
бягство/изход от тварната природа, а не синергийно/диалогично нейно пре-
ображение (тъй като тъкмо това представлява предаването на свойства – 
енергийно взаимно общение на двете природи, божествена и човешка, в Хрис-
та). Полезно е тук да прочетем един текст на св. Максим, за да покажем колко 
различно стоят нещата при св. отци: „Най-съвършено дело на любовта и 
завършек на съответното нейно дело е да приспособява свързаните с нея 
чрез взаимно предаване един другиго на свойствата и да призовава, правейки 
от човека бог, а пък Бог да става и да приема вида на човек благодарение на 
едното и неизменно изволение и движение за всекиго от тях според волята 
им”43. При св. Максим човек се спасява (и се освобождава) чрез диалогичното 
общение на двете природи в Христа, посредством съответните техни воли 
и енергии, едно общение, което преобразява човешката природа – при това 
не като бягство чрез ипостасата на Словото. И най-важното от всичко е, че 
човешката природа е напълно активна, волева, желаеща, познаваща, сътруд-
ничеща си – нищо не ѝ бива налагано, понеже върви към своето възкресение в 
Христа. Без две действащи природи в синергия/диалог христологията няма 
да се различава от неоплатонистко екстатично бягство. Опасността от 
монотелизъм или моноенергетизъм е очевидна.

Заключения

Зизиулас и неговото поколение (Янарас, Нелас, Нисиотис, Романидис, Мацукас, 
Мандзаридис и т.н.) са представителите на второто „пробуждане” на право-
славното богословие след руския богословско-философски взрив от кр. на XIX 
и началото на XX век. Нямаме намерение тук да изследваме взаимодействия-
та и различията между тези интелектуалци. Ще се опитам просто да напра-
вя резюмирано обобщение на моята критика на Зизиулас.

43  Богословски и домостроителни глави, I, 27. PG 90, 1189BC. Вж. също Писма, PG 91, 573B.
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Приносното в богословието на Пергамския митрополит е екзистенциално-
то в нея, т.е. църковната/евхаристийна дълбочина. Неговата богословска 
епистемология израства от тази дълбочина и това означава, че дори когато 
човек не е съгласен с него относно начина на богословското ѝ разработване, 
не може да не признае, че тук имаме налице авторитетния извор на право-
славното богословие през вековете. Много основополагащи негови възгледи, 
като напр. този за лицето и за свободата, за монархѝята на Отца, за евха-
ристийната тъкан на общението, за екзистенциалния смисъл на еклисио-
логията, насочват, както смятам, към правилно богословско направление, 
въпреки че в своята разработка те рядко достигат действително отвъд 
съвременната философия. Причината за това е, че Зизиулас сякаш предла-
га едно идеалистично, безгрешно (почти от само себе си) „свободно” лице, 
практически идентично с благодатта, което бяга от една пасивна, безво-
лева и бездействена природа (особено когато тази природа се „принася” на 
Бога), унищожавайки така възможността за действително психосоматично 
участие в Бога, без главоболията на модерните страсти и без несъзнател-
ното, лице, освободено от историческите противоречия и от дилемите на 
познанието. Изглежда също така, че предлага едно лесно разбираемо, но въп-
реки това по-скоро психологически и философски катастрофално понятие 
за общение (да диктуваш другост или да ти диктуват другост), без отго-
ворността и риска на една реална диалогична взаимност между реални при-
родни същества. По този начин става възможно задоволяването както на 
фундаменталистите, така и на модернистите в православното богословие: 
първите поради маргинализирането на природата, а вторите поради марги-
нализирането на познанието и на покаянието, тъй като в изследвания труд 
на Зизиулас всяка вътрешна духовна борба се идентифицира с психологизъм.

Това, което твърдя в настоящия текст, е, че всички по-горе споменати по-
нятия, ако бъдат разбрани правилно, както те се намират в светоотечески-
те текстове, откриват наистина широки духовни хоризонти за нас. И това, 
заедно с непосредствената нужда от една фундаментална преоценка на за-
падното богословие – специално на богословието на Августин и на Тома от 
Аквино, които Зизиулас обикновено тълкува превратно – ще даде на съвре-
менното православно богословие мястото, което то заслужава в контекста 
на модерните богословско-философски дирения.

Λουδοβῖκος Νικόλαος, Οἱ τρόμοι τοῦ προσώπου καὶ τὰ βάσανα τοῦ ἔρωτα.  
Κριτικοὶ στοχασμοὶ γιὰ μία μετανεωτερικὴ θεολογικὴ ὀντολογία,  

2 изд., Атина, 2009, с. 11-66.

Превод от гръцки език: Александър Смочевски
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Юзеф Мария Бохенски е роден на 30.08.1902 г. в Шчужов (Полша). Поради ангажи-
мента си в съпротивата срещу Съветска Русия през 1920 г. напуска правния 
факултет на университета в Лвов и продължава обучението си в Познан, къ-
дето до 1926 г. следва икономика. През 1927 г. встъпва в Доминиканския орден. 
От 1928 до 1931 г. учи философия и педагогика във Фрибург (Швейцария). Защи-
тава дисертация през 1931 г., а в периода 1931/34 следва теология в Angelicum 
(Папски университет „Св. Тома от Аквино”), Рим, където през 1934 г. защитава 
и богословската си дисертация. През същата година е назначен за преподава-
тел, а от 1935 до 1940 г. е професор по логика в същия университет. Взима ак-
тивно участие във Втората световна война като офицер в полската, а след 
това във френската и в английската армия. От 1945 г. е професор по филосо-
фия на ХХ век във Философския факултет на университета във Фрибург. В пе-
риода 1950/52 е декан на този факултет, а 1964/66 е ректор на университета. 
Създава Института за Източна Европа във Фрибург, издава списания и пуб-
ликува изследвания, посветени на съветския режим, предизвикали омразата 
на казионните марксисти. Основател на научната съветология. Консултира 
правителствата на Германия, Южна Африка, Аржентина, САЩ и Швейцария. 
През учебната 1955/56 е гост-професор в университета Нотр Дам, Индиана. 
Пенсионира се през 1972 г. Умира на 08.02.1995 г. във Фрибург. Сред книгите му 
са: Европейска история на съвременността (1951), Библиография на съветска-
та философия (седем тома, 1960), Философията. Въведение (1963), История на 
формалната логика (1970), Съвременните мисловни методи (1980), За смисъла на 
живота и за философията (1987), Авторитет, свобода, вяра (1988) и др. Предла-
ганият тук текст е шестият в серията от десет лекции с общо заглавие Пъ-
тища към философското мислене. Въведение в основните понятия, четени от 
Бохенски между май и юли 1958 г. по Баварското радио.

Юзеф Бохенски

ЦЕННОСТТА
Един от най-великите поети, които човечеството е имало, Гьоте, много-
кратно е говорил с подигравка за теорията и спекулирането: „Сива, верни 
друже – казва той, – е всяка теория”; и сигурно познавате мястото, където 
заявява: „Един тип, който спекулира, е като животно, разкарвано от зъл дух 
по сушава ливада”. Струва ми се, че той, а заедно с него всички поети, а на-
вярно и всички жени имат право, когато се бранят срещу прекаляванията с 
теоретичното мислене. Нещата стоят така, че човек не застава просто 
съзерцателно срещу действителността. Той не само я вижда, но я и оценява, 
той възприема тази действителност като красива или грозна, като добра 
или зла, приятна или мъчителна, благородна или низка, свята или несвята и 
т.н. Вече сме такива, че можем само чрез голямо напрягане да се издигаме до 
чисто съзерцателно поведение, и то само в редки моменти. Като цяло живо-
тът ни се определя чрез оценяването и ценностите.
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Изхождайки от този факт, човек, разбира се, може да си каже: за какво е цяло-
то това философстване и размишляване; нека се потопим в света на ценнос-
тите и да живеем; Гьоте е противопоставил вечно зеленото дърво на живо-
та срещу сивата теория. Така мислят и много днешни философи. Нека сред 
всички други въведем само Габриел Марсел, който си е сложил за основно пра-
вило: Не си в театъра, което значи – не трябва да съзерцаваш. Струва ми се, 
че мисленето, чистото съзерцание, също е дял от живота и че Гьотевото 
противопоставяне на теория и живот е погрешно. Струва ми се, че цял един 
човешки живот без поне няколко мига на чиста теория, на чисто съзерцание 
изобщо не би бил никакъв човешки живот. Но съзерцанието със сигурност не 
е всичко в този живот, а не е и всичко, което го прави човешки живот. Оце-
няването и всичко, което го следва, се числи към този живот точно толкова 
съществено, колкото и теорията.

Затова философът трябва да се занимава и с ценностите. Теорията за 
ценностите, опитът да се изясни тази страна от нашия живот, действи-
телно от столетия е дял от всяка философия. А още и затова, че сферата на 
ценностите е вероятно онази сред всички останали, която отваря най-голе-
мите трудности. Колкото прости и очевидни изглеждат самите ценности 
на умственото ни око, толкова по-чудовищно объркано става положението, 
когато се опитаме да ги разберем правилно.

Най-добре е да започнем с един пример. Нека бъда извинен, че той е много кра-
ен и груб. Тук не става дума обаче за чувства, а за разбиране, а такива екс-
тремни примери най-добре умеят да направят нагледно онова, за което се 
пита. Примерът е следният: Един престъпен младеж, да го наречем Карл, съ-
ветва приятеля си Лудвиг да вземе през нощта бръснача от чекмеджето и да 
пререже гръкляна на спящата си майка, за да може после спокойно да отмъкне 
парите ѝ. Тези пари трябва да свършат добра работа на двамата юнаци за 
една приятна вечер в кръчмата. Лудвиг, нека допуснем, че е нормален човек, 
казва възмутено, че никога няма да го направи. Тук обаче Карл пита: Защо? 
Това е толкова просто и би било полезно. Какво ще отговори Лудвиг? Нека вле-
зем в неговото положение. Какво бихме отговорили ние? Боя се, че не бихме 
открили никакъв правилен отговор. Навярно бихме рекли, че това е престъп-
ление, подлост, нещо непозволено, мръсно, греховно и т.н. Ако обаче нашият 
Карл ни попита защо не бива да се върши нещо престъпно, мръсно, грехов-
но и т.н., тогава бихме могли да кажем само, че такива работи просто не се 
правят. Иначе казано, не бихме отговорили нищо. Изобщо не бихме могли да 
приведем някакво доказателство, някакво обосноваване на поведението си. 
Твърдението „ти не бива да срязваш гръкляна на майка си, за да си докараш 
пари за пиене”, не може да бъде обосновано. То е очевидно. Би могло най-много 
да се каже, че то си е така и няма какво да се дискутира по този въпрос.

Това е следователно положението. Нека се опитаме малко да го анализираме, 
за да открием какви са съставните части, включени в тази комплексна ситу-
ация. При това ще се обърнем към феноменологичния метод, описан в предно-
то размишление, защото за този предмет друг изобщо няма.
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Ние следователно установяваме най-напред, че нашето изречение „Ти не 
бива да срязваш гръкляна на майка си…” и така нататък се вижда на всич-
ки ни дадено. То е тук, пред очите на ума ни, като нещо съвсем независимо 
от нас, съществува също като някакъв предмет в този свят, може би е само 
по-жестоко от останалите неща. То е, както казват философите, едно би-
ващо. Какъв вид биващо? Очевидно не реално. Защото в света няма такова 
нещо, няма такава вещ – изречението действа на това отгоре надвремево и 
надпространствено. То е идеално биващо, от същия вид като математиче-
ската фигура.

Но – и в това е голямата разлика – то не е налично просто като някоя мате-
матическа формула. Защото тя просто казва какво е, докато нашето изре-
чение изисква: то казва какво трябва да бъде. То стои пред съвестта ни като 
призив, като повеля. Това е твърде странно, но си е така.

Трето, тази повеля, това изречение, както забеляза някога Кант, е катего-
рично. Това означава, че няма никакъв смисъл да се пита с каква цел трябва 
да действам така. В техниката е иначе. Например в техниката на шофира-
нето има следната разпоредба: „Приблизително след втората трета на за-
воя трябва да дадеш газ”. Това разпореждане е хипотетично, което значи, че 
зависи от някаква цел, защото е валидно само доколкото искаме да преминем 
бързо и сигурно през завоя; ако не искаме това, разпореждането би изгубило 
значението си. Ала с нашето изречение относно майката е съвсем иначе. То е 
категорично. То изисква безусловно, без оглед на някаква цел. Даже Земята да 
се пръсне, ако не убия майка си, въпреки това трябва да е ясно, че не бива да 
я убивам.

Четвърто – ала само четвърто – установяваме, че вникването в подобна по-
веля, в такава теза, действа непосредствено върху нас. Колкото по-ясна е 
тя, толкова по-силна е нашата реакция, толкова по-важна е волята, възму-
щението или въодушевлението. Естествено, тази реакция зависи и от на-
шето моментно телесно или умствено състояние – ако съм уморен, реагирам 
по-слабо – но тя се определя на първо място от предмета и от вникването в 
този предмет.

Толкова по описанието на положението. Сега ще се насочим към разяснява-
нето на този забележителен и толкова значим феномен. Искам да предваря 
тези обяснения със само една кратка бележка за различните появяващи се 
тук понятия и видове на ценностите.

Според казаното трябва следователно строго да се различава между три 
неща: първо, някакъв предмет, нещо реално, което е – позитивно или нега-
тивно – ценно, например добро или лошо. В нашия случай тази реалия е дея-
нието на убийството. Тази реалия, тоест деянието, е обозначено чрез ня-
какво свойство, което именно го прави ценностно. И това свойство – а то 
е второто нещо – се нарича в стриктния смисъл на думата ценност. Трето, 
обаче съществуват, както вече бе отбелязано, нашите релации и реакции 
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към него – нашето вникване в ценностите, нашата воля, която копнее по 
нещо или е възмутена от нещо и така нататък. Тези три неща не бива да 
бъдат смесвани, защото са съвсем различни дадености: носителят на цен-
ността, самата ценност и човешкото поведение спрямо ценността. 

Става ли дума за самите ценности, то в умствената сфера има поне три го-
леми групи такива ценности, които се наричат морални, естетически и рели-
гиозни. Моралните ценности са най-познати – свойственото при тях е едно 
изискване за дело – те винаги съдържат едно дълженствуване да се действа, 
не само битийно дълженствуване, като всички ценности. Естетическите 
ценности – онези на красивото, грозното, елегантното, грубото, благород-
ното, нежното, възвишеното и така нататък – следва също да са добре из-
вестни. Характерното при тях е, че съдържат битийно дълженствуване, но 
не и дълженствуване да се действа. Ако например човек гледа една красива 
сграда, тогава той вижда също, че тя трябва да е така, но тази ценност не 
носи, поне непосредствено, някакъв призив към нашата съвест. Най-сетне, 
религиозните ценности са също от съвсем друг вид. Те са познати на рели-
гиозния човек – а всеки от нас е по някакъв начин повече или по-малко религи-
озен. Анализирането на тези ценности е обаче много трудно. Сигурно е, че те 
отприщват в нас чувство на трепет и същевременно на самоотдаване, и 
то във връзка с чудовищна маса от естетически и морални реакции. Изглеж-
да обаче, че те не се числят нито към моралните, нито към естетическите 
ценности. Така например убийството на собствената майка е от морална 
гледна точка престъпление, зло дело; от религиозна гледна точка то е нещо 
съвсем друго, а именно грях. Най-добре изследвани от философите са морални-
те ценности; естетическите са много по-малко анализирани, а религиозните 
все още очакват основополагащ труд. Какво е например светостта? Покой-
ният водещ френски философ Луи Лавел написа много хубава книга за това – 
тя се казва Четирима светци, но и тя не отвежда анализа твърде напред.

Сега към обясненията. В центъра на дебата стои въпросът за тълкуването 
на промяната в оценностяванията. Би могло да се помисли, че оценностява-
нията са постоянни. Че например нашата теза за майката е признавана ви-
наги и навсякъде. Това обаче не е така. Моралните оценностявания – а още по-
вече естетическите и религиозните – са много различни в разните времена и 
в различните културни кръгове. Един полски етнолог, изследвал в Австралия, 
Малиновски, написа разтърсваща книга за половия морал на тамошните ту-
земци. Чете ли тази книга, човек остава с впечатлението, че практически 
всичко, което при нас се гледа като валидно и може би свято, другаде се оцен-
ностява като зло и престъпно. Що се отнася до естетическите ценности, 
добре е известно, че жени, които според нас са грозни, при определени негър-
ски племена се разглеждат като чудно красиви. Оценностяванията са, изг-
лежда, във висша степен относителни.

За тълкуването на това състояние на нещата има преди всичко две големи 
философски теории: от една страна, позитивистката, от друга страна, иде-
алистичната – идеалистична в широкия смисъл на думата.
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Първата, застъпвана преди всичко от британските емпиристи, твърди, че 
относителността и промяната на оценностяванията следва да се тълку-
ват чрез относителността и промяната на самите ценности. Според тези 
мислители ценностите не са нищо друго освен един вид утайка от оценнос-
тявания. Хората са привикнали под влияние на такива или онакива – обикно-
вено утилитарни – основания да оценяват така или иначе. И тогава да си 
формират съответните ценности. Промени ли се положението и станат ли 
вече безполезни съответните предмети и действия, променят се и ценнос-
тите. Приложим ли тези тълкувания към нашия пример, позитивистите ще 
кажат, че убийството на собствената майка би било социално вредно в на-
шия културен кръг. Защото, първо, майката е нужна за възпитанието на де-
тето; второ, тя би могла да има още деца. Човек обаче е в състояние да си 
представи култура, в която би било иначе. Да речем, такава култура, в която 
децата биха бивали възпитавани изключително в държавни институции или 
пък, като в прочутия роман [Прекрасният нов свят – б.пр.] на Олдъс Хъксли, 
биха се произвеждали синтетично в особени фабрики, където майката като 
такава не влиза в употреба. В подобна култура нашата теза навярно не би 
била валидна, защото вече не би била от полза. Тогава предложеното от Карл 
убийство на майката би могло да бъде морално добро. Толкова с позитивис-
тите. Разбира се, те настояват също така, че ценностите са реални пред-
мети, а именно определени човешки действия.

Идеалистите обаче се чувстват слабо засегнати от тези аргументи. Те при-
знават, че нашите оценностявания се променят и че много неща, които тук 
се схващат като добри, другаде се гледат като лоши. Те обаче забелязват, че 
това е вярно не само в случая с ценностите. Така например древните египтя-
ни са имали формула за изчисляване на повърхността на триъгълника, която 
от гледната точка на нашата геометрия е очевидно погрешна. Те са ползвали 
тази формула в хода на столетия. Доказва ли това, че на Земята има две пра-
вилни формули за изчисляване на повърхността на триъгълници? В никакъв 
случай, казват идеалистите. То доказва само, че тогава хората не са познава-
ли правилната формула. Съвсем същото е в областта на ценностите. Защо-
то едно оценностяване – нашето вникване в ценностите и нашата реакция 
спрямо тях – е нещо съвсем различно от самите ценности. Оценностявания-
та са изменчиви, релативни, винаги променливи; самите ценности обаче са 
вечни и неизменни. Попита ли се какво основание имат идеалистите за това 
твърдение, те отговарят, както отвръща на Карл нашият Лудвиг: „Това е 
очевидно”. Разбрал ли е човек веднъж какво е майка, не може да има съмнение 
по това, че майцеубийството винаги е престъпление и ще остане такова. 
Който го отрича, той е сляп в това отношение. Точно както има хора, слепи 
за цветовете, има и хора, слепи за ценностите. 

Това учение, което по същество произхожда от Платон, бе превъзходно раз-
работено от най-големия моралист на Новото време, немския философ Макс 
Шелер. Всеки, който се занимава с тези въпроси, трябва да е чел Шелер. Той 
би могъл да го отхвърли. Но да се говори за ценности без познаване на този 
голям мислител е по мое мнение недопустимо.
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Макс Шелер и другите идеалистични философи обаче подчертават постоян-
но, че в областта на оценностяванията промяната, смяната е значително 
по-голяма, отколкото в която и да е теоретична област. Това е свързано 
най-напред с положението, че царството на ценностите е много богато и 
никой не може да го изчерпи изцяло – никой отделен човек не може да прозре 
напълно дори една-единствена ценност. Щом Христос казва в Евангелието, че 
никой не е благ освен Бог, с това, между другото, се има предвид, че само един 
Безкраен и един безкрайно свят Дух може да схване някаква ценност изцяло. 
Ние, хората, я виждаме само фрагментарно, винаги повърхностно, винаги ед-
ностранчиво. По този път това е учение, имащо голямо практическо значе-
ние за живота. То следва именно оттам, че няма двама души, които да имат 
еднакво разбиране за някоя ценност – например ценността на добротата 
или на чистотата. А от това следва, че не бива да обозначаваме някого като 
откачен, ако не разбираме поведението му. Той може да е някой герой, светец, 
гений. За съжаление разбирането на тази проста истина е слабо разпростра-
нено, така че най-добрите сред нас, най-ясно прозрелите ценностите, бяха 
системно преследвани от масата на слепците. И все пак напредъкът на чове-
чеството зависи тъкмо от тези най-добри, най-добре виждащи човеци.

Това е обаче само едната страна на тази промяна. С ценностите е именно 
така, че прозрението зависи не само от дарбата, а преди всичко от волята. 
Един почтен човек вижда много по-ясно от някой по-малко почтен – той съзи-
ра по-добре правилността или неправилността на едно деяние в тази сфера. 
Затова става и така, че някой човек, който е много по-надарен и много по-
учен от някого другиго, остава далеч по-назад от него в някоя ценностна сфе-
ра и даже понякога може да бъде съвършен варварин в определена ценностна 
сфера.

Така изглежда големият спор между позитивистите и идеалистите. Сега ще 
ви кажа какво мисля по този въпрос самият аз. Според мен позитивизмът е 
несъстоятелен; той, както ми се вижда, представлява едно объркване на 
оценностяванията с ценността, на нашия възглед и нашата реакция спрямо 
ценностите със самите ценности. Всички факти, привеждани от позитивиз-
ма, могат да бъдат тълкувани също така от гледната точка на идеализма: 
на това отгоре идеализмът не е принуден – както е позитивизмът – да отри-
ча непосредствената очевидност на ценностите. Това е първото.

С него е свързано и положението, че гледам ценностите като нещо идеално. 
Те не са части или утайки на умствената ни активност. Но аз не бих склади-
рал ценностите в някакво платоническо небе. Те съществуват само в нашия 
ум – точно като математическите закони. В света има само отделни пред-
мети, и то реални отделни предмети. Обаче – и това е третото – в света 
има определена основа за ценностите. Коя е тази основа? Тук лично аз виждам 
само един възможен отговор: ценностите са основани върху връзката между 
човека и предметите. Защо съществува например ценността на любовта 
към родителите? Защото още човешката телесна и умствена конституция 
е такава, че детето да обича родителите и да се вслушва в тях, за да прос-
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перира като човек. Ако човешката конституция беше някаква друга, тогава 
бихме имали и друга естетика, и друг морал. Следва ли от това, че ценнос-
тите са променливи? Да и не. Да, доколкото самият човек е променлив. Не, 
доколкото той проявява една постоянна базисна конституция. Нещата 
стоят така, че в нас стават и двете неща: детайлите се сменят, основни-
ят фонд остава. Затова основоположните ценности са неизменни. Докато 
човекът остава човек, никой, даже Бог, не може да въведе някаква промяна 
в тази сфера – майцеубийството завинаги ще си остане престъпление. Само 
дето става така, че човек ослепява за определени ценности.

С тази констатация обаче се приближихме до границата между теоретична-
та философия, която иска само да разбира, и практическата, която учи какво 
трябва да се прави. Нека ми бъде позволено в заключение да назова от тази 
втора, практическата философия, една истина, която ми се струва централ-
на за човешкия живот: светлината, разбирането на ценностите, и силата 
те да бъдат осъществявани – това е, което най-вече трябва да се желае за 
ума в този живот.

Превод от немски: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: J. M. Bochenski, Wege zum philosophischen Denken. 
Einführung in die Grundbegriffe, Freiburg – Basel – Wien 1965 (3. Auflage), 69-80.
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Георги Каприев

ВЕЧНОСТ, ЕОН, ВРЕМЕ. 
СТРУКТУРИ НА ВРЕМЕВОТО 
И ТРАНСВРЕМЕВОТО ВЪВ 
ВИЗАНТИЙСКАТА ФИЛОСОФИЯ 
И ТЯХНАТА СИСТЕМА
Определението на времето, формиращо мисленето на византийските фи-
лософи за темпоралните и транстемпоралните измерения на битието, е 
зададено от Василий Велики: Χρόνος δέ ἐστι τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῇ συστάσει 
τοῦ κόσμου διάστημα – времето е интервалът (или: протяжността, екстен-
зията), коекстензивен със съществуването на космоса.1 Тази дефиниция се 
основава върху една масивна елинска традиция, от която същевременно се 
дистанцира.

1  Basilius Magnus, Contra Eunomium 1, 21, in: PG 29, 560B.
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1. Елинската традиция

Най-напред следва да се спомене Платоновата концепция, разгърната в Ти-
мей 37c-39e. Според Платон времето започва с възникването на космоса. Той 
асоциира времето с движението и го свързва с движението на седемте „под-
вижни” звезди: времето е започнало, когато се е образувало небето, тоест 
седемте звезди.2 Тезата на Платон, че времето започва да съществува с 
възникването на космоса, се следва неотклонно от християнските автори. 
Платон проблематизира времето в перспективата на ставането (γένεσις) с 
неговия непостоянен характер. Затова се опитва да схваща времето чрез 
„вечността” (αἰών): времето е подвижен образ (εἰκών) на вечността3, която 
е постулирана като неподвижна парадигма на биващото, ставащо в хода на 
времето. Платон употребява αἰώνιος и αἴδιος синонимно при тълкуването на 
интелигибелното. 

И Аристотел гледа времето като нещо, което необходимо се свързва с дви-
жението, без самото то да е движение.4 Времето се определя като число на 
движението (ἀριθμὸς κινήσεως). То е при това изчисляваното, а не това, чрез 
което изчисляваме.5 Времето е мяра (μέτρον) на движението и на движенето.6 
‚Сега‘ (νῦν) е нещо като единицата (μονάς) на числото. Чрез ‚сега‘ времето как-
то става непрекъснато, така се и дели.7 Във всеки случай не е числото на една 
и съща точка, а на екстремите (а не на частите) на дадена права.8 Аристо-
тел посочва, че времето не може да бъде вкарано във връзка с някакво опре-
делено движение, защото „времето е еднакво налично навсякъде и при всички 
неща”. Освен това движенията имат скорости, тоест те могат да са бързи 
или бавни, докато времето не е така. Бързо и бавно се дефинират чрез време-
то.9 ‚Сега‘ е граница на миналото и бъдещото. ‚Преди‘ и ‚след‘ са във времето, 
защото ‚сега‘ е във времето.10 Затова ‚сега‘ не е част на времето. Като гра-
ница то не е време, а съпътстваща величина (συμβέβηκεν). ‚Сега‘ е число само 
доколкото изчислява (ἀριθμεῖ).11 ‚Преди‘ и ‚след‘ са следователно във времето, 
те са време, защото са изчислими.12 От този хоризонт Аристотел поставя 
въпроса: Ако не съществува душата, ще има или няма да има време? Защото, 
ако не би имало изчисляващо, не може да е и изчисляваното, така че явно няма 
да има и число; тъй като число е или изчисленото или изчислимото. А ако нищо 
друго освен душата и нейният ум не е способно по природа да изчислява, то 
ако не съществува душата, няма как да има време, ами само това, което в ня-

2  Tim. 37e1-3; 38b6-7; 38c3-6; 38e4-5. Български превод Г. Михайлов, в: Платон, Диалози, т. 4, София 1990.
3  Tim. 37d7-e1.
4  Phys. 4.11, 219a9-10. Български превод Ц. Бояджиев, в: Аристотел. Съчинения, т. 2/1, София 2012.
5  Phys. 4.11, 219b1-8.
6  Phys. 4.12, 220b32-221а1. 
7  Phys. 4.11, 220a4-6.
8  Phys. 4.11, 220а15-18.
9  Cf. M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the 
Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 509. Cf. Phys. 4.10, 218b13-18. .
10  Phys. 4.14, 223а4-8.
11  Phys. 4.11, 220а21-22.
12  Phys. 4.14, 223а28-29.
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какъв смисъл е носителят на времето, например ако е възможно движението 
да е без душа.13

Както Платоновото, така и Аристотеловото схващане за времето са ата-
кувани достатъчно рано. В началото на III в. пр.Хр. Зинон от Китион започва 
да лансира позицията си, че времето не е ἀριθμός или μέτρον, а διάστημα. Поня-
тието „екстензия” изказва според него по-добре идеята за континуитета 
във времеви и пространствен план. Времето се определя като „екстензия на 
движението” (κινήσεως διάστημα). Още Зинон прокарва разликата между раз-
лични διαστήματα, задавани от биващи, движещи се с различна скорост меж-
ду две точки. Неговото схващане се разгръща при Хризип от Соли, който го 
прилага и към движението на космоса. Едно διάστημα изразява хода на дадено 
тяло между две точки, но времето не се прекратява с него. Затова Хрисип го-
вори за двойствен характер на времето: движението на дадено тяло между 
точки А и Б е само дял от целокупния ход на времето.14 Заедно с това той пос-
тулира равноположеност между пространството и времето. Те са две без-
крайни екстензии или протяжности в пустотата-κενόν, при което едната 
се разпространява в три измерения, а другата безкрайно в миналото и бъде-
щето. Затова не говори за единица време или неделимо сега (νῦν ἀμερὲς), за-
щото времето се гледа като непрекъснат, континуитетен ход, който може 
да бъде безкрайно делим. Хрисип във всеки случай подчертава, че времето не 
присъства в своята целокупност, а само като сегашност, въз основа на коя-
то присъстват миналото и бъдещето.15 Стоиците застъпват едно „по-мал-
ко субективистично” схващане, разбирайки времето не като нещо изчисли-
мо или изчислявано от някой съзнателно изчисляващ, а като нещо, зависещо 
само от съществуването на движението.16

В хода на времето стоически идеи започват да се усвояват и от предста-
вители на платонизма и перипатетизма. Филон от Александрия например 
възприема стоическата дефиниция на времето като протяжност, интер-
вал или екстензия (διάστημα) на движението на космоса. Пак той започва да 
обозначава времето като елемент от живота на сетивно възприемаемото. 
Заедно с това чрез понятието αἰών означава жизненото траене на интели-
гибелния свят. Климент от Александрия, следвайки го, ще ползва понятието 
ἀδιάστατον само относно Бог, при което има предвид „без деление” или „без 
измерение”, или пък и двете.17 Алкиной, живял през II в. сл.Хр. и смятан за пред-
ставител на средния платонизъм, подчертава, че богът е създал времето 

13  Phys. 4.14, 223а21-28.
14  Три представителни дефиниции на Хрисип гласят: „Екстензия на движението на космоса” (διάστημα τῆς 
τοῦ κόσμου κινήσεως); „Екстензия, съпровождаща движението на космоса” (τὸ παρακολουθοῦν διάστημα τῇ 
τοῦ κόσμου κινήσει), „Екстензия на движението, според която се говори за мяра на бързината и бавност-
та” (κινήσεως διάστημα καθ’ ὅ ποτὲ λέγεται μέτρον τάχους τε καὶ βραδυτῆτος) – cf. M. DelCogliano, Basil of Caesarea 
versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 
68 (2014), 516.
15  В. Цветковић, Бог и време. Ученье о времену Светог Григорија Ниског, Ниш 2013, 216-226.
16  M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the 
Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 516.
17  D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 327-328 et 331. 
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като екстензия на движението на космоса (τῆς κινήσεως τοῦ κόσμου διάστημα), 
като образ на вечността, която е мярата на стабилността на вечния кос-
мос. Гален от своя страна критикува Аристотеловата дефиниция на време-
то и на това отгоре постулира, че съществуването на времето е съвършено 
независимо от движението.18 Особено значими в нашия контекст са размиш-
ленията на Плотин за времето.

Той започва със строго различаване между еон (αἰών) и време (χρόνος): еонът се 
отнася към постоянно траещото биващо (περὶ τὴν ἀίδιον εἶναι), a времето към 
ставащото и към видимия космос.19 С оглед своеобразието на времето той се 
изказва еднозначно: движението може да бъде прекратено и да спре, времето 
обаче – не: то е континуитетно.20 Плотин описва природата му като екстен-
зия/διάστημα, която се разгръща чрез изменения и действия.21 Самото време 
не е мяра. Напротив, то бива измервано (напр. чрез траенето от изгрев до 
нов изгрев). По своята природа и понятие то не е мярата на движението; то 
бива акцидентално ползвано за това. Времето служи за измерване, но само-
то то не е мяра. Измерващият е някакъв ‚аз‘. Плотин пита директно: Кой е 
собствено този аз? Онзи, по когото се мери. Следователно, за да мери, той не 
е самата мяра.22 Плотин се солидаризира с Платон, че времето нито е мере-
що, нито е нещо измервано, и повтаря тезата му, че то е възникнало заедно 
с небето по образеца на вечността. При това то е подвижен образ, защото 
и времето не пребивава в покой, щом не е в покой и душата, заедно с която 
то протича и кръжи. Битието на времето се асоциира със световната душа. 
Има се предвид не движението на душата, което ѝ е вътрешноприсъщо и е в 
перманентна действеност чрез нещата, защото това, което е преди и над 
него, е вечността, която не го съпровожда и не се разпростира заедно с него. 
Времето е навсякъде във видимия свят, защото не отсъства от никоя част 
на космоса, както нашата душа не отсъства от никоя наша част. Времето 
е и в нас. То е във всяка душа и е едновидно във всяка, така че всички души са 
в една душа. Затова времето не се раздробява, както не се раздробява и веч-
ността, пребиваваща по различни начини във всички едновидни неща.23

Плотин се изказва пространно относно еона. Той нарича целия интелигибе-
лен космос еоничен (αἰώνιος) и вечен (ἀίδιος) и се пита дали еонът (αἰών) съвпа-
да с вечността-ἀιδιότης или е чрез вечността. Във всеки случай, на много мес-
та24 той нарича ума/νοῦς както еоничен (αἰώνιος), така и вечен (ἀίδιος). Еонът 
е единна природа, съществуваща без екстензия (ἀδιαστάτος), но заедно с това 
е комплекс от сили и наличности (μὶαν μὲν οὖσαν, πολλὰ δὲ δυναμένην καὶ πολλὰ 
οὖσαν). Плотин споменава същност, движение, покой, различие и тъждество, 

18  M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the 
Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 514-515 et 519.
19  Plotinus, Enneades, 3, 7, 1, 1. Български превод Ц. Бояджиев в: Плотин, Енеади, София, 2005.
20  Ibid, 3, 7, 8, 60.
21  Ibid., 3, 7, 12, 113.
22  Ibid., 3, 7, 12, 122-124.
23  Ibid., 3, 7, 13, 132-142.
24  E.g. Ibid., 2.4.3.10; 3.1.1.8; 3.5.7.50; 5.1.4.7; 5.1.9.4.
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при което слага акцент върху непрекратимостта на енергията (τῆς ἐνεργείας 
τὸ ἄπαυστον) и наличието. Събраните обратно в единното (εἰς ἓν) сили той 
определя – както е обичайно за елинската традиция – с понятието „живот”. 
Той дефинира еона като живот, пребиваващ в тъждество, който има цялото 
постоянно налично, а не сега – това, после – онова, а всичко заедно. Еонът е 
неделимо съвършенство, при което всичко е събрано като че ли в една точ-
ка. Той е постоянно в настояще като това, което той постоянно е. Затова 
еонът не е умопостигаемият субстрат, а сякаш е осветен от светлината 
на тъждеството на този субстрат. Еонът е животът при и във битието, 
цялостният и непрекъснат в универсалната си пълнота живот.25 

2. Василий Велики. Кападокийците

Лице в лице с този фонд, Василий Велики развива първата систематична кон-
цепция за времето в християнската култура. Още в петия параграф на пър-
вата проповед към Шестоднева той очертава основните линии на своето 
схващане: „Както изглежда, съществувало е нещо и преди този свят, което 
нашият разум може да възприеме умозрително… Съществувало е някакво 
състояние (κατάστασις), по-древно от сътворението на света, подхождащо 
на надсветовните сили (τῆς ὑπερκοσμίοις δυνάμεσι πρέποσα), извънвремево, 
еонично, вечно (ἡ ὑπέρχρονος, ἡ αἰωνία ἡ ἀΐδιος). Именно в него Създателят и 
Творецът на всичко е завършил творенията си. Той е духовната светлина, 
подобаваща на блаженството на обичащите Господ, разумните и невидими 
същества и цялата подредба от мислено достъпните неща, които надхвър-
лят разума ни и чиито имена не можем да открием”26. Вече са назовани трите 
измерения: време, еон, вечност.

Размишлявайки върху природата и съществуването на времето, Василий об-
вързва появата на хода на времето (τοῦ χρόνου διέξοδος) с въвеждането на ви-
димия космос в битие – жилище за всичко, което се намира между раждането 
и смъртта. Този ход е еднакъв по природа със света. Времето винаги бърза, 
тече и отминава и никога не спира бягът му. Нали миналото е изчезнало, бъде-
щето не се е появило, а настоящето, докато разберем, избягва от сетивата 
ни? Времето има характер, съответен на променящите се неща.27

Василий поставя въпроса за началото на времето, началото на света, откъ-
дето е започнало първото движение на времето. След като обсъжда широк 
спектър от значения на понятието ‚ἀρχή‘, той постулира, че сътворението 
е станало мигновено и без никакво време. Затова е казано ‚в начало сътво-
ри‘, тъй като едно начало няма нито части, нито измерения. То е ἀδιάστατος – 
няма екстензия. „Както началото на пътя още не е път и началото на къща 
още не е къща, така и началото на времето не е време, не е нито дори нищож-
на част от него. Реши ли някой, че е време, ще му се наложи да го раздели на 
25  Ibid., 3, 7, 3, 13-22.
26  Basilius Magnus, Homiliae IX in Hexaemeron, in: PG 29, 15A. Български превод Р. Тенев, в: Св. Василий Велики, 
Шестоднев и други беседи, София, 1999.
27  Ibid., 15B.
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частите на времето – начало, среда и край. Да се измисля обаче начало на на-
чалото е смешно. И който дели началото, ще създаде две начала вместо едно 
или по-скоро много, безкрайно много, понеже нещо, разделено веднъж, се дели 
безкрайно много пъти на други части. Именно за да научим, че едновременно 
с волята на Бога, без да измине каквото и да било време, е създаден светът, е 
казано ‚В начало сътвори‘”.28 

Началото на времето е съвсем особена възлова точка. Принципииращото 
време е принципно невремево. То граничи с еона на интелигибелния свят и 
чрез това кореспондира с него. Все пак по своя характер началото на време-
то не е еонично. То е ἀδιάστατος. Екстензия липсва обаче само на вечността. 
Природата на началото на времето снема следователно в себе си същност-
ни свойства на еоничното и вечното, при което е тъкмо ἀρχή на времето. То 
е метафизично ядро, което инициира физичното заедно с неговата история 
и действа в него.

Сътвореният от нищо свят е създаден не във време, а с време.29 Още при 
Атанасий Александрийски, в неговото Второ слово срещу арианите може да 
се прочете, че светът има диастиматично начало на битието си. Темата е 
разгърната от Василий. Той дефинира времето като διάστημα, съ-съществу-
ваща с космоса: „Времето е по-скоро екстензия, съ-съществуваща с космоса 
(συμπαρεκτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα). Всяко движение се измер-
ва чрез времето, независимо дали става дума за звездите, живите същества 
или нещо друго, което се движи. Въз основа на времето казваме, че нещо е 
по-бързо или по-бавно от друго. По-бързо е, което пробягва по-дълъг интер-
вал (διάστημα) за по-късо време; по-бавно е, което пробягва по-къс интервал 
за по-дълго време”30. Времето е следователно съ-съществуващо с всяко сът-
ворено биващо. Диастимата е конститутивна както за времето, така и за 
еона.31

Понятието ‚διάστημα‘ – интервал, екстензия, протяжност – се прилага както 
за пространствени, така и за времеви отношения. Във втория случай фик-
сира в общ смисъл времеви интервал или отдалеченост между две точки и 
е неразделно свързан с времето-χρόνος или с хода на времето. Източнопра-
вославните християнски мислители говорят както за хоризонтална, така и 
за вертикална диастима. Докато ходът на човека в света и ходът на самия 
свят са в обхвата на хоризонталната, то въздигането към Бога – както на 
човешката душа, така и на ангелите – се идентифицира с вертикалната.32

28  Ibid., 17А.
29  S. Tanev, Energy in Orthodox Theology & Physics. From Controversy to Encounter, Eugene, Oregon 2017, 141.
30  Basilius Magnus, Contra Eunomium, 1.21, in: PG 29, 560B: „Χρόνος δέ ἐστι τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ 
κόσμου διάστημα· ᾧ πᾶσα παραμετρεῖται κίνησις, εἴτε ἀστέρων, εἴτε ζώων, εἴτε οὑτινοσοῦν τῶν κινουμένων, καθὸ 
λέγομεν ταχύτερον ἢ βραδύτερον ἕτερον ἑτέρου· ταχύτερον μὲν τὸ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πλεῖον διάστημα μεταβαῖνον, 
βραδύτερον δὲ τὸ ἔλαττον ἐν πλείονι χρόνῳ κινούμενον”. Cf. Ibid 2.13, PG 29, 593C.
31  D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 336-337; M. DelCogliano, Basil of 
Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the Critique of Plato, in: Vigiliae 
Christianae, 68 (2014), 525.
32  Владимир Цветковић, Бог и време. Ученье о времену Светог Григорија Ниског, Ниш 2013, 207 и 215.
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Повторен поглед към цитираното място дава свидетелство за една дру-
га специфика на понятието за време при Василий. В разсъжденията върху 
„по-бързото и по бавното” и измерването на движението посредством вре-
мето може да бъде забелязано приближаване към аргументацията на Гален и 
други автори, че наличието на времето не стои в необходима връзка с дви-
жението на телата, включително на небесните тела. Няма каузална връзка 
между време и движение. Времето не се идентифицира с движението и не дви-
жението прави възможно съществуването му, ами движенията – с тяхната 
бързина или бавност – се измерват чрез времето. Времето е тяхна мяра. За 
Василий съществуването на времето не зависи от наличието на движение-
то, а от съществуването на космоса. Времето не е зависимо от нещата, съз-
дадени от Бога, а от самия Бог.33 Когато Бог е положил времето, задал е като 
мери и знаци интервалите на дните.34 Времето се мери чрез седмиците: сед-
мицата отброява движението на времето. Седмицата се повтаря постоян-
но (ἀεί) според фигурата (σχῆμα) на кръга. Същото е присъщо на еона, добавя 
Василий – да се завръща в себе си и никога да не свършва.35

Затова и нарекъл началото на времето, продължава Василий, не първи ден, а 
един, за да е родствен с еона и по име (τὸ συγγενὲς ἔχῃ πρὸς τὸν αἰῶνα). „Подхо-
дящо и сполучливо е наречен един този, който представя признака на самот-
ното (μοναχοῦ), което не се свързва с друго. Ако сега Писанието ни говори за 
много векове (αἰῶνες), казвайки на много места „отвека и довека” и „во веки 
веков”, не изброява първи, втори или трети век. Така че стават явни за нас 
по-скоро различия на всякакви неща и състояния, а не определения, свършеци 
и последователности от векове.”36

Понятието „екстензия” (διάστημα) при Василий има предвид най-напред ин-
тервала от началото на творението до неговия край. С него се обозначава 
радикалната бифуркация на божествения и на сътворения ред на съществу-
ването.37 То е валидно и за еона. Защото е сътворен, еонът е ограничен от 
своето начало. Затова не следва да бъде наричан „вечност”, макар да е без-
краен и невремеви. Василий схваща вечността като липса на граница. Като 
еон той описва преди всичко състоянието, което е по-древно от сътво-
ряването на света, царството на ангелите. Ангелските сили са безкрайни, 
защото имат Бог не само за свое начало, а и за свой край, а Бог е безкраен. 
Ангелското царство е назовавано както αἰώνιος, така и ἀΐδιος.38 Това обозна-
чаване е по-скоро саморазбиращо се, защото както в това царство („рая”), 
така и в царството Божие съ-съществуват еонично пребиваващите бива-
щи и сам Бог. Гледан сам по себе си обаче, невидимият и ноетичен свят се 
33  M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the 
Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 522-526 et 530.
34  Basilius Magnus, Homiliae IX in Hexaemeron, 2, 8, in: PG 29, 49C: ”ὁ τὴν τοῦ χρόνου φύσιν κατασκευάσας Θεὸς, 
μέτρα αὐτῷ καὶ σημεῖα τὰ τῶν ἡμερῶν ἐπέβαλε διαστήματα”.
35  Basilius Magnus, Homiliae IX in Hexaemeron, 2, 8, in: PG 29, 49C.
36  Basilius Magnus, Homiliae IX in Hexaemeron, 2, 8, in: PG 29, 49CD.
37  M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A Patristic Reception of the 
Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 529.
38  В. Цветковић, Бог и време. Ученье о времену Светог Григорија Ниског, Ниш 2013, 151-152 и 153.



38

Християнство и философия

числи към творението, също като видимия свят. Еоничен е и „осмият ден”, 
който е невечерен, непоследван от друг, безкраен (ἀνέσπερος καὶ ἀδιάδοχος καὶ 
ἀτελεύτητος).39 

Иоан Дамаскин представя множество значения на „еон”, при което остава 
валидна инструктивната теза на Василий, че става дума за различни състоя-
ния и отношения, а не за редици, констелации, импликации или взаимни сне-
мания. Във всекидневния език чрез „еон” се обозначава животът на отделния 
човек. Така се нарича и периодът от хиляда години, както и целият наличен 
живот. Освен това се говори за седем αἰῶνες на този свят – от създаването 
на небето и земята до общия край и възкресението на хората. Така се нарича 
и осмият ден, тоест бъдещият безкраен живот след възкресението. Еон се 
нарича и състоянието преди сътворяването на Слънцето, когато не е има-
ло измерим век, а нещо, описуемо чрез квазитемпорално движение и екстен-
зия. Еон е, разбира се, и това, което протича едновременно с вечното, като 
някакво времево движение и екстензия (οἷόν τι χρονικόν κίνημα καὶ διάστημα). 
Затова и Бог бива именуван αἰώνιος. Но той се нарича и προαιώνιος, защото е 
сътворил и самия αἰών.40 

Бог бива наречен πρὸ αἰῶνος – пред-еоничен – още при Василий Велики. Бог е 
над и преди всички еони и пребивава в присъщата му вечност (ἀιδιότης). Ве-
чна е и общността-κοινωνία на божествените ипостаси и те се свързват 
помежду си без никаква екстензия (ἀδιαστάτως): тяхното съвместно битие 
не е ограничавано от никакъв посредник (μηδενὶ μέσῳ). Бог не е идвал от не-
битие в битие.41 Като ἀδιαστάτος Бог се различава от всяко – веществено и 
невеществено, темпорално и еонично – творение. Затова вечността в соб-
ствения смисъл на думата не се очертава чрез диастимични – времеви или 
еонови – понятия или предикати. Тя се изказва по-скоро като съществуване, 
респ. живот от особен тип. 

Описанието, формирано през VI век от Йоан от Скитопол изцяло в духа на Ка-
падокийците, заявява, че вечността на Твореца на еоните е безкраен живот, 
наличен в своята цялост, като нищо от него не изчезва в миналото, а преби-
вава и се проявява неподвижно и неизменно като завършено единство. Този 
живот изхожда „навън” (προεστῶσαν). Затова именно Бог, който в действи-
телност е ἀΐδιος, бива наричан и αἰών, защото еоните – сферата на ноетич-
ното и незримото – са сътворени от него. Еонично е причастното към не-
диастимния и безкраен живот. Бог, безвремевият, ὁ ἄχρονος, бива наричан и 
време-χρόνος, защото е причинителят на времето. Времето е за сетивните 
неща онова, което е еонът за ноетичните. Времето също се е покояло във 
вечно биващия и се е проявило καθ᾽ ὑπόβασιν – при изхождането навън, кога-
то е трябвало да произтече видимата природа. „Време” се нарича изхождане-
то-πρόοδος на Божията благост-ἀγαθότης във видимите неща при тяхното 
39  Basilius Magnus, Homiliae IX in Hexaemeron, 2, 8, in: PG 29, 52A.
40  Iohannes Damascenus, Expositio accurata fidei orthodoxae, 2, 1, in: PG 94, 861A-864C. Български превод А. Ата-
насов в: Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 2, София, 2019.
41  Basilius Magnus, Contra Eunomium, 2.12, in: PG 29, 593BC.
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сътворяване. А движението на деленията (διαστάσεις) на дялове, часове, дни 
и нощи не е време, а е нещо, омонимно на времето. Разпоредителят (διατάξας) 
и причинител на еоните и времето пребивава свръх-еонично и невремево. За 
него не бива да се казва „бил е”, „е” или „ще бъде” – той е свръх всичко това. Би-
тието му е свръх-битийно, трансцендентно спрямо битието – ὑπερουσίως.42

Основанията за тези твърдения, положени през IV в., са позиции, общи за Ка-
падокийците. Григорий Богослов назовава като белези на Божественото, дос-
тъпни за представната ни сила, липсата на граница и край, безначалността 
(τὸ ἄπειρον καὶ ἀνέκβατον, ἄναρχον). Безсмъртието и непреходността са, наис-
тина, свойствени както за него, така и за еоничното. Еонът не е нито вре-
ме, нито част от времето и не може да бъде измерен. За него са характерни 
обаче една подвижност, подобна на времевата, и екстензия (οἷόν τι χρονικὸν 
κίνημα καὶ διάστημα). Еоничното и времевото са налични в сферата на иконо-
мията, а не на теологията.43

Григорий Нисийски никога не описва вечността чрез думата „αἰών”. Бог е 
безначален и безкраен, тоест безвремеви (ἀχρόνως) и е вечността на еоните 
(τῶν αἰώνων ἀΐδιότης). Бог е ἀδιάστατος. „Екстензия” (διάστημα) е белегът, общ 
за времето и еона. Григорий отива дотам, че да каже: „διάστημα не е нищо дру-
го освен самото творение”. Еонът е ограничен чрез едно διάστημα, което се 
разгръща с него: еонът има своето начало и своята граница – πέρας. Чрез по-
нятието „διάστημα” се прокарва разликата между сътворено и несътворено. 
Екстензията в сферата на телесното се различава съществено от екстен-
зията, съпринадлежна на еона. В осмия ден телесното διάστημα, хоризонтал-
ното, отпада. Обратно на това, духовното остава налично.44 Физическото 
или природното διάστημα е онтологически срез между Твореца и нас. В този 
свят ние сме сепарирани от Бога чрез темпоралната екстензия. Всичко, съ-
ществуващо времево, е сътворено и има място в реда на времето. То е в ре-
лация или с началото на времето, или с други темпорални биващи и събития, 
или с края на света и второто пришествие на Христа.45

Кападокийците са формулирали решаващите моменти от византийското 
схващане за времето. Разграничаващото понятие е екстензия-διάστημα. То 
отделя двете големи сфери: Бог е не-диастимен, а творението – областта 
на интелигибелното и на видимия космос – е диастимно. Божествената веч-
ност, която е около Бога – Бог е вечност и заедно с това е трансцендентен 

42  Glossa ad De divinis nominibus, l. 5, c. 4, in: PG 4, 313D-316AC. Cf. D. Bradshaw, Divine Freedom: The Greek Fathers 
and the Modern Debate, in: Philosophical theology and the Christian traditions : Russian and Western perspectives, ed. D. 
Bradshaw, Washington 2012, 90-92.
43  Gregorius Theologus, Orationes, 38, 8, in PG 36, 320AB. Cf. D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, 
in: The Thomist 70 (2006), 338; M. DelCogliano, Basil of Caesarea versus Eunomius of Cyzicus on the Nature of Time: A 
Patristic Reception of the Critique of Plato, in: Vigiliae Christianae, 68 (2014), 523.
44  В. Цветковић, Бог и време. Ученье о времену Светог Григорија Ниског, Ниш 2013, 241-262. Cf. D. Bradshaw, 
Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 335-336.
45  V. Cvetkovic, St Gregory’s argument concerning the lack of διάστημα in the divine activities from Ad Ablabium, in: 
Gregory of Nyssa : the minor treatises on trinitarian theology and Apollinarism, eds. V. H. Drecoll, M. Berghau, Leiden – 
Boston 2011, 373.
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спрямо вечността (поради което за тварите е възможно да са действително 
причастни на вечността)46, е постижима от човека само посредством пред-
ставната му способност. Областта на екстензивното е, напротив, позна-
ваема, при което времето и еонът не стоят в каузална връзка с движението. 
Те са обусловени от съществуването на космоса.47

3. Максим Изповедник

За Максим Изповедник наличието или липсата на διάστημα също е решава-
щият критерий за различаването между еоничното и времевото, от една 
страна, и вечността, от друга. Удивителната величина на божествената 
неограниченост, на θεία ἀπειρία, е нещо без количество, без части и напълно 
неекстензивно (παντελῶς ἀδιάστατον). Върху това се основава и непознавае-
мостта на Божията същност. Истината е Бог, около когото умът-νοῦς се 
движи неспирно и без забрава (ἀλήστως), без да може да спре някога движе-
нието си, понеже не може да се открие предел там, където не съществува 
екстензия (μὴ εὑρίσκων πέρας ἔνθα μὴ ἔστι διάστημα). По никакъв начин не може 
да бъде схваната граница на това, което няма никакво διάστημα.48 Вечни-
ят Бог, Творецът на еоните и времената, изпълва всичко със своята вечна 
светлина (φῶς ἀΐδιος) чрез лъчите на своята благост.49 Всичко сътворено от 
Бога, тоест природата на биващите и на времето (ἡ φύσις τῶν ὄντων καὶ τὸν 
χρόνον), се проявява заедно с него, щом Бог се яви под някаква форма, защото 
той е тяхната причина и създател.50

В същото време Максим категорично различава вечността от еона. Веч-
ността остава изцяло индиферентна към всичко диастимно – и еоничното, 
и времевото. Обратно на това, той вижда сродство между последните две. 
Времето става еон, когато се прекратява движението, а еонът – време, ко-
гато се измерва като носен от движението; „вечността” на еона по никакъв 
начин не може да бъде отъждествявана с божествената вечност или мисле-
на в аналогия с нея. Определението на Максим гласи: „Еонът е време, лишено 
от движение, а времето е еон, измерван чрез движение”51.

Мисленият тук еон е целостта на времетраенето на творението, целият 
времеви обхват, в който наличества сътвореното битие. Той е тотал-
ността на времето и в този смисъл е „вечността” на времената, в която 
те всичките са едновременно включени, а поради това са и неподвижни. Тази 
„вечност” е тъждествена с общата история на сътворения свят в негово-

46  Cf. D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 320-321.
47  Cf. D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 341-342; B. F. Gallaher, Chalice of 
Eternity: An Orthodox Theology of Time, in: St Vladimir’s Theological Quarterly 57:1 (2013), 14; G. Florovsky, Creation and 
Creaturehood, in: The Collected Works of Georges Florovsky,Vol. III: Creation and Redemption, Belmont, Massachusetts, 
1976, 43.
48  Maximus Confessor, Mystagogia, in: PG 91, 677A. Български превод С. Терзийски и А. Кашъмов, в: Изборник, 
София, 2001.
49  Maximus Confessor, Ambigua ad Johannem, 46, in: PG 91, 1357B.
50  Ibib., 10, 9, in: PG 91, 1164A.
51  Ibid., in: PG 91, 1164C. 
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то съществуване между точката на сътворяването и края му, схващана при 
това в нейното тотално единство. Този еон е цялостната количествена и 
качествена концентрация на времето.

Размишлявайки генерално върху сътворените биващи и еоните, Максим от-
белязва, че те са подвижни и описуеми, бидейки определяни от принципа-λόγος 
на каквината, качеството и квалифицираното битие (πῶς εἶναι). Всичко, ко-
ето е движещо се и породено, има начало и е в абсолютен смисъл времево, 
макар – акцентира Максим – да има и такова време, което не се измерва чрез 
движението. Ударението пада върху времево обусловеното съществуване. 
Има време, в което съществуващото започва да е, и има екстензия-διάστημα, 
откакто то е започнало да е. Всяко нещо, което е и е в движение, попада под 
природата и времето. В един смисъл обаче посредством движението, в друг 
смисъл посредством битието – чрез екзистенцията си.52

Във втория смисъл се мисли най-напред действието на природните или същ-
ностни енергии. Наличието и интензивността на екзистенцията, тоест 
експресията на енергиите, се разгръщат във времето, но те не са движение 
в общото значение на думата и не могат да бъдат измервани чрез движение-
то. Тъкмо размишлявайки върху разликата между движение и покой, Максим 
очертава по-ярко профила на „движение” и прокарва разликата между два мо-
дуса: между „движение” в собствен смисъл (κίνησις) и „носене” (φορά). Движе-
нието е свойствено на всичко, което подлежи на възникване и унищожение. 
При него може да бъде установявано „повече” и „по-малко”. 

„Носенето” визира, напротив, „кръженето” на същността”, „неподвижно-
то движение”, което полага битийната структура на биващото. В него се 
конституират неговата природа, сила и енергия (οὐσία, δύναμις, ἐνέργεια), не-
говият непроменлив битиен ред и устойчивост (τάξις καὶ διαμονή), както и 
неизменните му природни свойства. Наистина, принципите/λόγοι на нещата 
и тяхното действане в нещата следва да бъдат различавани.53 Действието 
на съвършено непроменливите божествени принципи варира в собствените 
им граници по силата на относителното самосъществуване на биващото. 
Неизменният „закон на природното” действа в динамиката на наличното би-
тие и следователно влиза в отношения с движението. При всички положения 
обаче неизмеримостта на екзистенциалната действеност чрез времето ос-
тава валидна.

Времето и движението, мислено генерално като изменение, не са в необходи-
ма битийна кореспонденция. Наистина, сетивните и времеви неща са сътво-
рени в материя. Материалното е дадено на Адам като посредник, за да вижда 
духовното чрез душевното си око. Той обаче остава при материалното, ко-
ето сепарира от духовното му ядро. Такова материално е тленно и преход-
но. Чрез откъсването си от Бога Адам произвежда смъртта за себе си и за 

52  Ibid., 67, in: PG 91, 1397AB.
53  Ibid., 15, in: PG 91, 1216D-1217C.
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своите потомци. Той сам е създал смъртта „за цялото време на съвременно-
то времепространство” (κατὰ πάντα τὸν χρόνον τοῦ παρόντος καιροῦ). Смърт-
та живее в хода на цялата тази времева екстензия (ὁ θάνατος ζῇ δι՚ ὅλου τοῦ 
χρονικοῦ τούτου διαστήματος). Тя живее перманентно (ἀεί) – в целия еон на този 
свят.54 Времето на сътворения космос е историческо време. 

Еонът или еоните на интелигибелните природи също имат своята исто-
рия. Тези биващи са сътворени, имат начало на битието си, траенето има 
своето διάστημα.55 Историческото време не предполага с необходимост дви-
жение и не е задължително измервано чрез движението. То обаче предполага 
разгръщането на събития, в които начините на съществуване на приро-
дите на сътворените биващи могат да се изменят или преобразяват. Вза-
имодействието и взаимната връзка между константните принципи на 
същностите и вариращите начини на съществуване на природите в хода 
на историческото време стават възможни благодарение на въчовечилия се 
Принцип на принципите. 

Иисус Христос приема цялото биващо, цялото време и всички еони. В него 
обаче те присъстват по съвсем друг начин, отколкото в контингентното 
им съществуване. В него, Твореца им и тяхна причина, те са налични във веч-
ността според своите логоси. Както еонът, така и времето са „снети” във 
вечните си логоси и следователно във вечния божествен Логос56, който сам е 
станал човек и историческо лице. Бог е вечността par excellence. Чрез лъча на 
творческите си енергии той въвежда небиващото в битие и полага начало-
то на жизнените времена или на еоните, при което обхваща и конституира 
целия им ход и края им. Целостта и завършеността на всички еони е завърш-
ването на историята им. Успоредно с това, космосът бива пронизван и от 
природните божествени енергии, собственото съществуване на Бога, веч-
ната светлина. Така придаваната божествена благост изпълва целия сътво-
рен космос с всичките му еони. Чрез тази светлина се изпълват и достойни-
те сред човеците, обожените в тяхното съществуване. „Ограничеността” 
на Бога посредством човека в Богочовека прави възможно аналогичното пре-
биваване на човека като битиен посредник и фигура на времето и еоните.57

4. Михаил Псел

След работата по конципирането на времето, както и на еоничното и веч-
ността, извършена от гръкоезичните християнски мислители – от Кападо-
киийците до Максим Изповедник, техните резултати биват приети като 
всеобщо валидни. Почти няма опити определенията им да бъдат поставяни 
под въпрос или да се отиде отвъд тях. Симптоматични в това отношение 
са дескриптивният списък от значения на „еон” и постното представяне на 

54  Ibid., 10, 28, in: PG 91, 1156C-1157A.
55  Ibid., 67, in: PG 91, 1397B.
56  Ibid., 10, 9, in: PG 91, 1164AB.
57  Ibid., 46, in: PG 91, 1357BC.
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времето и вечността при Йоан Дамаскин.58 Същото важи за системното съ-
чинение на Григорий Палама. Той посвещава първите 29 глави от своите 150 
глави на описанието на контингентния свят и начина на неговото познаване. 
Той се задоволява още в първата глава да заяви, че светът и времето възник-
ват заедно, както го е представил Моисей.59 При това природата на времето 
изобщо не се коментира. Малко след това се отбелязва, че небесните тела се 
движат перманентно (ἀεί), а самоопределените тела (ἀυθαίρετα) се движат 
различно по различните времена.60 Много по-късно – сред една полемика относ-
но божествените енергии – се подчертава, че Бог господства над творения-
та във време и еон и над самите еони (έν χρόνῳ καὶ ἐν αἰῶνι καὶ αὐτῶν τῶν αἰώνων) 
чрез нетварната си енергия, която се различава от същността му.61 Следва да 
се забележи, че понятията се ползват без каквото и да е обсъждане на специ-
фиката на природата на времето, еона и вечността. Техните определения се 
вкарват в употреба като саморазбиращи се. Пред този хоризонт достойни за 
отбелязване са съответните размишления при Михаил Псел.

В псевдопедагогическото си съчинение De omnifaria doctrina той регенерира 
Аристотелово-Плотиновата идея за времето като душевен концепт. Вре-
мето е човешка мисъл, понятие и име. Времето не е нито самосъществуващо 
нещо (πρᾶγμα), нито видимо тяло, нито някаква безтелесна ипостас, а само 
нещо (πρᾶγμα), съществуващо единствено в мисълта. Философите са наро-
чили времето, внушава Псел, като мяра на движението на нещата, възниква-
щи и изчезващи в режим на движение. Тези възникващи и изчезващи биващи са 
противопоставени на еонично биващите (αἰώνια), чието битие е перманент-
но (ἀεί) и неподвижно.62 Тъкмо сравнението с еоничното принуждава Псел да 
признае битийни определения на времето. Чрез наблюдението, че εἶδος-ът на 
човека има своя произход-γέννησις в ἄπειρον-а, но започва наличното си битие 
в завършеността на времето-καιρός63, Псел въвежда основоположното за чо-
вечеството и неговите начини на познание измерение на времето-χρόνος.

Всеки ум (νοῦς) има извечна (αἰώνια) същност, сила и енергия, обяснява Псел. 
Умът разбира (νοεῖ) всичко наведнъж – не миналото като минало и бъдещето 
като бъдещо, а всичко като настояще. Той не се движи, а познава всичко на-
веднъж. Защото е неподвижен, той не стои нито по същността си, нито по 
своята сила и енергия под мярата на времето64. В размишлението си върху 
еона и времето (περὶ αἰῶνος καὶ χρόνου) Псел забелязва: безтелесното биващо 
има еонична същност и енергия, като ума. При него същността е неподвижна, 
а енергията неизменна. Небето е по същността си еонично, но по движение-

58  Iohannes Damascenus, Expositio accurata fidei orthodoxae, 2, 1, in: PG 94, 861A-864C; Dialectica, 55, in: PG 94, 641C; 
Expositio accurata fidei orthodoxae, 2, 3, in: PG 94, 868B.
59  Gregorius Palamas, Capita 150, 1, in: Gregory Palamas, The One Hundred and Fifty Chapters, ed. R. Sinkewicz, 
Toronto 1988, 82.
60  Ibid., 3, p. 84.
61  Ibid., 125, p. 228.
62  Michael Psellus, De omnifaria doctrina, 102, in: Michael Psellus. De omnifaria doctrina. Critical Text and Introduction, 
ed. L. G. Westerink, Nijmegen 1948, 57-58.
63  Ibid., 20, Westerink, 26.
64  Ibid., 23, Westerink, 27.
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то си е подлежащо (κείμενος) на времето. Телата имат и двете, и същността, 
и енергията си, във времето, ἔγχρονος. Това е валидно и за нашето тяло. Ду-
шата е еонична по същността си, по енергията си обаче е причастна (μετέχει) 
към времето. Тя няма всички νοήματα в себе си, а прехожда (μεταβαίνει) от една 
мисъл към друга.65 Още преди това той е заявил с емфаза, че същността на 
душата е еонична, но енергията ѝ е според времето (κατὰ χρόνον) и следващо-
то от времето (τὰ τούτοις ἀκόλουθα).66 В душата еон и време са във взаимна 
свързаност. Еонът обаче е парадигмата на времето. Той е отвъдвремеви и 
не знае промяна. В него пребивават тъждеството, благото, справедливото 
и подобните им основания, които са неподвижни.67

Докато еон и време стоят в ясен, макар и асиметричен общ контекст, бо-
жествената вечност е несравнима с тях. Разликата се прокарва чрез отгово-
ра на въпроса дали и как е безкрайно (ἄπειρον) Божественото (τὸ θεῖον). Цялото 
биващо битие (πᾶν τὸ ὄντως ὄν), творението като цяло, е безкрайно не по сво-
ето количество (πλῆθος), нито по големината си (μέγεθος), а само по своята 
сила (δύναμις). Бог обаче не е количество, а едно същинско Едно (κυρίως ἕν). Той 
няма големина и е безтелесен. Неговата ἐνέργεια не се ограничава от никакъв 
предел, а всичките му енергии и сили са безкрайни и неизчерпаеми. Освен това 
той е безкраен по своето начало и своята цел. Той не е положен от начало, не 
е ограничен (ἀτελεύτητον) и е универсумът на еоните (ζύμπαν αἰώνιον).68 Бог е 
вечен (ἀΐδιος), неговото състояние е вечността (ἀιδιότης).69

Въпреки това вечността не е тотално сепарирана от еона и времето. Един 
универсален посредник на вечността в творението е природата. За разли-
ка от останалите византийски философи Псел диференцира същност-οὐσία 
и природа-φύσις. Докато „същност” обозначава битийната конституция на 
биващото, „природа” означава една особена сила-δύναμις. Тя се внедрява от 
самия Бог в телата, тоест в елементите и съставеното от тях. Тя е инстру-
мент Божи (ὄργανον τοῦ θεοῦ). Φύσις е динамичният принцип на движението и 
покоя, както и на наличието, пронизващ всичко тварно и разпознаваем от 
човека само чрез съзерцанието на ума-νοῦς.70 Тя е конституиращата форма, 
едва чрез която природното нещо добива облик и става същински φυσικόν.71 
Друга посредничеща инстанция е тъкмо структурата на ноетичното.

Първият, надкосмичен, непричастен и демиургичен νοῦς е „πάντων ὑποστάτης”. 
Той полага основата на свойственото и неизменното, както и на изменчиво-
то и темпоралното във всяко биващо. Той създава „всичко наведнъж в един 
миг” (ἐν μιᾷ ῥοπῇ σύμπαντα)”. Биващите се появяват според своите родове и 

65  Ibid., 107, Westerink, 59.
66  Ibid., 52, Westerink, 38. 
67  Ibid., Appendix II, Westerink,102-104.
68  Cf. De omnifaria doctrina, 16, Westerink, 24.
69  Ibid., 15, Westerink, 24, 9.
70  Ibid, 57, Westerink, 40.
71  L. Benakis, Ein unedierter Kommentar zur Physik des Aristoteles von Michael Psellos, in: L. Benakis, Texts and Studies 
on Byzantine Philosophy, Athens 2002, 364.
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специфики: някои по силата на ноетична свойственост, други по силата на 
душевно посредничество, други по силата на природно движение.72 Никоя 
душа не може да е директно причастна на първия, надкосмичния ум. Душата 
обаче е в състояние да е причастна на вътрекосмическия ум (ἐγκόσμιος νοῦς), 
който следва първия ум и му е причастен.73 Всеки ум разбира самия себе си, 
стоящото над него, както и на онова, което е под, респ. зад него (τὸ μεθ᾿ 
ἑαυτόν). Превъзхождащото го той обаче познава само доколкото познава са-
мия себе си.74 Стоящият след непричастния ум причастен ум (ὁ μεθεκτός νοῦς) 
има ноетично в себе си както първия ум, така и разбирането (εἴδησις) на всич-
ко разбираемо. Непартиципиращият ум придава обаче на стоящите под него 
νόες един проявяващ отпечатък (ἔμφασις) на своето съществуване. Опрени о 
него, те познават съответно на собствената си природа както intelligibilia, 
така и sensibilia според собствените им причини.75 Всички ноетични видове 
(πάντα τὰ νοερὰ εἴδη), тоест души, умове, ангели, архангели, сили и подобните 
на тях, са както едни в други, така и самостоятелно съществуващи. Тези без-
телесни ноетични видове са, както са θεωρήματα в една душа, единени един 
в друг, при което са не по-малко отделни и различни.76 Всеки ум е изпълнен с 
божествените εἴδη.77 Висшият ум съдържа обаче висшите видове изцяло, до-
като по-нисшите умове ги съдържат само частично.78

Пселовият подход към времето проявява две неща. Не е проблем да се види, че 
той всъщност не формулира никакви иновативни или различни определения 
на времето, еона и вечността.79 Заедно с това демонстрира виртуозност, 
и то далеч не само при тяхното определяне и диференциране. Виртуозен е 
и похватът, чрез който прави видимо съвместното битие на времевото, 
еоничното и вечното, тъканата от тях динамична мрежа и тяхното асиме-
трично, но все пак единно взаимно действие.

5. Система на взаимодействието на структурите

Като първа стъпка тук следва да се установи устойчивата кохеренция меж-
ду време, място и разбиращо мислене (схващане, κατάληψις). В своето пъте-
водно размишление „За мястото на Бога и за това, че единствено Божество-

72  De omnifaria doctrina, 24, Westerink, 27.
73  Ibid., 21, Westerink, 26.
74  Ibid., 22, Westerink, 26-27.
75  Ibid., 25, Westerink, 28.
76  Ibid, 26, Westerink, 28.
77  Като тези на благостта, блаженството, справедливостта, тъждеството, подобието и подобните 
на тях.
78  Ibid., 27, Westerink, 28.
79  Това се потвърждава и от останалите специално посветени на времето и еона (засягащи и темата за 
вечността) текстове на Псел, публикувани от Линос Бенакис. Там Псел описва стриктно и изчерпателно 
вече фиксираните преди него техни характеристики, при което цитира най-вече Григорий Богослов, но 
заедно с това Платон, Аристотел, Плотин (особено обилно), Порфирий, Прокъл, Симпликий, Василий Вели-
ки, Григорий Нисийски. Той не добавя концептуални корекции към познатите определения – вж. Λ. Μπενάκης, 
Χρόνος καὶ αἰών. Ἀντιπαράθεση ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς διδασκαλίας στὸ ἀνέκδοτο ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ, in: L. 
Benakis, Texts and Studies on Byzantine Philosophy, Ἀθήνα 2002, 463-486.
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то е неописуемо (ἀπερίγραπτον)”80 Йоан Дамаскин фиксира, че „като описуемо 
(περιγραπτόν)” следва да се определя биващото, което може да бъде опреде-
лено по място или по време, или като обхващано в схващането. Неописуемо е 
онова, което не подлежи на определяне по никой от тези начини.81 Така бива 
остро изтеглена границата между диастимно и не-диастимно. По-нататък 
се разяснява системната връзка между техните структури.

Най-напред се очертават разликата и конгруенцията между различните фор-
ми на описуемото въз основа на определеностите им по място. Телесното 
място (τὸπος σωματικός) е границата на обхванатото (πέρας τοῦ περιέχοντος).82 
Телата биват описвани съответно според тяхното начало и край, телесно-
то им място и като понятийно схващани.83 Успоредно с това е налично ум-
ственото място (νοητὸς τόπος), в което е ноетичната и нетелесна природа.84 
За ангела се казва, че заема място, защото пребивава ноетично и действа 
според своята природа. Но ангелът бива описван и според времето, защото е 
получил начало на битието си, както и – макар и ноетично – според мястото, 
и според това, че бива интелектуално схващан. Той е ограничен в мястото на 
своето действие.85 Свързаността и взаимното проникване на соматичното 
и ноетичното, определяни по място, време и разбиране, се разпознават като 
обща мрежа чрез своеобразието на своето действие и взаимодействие.

Само на Бог е свойствено да действа едновременно навсякъде.86 Божествено-
то е неделимо, то е изцяло навсякъде, във всичко и над всичко.87 Бог, защото 
е нематериален и неописуем, не е в едно място. Той сам си е място, при което 
изпълва всичко, превъзхожда всичко и държи всичко ведно. Божественото е 
определило всичко, което не зависи от нас, по свойствено и съответства-
що му място и време. Казва се обаче, че и Бог е в място: където се откровя-
ва енергията му. Той прониква несмесено във всичко и придава на всичко – в 
съответствие с природата и способността за възприемане – своята енер-
гия. Място на Бога се нарича следователно това, което в по-висока степен е 
причастно на Божията енергия и благодат. Всичко е отдалечено от Бога не 
по място, а по природа.88 Че невидимият по своята природа Бог става видим 
чрез енергиите си, познаваме от устройството на света и неговото упра-
вление.89 Бог, чиято енергия конституира, направлява и пронизва света, има 
място и в тази мрежа. Той ѝ е причастен. При това не става дума за хомогенно 
присъствие: Божията енергия се откровява не с една и съща интензивност. 
Тя пребивава с оглед не само на различието на природите, но и на уникалната 

80  Johannes Damascenus, Expositio accurata fidei orthodoxae, I, 13, in: PG 94, 849B-860A.
81  Ibid., 853D.
82  Ibid., 849C.
83  Ibid., 853A.
84  Ibid., 852A.
85  Ibid., 853AB.
86  Ibid., 853B.
87  Ibid., 852C.
88  Ibid.,852AC.
89  Ibid., 856A.
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способност за възприемане на отделните ипостаси.

Така мисленото ‚място‘ не е точка, в която е налична природата, а център на 
природното действане (ἐνεργεῖ) и референция на ноетичното му схващане. 
,Място‘ се разбира в смисъла на ноетично концентриране на битийната ак-
тивност (действието, ἐνέργεια), която ангажира необратимо екзистенция-
та. Времевостта на телесния свят не е статична. Локалното и темпорално 
разпространение са дадени на всяка твар като детерминанти на ипостасно-
то ѝ съществуване. Бог встъпва в битийна връзка със света: Божественото 
действие пронизва сътворения космос. Мястото на Бога е границата на не-
говото действие в сътворения свят, неговото присъствие в екзистенция-
та на тварите, което е по особен начин в съществуването на онези, които 
го приемат волево. Всички места и времена на сътворените неща са локали-
зации на божественото действие.90

Релационалното разбиране на пространство и време при Йоан Дамаскин 
кореспондира със схващанията на модерната физика, в които простран-
ството и времето се разглеждат като резултат от наличието на материя 
и енергия. Чрез своето понятие Дамаскин настоява още, че космическото 
пространство добива значимостта си като Божие място. То не се измерва 
като конвенционална дистанция между обекти. Космосът дава място на вза-
имната връзка между Бог и човека, без да отменя или снема дистанцията, 
разделяща нетварната от сътворената природа.91

Мрежата от релации, разгърната чрез съвместното битие на време, място 
и разбиране, няма абстрактен характер в нито една точка. Тя е перманентно 
актуално налична, защото е същинската история на космоса и човечество-
то. Следва да се забележи, че всичко, включително времето, има началото си 
в божествените λόγοι/принципи. Началната точка на движение на творение-
то не се числи към траекторията на самото движение. Това начало е божест-
веният логос на творението, който не е самото творение.92 Има логоси за 
всичко: универсални и партикуларни. Не само за същности, свойства и т.н., 
но и за локално ситуиране, време, движение.93 Логосите са чиста динамика, 
носена от причиняващите божествени енергии и стояща в постоянна корес-
понденция с цялата енергийна мрежа.

Логосите са основани вечно в Бога, нещата започват обаче да съществуват 
след решението на божествената мъдрост и воля в подходящия миг (ἐπιτὴδειος 
καιρός).94 По силата на творенето те получават действителното си твар-
но битие с неговата относителна самостоятелност. С това са свързани и 
90  S. Markov, Die metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus: Historische Zusammenhänge und 
Strukturtransformationen, Leiden – Boston 2015, 127-129.
91  S. Tanev, The Concept of Energy in T. F. Torrance and in Orthodox Theology in: Participatio. The Journal of the 
Thomas F. Torrance Theological Fellowship, 4 (2013), 210.
92  В. Лурье, История византийской философии – Формативный период, Санкт Петербург, 2006, 372.
93  Cf. Maximus Confessor, Epistulae, 12, in: PG 91, 485D; Ambigua ad Johannem, 7; 15; 17, in: PG 91, 1217AB; 
1228A-1229A; 1080A; 1245B.
94  Ambigua ad Johannem, 7, in: PG 91, 1081A.
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тяхното развитие и разтляване. Биващите с техните същности, свойства, 
релации и т.н. се сътворяват с времето. Те са налични благодарение на веч-
ните логоси, но и на енергията на своята собствена същност.95 Отделните 
сътворени биващи са изцяло включени в мрежата, конструирана от логосите, 
но като сътворени от нищо, се отклоняват в съществуването си повече или 
по-малко от своето принципииране. Съществуването им е първично свързано 
с движението във времето и с историята. Природата на всичко сътворено, 
тоест на всичко, което не е Бог, съществува действително единствено в ис-
торията и става познаваема всред историческото съществуване.

Бог със своята вечност също не е чужд на историята, той присъства дейст-
вително в нея. Съвместното действие на вечност, еон и време е за вярващи-
те непосредствено очевидно и действащо в Евхаристията. Божествената 
вечност встъпва в хода на времената и го прекосява. Литургията е ὁ καιρὸς 
τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῷ – кайросът на Божието действие. Ходът на времената се 
преобразява чрез божествената вечност.96 Нейната историческа действе-
ност се отъждествява с постоянната активност на логосите, както и с 
телесното присъствие на божествения Логос в света. Тъкмо телесното съ-
ществуване на Христа събира времевостта на света като динамична точка 
на неговия окончателен битиен статус.97

Свързаността и съвместното действие на време, вечност и еон са изцяло 
налични в акта на човешкото обожение (θέωσις) в историята на този свят, 
както се схваща то в източнохристиянската традиция. Достойните, тоест 
светците, се изпълват с божествената природна енергия. Те стават всичко, 
което е Бог, но не по своята същност, а – чрез действащото в тях собстве-
но съществуване на Бога – по своята енергия. Те остават по природата си 
хора и тяхната човешка природна енергия действа заедно с божествената. В 
тази синергия се осъществява и взаимодействието между време и вечност, 
както е утвърдено в самия Христос и в причастието.98 Съществуването на 
светците и тяхното опитно познаване на Божественото следва да се опре-
делят като „граничен опит” от света и неговата граница и да се тълкуват 
като точката на досягане до самото Божествено.

Пребиваването на тази граница обаче все още не е присъствие в самата веч-
ност, а по-скоро подготовка за встъпване в нея. Може да се каже, че то има 
еоничен характер. Покоят, постиган в това състояние, е подобен с покоя във 
вечността, но не и тъждествен с него. Релацията с Божественото на тази 
граница е относителна компенсация на бездната между Бог и човека, непре-
одолима в този свят. Природата на човека, както и на цялото творение, ще 
встъпи в покой едва след края на света.

95  Ibid., PG 91, 1081AB.
96  В. Цветковић, Бог и време. Ученье о времену Светог Григорија Ниског, Ниш 2013, 155-156.
97  S. Markov, Die metaphysische Synthese des Johannes von Damaskus: Historische Zusammenhänge und 
Strukturtransformationen, Leiden – Boston 2015, 129.
98  Cf. S. Tanev, Energy in Orthodox Theology & Physics. From Controversy to Encounter, Eugene, Oregon 2017, 141.
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Съвършеното обожение на достойните е постижимо едва при целта, тоест 
в Царството Божие, което е пространството на покоя (στάσις). Този покой е 
от своя страна не само стабилност, но и „движение”, надхвърлящо всяко дви-
жение. Самите покой и движение са превъзмогнати при Бога.99 Затова Максим 
Изповедник говори за един покой в постоянно движение и за тъждествено 
движение в покой100, за един δρόμος ἀεικίνητος, вечно движещ се бяг.101 Разбира 
се, този процес не се осъществява във времето – движение и време не стоят 
в необходима връзка. Движенията на обожените в Царството Божие, свърза-
ни с вечния живот на Бога, са независими от времето.102 Човекът се обожава 
вечно, неговото обожение не познава граница.103

6. Заключително наблюдение

В едно кратко заключително наблюдение трябва най-напред да се потвърди 
изводът, че централната иновация на източнохристиянското разбиране за 
време, еон и вечност като божествени произтичания (divine processions) се 
състои в това, че те не са просто паралелни и различни, а генетично свър-
зани.104 Тяхната свързаност не снема разликата между недиастимно и ди-
астимно в сътворения космос. В този контекст следва да се напомни, че се 
утвърждават както една екстензия на целия космос, така и неизброими мно-
жества конкретни екстензии, образуващи хода на времето. Еонът на космо-
са се различава от еоните на ноетичните природи с техните екстензии и 
стои в динамична релация с тях. Не бива обаче да се забравя, че началото на 
времето има адиастимен характер. Природата на началото-ἀρχή на време-
то снема в себе си същностни свойства на еоничното и вечното. Време, еон 
и вечност съставят в този свят мрежа, в която те действат и са в една 
обща динамика. Тя е мрежата на световната история, която ще бъде снета 
едва след края на света.

В никакъв случай тази мрежа не бива да се определя като субстанциална. Тя не 
се конституира чрез каузална структура и съответни процеси. Тя е мрежата 
на екзистенцията. Абрахам Йошуа Хешел показва, че религиозната филосо-
фия гледа ставащото в света не като каузални структури и процеси, а като 
събития (events).105 При византийското разбиране следва да се мисли за съби-
тие-συμβάν – срещане, съвместно встъпване, съзвучие. В терминологията 
на Хешел имаме право да кажем, че ставащото в системата „време-еон-веч-
ност” не е каузален ефект и не е сепариран и стабилен момент, а динамично 
разгръщане – хепънинг

99  H.U. v. Balthasar, Kosmische Liturgie. Das Weltbild Maximus des Bekenners, Einsiedeln 21961, 137.
100  Quaestiones ad Thallasium, 65, in: PG 90, 760A.
101  Ibid., 17, in: PG 90, 304CD.
102  Ambigua ad Iohannem, 10, 31a, 9, in: PG 94, 1164B. 
103  Quaestiones ad Thallasium, 22, in: PG 90, 320D. Cf. J.-C. Larchet, La divinisation de l’homme selon saint Maxime le 
Confesseur, Paris 1996, 545-674.
104  D. Bradshaw, Time and Eternity in the Greek Fathers, in: The Thomist 70 (2006), 360.
105  A. J. Heschel, God in Search of Man: A Philosophy of Judaism, New York 61994, 16-17.
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Василен Василев

НИКОЛАЙ ОТ КУЗА: МЕЖДУ 
ОНТОТЕОЛОГИЯТА И 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯТА НА 
НЕВЪЗМОЖНОТО

Николай от Куза е автор, известен с многото си лица. Много често сред изсле-
дователите бива изтъквана иновативността на неговото философстване, 
която позволява то да бъде припознавано като „модерно”.1 Според някои от 
тях философията на Кузанеца се оказва много по-близка до модерното схва-
щане за субективността, което навлиза във философията с Декарт и бива 
поставено в центъра на философските рефлексии от Кант и посткантиан-
ския идеализъм, отколкото до съвсем съвременните за нея и основополагащи 
достижения на схоластиката и ренесансовата философия.2 Епистемология-
та на крайността, която Николай от Куза разгръща в За ученото незнание, 
позволява и прокарването на интерпретация върху творчеството му, спо-
ред която той може да бъде подведен безпроблемно под рубриката на декон-
струкцията и/или съвременната континентална религиозна феноменология, 
които, от своя страна, яростно критикуват метафизиката и епистемоло-
гическата парадигма, очертаваща контурите на философската Модерност.3 
Така по отношение на въпроса относно критиката и легитимацията на ме-
тафизиката днес някои интерпретатори ще привиждат в него критик на 
догматичната метафизика, който разчиства пътя за критичната филосо-

1  Тук искам специално да благодаря на проф. Георги Каприев и проф. Калин Янакиев не само за поканата да 
участвам в настоящия брой на сп. Християнство и култура, но и за това, че сме дискутирали този текст, 
който е част от бакалавърската ми теза, чийто научен ръководител бе проф. Каприев, не само в отделни 
срещи, но и на лятната школа по средновековна философия в гр. Елена през изминалата 2021 г. Без тяхното 
доверие едва ли настоящият текст щеше да види бял свят.
2  Hopkins, J. Nicholas of Cusa (1401-1464): First Modern Philosopher?, In: Renaissance and Early Modern Philosophy, ed. 
Peter A. French, Howard K. Wettstein, Bruce Silver, Midwest Studies in Philosophy, 2002, p. 13-29.
3  Hoff, J. The Analogical Turn. Rethinking Modernity with Nicholas of Cusa, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2013.

Василен Василев е магистрант в магистърска програма „История и 
съвременност на философията” в специалност „Философия” към Фи-
лософския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охр-
диски”. Работи като учител по философия в столичното 19. СУ „Елин 
Пелин”, както и като преподавател по китара. 
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фия на субекта, а други ще поставят акцент върху „апофатизма” на концеп-
цията му за ученото незнание, което ще го издигне отвъд метафизиката на 
субекта и над всяко онтотеологично построение.

И в двата случая философията на Кузанеца се оказва обаче откъсната от соб-
ствения си исторически контекст. Мисловната система на Кузанеца съдър-
жа в себе си фундаментално християнски мотиви, които не могат да бъдат 
преодолени или просто пренебрегнати и които се оказват еднакво валидни 
за всички останали автори от епохата. Така например, когато се твърди, че 
той е предтеча на модерната субективност, се пренебрегва неоспоримост-
та както за Кузанеца, така и за практически всички средновековни автори 
на положението, че човекът е сътворен по образ и подобие Божие. Привиж-
дането на някаква „критика” на чистия разум във философията на Николай 
от Куза рискува изпускането на ключовата за него теоцентрично-антропо-
логическа и персоналистка ос в мисленето му, изхождаща от разбирането, че 
човекът винаги има центъра си извън себе си, което, от своя страна, в епис-
темологически, но и в онтологически план означава, че човешкото същест-
вуване не може да се самообоснове, т.е. е поначало дефицитно и затова то 
търси да познае Бог. 

От тази гледна точка дори и хегелианизиращите прочити на Кузанеца се 
оказват силно проблематични. Човешката крайност, доколкото винаги има 
своя център извън себе си и той е самата безкрайност, за Кузанеца не се „сне-
ма”, за да се превърне в онова, откъм което се определя. В един от последни-
те си текстове За не-другото Николай от Куза ще твърди, че не-другото не 
е нищо друго освен не-друго, т.е. самото себе си.4 Съответно другото няма 
да бъде нищо друго освен друго. По този начин не-другото, което е Бог, при-
съства във всичко, без обаче това да внася другост в него. Същевременно са-
мото друго, макар и да е друго, поради не-другото, което го предшества, ос-
тава самото себе си, а с това и напълно различно спрямо всичко друго. Макар и 
не-другото да присъства като не-другото в другото, последното не се снема 
в първото, т.е. не може да бъде мислено като краен момент от ставането на 
не-другото. Едно такова ставане би изисквало не-другото реално да може да 
бъде и друго.

По този начин „диалектиката”, която откриваме у Николай от Куза, не съ-
ответства на спекулативния ход на понятието, който наблюдаваме при 
Хегел. Още повече Хегел ще вижда разгръщането на целокупната действи-
телност като разгръщането на самото понятие за абсолют. При Кузанеца 
обаче не-другото не е съвсем понятие, доколкото, ако понятието не е друго 
освен понятие, то не-другото превъзхожда и понятието, което непремен-
но ще дава израз на другостта. Съответно при него също така човешката 
крайност не би се снела в абсолюта. Ако „продължим” логиката на Николай от 
Куза, то човекът не е друго освен човек, от което и следва, че човекът нико-

4  Вж. Nicholas of Cusa, Nicholas of Cusa on God as Not-othe, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, 
Minneapolis, Minnesota, 1987.
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га не би могъл да се уподоби до такава степен на Бог, че да бъде едно с Него. 
Точно обратното – Бог, Който е не-другото, трансцендира безусловно грани-
ците на човешкото познание. Следователно за Кузанеца безкрайна пропаст 
ще дели крайното ни познание от истинското познаване на Бога, а именно 
доколкото спрямо нашето мислене и познание Той е безкрайност, абсолют.

Именно този „апофатизъм” ще се окаже легитимиращ феноменологически 
интерпретации на философията на Николай от Куза.5 Отказът от говорене 
или по-скоро безсилието да се произнесе последната дума относно Бог, което 
бележи невъзможността за абсолютно трансцендиране на собствената ни 
крайност, би могло да превърне Кузанеца във важен за постмодерната крити-
ка на онтотеологията „съмишленик”. Там, където вече не можем да говорим 
и да си служим с понятия, навлизаме в областта на мълчанието, в което ни 
се откровява Бог и където всяко дискурсивно познание бива отхвърлено чрез 
отрицаване. Това е и областта на парадоксалното и невъзможното. Ние мо-
жем и не можем да трансцендираме крайността. Единствената възможност 
за тази трансценденция е невъзможността или парадоксалността на само-
то Бого-явление. Така ние нямаме досег с Божественото, освен ако то не ни се 
разкрие, а последното изисква радикална смяна на нагласата ни, характеризи-
рана като преход от идолопоклонството или уловеността във видимото и 
неговата несекваща съблазън към неизразимата пълнота или сатурираност 
на невидимото, което превъзхожда и подчинява окото, метафорично ослепя-
вайки го, за да про-види скритото, иконичното.6 От друга страна, с това е 
свързан и преходът от битието към благото, доколкото невидимото в своя-
та ексцесивност ни се разкрива като онова благо, което е отвъд битието.7

Следователно според подобна интерпретация още при Кузанеца можем да 
открием мощна критика на онтотеологичната метафизика на присъстви-
ето и субстанциалността, като структурен момент, изграждащ тази, е 
невъзможността да узнаем нещо за Бог чрез дискурсивните си способности. 
Богопознаването е единствено и само възможно като благодат, която чове-
кът получава от самия Бог. Ние следователно сме неспособни да се издигнем 
до Бога чрез понятия. И въпреки това обоснована ли е една подобна интер-
претация на философията на Николай от Куза? За да отговорим на този въп-
рос, трябва да обърнем внимание на някои основополагащи за епистемологи-
ята на Кузанеца особености.

5  Макар и Жан-Люк Марион да не се занимава обстойно с Николай от Куза в творчеството си, разгръща 
феноменологична интерпретация на текста De visione Dei, осъществена през призмата на собствената 
феноменология на невидимото и невъзможността на Марион, отхвърляща онтотеологическото, т.е. 
метафизичното говорене за Бога. Това, което присъства в подобен тип интерпретация като нейно ла-
тентно и имплицитно условие за възможност, е Псевдо-Дионисиевият хинтергрунд, на който стъпва 
мисленето на Николай от Куза, служещ като изходна позиция и за феноменологията на Марион. Вж. Albertson 
D., Before the Icon: The Figural Matrix of De visione Dei, In: Nicholas of Cusa and Times of Transition Essays in Honor of 
Gerald Christianson, ed. Th. M. Izbicki, J. Aleksander, D. F. Duclow, Brill, Leiden & Boston, 2019; Каприев Г., Една алтер-
натива на онтотеологията: от Средновековието до днес. – В: Архив за средновековна философия и култура, 
Изток-Запад, София, 2017.
6  Вж. Marion, J.-L. God without Being. Hors-Texte, p. 7-25, 53-108.
7  Ibidem.



2022 / брой 6 (173)

53

Като проблем при този прочит може да се посочи, че привилегировайки като 
централен за Кузанеца мотива за незнанието, той пропуска обстоятелство-
то, че става въпрос не просто за незнание, а за едно учено незнание, и че тази 
привидно парадоксална формулировка ще се окаже от изключителна важност 
за по-късните текстове на Николай от Куза.8 Освен това не е непременно са-
моочевидно, че акцентът върху незнанието непременно превръща концеп-
цията на Николай от Куза за ученото незнание в мистагогия, напълно тран-
сцендираща границите на рационално познаваемото. Точно обратното – тя 
задава рамките на една цялостна епистемологическа програма, която може 
да бъде проследена и в по-късни негови текстове. Същевременно, докато ня-
кои интерпретатори са склонни да привидят в разграничението между се-
тивност, разсъдък и разум у Кузанеца някакво протокантианство или про-
тохегелианство, то други интерпретативни стратегии го пренебрегват. 
То обаче се оказва основополагащо за епистемологията му. Дискурсивното 
познание е преди всичко базирано на формално- логическите закони, формули-
рани от Аристотел, понеже на нивото на разсъдъчно познание никога „p” не 
може да бъде не-„p”. Противно на това, в интелекта или разума се осъщест-
вява т.нар. съвпадение на противоречията.9 Онова, което е противоречиво 
и парадоксално за разсъдъка, т.е. за ограниченото дискурсивно човешко поз-
нание, е от порядъка на разума, в който не само не е непротиворечиво, но и е 
напълно удържано. Защо това разграничение е важно?

От една страна, между сетивност, разсъдък и разум няма пропаст. Те са три 
различни порядъка или степени, характеризиращи единството на човеш-
кото познание.10 Това обаче не означава, че те се снемат взаимно. Например 
сетивата ни представят действителността като непрекъсната, флукту-
ираща и прочее. Разсъдъкът внася порядък, т.е. подвежда това множество 
под единство, и това става чрез формиране на понятия и съобразяването с 
основните формално-логически закони. Така разсъдъкът се оказва онова, ко-
ето прави възможно сетивното познание. Тук примерът на Кузанеца е с начи-
на, по който ние възприемаме цветове в зрителното си поле.11 Възприятие-
то като възприятие за цветове не може заедно с това да обхване и самото 
себе си, т.е. да възприеме и себе си. Така на равнището на непосредствения 
сетивен опит ние нямаме рефлексия за този сетивен опит като такъв, т.е. 
нямаме понятие за него. Следователно едно такова понятие се дава от раз-
съдъка, в който онова, което първоначално е било дадено като разпиляно 
множество, се явява като единство. Ключовото тук обаче за Кузанеца е, че 
това, което се оказва условие за възможността ние да възприемаме цвето-
ве, не е от порядъка нито на оцветеното биващо, нито на възприятието ни 
за това биващо. Това означава, че като условие то не би могло да фигурира в 
8  Schwaetzer, H. Non aliud quam docta ignorantia. Wegmarken einer Transcendentalphilosophie des Transcendenten 
bein Nicholaus von Kues, In: Nicholaus von Kues. Das Mittelalter. Perspektiven Mediävistischer Forschung. Zeitschrift des 
Mediävistenverbandes,hrgb. I. Mandrella, L. Lieb, de Gryuter, 2014, s. 34-61.
9  Ibidem.
10  Nicholas of Cusa, On seeking God, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 1994, p. 
315-330; Nicholas of Cusa, On Surmises, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 2000, 
p. 168-192, 198-230.
11  Ibidem.
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този порядък. Възприема умът, а не сетивото, доколкото сетивото не пра-
ви разлика между това какво възприема, докато умът, задаващ мяра, прави 
така, че ние възприемаме нещо като различно от нещо друго.

Следователно, ако приложим същата логика към отношението между разсъ-
дък и разум, то ситуацията ще бъде аналогична. Възможността да формира-
ме различни понятия посредством закона за непротиворечието се базира на 
невъзможността в рамките на порядъка на разсъдъка да мислим нещо като 
противоречиво.12 Така онова, което за разсъдъка ще се окаже невъзможно, па-
радоксално и пр., всъщност ще бъде собственото му условие за възможност, 
а именно интелектът, в който противоположностите съвпадат. От друга 
страна обаче, интелектът също има ограничен капацитет. Ако интелекту-
алното или разумно познание утвърждава конюнкцията на „p и не-p”, то този 
порядък също е обусловен, доколкото остава фиксиран в крайността на про-
тиворечията, но дадени в него като съвпадащи. Следователно интелектът 
трябва да бъде предшестван от едно ниво на обуславяне, което не просто 
да бъде отвъд всяко противоречие, но и което не може нито просто да бъде 
утвърждавано, нито просто да бъде отрицавано, нито да бъде утвърждава-
но и отрицавано, както и нито да не бъде утвърждавано и отрицавано.

Този порядък, който не може да бъде уловен изцяло нито от катафатиката, 
нито от апофатиката, е порядъкът на самото Божествено познание. То се 
оказва условие за възможността на познанието на интелекта, който дори и 
при съвпадението на противоречията остава краен. От друга страна, непо-
стижимостта, непристъпността и невъзможността, с които този порядък 
се открива за разума, гарантират, че той остава принципно недостъпен за 
човешкото познание, но че последното въпреки това би могло да се издигне 
до него. Именно тук става ясен и смисълът на парадоксалната формулиров-
ка на Кузанеца за ученото незнание. Последното не изисква ние да загърбим 
всички познавателни усилия. То по-скоро показва динамичния характер на чо-
вешкото познание и от друга страна, запазва принципната нагласа за ек-ста-
тичността на човешкото съществуване. Заедно с това се артикулира и ха-
рактерът на тази динамика. Условието на всеки познавателен порядък не 
присъства в самия него. Така да се каже, то не е еднопорядково със самия по-
рядък, който бива конституиран от него. 

Тук динамизмът на познанието има подчертано модален характер. Възмож-
ността за познание в рамките на даден порядък се конституира спрямо усло-
вие, което за този порядък се оказва невъзможно и парадоксално. Така спрямо 
сетивността понятията на разсъдъка са невъзприемаеми, а пък за разсъдъ-
ка съвпадението на противоречията – немислимо. Онова, което обаче е не-
възможно за даден порядък, е напълно възможно за друг.

По този начин виждаме, че за Кузанеца неотменимо условие за разгръщането 
на човешките познавателни възможности е йерархичната им подреденост, 

12  Ibidem.
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но тази йерархична подреденост се схваща като непрекъсната динамика 
между различни равнища или структури, всяка от които, доколкото не е ед-
нопорядкова с другата и не може да се снеме в нея, запазва своята самостоя-
телност и значима роля в цялото на познанието. Същевременно тази има-
нентна и основополагаща за познанието ни йерархия е отнесена към самия 
абсолют като безкраен и трансцендиращ я. Той я генерира, но без да се снема 
безостатъчно в нея.

Ако при всяко по-горно ниво се наблюдава различно взаимоотношение между 
модалните категории „възможност-невъзможност”, включително и при ра-
зума, при който нищо не е възможно извън невъзможността на несъвпаде-
нието на противоречията, то при абсолюта тези две категории съвпадат 
отвъд съвпадението на противоречията, дадено в разума. Абсолютът е 
пределната граница на онова, което е невъзможно и възможно за всички нива 
на познанието. Следователно всяка възможност е от него, а самият той е 
абсолютната възможност, откъм която всичко би могло да е и да не или да 
е, или не, както и нито да е, нито да не е.13 Така, макар и епистемологията 
на Кузанеца да е фундационалистка, тя е същевременно с това и релацио-
нистка.14 Структурата на познанието не е статична, а изцяло динамична. 
Невъзможността чрез най-висшето звено на нашето познание, а именно ра-
зума, да познаем Бог такъв, какъвто е, резултира в откритостта към Бог и 
крайността на самото познание. Ние никога не бихме могли да имаме такова 
познание, каквото Бог има за себе си, сиреч безкрайно познание. Но това, че не 
можем да познаваме Бог по този начин, не означава, че ние не можем да го поз-
наваме изобщо. Така всяко наше познание като крайно се оказва приближение 
до същността на Бога, но никога и напълно прецизно улавяне.

Следователно диалектиката на Кузанеца между знание и незнание, от една 
страна, не бива да бъде отъждествявана например с диалектика, подобна на 
Хегеловата, доколкото абсолютът според Николай от Куза, дори и да съдър-
жа в себе си цялата познаваема действителност в сгърнат вид и самата тя 
да е негово разгръщане, е налице динамика, която не кулминира в една завър-
шена система на познанието ни за абсолюта, която по същество е познание-
то на самия абсолют относно себе си. Също така и различните познавател-
ни равнища при Кузанеца не се снемат едно в друго. Начинът, по който те 
са свързани, има изцяло модален характер, като тук е важно да се уточни, че 
дори и да е налице форма на обуславяне и каузалност, то у Николай от Куза ка-
узалното извеждане между различните нива на познавателната йерархия се 
осъществява не през традиционната опозиция „актуалност-възможност”, 
при която причиненото е по- несъвършената версия на по-съвършеното, а 
през опозицията „невъзможност- възможност”.

13  Вж. Николай от Куза, За възможността-битие, прев. Ц. Бояджиев. – В: Архив за средновековна философия 
и култура, София, Изток-Запад, 2020.
14  Разбира се, тук може да става въпрос за различни степени и нюанси на фундационализма и релационизма. 
Вж. Hopkins, J. Nicholas of Cusa`s Metaphysics of Contraction, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 
1983, p. 59-97.
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Онова, което е актуално, т.е. действащо, и като такова причиняващо, 
действа в рамките на порядъка, към който се отнася. Например, ако един 
цвят въздейства на друг в рамките на зрителното ни поле, фактът на това 
въздействие описва каузално отношение, което изцяло се осъществява в 
рамките на този порядък.15 Условието защо един такъв факт е възможен 
изобщо, не се намира в същия този порядък. Узнаването му, така да се каже, е 
невъзможно. Затова и според Кузанеца прецизното схващане на същността 
или същностните основания на нещата, откъм които те са такива, какви-
то са, е непостижимо за нас. Онова, което прави нещата да са такива, какви-
то са, трансцендира порядъка, в който те съществуват. От друга страна, 
съществуването им е винаги в отношение към нещо друго, присъстващо в 
рамките на същия този порядък. Така ние можем описателно, т.е. чрез при-
ближения или хипотези, да достигнем до непрецизно познание относно би-
ващите.16 Следователно непрецизното познание ще е онова, което схваща 
нещата такива, каквито са в отношение към нещо друго, но не и каквито са 
в отношение към себе си. Оттук можем да изведем още един основополагащ 
аспект на епистемологията на Кузанеца.

На практика според него не само отношенията между различните нива или 
степени на познанието са динамични, но и всяко ниво има собствена присъща 
му динамика. По този начин не просто разполагаме с едно приблизително поз-
нание за абсолюта, но и всяко наше познание е приблизително.17 Макар и умът 
ни да разполага със способността да налага мяра, т.е. да концептуализира, 
всяко негово понятие би могло да бъде подложено на проверка, опровергано 
и ревизирано, откъдето можем и да заключим, че основополагащ мотив за 
епистемологията на Николай от Куза е фалибилността на познанието. Това 
обаче не означава ли, че Николай от Куза заема скептическа позиция относно 
възможността да познаваме истината? Как подобен възглед е съвместим с 
разбирането му, че познаването е винаги насочено към истината? Тези въп-
роси отново ще бъдат поставени по-нататък в изложението, когато бъде 
засегната истината като Божествено име, а с нея ще бъдат разгърнати и 
онтологическите импликации на епистемологията на Кузанеца. Засега обаче 
можем да обобщим, че тя е изградена от две иначе несъвместими тенденции 
по начин, по който в неговата система едната не може без другата. Това са, 
от една страна, тенденцията към епистемологически фундационализъм и 
монизъм, а от друга – тенденцията към фалибилизъм и плурализъм.

Какво обаче това представяне на епистемологията на Николай от Куза им-
плицира по отношение на интерпретацията, която твърдеше, че при него 
мисленето за Бог изцяло отстъпва на мистическия опит? От една страна, по-
добна интерпретация би имала относителна правдоподобност, доколкото 

15  Nicholas of Cusa, On seeking God, p. 315-330.
16  Николай от Куза. За ученото незнание, прев. Л. Денкова, Наука и изкуство, София, 1993, с. 87-96; Nicholas 
of Cusa, The Layman on Mind, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 1996, p. 541-543, 
551-571; Nicholas of Cusa, On Surmises, p. 163-167; Вж. също Nicholas of Cusa, The Layman on Experiments Done with 
Weight-scales, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 1996.
17  Ibidem.
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Николай от Куза действително черпи централни моменти на собственото си 
учение от учението на Псевдо-Дионисий Ареопагит.18 От тази гледна точка, 
излизането отвъд дискурсивното познание бележи навлизане в областта на 
това, което Псевдо-Дионисий нарича „мистическо богословие”.19 Тук е важно 
да се отбележи, че дори при самия Псевдо-Дионисий значенията на понятия-
та „мистическо богословие” и „апофатическо богословие” не се припокриват 
напълно.20 Отрицанието би трябвало да бъде корекция на утвърждаването 
относно Бог. Отхвърлянето както на утвърждаването, така и на отрица-
ването резултира в това, че за Бог няма да се говори като за съществуващ, 
нито като за несъществуващ, а като за свръх-съществуващ. По този начин 
при Псевдо-Дионисий мистическото богословие не означава непременно, че 
не може да се говори за Бог – то е свързано с един изцяло превъзхождащ всяко 
утвърждаване и отрицаване начин на говорене относно Бог. В този смисъл 
нито Николай от Куза, нито един от учителите му, а именно Псевдо-Диони-
сий Ареопагит, отхвърлят като напълно лишена от смисъл възможността 
за говорене и познаване на Бог. Мистагогията е същевременно и познавател-
но възкачване. Незнанието не е непременно липсата на знание. То е друг мо-
дус на знанието, удържим едва когато се преодолее както утвърдителното, 
така и отрицателното говорене относно Бог. При Николай от Куза дори се 
преодолява съвпадението на катафатика и апофатика, но това не означава, 
че познанието изцяло секва.

От друга страна, не само Псевдо-Диносий Ареопагит е авторитет за Николай 
от Куза. Такива са и Августин, и Анселм от Кентърбъри.21 В този смисъл той съ-
единява и трансформира в една интегрална концептуална сплав Дионисиевата 
триада „катафатично-апофатично-мистично богословие” и Августиновото и 
Анселмово философско мото „Вярвам, за да позная, и познавам, за да вярвам”. 
И двата подхода към богопознаването не отхвърлят познавателното усилие, 
което полага крайният човешки интелект, за да познае Бога, но приемат като 
основополагащо изискване интелектът да се отърси от себе си и от собст-
вените си познавателни конструкции. Това отваряне на интелекта към Бога 
не представлява отказ от самия интелект. То е и признаване на собствената 
крайност като начална изходна позиция с оглед на познаването на безкрайно-
то, а това, видяхме, е централна презумпция и при Николай от Куза.

При Кузанеца обаче крайността не бива фиксирана единственият възможен 
хоризонт, откъм който Бог е познаваем, както би твърдяла например съвре-
менната континентална религиозна феноменология. Това не означава, че спо-
ред Николай от Куза разполагаме с безкрайното познание като вродена наша 
способност или пък го получаваме напълно благодатно. Познаването на Бога 
е свързано и с преодоляването на собствената познавателна ограниченост. 

18  Подобно влияние е силно застъпено в De non aliud.
19  Вж. Дионисий, Псевдо-Ареопагит, Мистическото богословие, прев. Ц. Бояджиев. – В: Средновековна фи-
лософия. Първа част, София, УИ „Св. К. Охридски”, 1994.
20  Ibidem.
21  Hopkins, J. Nicholas of Cusa`s Intellectual Relationship to Anselm of Canterbury, In: Cusanus. The Legacy of Learned 
Ignorance, ed. P. Casarella, The Catholic University of America Press, 2006, p. 54-73.
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То е усилие по непрекъснатото ѝ трансцендиране. Така ловното преследване 
на мъдростта, т.е. философията, е безкрайно усилие по нейното улавяне.22 За-
това и няма един-единствен начин да познаваме Бог. От тази гледна точка 
става ясно и защо според Кузанеца са поне десет ловните полета, в които ние 
можем да я уловим.23 Тези полета, едно от които е ученото незнание, са десет 
възможни начина да достигнем с целия си познавателен капацитет до някак-
во, макар и само приблизително разбиране относно Божествената същност.

Също така интерпретирането на Кузанеца през призмата на опозицията 
между мистиката и схоластическата рационалност, освен че игнорира кон-
текстуално обособените влияния на предишни средновековни мислители, 
спрямо които се изгражда неговото мислене, е склонно и да пренебрегва него-
вото схващане, че по-прецизно можем да достигнем до Бог, ако не се оставяме 
да бъдем уловени от несъвпадението и съвпадението на противоречията. 
Според подобна интерпретация Бог е Другото или Другият, който се изплъз-
ва изцяло на тотализиращите концептуални структури на философското 
мислене и говорене. От една страна, тази демаркация между философия и мис-
тика се оказа силно проблематична при прилагането ѝ спрямо философията 
на Кузанеца. От друга, основополагащо за философията на Николай от Куза е 
това Бог да не се мисли през призмата на другостта. Затова и за него Бог не 
бива да бъде мислен като радикално друг и различен, защото тогава ние не 
мислим Бог, който е Не-другият. За Бог да бъде Не-друг не означава да бъде 
абсолютна идентичност или тотализираща всеобщност. Според Кузанеца 
същото или идентичното като такова е мислимо едва спрямо онова, което 
не е също, което е различно и друго. Така нещо е същото, доколкото винаги 
то може да бъде и друго. Освен това същото не е друго освен същото. Следо-
вателно не-другостта на Бог се изплъзва дори и на абсолютната идентич-
ност. За Бог да бъде себе си не означава Бог да е същото, а да е не-другото. 
Доколкото е не- другото в другото, съотв. не-другото във всичко, което е 
не-другото, то е себе си в себе си, т.е. няма нищо извън него. Бог е абсолютно 
всичко във всичко и нищо не отсъства от него – той е абсолютното опреде-
ление на всичко, превъзхождащо всяко понятие.

От тази гледна точка не може да се приписва на Бог единствено радикална 
трансцендентност, както прави съвременната континентална религиозна 
феноменология. Необходимо е да се удържа и това, че Бог не просто има някак-
во отношение спрямо света, но и че може да се разкрие в него. Тук ключови се 
оказват вече споменатата двойка понятия „сгръщане-разгръщане”, която 
вече видяхме да присъства отчетливо в епистемологията на Кузанеца и коя-
то ще споменем по-нататък в изложението, когато разгледаме понятията 
за максимум и минимум.24 Това, което трябва обаче да се акцентира тук, е, че 

22  Вж. главата върху Николай от Куза в книгата на Андреас Шпеер за метафизичното мислене като крех-
ка конвергенция, вж. Шпеер, А. Метафизичното мислене: Крехка конвергенция, прев. Г. Каприев, София, Из-
ток-Запад, 2011.
23  Вж. Nicholas of Cusa, On the Pursuit of Wisdom, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, 
Minnesota, 1998.
24  Николай от Куза, За ученото незнание, с. 97-111.
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Николай от Куза не дава и солидни основания и за това да му се приписва пан-
теизъм. Не-другото, доколкото не е същото във всичко, с това и препречва 
възможността да се твърди, че всяко едно отделно нещо е Бог. То е Бог спо-
ред Кузанеца, доколкото в сгърнат вид то се съдържа в Неговия Ум, т.е. още 
преди да е сътворено. Но в разгърнатия си вид творението не може да бъде 
идентично с Твореца.25 Следователно при Кузанеца иманентността и транс-
цендентността на Бог нито се изключват взаимно, нито обаче едната има 
първенство спрямо на другата.

***

Дотук бяха представени и проблематизирани различни стратегии при ин-
терпретирането на философията на Николай от Куза. Ръководна нишка при 
критикуването им бе Кузановата епистемология, която той разгръща в уче-
нието си за ученото незнание. След като вече беше разгледана епистемологи-
ята му, тук трябва да обърнем внимание и на неговата метафизика. От една 
страна, отворен стои въпросът какво е отношението между епистемоло-
гия и метафизика във философията на Кузанеца. От друга страна, трябва да 
бъде изяснен статутът на метафизиката, която той разгръща, т.е. дали тя 
следва онтотеологичния модел, или онтологичния модел на схоластиката.26

Тук е важно да се отбележи и критичното отношение на Кузанеца спрямо 
Аристотел, което би могло да бъде и фактор относно това защо той не се 
включва в дебата относно субекта на първата философия.27 Същевременно 
в текстовото наследство на Кузанеца присъства не само огромното му ува-
жение към, но е налице и ясното, артикулирано и определящо за собствената 
му мисловна система застъпване на централни и основополагащи концепти 
и концептуални решения за цялата платонистка традиция. От тази глед-
на точка той, бидейки автор, силно повлиян от платонизма, не се вписва в 
зададените от Аристотеловото наукоучение рамки на онтологично- тран-
сценденталната парадигма на схоластиката, а дори в известни отношения 
е по-скоро неин критик.28 Това би могло да означава, че собствената му фи-
лософия и респ. метафизика попадат изцяло в рамките на онтотеологичния 
модел на метафизиката, който схоластиката отхвърля. В текстовете му 
присъстват и убедителни примери и аргументи в полза на такава теза. Мо-
гат да се установят множество пасажи, в които относно Бог той ще говори 
като за форма на формите, битие, каквина и причина на всичко. Например, 
при условие че Бог се схваща от Кузанеца като абсолютна истина, а тя е оно-
ва, откъм което всичко, доколкото субстанцилно е, е истинно, то тогава 
Бог ще бъде и схващан като истината за и субстанциална първопричина на 

25  Ibidem.
26  Aertsen J., Medieval Philosophy as Transcendental Thought. From Philip the Chancellor (CA. 1225) to Francisco Suarez, 
p. 553-567
27  Показателна за отношението на Кузанеца към Аристотел и Аристотеловото наследство е критика-
та на Философа, която той разгръща в De non aliud, съпътствана от силна фаворизация на платоническия 
стил философстване.
28  Вж. бел. 26.
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всяка същност. Следователно поради наличието на припокриване между по-
нятието на Кузанеца за Бог с понятията за истина, битие и първопричина, 
то можем да заключим, че Николай от Куза действително развива онтоте-
ологическа метафизика, изцяло базирана в руслото на (нео)платоническата 
концептуалност.

За да проблематизираме този извод, тук ще разгледаме някои от основните 
според Кузанеца имена на Бог, като за тях ще твърдим, че също така те са 
и основополагащи, и взаимосвързани системни понятия за неговата филосо-
фия. От тях ще изведем и централните аспекти на учението му за същест-
вуването, т.е. онтологията му, и систематичната връзка между нивата на 
познание и нивата на съществуване, чието единство задава цялостния об-
лик на метафизиката му. Основните имена на Бог, съотв. и централни поня-
тия за системата на Николай от Куза, които ще бъдат разгледани тук, са

Истина, Каквина, Възможност-битие, Едно, Максимум и Минимум. Досега в из-
ложението вече беше акцентирано и Кузановото понятие за Не- другото. То 
отново ще бъде тематизирано в края на настоящия параграф.

Разглеждането ще започне от изясняването на ключовите аспекти на тео-
рията за истината на Николай от Куза, които той излага в краткия диалог За 
скрития Бог. Изборът на За скрития Бог не е произволен, тъй като този текст 
задава две насоки на осмисляне на истината във философията на Кузанеца – 
епистемологическа, доколкото, както ще видим, истината се отнася до по-
знанието, и онтологическа или метафизическа, доколкото истината бива 
отнесена и до различните степени или нива на съществуване. Също така 
през този кратък текст ще представим и останалите системни понятия 
от философията на Николай от Куза, които ни препращат към други негови 
текстове, посредством които ще бъде експлицирано по-ясно съдържанието 
на За скрития Бог. От друга страна, референцията и към други текстове ще 
покаже до каква степен мисловната система на Кузанеца притежава систе-
матично единство.

Текстът За скрития Бог представлява диалог между християнин и езичник, 
като основната тема, която той разглежда, е възможността за познаване-
то на Бог, който е непристъпен за човешкото познание.29 Докато езичникът 
защитава позицията, че е абсурдно да бъде почитан Бог, който е съвършено 
непознат, християнинът не просто твърди, че Бог надвишава познавател-
ните ни способности, а и че именно онзи, който предявява претенции за поз-
нание, всъщност знае повече за това, което всъщност не знае, отколкото за 
онова, което смята, че знае. Така още в самото начало на диалога като цен-
трален лайтмотив се появява и темата за ученото незнание.

Следователно, предвид че бива поставена и темата относно границите и 

29  Nicholas of Cusa, On the Hidden God, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 1994, 
p. 300-305
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възможността за познанието, което, от друга страна, се дефинира откъм 
усвояването на истината, то могат да бъдат обобщени следните изходни 
предпоставки на диалога: 1) хоризонт за поставянето и обосноваването на 
познанието и познавателното ни отношение към истината е въпросът за 
познаването на Бога, 2) дебатът се осъществява между два концептуални 
персонажа, всеки от които изразява определен богопознавателен опит – 
езичникът познава Бог единствено в онова, което е видимо, самоочевидно, 
установимо за разсъдъка, оттук и тенденцията към идолопоклонство; хрис-
тиянинът се стреми да отиде оттатък видимото, самоочевидното, непро-
тиворечивото, признавайки радикалната трансцендентност на самия Бог 
и несъизмеримостта между познаването на Бог и познаването на сътворе-
ното, 3) възприемането на ученото незнание като водещ мотив очертава 
по-скоро нагласата и методологията, през която християнинът ще обори 
и убеди своя опонент в правотата на тезата си – то е инструмент, чието 
осмисляне ще помогне на езичника да коригира собствената си позиция и да 
възходи в познаването на Бога.

След като бяха очертани изходните предпоставки пред епистемологичната 
проблематика на текста За скрития Бог, е важно да се изведат и значимите 
философски моменти в аргументацията на християнина с оглед на рекон-
струкцията на Кузановото учение за истината. Истината според христи-
янина се познава не според друго, а според себе си, както кръгът бива поз-
нат не чрез нещо друго, а чрез кръглостта и т.н.30 В случая този аргумент 
би могъл да бъде заемка от платоническата традиция, за която е основопо-
лагащо схващането, че всяко нещо е причастно към дадена трансцендент-
на идея. Въпреки това интересен е начинът, по който Кузанеца трансфор-
мира това понятие за отношение между образ и идеален образец. Истината 
според него, както и кръгът, съвпадат с идеите, които ги обосновават. Но 
това не е и реверанс към Аристотеловото схващане за неотделимостта на 
идеята от конкретната сетивна вещ, която ѝ е причастна. Аргументът на 
християнина, макар и хипотетично повлиян както от платонистки, така и 
аристотелистки мотиви, на практика твърди нещо съвсем различно. Бихме 
могли да го формулираме така: всяко едно „х” не като друго, а именно като 
„х”, т.е. като такова, каквото е, е напълно идентично със себе си, откъдето 
следва, че нищо не би могло да бъде причастно на „x”, т.е. то е несподелимо. 
От тази гледна точка аргументът на Кузанеца елиминира както платонист-
кото, така и аристотелисткото схващане, доколкото и в двата случая от-
ношението на идеята към даденото „х” въвежда елемента на другост. Съще-
временно тук трябва да се акцентира, че според Кузанеца това непристъпно 
за нищо друго отношение на „x” към себе си описва и неговата същност или 
каквина. Тъй като обаче каквината като такава е причастна само на себе си, 
то познавателното усилие никога не би могло да достигне до нея, доколкото 
то въвлича със себе си наличието на другост, а онова, което е per se, именно 
като per se е непознаваемо per aliud.

30  Ibidem.
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Какви са импликациите на подобно разбиране за идентичността на истина-
та? От него може да се заключи, че: 1) ние не можем да познаваме нищо като 
такова, каквото то същностно е, 2) ние не можем да познаваме истината, 
следователно ние нямаме истинно познание. Така сега отново трябва да пос-
тавим въпроса, който бе поставен по-горе, а именно не ни ли въвлича Куза-
неца с концепцията си за ученото незнание в един радикален и непримирим 
скептицизъм, който води със себе си мощен антиреализъм и непреодолим 
релативизъм? За да отговорим на този въпрос, трябва да изясним по-горе 
изведените две импликации от аргумента на християнина.

Това, че ние не можем да познаваме нещо per se, не означава, че не можем да 
познаваме нещо per aliud или, както се изразява Николай от Куза, per accidens. 
Следователно ние можем да имаме истинно и реално познание за нещата, как-
то и да постигаме истината, но само относително, т.е. според мярата на 
другостта. Съответно цялото ни познание се гради върху хипотези, които 
не схващат нещата per se, а само per aliud, поради което и те са неточни, т.е. 
непрецизни. Непрецизността произхожда поради изначалната положеност 
на познавателните ни усилия в контекста на крайното и диференцирано би-
ващо. Контрааргумент в полза на тезата, че Николай от Куза е по- скоро реа-
лист, отколкото антиреалист и скептик, е това, че според него хипотезите 
ни са валидни или невалидни единствено доколкото контингентните факти 
и обстоятелства им позволяват. Така те не са произволни конструкции на 
разсъдъка, макар и да нямат реално съществуване извън него, а се отнасят 
до различни аспекти на онова, което познаваме. Фактът, че ние го познаваме 
относително, следователно се отнася до вписаността му в определен кон-
текст или дадена перспектива, които могат и да се изменят.

Това ни препраща към централното за Кузанеца схващане, че разсъдъчното 
познаване освен произвеждане на понятия и хипотези е и измерване.31 Всяко 
измерване обаче е непрецизно, доколкото измереното, измерено от друг ъгъл, 
т.е. с оглед на друг контекст от обстоятелства, може да бъде по-голямо или 
по-малко. Това обяснява защо според Николай от Куза в опита си ние не можем да 
стигнем до абсолютни величини, от перспективата на които да познаем неща-
та per se. Следователно всяко наше познание за действителността е напълно 
фалибилно и контингентно, но не и неистинно, доколкото схващаме истината 
не сама по себе си, а в друго. По този начин ние познаваме истинно, но никое наше 
познание не е самата истина. Като такава, последната остава непристъпна.

Следователно позицията на Николай от Куза не нито скептическа, нито ан-
тиреалистка, нито пък води до недвусмислен релативизъм, при който всяка 
една хипотеза е валидна или истинна. Последното е невъзможно, доколкото би 
предполагало, че всяка една наша хипотеза сама по себе си е напълно идентична 
с истината сама по себе си. Това обаче за Кузанеца е неудържима позиция. Съо-
бражението му относно непознаваемостта на истината, а с нея и на всичко 
останало, е реалистко именно доколкото изхожда от, така да се каже, „natura 

31  Ibidem.
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rerum”, която е реално познаваема, но само контингентно, доколкото се явява 
спрямо нещо друго, и която, като същностно причастна към самата себе си, е 
радикално несподелима и непознаваема. Иначе казано, при всеки познавателен 
опит същността на нещата се отдръпва, а с това си отдръпване и гаранти-
ра, че все пак познанието би могло да постигне някаква обективност.

Това се дължи най-вече на обстоятелството, че всичко, което е едно, съдър-
жа в себе си в сгърнат вид множествеността на собствените си проявления, 
която все още, доколкото не е изявена, не е реална множественост. При ней-
ното разгръщане онова, което е едно, не изчезва, а продължава да присъства, 
но като условие, което не е еднопорядково с множествеността. Иначе каза-
но, това единство на множествеността не може да бъде изведено от сама-
та множественост. То трябва да бъде предпоставено като предшестващо 
и трансцендиращо я, т.е. като условие, в което тя се е съдържала в сгърнат 
вид. По този начин всяко нещо би могло да бъде per se и per aliud, но тези два 
модуса са несводими един до друг. Съответно, въпреки че множеството като 
реално изявено все още не присъства в едното, което го конституира, както 
и едното не присъства като еднопорядково с конституираното множество, 
то диалектиката между двете изисква присъствието на едното винаги да 
се съпътства от отсъствието на другото и обратно. По този начин едно 
„х” може да бъде per se и per aliud, без тези два модуса да съвпадат. Например 
когато познаваме истината или кръга в нещо друго, ние не познаваме исти-
ната и кръга сами по себе си, но пък, ако можехме да се издигнем до познаване-
то им като такива, каквито са сами по себе си, то ние не бихме ги познавали 
в нещо друго. Въпреки взаимната им нередуцируемост тези два аспекта или 
модуса на съществуване са тясно свързани и неотделими.

Нека обобщим казаното дотук. Спекулацията на Кузанеца върху истината ни 
позволява да обосновем следните изводи: 1) Познанието ни е радикално кон-
тингентно, 2) Невъзможността да познаваме нещата такива, каквито са, 
се дължи не просто на нашата собствена познавателна ограниченост, а на 
природата или същността на самите неща. Оттук не следва, че ние нямаме 
обективно познание. Всяко наше познание е хипотетично, а всяка хипотеза 
е измерване или претегляне на определени контекстуално ситуирани обек-
тивни факти. От друга страна, хипотезите, доколкото се формират като 
познание относно нещата спрямо тяхното различие с други неща, което ние 
преценяваме, измерваме, претегляме и пр., са винаги приближения. Съответ-
но всяко приближение разкрива определени аспекти на нещата, които поз-
наваме, и никой от тези аспекти не ни разкрива безусловната им същност. 
Съпоставката на тези аспекти произвежда познание.

От перспективата на това, че ние до безкрай сме в състояние да се прибли-
жаваме до нещата per se и никога да не ги познаем като такива, може да се 
възрази, че Николай от Куза не дава убедителни доводи срещу скептицизма 
и в полза на възможността за познанието. Контрааргумент срещу подобно 
възражение е схващането на Кузанеца, според което, макар и в известен сми-
съл, наистина познанието за нещата сами по себе си да е невъзможно, всяко 
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приближение все пак е съпоставимо не с безусловното, т.е. безкрайното, а с 
условното, т.е. крайното като порядък на другостта и различието, което 
е истинската мяра на нашето познание. Следователно различните хипоте-
зи, доколкото могат да се съпоставят не спрямо безусловно per se същест-
вуващото, а спрямо една друга, като разкриващи краен набор от аспекти на 
съществуването на самото крайно, т.е. на онова, което винаги би могло да 
бъде и друго, могат да се конкурират или съпоставят с оглед на установя-
ването на това коя от тях по-адекватно схваща реалността на онова, не 
което е само по себе си, а което е в друго.

Така хипотетичното знание у Кузанеца не води до релативизъм и антиреали-
зъм, а по-скоро до един умерен реализъм. Ако можем да използваме едно, макар 
и анахронично сравнение, то при Николай от Куза и някои от водещите тео-
рии относно придобиването и разрастването на научното познание в съвре-
менната философия на науката се наблюдава силно сходство – ние нямаме ап-
риорна интуиция относно това каква е по същината си действителността 
като такава, а по-скоро чрез различни методи, инструменти и хипотези се 
опитваме да разкрием различни нейни аспекти, без това да ни гарантира, че 
ще познаем някой ден абсолютната истина за действителността, но и без да 
отнема обективността на произведената от нашите хипотези информация.

От друга страна, става ясна и ролята на ученото незнание като следващо 
стъпало в познавателната анагогия. Познаването на същността на нещата 
не би могло да стане от същия порядък, в който се разгръща знанието за кон-
тингентното, т.е. хипотетичното познание. Затова и специфичната област 
на това познание за същностния порядък на нещата става през призмата на 
незнанието. Тук ключова роля играе и съвпадението на противоречията. До-
колкото хипотетичното или контингентно познание е валидно за порядъка на 
различието, другостта и множествеността и оперира през призмата на зако-
на за непротиворечието, то възкачването към по-висшия порядък на собст-
веното му същностно основание изисква отърсване от различието, другост-
та и множествеността, а с това и прекъсване и трансформиране на закона 
за непротиворечието. От друга страна, в по-висшия порядък онова, което е 
било присъствало разгърнато като различно, друго и множествено, сега ще 
присъства в сгърнат вид откъм същностното си основание и единство. Не-
знанието, в което противоречията съвпадат, тогава действително се оказ-
ва възкачването от порядъка на разсъдъка в порядъка на интелекта, в който 
всяко различие и противоречие са сгърнати, т.е. съвпадащи.

Връщайки се по този начин към темата за познавателните редове, можем 
вече по- артикулирано да посочим ролята, която изиграва за Кузанеца несъв-
падението между даден порядък и неговото същностно основание. Един-
ството, откъм което интелектът оперира, ще превъзхожда самия интелект 
като единство.32 Какво означава това? В отношението на едното към мно-

32  Nicholas of Cusa, „On the beginning”, transl. J. Hopkins, The Arthur J. Banning Press, Minneapolis, Minnesota, 1998, 
p. 897-900.
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гото, дори когато многото присъства като сгърнато в едното, неминуемо 
ще присъства възможността за различие като възможност за разгръщане на 
едното. Следователно не е възможно да не е възможна невъзможността на 
субстанциалните основания на нещата. Всичко, което е, било то като дейст-
вително изобщо, или като по-действително от друго, за да е действително, 
би трябвало преди това изобщо да може да бъде възможно. Преди самата въз-
можност изобщо нищо друго обаче не би било възможно.33 Оттук и Кузанеца 
ще заключи, че Бог е именно тази абсолютна възможност, която предшест-
ва и обхваща всяко битие и небитие. При Бог действителност и възможност 
съвпадат, но Божествената действителност не се схваща у Николай от Куза 
подобно на действителността на един неподвижен първодвигател. За Бог да 
е действителен означава да бъде именно най-максималната и същевременно 
най- минимална възможност, преди и отвъд която нищо не съществува.34

Следователно у Николай от Куза възможността не се схваща привативно. 
Тя е отличителен начин, не просто по който съществува всичко, а отлича-
ва преди всичко Божественото Битие – самото то е абсолютната възмож-
ност за съществуване и несъществуването на всичко. Всичко присъства в 
нея като сгърнато и разгърнато, като тя същевременно, бидейки възмож-
ността на всичко, е всичко във всичко, но и с това тя не е всяко едно нещо 
поотделно. Така темата за възможността препраща към темите за съвпа-
дението на абсолютния максимум и абсолютния минимум, както и за един-
ството и каквината на нещата, а по този начин ни връща и към въпроса за 
истината.

От една страна, така схващана, възможността е абсолютното единство 
на всичко в Бог, който е Едното, трансцендиращо границите на интелекта. 
Важно е да се акцентира, че при последния не само не съвпадат възможност и 
действителност, но и че, понеже в него присъства многообразието от същ-
ностите на нещата, той не може да познае простото единство на Божест-
вената същност, от което е всяко единство. Така, когато назовем Бог като 
Едно, ние не Го назоваваме като онова едно, което познава интелекта. По 
този начин дори в интелекта е налице съставност, доколкото той удържа 
в себе си някакво различие. Самото единство на интелекта се задава от Бог, 
който е абсолютната възможност за съществуване на всичко, а с оглед на 
това и абсолютното свръхпросто и познавателно непостижимо единство 
на целокупната действителност. Бог е и такова единство, защото е онова, 
от което нищо не е по-голямо, т.е. абсолютният максимум на всичко.35 Като 
такъв Той обаче съвпада с абсолютния минимум, от който нищо не е по- мал-
ко, доколкото като максимум Той е пределното условие за всичко да същест-
вува, а едно такова пределно условие е по необходимост и минимумът изоб-
що за всяко съществуване.36

33  Вж. бел. 13.
34  Ibidem.
35  Николай от Куза, За ученото незнание, с. 32-40.
36  Ibidem.
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Следователно в понятието за възможност на Кузанеца се съдържат и поня-
тията за едно, както и за максимум и минимум. От своя страна, Бог е и какви-
ната на всичко, 1) доколкото е абсолютната възможност, откъм която всич-
ко възможно и действително, всичко несъществуващо и несъществуване е, 
което означава, че Той е и основание, и първопричина, която обаче превъзхож-
да каузалния порядък, в който се разпорежда разсъдъкът, 2) доколкото в него 
присъства по прост начин всичко онова, което в интелекта е било множест-
вено, а именно различните каквини, т.е. в рамките на свръхинтелектуалния 
порядък, който е отвъд всяко тъждество и различие и тяхното съвпадение. 
С последното обаче отново трябва да бъде поставен въпросът за не-друго-
то.

Вече казахме, че не-другото се появява в контекста на темата за абсолют-
ното определение. Едно такова определение, определяйки самото себе си, 
трябва да определя и всичко останало, т.е. нищо не би могло да бъде опре-
делимо без него, откъдето и следва, че всичко се съдържа в него. То би било в 
такъв случай абсолютното единство, абсолютната каквина, абсолютната 
възможност, абсолютният максимум, абсолютният минимум и абсолютна-
та истина. От друга страна обаче, макар и целокупността на тези понятия 
да изразява всичко онова, което можем да изкажем за Бог, издигайки се отвъд 
границите на разсъдъка и разума, тя не би била достатъчна, за да обхване 
онова, което обхваща и конституира самата нея. Следователно не-друго-
то е не просто коректив относно начина ни на говорене за Бог по силата на 
това, че нито абсолютното единство е нещо друго освен абсолютно един-
ство, нито пък абсолютната каквина е нещо друго освен абсолютна каквина, 
нито абсолютната възможност е нещо друго освен абсолютна възможност 
и т.н.

Забележителното тук е, че в понятието за не-другото присъстват по сгър-
нат начин всички основни понятия на мисловната система на Кузанеца. Още 
повече, невъзможността пред тях да обхванат не-другото показва, че по-
начало тази система се отличава не с претенцията си за завършеност, а за 
отвореност. Тази отвореност гарантира и нейната вътрешна динамика 
и пластичност. Ние бихме могли да проследим нейните основни понятия в 
тяхната взаимосвързаност от За ученото незнание до За не-другото, които 
очертават хронологическата завършеност на цялото творчество на Нико-
лай от Куза. Видяхме, че концепцията за ученото незнание съпътства всички 
по-сетнешни опити на Кузанеца да разглежда възможността и границите на 
богопознаването. Същевременно обаче понятието за не-другото се оказа и 
неотделимо от концепцията за съвпадението на абсолютния максимум и аб-
солютния минимум, разработена в За ученото незнание.

***

След като бяха изложени и разгледани основните понятия, които придават 
облика и завършеността на Кузановата система, трябва да се обърне вни-
мание отново на отношението между метафизика и епистемология. До-
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колкото бе установено, че понятията за максимум и минимум, за йерархия, 
за възможност-невъзможност, каквина и пр. изиграват формулирането на 
епистемологията на Кузанеца, която кулминира в учението за ученото не-
знание, трябва да бъдат проследени и иманентните за нея онтологически 
или метафизически предпоставки, изясняващи отношението му към бива-
щото като биващо и неговата първопричина. Кузанецът никъде не темати-
зира открито това Аристотелово разбиране за първата философия, което 
под влиянието на арабската философия ще изкристализира в собствено фи-
лософското достижение на схоластиката, а именно трансформирането на 
метафизиката в онтология. И въпреки това философията му не е лишена от 
принципното отношение към действителността в цялост, което е неот-
лъчен структурен аспект на метафизиката, била тя схващана като онтоло-
гия, или онтотеология.

През темата за истината и каквината установихме, че у Кузанеца между 
различните степени на познание и различните степени на съществуване е 
налице паралелна взаимоотнесеност. Нашето учено познание е разположе-
но изцяло в областта на контингентно биващото, на която съответства 
порядъкът на сетивното и разсъдъчното познание. Обратно, ученото не-
знание се отнася изцяло към областта на интелекта, в която присъстват 
необходимите същностни основания, каквини или субстанции на нещата, но 
които разсъдъчно не могат да бъдат познати. В известен смисъл видяхме, че 
по отношение на първооснованието на самия интелект, което трансценди-
ра последния, дори и онова, което се намира в интелекта, е контингентно. 
Следователно за Николай от Куза действителността като такава, схваща-
на като контрахирана, т.е. като разгърната, е крайна, а това означава и кон-
тингентна. Самата контингентност на всичко при Николай от Куза обаче 
се оказва абсолютна, и то в смисъла на безусловно необходима. Това стана 
ясно при разглеждането на Бог като абсолютна възможност. Важно е в тази 
връзка да се подчертае, че Бог не е противопоставен на контингентността 
на всичко. Той, по силата на това, че нищо не е извън него и той е във всичко 
като най-собствената възможност за битие, е самата контингентност на 
действителността. Това обаче има и една много съществена импликация за 
метафизиката на Кузанеца.

Противно на една интерпретация, която с основания би твърдяла, че него-
вата метафизика е онтотеологична, доколкото наистина в голяма степен 
приема за базови понятията субстанция, каквина, причина, що се отнася до 
схващането на отношението между Бог и творението, тук по-скоро става 
ясно, че метафизиката на Кузанеца, макар и не онтология в схоластическия 
смисъл на понятието, все пак не е онтотеология. Метафизиката на Николай 
от Куза е собствено метафизика на възможността, т.е. модална метафизи-
ка. В известен смисъл онтотеологията също е модална метафизика, докол-
кото изхожда от първенството на актуалността и необходимостта спря-
мо възможността. При Николай от Куза е налице обратното. Всяко битие е 
принципно възможно битие, като битието на Бог се схваща като абсолютно 
възможното битие, откъдето произтича всяка възможност, и единстве-
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но то е необходимо битие. Така според Кузанеца единствено абсолютната 
възможност на всичко, която е Бог, е необходима. Това означава, че Николай 
от Куза категорично не мисли Бог чисто и просто като актуалността, пред-
шестваща всяка възможност. Още повече че Бог е първопричина, основание, 
субстанция и пр., според Кузанеца се основава преди всичко на това, че Бог е 
безусловна и неизчерпаема възможност. Оттук произтича и Кузановата хи-
потеза, че Бог би могъл да сътвори и множество други възможни светове, 
което, от една страна, го доближава до метафизиката на възможността, 
която в аналитичен контекст развива Дейвид Люис, а в континентален – 
Кантен Меясу.37

В заключение можем да обобщим, че динамичният и релационен характер как-
то на онтологията или метафизиката, така и на епистемологията на Ни-
колай от Куза, позволяващ гъвкавото съчетаване на различни на пръв пог-
лед непримирими философски позиции, задава систематичното единство на 
неговото мислене, което е единство, но с отворен край и динамична струк-
тура. Следователно, макар и да не се вписва непременно в онтологико-тран-
сценденталната парадигма на средновековната схоластика, Николай от 
Куза не само остава верен на светогледните предпоставки, отличаващи 
средновековното философстване като идиосинкратично и задействащи 
допълнително тази негова идиосинкратичност, заявена в разнообразието 
от оригинални философии, които е произвела и завещала тази иначе силно 
маргинализирана в съвременния философски дискурс епоха. Той преди всичко 
развива една напълно оригинална метафизика, която по никакъв начин не би 
могла да бъде с лека ръка етикетирана като „онтотеология”. От друга стра-
на, Николай от Куза не се вписва безостатъчно в постмодерната религиоз-
на феноменология най-вече поради това, че за него апофатизмът не е крайна 
дестинация, а необходима стъпка, която трябва да извървим по пътя на бо-
гопознанието.

37  Вж. Lewis, D., On the plurality of worlds, Oxford: Blackwell, 1986; Q. Meillassoux, After Finitude. An Essay on the 
Necessity of Contingency, trans.. R. Brassier, Continuum, 2008.
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Кристиан Станков 

РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА 
СВОБОДАТА В СЪВРЕМЕННАТА 
ФИЛОСОФИЯ
Свободен ли е човекът? Това е може би един от най-вълнуващите и упорити 
проб леми в историята на световната мисъл. Представителите на религиоз-
ните традиции обикновено отговарят утвърдително на този въпрос. Сво-
бодата на личността се приема и в християнството, въпреки че историята 
на християнската теология се натъква и на изключения, например сред после-
дователите на калвинизма. На пръв поглед поставеният в началото въпрос 
би могъл да прозвучи абсурдно, защото и за дотеоретичното съзнание е пре-
делно ясно – в някои ситуации и в определени граници личността е свободна, 
когато никакви външни фактори не я възпрепятстват да доведе докрай сво-
ите планове, когато никой и нищо не се противопоставя на нейните склон-
ности и желания. Но това е само повърхността на проблема. Липсата на при-
нуда, както и възможностите за пълноценна реализация на най-съкровените 
екзистенциални или ежедневни проекти на личността безспорно пораждат 
усещането за свобода, а в стихията на естествения език, както и в худо-
жественото слово, често прибягваме до понятия като „свобода”, „свобода 
на волята”, „произвол” или „спонтанност”, за да опишем въпросните обстоя-
телства. Но усещането за непринуденост, чувството за липса на съпроти-
вление, което ни съпровожда тогава, когато безпрепятствено следваме и 
постигаме своите цели, е психологическо явление, феномен на съзнанието, 
който би могъл да представя прев ратно действителността и да покрива с 
булото на красива илюзия най-дълбинната ѝ обективна същност. Интенцио-
налното съдържание на всеки феномен на съзнанието е част от това, което 
Уилфрид Селърс нарича „манифестен образ” на действителността, който, 
съгласно американския философ, е подвеждащ и трябва да отстъпи място на 
те оретически строго обоснования и методологически стриктно изграде-
ния „научен об раз” на действителността. Безспорно дълбоко вкорененото 
у нас разбиране, че сме сво бодни, поне при повечето житейски обстоятел-
ства, е част от споделения „манифестен образ” на реалността, по който се 
ориентира и съвременното човечество. Но това озна чава ли непременно, 
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в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научните му интере-
си са в сферата на съвременната аналитична метафизика и философия на 
съзнанието.
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че свободата на волята е илюзия? И какъв всъщност е проблемът, който 
„научният образ” поставя пред ежедневната ни инстинктивна увереност 
в собст вената ни свобода? Нека разгледаме някои епизоди от философския 
дебат относно сво бодата на волята. Така ще се запознаем с възгледите на 
мислители, които възприемат свободата като илюзия.

Из историята на детерминизма

Може би първият европейски философ, който подлага на критика вярата в 
свобода та на личността, е материалистът Демокрит. Той е представител 
на античния атомизъм и защитава тезата, че всичко, което съществува, 
всичко, което е част от природата ос вен празното пространство, е изгра-
дено от изключително малки неделими частици – атомите – които се разли-
чават помежду си единствено по своите размери и форми. Ос вен тази мате-
риална действителност, населена от безкрайното множество на атомите, 
нищо друго не съществува – нито богове, нито души, нито духове и демони, 
нито идеи. Съгласно една осъвременена формулировка, цялото множество 
от факти в света, който ни представя Демокрит, се състои от факти от-
носно позициите, формите, размерите и посоките на движение на атомите. 
Движещите се в празното пространство атоми, ли шени от всякаква съз-
нателност и цел, представляват онтологическата основа на всичко, което 
се случва в света. Дори това, което по онова време някои привиждат като 
прояв ление на нематериалния ум или душа – например мислите, чувствата, 
идеите – съгласно Демокрит не е нищо друго освен някаква много сложна кон-
фигурация от определен вид движещи се безсъзнателни атоми. Следовател-
но всяко движение на живото тяло, вклю чително и тези негови конституен-
ти, които отговарят за съзнателните актове на човека, е тъждествено на 
движенията на определена група от атоми, движения, които са необ ходими 
следствия от предходните състояния на атомите. Така се оказва, че всичко, 
кое то се случва в света, е необходимо следствие от това, което го предхож-
да. Всичко, кое то се случва в света, включително и съзнателните актове, е 
проявление на желязната необходимост, по силата на която атомите, без 
умисъл и без съзнание, се движат и си взаимодействат в необятното прос-
транство. Човешкото същество, оказва се, е прин ципно неспособно да про-
мени хода на събитията. Въпреки привидностите всичко, кое то се случва със 
съществата, притежаващи съзнание, е извън техния контрол, не зависи от 
тях. Единствените действени същности в света на Демокрит са атомите. 
И дори в онези сюблимни моменти, в които човек разсъждава за тайнстве-
ната същност на битие то или полага огромни усилия на волята, за да пре-
одолее враждебните обстоятелства, всъщност според Демокрит отново 
наблюдаваме необходимите и неумолими движе ния, чиито действия не са 
причинени от някаква воля, а от съвкупността на материал ните им свойст-
ва и отношения в даден момент.

Този възглед, съгласно който всичко в света се появява и изчезва по необходи-
мост и всичко е предопределено от своите причини, се нарича детерминизъм. 
Историята на философията познава много разновидности на детерминизма, 
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но може би най-често срещан и най-упорито обосноваван е бил физическият 
детерминизъм, чийто привърженик е и Демокрит.

Физическият детерминизъм набира скорост отново през XVIII век, когато е 
форму лирана Нютоновата механика. Съгласно въпросната научна теория, 
която повече от век бива приемана за фундаментално физическо описание на 
света, материалната действителност е изградена от изключително малки 
късове материя, частици от всякакво естес тво, компактни обекти, които 
се движат из пространството и които са подчинени на строги физически 
закони. Въпросните закони, както и положението на различните фундамен-
тални физически елементи в пространството, определят всичко, което се 
случва и което предстои да се случи в света. В Нютоновата физика природ-
ните закони получават строг и еднозначен математически израз и най-важ-
ното, биват експериментално про верени в различни условия, поради което 
поне до края на XIX век се смятат за непок латими. Ако детерминизмът на Де-
мокрит може да бъде определен като метафизическа хипотеза, която пред-
ставя в най-общ вид фундаменталната същност на битието, то механици-
змът на Новото време взима на въоръжение и емпиричните свидетелства 
на во дещите учени от епохата. Детерминизмът, приема се в продължение 
на близо два века, е вече научно обоснован и следователно вече не подлежи на 
съмнение.

В края на XVIII век немският философ Имануел Кант, който предприема един 
брилянтен, епохален и до днес ненадминат анализ на принципите на всяко 
възможно поз нание, осветява от епистемологическа гледна точка дълбоки-
те корени на вярата в детерминизма. В своето фундаментално философско 
съчинение Критика на чистия разум Кант разкрива, че една от категориите, 
чрез които човекът познава явленията в света и които са неизбежно и необ-
ходимо следствие от устройството на човешкия разсъдък, е категорията 
на причинността. Казано накратко, човекът по необходимост мисли явления-
та в света като подчинени на причинно-следствени връзки. Това озна чава, че 
истински разбираме дадено събитие в природата и културата едва когато 
уста новим неговите причини. Нека онагледим казаното със следния пример. 
Внимателна експертиза установява, че дадено събитие е настъпило без аб-
солютно никаква причина, нито физическа, нито от съзнателно естество. 
Но тъй като всякога мислим през категорията на причинността, установя-
ваме, че имаме проблем в осмислянето на подобно непричинено събитие. То 
застрашава нашата дълбоко вкоренена вяра в един подреден и закономерен 
свят. То ни изглежда като някаква непонятна случайност и сме склонни да 
стигнем до заключението, че това събитие със сигурност трябва да има ня-
каква причи на, но просто ние сме неспособни да я установим.

Естествената склонност да се търсят достатъчните и необходими причи-
ни на всяко събитие, включително и на съзнателните актове на личността, 
се проявява не само сред философите с материалистически интуиции. Сти-
хийният детерминизъм на теоретично то съзнание, анализиран от Кант, 
се проявява и при философи с идеалистически възг леди. Показателен пример 
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за това е Шопенхауер, който обявява себе си за продължи тел на делото на 
Кант. Шопенхауер в Светът като воля и представа изгражда всеобх ватна ме-
тафизическа система, в която като фундамент на всичко съществуващо се 
по лага волята, единна, вечна и неизменна. Материалният свят е обявен от 
Шопенхауер за представа на волята, за нещо, което не съществува в себе си 
и независимо от волята. Но свободна ли е волята? Съгласно Шопенхауер не е. 
Всеки отделен волеви акт, всеки епизод от съзнанието на индивидуалното 
проявление на волята, например на човека, е предопределен от предходното 
състояние на съзнанието, както и от устойчивите нагласи в характера на 
привидната личност и от знанията, които тя има за света. Нека онагледим 
въпросния метод на анализ с един пример. Ученият Х решава да изнесе научен 
доклад на конференция. Никой не е принудил Х да представи доклад, нито пък 
физическото му оцеляване зависи от участието в конференцията. Х е взел ре-
шението в светлината на своите желания, научни интереси, планове за про-
фесионална реализация и множество рационални основания, съгласно които 
избраното действие се очаква да даде удовлетворяващи резултати с оглед 
на целите на Х. Решението е, както се казва, напълно сво бодно. Но дали наис-
тина е свободно? Последователят на Шопенхауер, подобно на Де мокрит, се 
усъмнява във възможността на свободния избор. Защото всеки акт на во-
лята, при който се преминава към определено действие, е или обусловен от 
психологическа та история на личността и нейните когнитивни способнос-
ти, или е чиста случайност, неподвластна на съзнателен контрол. Нека при-
емем, че в нашия пример решението на Х не е резултат от сляпа случайност. 
Тогава според въображаемия шопенхауерианец то е необходимо и закономер-
но следствие от желанията на Х за професионална реали зация, от негови-
те научни интереси и неговото образование и познания, от информаци ята, 
която има за естеството на конференцията, от факта, че се провежда кон-
ференция и не на последно място, дори от настроенията на Х. Всички тези 
условия – ментални състояния и събития и положения на нещата в света – 
съвкупно причиняват решението на Х. То може и да изглежда като спонтанен 
свободен акт на личността, но всъщност, оказва се, не е такъв, настояват 
психологическите детерминисти.

Отхвърлянето на свободата на волята е характерно и за множество пред-
ставители на аналитичната философия през XX век. Характерно за аналитич-
ната философия е убеждението, че естествените науки и техните емпирич-
ни открития трябва да бъдат винаги отчитани от представителите на 
философската общност, особено когато влизат в про тиворечие с твърдения 
от метафизическо естество. Особено висока познавателна цен ност в ана-
литичната традиция се приписва на физиката, доколкото тя е своеобразна 
царица на природните науки и изследва дълбинната структура на материал-
ния свят, формулира фундаменталните, запазващи се на всички структурни 
нива закономерности на природното битие. Ето защо сред аналитичните 
философи, изследващи отношението между физическата действителност и 
съзнанието, голяма популярност, особено през втората половина на ХХ век, 
придобива възгледът, наречен физикализъм. Видни представители на физи-
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кализма са Уилард ван Орман Куайн1, Дейвид Армстронг2, Даниел Денет3, Пол 
Чърчланд4, Хилари Пътнам5 и други. Физикалистите продължават духа на ан-
тичния атомизъм и настояват, че съществува единствено това, което е 
обект на нау ката физика и което подлежи на интерсубективно наблюдение 
и количествено измерва не. Феномените на съзнанието съществуват за фи-
зикалистите само дотолкова, доколкото могат да бъдат експериментално 
изследвани и измервани. Това методологическо изискване неминуемо довежда 
физикалистите до отъждествяване на съзнанието и функциите на мозъка. 
Душата или личността като единна нематериална субстанция не мо гат да 
бъдат научно наблюдавани и описани. Те следователно не съществуват. Съ-
ществуват само процеси в нервната система, които ние погрешно според 
физикалистите приписваме на душата. При подобно елиминиране на духовна-
та действителност от фундаменталната картина на света не остава мяс-
то за никаква свобода на волята. Прос то защото е елиминиран всеки възмо-
жен субект на свободното действие. Според тази безрадостна доктрина не 
ние вземаме решенията в своя живот, те са просто неизбежни те следствия 
от сложни процеси на пренос на информация. Всяка възможна онтологическа 
разлика между човека и машината тук е заличена!

Либертарните теории на волята в съвременната 
аналитична философия
Заключенията на всички тези философи от различни епохи и с различни ме-
тафизически нагласи всяват, несъмнено, екзистенциален ужас у всеки, който 
ги осмисля док рай. Защото детерминизмът във всичките си форми отрича 
не само автономията, но дори и съществуването на личността. Човекът се 
оказва някаква кукла на конци. Оказва се автомат, лишен от действена роля. 
Пронизана от битието жертва на слепите природ ни сили, която се разпа-
да на съставните си части без остатък. Така, съгласно Демокрит, човекът 
е просто съвкупност от атоми. Атомите са тези, които реално съществу-
ват, чо вешкото тяло и човешкото съзнание са просто временни явления, 
които зависят в свое то съществуване от своите съставни части, лише-
ни от каквато и да е способност да им оказват обратно въздействие. При 
съвременните физикалисти положението е подобно. Човешката личност е 
сведена до сложна конфигурация от мозъчни процеси.

Не е особено различна и диагнозата, която Шопенхауер поставя на човеш-
кото битие. Немският философ разглежда личността просто като някакъв 
поток от осъзнати момен ти, чиято субстанция е единната световна воля. 
Личността отново е осмислена като фикция, като прагматичен постулат на 
ежедневното съзнание. Тук можем да формули раме следната зависимост: вся-

1 Куайн, Уилард ван Орман. Две догми на емпиризма. Във: Философия на логиката II. Антология. София, Из-
ток-Запад, 2008.
2 Armstrong, D.M. A World of States of Affairs. Cambridge University Press, 1997. 
3 Dennett, Daniel C. Consciousness Explained. Boston: Little, Brown and Co., 1991. 
4 Churchland, Paul. Neurophilosophy at Work. Cambridge: MIT Press, 2007. 
5 Putnam, Hilary. Realism with A Human Face. Harvard University Press, 1990. 
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ка философска доктрина, която свежда личността до ня каква съвкупност от 
елементи от различен порядък, всяка философска доктрина, която отрича 
наличието на субстанциален център, удържащ единството на личността, 
стига до отрицанието на свободата.

Особено абсурден е детерминизмът във всичките му форми за религиозния 
човек, защото отхвърля възможността за автентично отношение на чове-
ка към Бог. Какъв смисъл би могло да има например едно мистическо прежи-
вяване, ако то се сведе единствено до някакво множество от неврологични 
процеси, протекли по силата на неумо лими природни закони? А какво остава 
от морала, от способността на разумната душа да прави разлика между доб-
рото и злото? Тези и други подобни въпроси следва да по кажат, че християн-
ството и детерминизмът са абсолютно несъвместими. Християнството е 
невъзможно без постулирането на свободата на личността.

Но нима цялата съвременна философия, за разлика от религиозните учения, 
участва в този теоретичен поход срещу свободата? Отговорът е не. Все 
по-често в рамките на англоезичната аналитична философия се срещат 
представители на така наречените либертарни теории на волята. Във въп-
росните теории се постулира наличието у човека на способност свободно 
да предприема действия, които не са обусловени от никакви други фактори 
освен собствената воля. Защитата на свободата в либертарните теории 
далеч не се предприема само поради емоционалната привлекателност на въз-
гледа или поради съответствието му с някои ежедневни или традиционни 
нагласи. Привеждат се и множество убедителни аргументи, които тук е не-
възможно да реконструираме изчерпателно. Затова ще се спрем на една ин-
тересна аргументативна стратегия в полза на свободата на волята, която 
е разработена от либертарни философи като Джонатан Лоу6, Робърт Кейн7, 
Тимъти О’Конър8, Ричърд Суинбърн9 и Джон Фостър10. Оказва се, че задачата 
по отхвърлянето на физическия и психологическия детерминизъм намира не-
очакван съюзник, а именно квантовата механика. Съгласно доминиращите 
интерпрета ции на квантовата теория11, квантовите събития при опре-
делени условия не са едноз начно детерминирани, настъпват без каквито и 
да било еднозначни, достатъчни и необ ходими причини. И доколкото кван-
товата теория е най-фундаменталната към настоя щия момент физичес-
ка теория, описваща поведението на най-базисните елементи на действи-
телността, либертарните философи заключават, че е напълно възможно 
кванто вият индетерминизъм да се проявява и при невробиологичните про-
цеси, което би пред ставлявало емпирично наблюдаемо проявление на свобо-
дата на волята при съзнателни агенти.

6  Lowe, E. J. Subjects of Experience. Cambridge University Press, 1996. 
7  Kane, Robert. The Significance of Free Will. Oxford University Press, 1998. 
8  O’Connor, Timothy. Persons and Causes. Oxford University Press, 2000. 
9  Swinburne, Richard. The Evolution of the Soul. Oxford: Clarendon Press, 1986. 
10  Foster, John. A World for Us. The Case for Phenomenalistic Idealism. Oxford University Press, 2008. 
11  Rosenblum, Bruce. Kuttner, Fred. Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness. Oxford University Press, 
2006. 
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Но за либертарните теории не е достатъчно само да се допусне възмож-
ността за недетерминирани събития в нервната система. За да се гаранти-
ра свободата на личността, е необходимо да се допусне и съществуването 
на автономен и способен на рационално обосноваване център на индивидуал-
ното съзнание. Ричард Суинбърн и Джон Фостър наричат този център душа, 
Лоу го нарича личност, Кейн и О’Конър постулират същес твуването на съз-
нателен агент. И именно индетерминизмът на квантовата механика позво-
лява да се допусне възможността центърът на индивидуалното съзнание да 
оказва въздействие отгоре върху сложните информационни процеси в нерв-
ната система. Това на свой ред позволява да се потърси действената роля на 
свободната личност във фор мирането на своите нагласи и поведение, неза-
висимо от властните повели на физичес ките закони.

Квантовият индетерминизъм не бива да се разглежда като решаващ и абсо-
лютно неоспорим аргумент в полза на свободната воля. Неговото значение 
в рамките на съвременния философски дебат за свободата се крие в това, 
че сериозно разклаща позици ите на физическия детерминизъм и демонстри-
ра, че вероятно Демокрит и механицистите от Новото време грешат, като 
приемат, че нашата сложна действителност може да бъде изчерпателно 
обяснена единствено чрез позоваването на определено множество от физи-
чески свойства. Квантовият индетерминизъм демонстрира и това, че на-
учната фи зическа картина на света все още е непълна и далеч не е осветила 
всички тайни на би тието. А това означава, че претенциите на някои съвре-
менни философи, които твърдят че физиката вече обяснява всичко, са несъс-
тоятелни. Програмата за пълното редуцира не на човека до някаква съвкуп-
ност от физически елементи е все още, за щастие, неус пешна!
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Николае Щайнхард

ТРИ ИЗХОДА

Политически завет
За да се излезе от една концентрационна вселена, която не е задължително 
да представлява лагер, затвор или каквато и да е друга форма на тъмница – 
теорията е приложима към всички продукти на тоталитаризма – съществу-
ва мистичният изход на вярата. Няма да говорим за него в следващите редо-
ве, защото той е следствие от една изключителна милост. Трите решения, 
които споменаваме, са стриктно светски, имат практически характер и са 
достъпни за всички.

Първи изход: на Солженицин

Александър Исаевич Солженицин го споменава бегло в книгата си В първия 
кръг, за да се върне към него в първия том на Архипелаг ГУЛАГ. За човека, който 

Николае Щайнхард (1912–1989) е румънски писател от еврейски произход, 
литературен критик, доктор по право и православен монах. Той се кръ-
щава в православната вяра през 1960 г. на 47-годишна възраст, докато 
излежава присъда в затвора в Жилава. Осъден е, понеже отказва да сви-
детелства срещу философа Константин Нойка (обвинен от комунисти-
ческата власт в противодържавни прояви). Лежи в още два лагера на то-
талитарния режим – „Герла” и „Аюд”, и е освободен през 1964 г. Една от 
най-известните му книги, Дневник на щастието, за първи път е публику-
вана през 1972 г., но е конфискувана от Секуритате, второто обновено 
издание, което излиза през 1984 г., също е иззето от властите. Книгата 
започва да се разпространява нелегално, като от 1988 г. до 1989 г. части 
от нея са прочетени като поредица в ефира на радио „Свободна Европа”.
След смъртта на своя баща Николае Щайнхард започва да търси правос-
лавен манастир, в който да стане послушник. По стечение на обстоя-
телствата споменатият Костантин Нойка му разказва за посещението 
си в манастира „Рохия”, за впечатленията си от голямата библиотека и 
вдъхновяващата атмосфера там. През 1978 г. Щайнхард става библио-
текар на манастира, а през 1980 г. приема монашеско пострижение. Той 
предава Богу дух през 1989 г., само няколко месеца преди да настъпят де-
мократичните промени в Румъния. Творчеството му вече е събрано и из-
дадено в няколко тома. Той е един от най-продуктивните християнски 
автори на Румъния, съчетаващ в словото си голяма ерудиция, философ-
ска дълбочина, богословска просветленост и неподражаема художестве-
на експресивност. 
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пристъпва прага на Секуритàте1 или на която и да било друга организация, чи-
ято задача е да провежда следствия върху личността му, изходът е твърдо 
да реши в дъното на душата си: „От този момент аз съм мъртъв”.

Би могъл да разговаря със себе си, да оплаква съдбата си: какво нещастие да 
си отидеш толкова млад! Или още по-добре: уви, свърши се доброто старо 
време, какво ще стане с жена ми, с децата ми? Колко жалко за мен, за талан-
та ми, за имуществото ми или властта ми; колко тъжно е да мисля за онази, 
която обичам, за всички хубави вина, които няма да изпия, за книгите, които 
няма да прочета, за разходките, които няма да направя, за музиката, която 
няма да чуя, и т.н. Едно нещо обаче е сигурно и необратимо: от сега нататък 
съм мъртвец. Човекът, който непреклонно се държи за тази мисъл, е спасен. 
Вече нищо не могат да му направят. Заплахите и изнудванията не достигат 
до него, нищо не може да го обърка, да го подмами. От момента, в който смя-
та себе си за мъртъв, повече нищо не го плаши, нищо не го привлича, нищо 
не го вълнува. Нищо няма влияние върху него, не захапва никоя стръв. Поне-
же е спрял да се надява, напуснал е света, той вече не се стреми към нищо, 
няма нищо за запазване или завоюване, нищо не може да го накара да продаде 
душата си, мира си, честта си. Вече не съществува разменна монета срещу 
възможното предателство.

Разбира се, решението трябва да бъде твърдо, окончателно. Обявяваме се 
за мъртви, готови сме да се предадем на смърт, оставили сме всяка надеж-
да. Можем да плачем за себе си като мадам Дьо Удо, да изпитваме съжаления, 
но това морално и предварително самоубийство е неминуемо. Окончателно 
сме изтрили всеки риск да се поддадем, да допуснем доносничество, да правим 
„фантазьорски” самопризнания.

Вторият изход: на Александър Зиновиев

Този изход избира един от персонажите в произведението му Зеещите висини. 
Героят е млад мъж, назован „кресльото”. Решението е в пълната неприспособи-
мост към системата. Кресльото няма местожителство, няма изправни доку-
менти, не упражнява никаква професия; той е скитник, паразит, голтак, нехра-
нимайко. Живее ден за ден от подаяния, от случайни припечелвания, от какво 
ли не. Облечен е в дрипи. Подхваща дребни работи, когато му се удаде случай. 
Прекарва по-голяма част от времето си по затвори и работнически лагери, спи, 
където намери. Разхожда се безцелно. За нищо на света не би влязъл в систе-
мата, не би приел най-дребната, най-незначителната, най-презряната служба, 
колкото и да е безобидна. Не би отишъл дори да пасе свинете като героя на Ар-
тур Шницлер, който, обзет от чувство на мъчителна тревога пред отговорно-
стите, свършва като свинар. Не. Кресльото се е проектирал веднъж завинаги 
(по екзистенциалния начин) в образа на скитащото куче, на черната овца, на 
просещия будистки монах, на лудия, на безумеца – за да завоюва свободата си.

1  Департаментът за държавна сигурност (Departamentul Securităţii Statului), по-известен като Секури-
таàте (Securitate), тайна служба на социалистическа Румъния. Б.р.
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Такъв човек, живеещ на дистанция от обществото, също е имунизиран. Не 
могат да упражнят никакъв натиск върху него, нищо не могат да му вземат, 
нито да му предложат. Във всеки момент могат да го осмиват, презират, 
тормозят, затварят: той им се измъква. Веднъж завинаги е приел да живее 
живота си като във вечно нощно убежище. Бедността, недоверчивостта, 
отричането на сериозното са станали негово верую; подобен е на диво жи-
вотно, на проскубан и прегладнял звяр, на уличен бандит. Това е Стендало-
вият Феранте Пала, Захари Лихтер на Матей Калинеску. Това е един светски 
юродив (архаичният луд заради Христос), един неуморен безделник (какво име 
даваме на Один, слязъл на земята: Der Wanderer?), скитникът евреин. 

И езикът му е дълъг, това е един заклет бъбривец, който разпространява 
най-опасните анекдоти, лишен от чувство за респект, арогантен, който 
казва всичко, което му минава през главата, и високо огласява истини, кои-
то другите не смеят дори да прошепнат. Това е детето от Андерсеновата 
приказка Новите дрехи на царя. Това е шутът на крал Лир. Това е вълкът от 
баснята на Лафонтен, самата тя дръзка: той не иска нашийник! Той е свобо-
ден, свободен, свободен. 

Третият изход: на У. Чърчил и на В. Буковски

Ако го обобщим: при наличието на опасности, катастрофи, нещастие, мизе-
рия, бедствия, потисничество, тирания не само не се признаваме за победе-
ни, но черпим от тях налудничавото желание да живеем и да се борим. 

През март 1939 г. Чърчил казва на Марта Бибеску: „Ще има война. Британска-
та империя ще се превърне в прах. Смъртта дебне всички ни. А аз, аз чувствам 
как се подмладявам с двайсет години”. Колкото по-зле е, колкото по-огромни 
са трудностите, колкото сме по-засегнати, притиснати, колкото по-тежки 
са нападенията, колкото по-смътно съзираме разумна или възможна надеж-
да, колкото повече сивотата и мракът се сгъстяват, колкото по-уловени се 
усещаме, омотани в заплетени мрежи, колкото повече опасността ни срива 
с цялата си мощ – толкова повече имаме желание да се сражаваме, обзети от 
необяснима еуфория.

Бием се срещу сили, по-могъщи от нашите собствени, които ни връхлитат 
от всички страни. Нанасят ни смъртоносни удари: обезоръжаваме ги. Загу-
бени сме: нападаме. (Така се изразяваше Уинстън Чърчил през 1940.) Смеем се, 
точим зъбите и ножа си, подмладяваме се. Обзети сме от чувство на щас-
тие, неизразимото щастие да нанесем на свой ред удар, колкото и несравни-
мо по-слаб да е той. Не само не се отчайваме, не се признаваме за победени или 
разбити, но вкусваме в пълнота радостта от съпротивата, радостта да се 
опълчиш, и изпитваме всеобемащо чувство на абсурдно ликуване. Този изход, 
разбира се, предполага необикновена сила на духа, войнишко разбиране за жи-
вота, забележително каляване на тялото в морален план, воля от закалена 
стомана и душевно здраве с твърдостта и блясъка на диамант. Вероятно 
изисква и спортен дух: трябва да обичаш борбата като такава, тяло в тяло, 
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повече от победата. Това решение също е спасително и абсолютно, защото 
се основава на парадокс: колкото повече наложените страдания са неспра-
ведливи, колкото повече хватката се затяга, колкото по-невидим е изходът, 
толкова повече се забавляваме, черпим сили, подмладяваме се.

Изходът на Чърчил допълва този на Буковски. Последният разказва, че след 
като получил призовката да се яви в централата на КГБ, не могъл да мигне 
цяла нощ… Читателят на мемоарите му би си казал, че това се подразбира от 
само себе си, че няма нищо по-естествено: несигурността, страхът, емоция-
та… Но Буковски продължава: „Нетърпението беше това, което ми пречеше 
да спя. Нямах търпение да се съмне, нямах търпение да застана пред тях, да 
им кажа всичко, което мислех за тях, да ги срутя; не си представях по-голямо 
щастие. Ето защо не можах да спя, не от страх, не от грижа, не от емоция, но 
от нетърпение да им изкрещя истината в лицето, да ги премажа като танк”.

Не вярвам на този свят да са били произнасяни или писани по-невероятни думи 
от тези. Питам се – и ни най-малко не претендирам да е така, както си мисля, 
но се питам, не мога да не се питам дали цялата тази вселена с масата галак-
тики, всяка от които сама съдържаща хиляди или милиони галактики, прите-
жаващи всяка милиарди слънца и най-малкото няколко милиарда планети око-
ло тези слънца, дали случайно всичките тези пространства, тези разстояния 
и тези сфери, измервани в светлинни години, тези квадрилиони хиляди мили 
празнота, това гъмжило от материя, звезди, комети, сателити, пулсари, ква-
зари, черни дупки, космически прах, метеори и Бог знае какво още, дали ерите, 
еоните, всички времена и пространствено-времеви континууми, и всичката 
нютонова или релативистка астрофизика, дали всичко това не се е появило 
единствено и само за да могат тези думи на Буковски да бъдат произнесени.

Заключение

Тези три изхода са сигурни и непогрешими. Не знам други, които да позволя-
ват измъкване от екстремните ситуации, от концентрационната вселена, 
от мрежите на кафкианския процес, от лабиринт или килия за разпит, от 
тревогата и паниката, от всеки миши капан, от всеки феноменален кошмар. 
Съществуват само тези три изхода. Всеки от тях е добър, достатъчен и 
спасителен. 

Помнете: Солженицин, Зиновиев, Чърчил, Буковски. Приетата, понесената, 
предварителната, предизвиканата смърт. Безразличието и дързостта. 
Двойният кураж на буйното ликуване. Свободни сте да избирате. Трябва 
обаче да сте наясно, че от преходна, човешка гледна точка, изобщо не е въз-
можно да се намери друг начин за справяне с железния кръг, който до голяма 
степен е тебеширен (виж Камю, Обсадата: основата на диктатурата е един 
фантазъм, страхът). 

Може би ще възнегодувате, че тези решения предполагат форма на живот, 
равнозначна на смъртта или по-лоша дори от смъртта, че във всеки миг но-
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сят в себе си риска от физическа смърт. Действително е така. Учудвате ли 
се? Това е, защото не сте чели Игор Шафаревич, защото не сте разбрали, че 
тоталитаризмът е не толкова коагулацията на икономически, биологически 
или социални теории, колкото демонстрацията на едно влечение към смърт-
та. А тайната на онези, които са неспособни да намерят мястото си в тота-
литарната бездна, е проста: те обичат живота, а не смъртта.

И кой е единственият, победил смъртта? Този, Който я стъпка чрез Възкре-
сението.

***

8 август 1964
Никой не „става” християнин, дори да се кръсти в зряла възраст, късно през 
живота си, като мен самия. Мисля, че с разтърсващите кръщения не е по-раз-
лично. Призивът винаги е вътрешен. Напразно го прикриваме дълбоко в себе 
си с колкото се може повече лукавство и хитрост. „Ти не би ме търсил…”2, 
казваше Паскал. Винаги тази погрешно интерпретирана логика: търсим оно-
ва, което сме намерили, намираме онова, което ни е определено, вече дадено. 

…

***

Февруари 1962
И радостта ви никой няма да ви отнеме.

Иоан. 16:22

И така, аз също трябва да вървя изправен! Да не губя душата си.

Пол Клодел

„Намалените” килии в Жилава са особено тъмни и имат репутация на още по-
строг режим от този в „секциите”. Пристигам в 34 на излизане от „секретно-
то”, където бях държан, докато траеше гладната ми стачка, в килия, която 
никога не е била отоплявана, откакто укреплението е било построено от ин-
женера Бриалмон заедно с ненужния пояс около столицата. Студът, по-ужа-
сен от глада и жаждата (но най-лошото е липсата на сън), проникна до мозъка 
на костите ми.

Трябва да имам наистина плачевен вид, защото жената на старшината Ун-
2  „Утеши се, ти не би ме търсил, ако не ме беше намерил.” – Блез Паскал, Мисли, превод от френски Лидия 
Сталева, Анна Сталева. Издателство „Захарий Стоянов”, Университетско издателство „Св. Климент Ох-
ридски”, София, 2005. Б.р.
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гуреану, която ме посреща на входа на намаленото, ми отправя почти ус-
михната гримаса (както би светнало лицето на гастронома при гледката на 
престоял къс дивечово месо) и ме поверява на „отговорника на помещение-
то”, като му препоръчва да ми даде самостоятелна кушетка и да се грижи за 
мен. В качеството си на заподозрян съм сложен на най-близката до портата 
кушетка и огледан втренчено и внимателно от отговорника на помещение-
то, един бесарабец с руско име, колос с намръщен вид и твърд поглед; скоро 
ще науча, че е опасен, говори се, че е разпопен. Килия 34 представлява нещо 
като дълъг мрачен тунел, в който всичко наподобява жесток кошмар. Това е 
гробница, канал, подземно черво, студено и дълбоко враждебно, изоставена 
мина, кратер на угаснал вулкан, едно доста сполучливо изображение на ада в 
бледи цветове.

В това почти нереално поради мрака място ще преживея най-щастливите 
дни от живота си. Колко бях щастлив в тази килия 34! (Никога преди не съм 
изпитвал такова щастие, нито в Брашов с майка ми, когато бях малък, нито 
по безкрайните и тайнствени улици на Лондон, нито по гордите възвишения 
на Мусчел, нито сред синия декор на Люцерн, като изваден от пощенска кар-
тичка, никога, никъде.)

Килията е също така населена с много младежи, които се ползват със специал-
но отношение от страна на пазачите и особено на отговорника на помеще-
нието. Има някаква невероятна омраза на старите към новите поколения, 
която стига до съюзяване с най-ожесточените пазачи, за да се състави общ 
фронт срещу тези нехранимайковци и безсрамници. Някакъв вид поколенческа 
и възрастова солидарност, много подобна на класовата солидарност, вслед-
ствие на която някои селяни, работници или нисши служители мразят далеч 
по-свирепо съкилийниците си с дипломи, едрите земевладелци или буржоата, 
отколкото представителите на администрацията. Още от първия ден ус-
тановявам, че в цялата килия има невероятна жажда за поезия. Ученето на 
поеми наизуст е едно от най-приятните и постоянни развлечения на затвор-
ническия живот. Щастливи са онези, които знаят поеми. В затвора човекът, 
който знае много стихове, се води „успял”, часовете му минават неусетно и 
достойно; фоайето на хотел „Уолдорф-Астория” му принадлежи, както и Café 
de Flore. За него са сладоледите и лимонадите, сервирани на малките масич-
ки на кафенето „Флориан” на площад „Сан Марко”. Абат Фариа е знаел какво 
прави, когато се е готвел за остров Монтекристо, като е учел наизуст всич-
ки книги. А Николай Лесков дори не е подозирал до каква степен съветът му 
може да бъде верен: „Чети и гледай да извлечеш полза, ще имаш с какво да се 
развличаш в гроба си”. Тъй като затворът също е гроб, съветът се оказва 
отличен: онези, които обичат да изучават стихове, никога няма да се отег-
чават в затвора – и никога няма да бъдат сами. От тази гледна точка за мен 
всичко върви добре. Знам наизуст Luceafărul3, Посланията, много от Кошбук4, 

3  Известна поема от Михай Еминеску.
4  Джордже Кошбук (1866–1918), румънски поет.
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от Топирчану5 (който е особено търсен), хиляди стихове, мисля, от Гир6 и от 
Крайник7 (погълнати от самото начало заедно с морзовата азбука, на която 
ме учеха ветераните легионери); запомнил съм също много от Верлен, от Ла-
мартин и от Бодлер; Сонетът на Арвер, разбира се („Духът ми крие тайна, 
животът ми — загадка”8); В градината на инфантата на А. Самен, която ми 
припомня, когато я рецитирам или уча другите на нея, Ojardindilifant от Име-
нието Меделени9 и райските следобеди на улица „Питар Мош”.

Мигновено ме обграждат младежи, искаха да научат Luceafărul и трескаво 
очакваха да дойде някой, която я знае. В килията намирам също млад лутеран-
ски пастор от Брашов, който прилича на Йоста Берлинг; майчиният му език е 
немският и той самият е поет. Горещ почитател на Рилке, от когото е пре-
вел немалко текстове, той знае безчет стихове от големия поет, които ре-
цитира с пламенна чувствителност и невероятна способност за тълкуване; 
има неизчерпаемо търпение и добра воля, която издържа на всякаква умора. 
Всичко у него се люшка между полубога и светеца. Ако ви бе казал: Mein Vater 
Parsifal trägt eine Krone, Sein Rittersohn bin ich, Lohengrin genannt10 или ако бе приз-
нал, че сам той бе Сигурд, паднал право в „намаленото” след своето „Рейнско 
пътуване”11, всички биха му повярвали.

Брат Харалд Зигмунд – така се казва, доста по Вагнер, нали? – се оказва едно 
от онези чудесни създания, които един задържан рядко има късмета да срещ-
не в затвора, но които, ако ги срещне, могат да го научат какво е радостта: 
той е смел, горд, непреклонен, вежлив като в салоните на принца на Конти, 
където се сервира чай по английски, винаги усмихнат и с достойнство като 
моделите от портретите на Ла Тур, на Пероне или на Ван Лу, в добро настро-
ение, никога отпуснат или кисел, винаги готов да научи нещо, готов да дис-
кутира, да слуша, да разказва, да предава всичко, което знае: един господин, 
благородник, герой. Такъв човек поражда буйна носталгия по Средновековие-
то и в негово присъствие се чувстваш обзет от свирепа враждебност към 
нашата епоха и към демокрацията на трамваите в час пик (Още трябва да 
буташ! Така де, ако не си доволен, можеш просто да си купиш една таратайка, 
да не те е срам? Би могъл! За лъв ли се взимаш или какво?). Но ето той, той е 
лъв, лъвове определено съществуват… Виждате ли, на света има и друго 
освен пепелянки и разни пълзящи създания. И разбирате ли, в живота можем 
да се надяваме и на друго освен на този висш идеал, състоящ се в това да 
запазиш мястото си на опашката или да изхвърлиш съседа си от съседната 
стая, за да увеличиш жизненото си пространство за негова сметка.

5  Джордже Топирчану (1886–1937), румънски поет.
6  Раду Гир (1905–1975), румънски поет, много близък до „легионерите”, прекарал двайсетина години по 
комунистическите тъмници. Поемите му, белязани от дълбоко християнско чувство, обикалят килиите.
7  Никифор Крайник (1889–1972), професор по богословие, ръководител на катедрата по мистика, поет, 
журналист, прекарал около петнайсет години по комунистическите тъмници.
8  Превод от френски, Кирил Кадийски (2004). Б.р.
9  Заглавието на роман от Йонел Теодоряну, брат на Пасторел Теодоряну, също автор на Уличката на 
детството.
10  „Баща ми, Парсифал, носи корона, аз съм неговият син, рицарят, по име Лоенгрин.”
11  „Пътуване по Рейн”, симфония от Вагнер.
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Присъствието на младите, несравнимо по-устойчиви (в морален план, тъй 
като впрочем почти всички са туберкулозни), по-спокойни, не толкова без-
гръбначни като по-възрастните, и присъствието на пастора създадоха в 
тази килия една атмосфера на величие, на средновековна тържественост; 
сякаш виждахме да се развяват невидими пурпурни платна, да проблясват 
дамаски остриета. Всеки жест разкрива една донкихотовщина, която се таи 
под пепелта. Не знам как се получава, но моето пристигане (мършав и блед до 
неузнаваемост, излъчващ мраз, зъзнещ чак до погледа) с ореола ми на гладен 
стачник също допринася за усилване на атмосферата на благородно предиз-
викателство към реалността. Има още двама лекари, хора на място, и някол-
ко членове на „Божиите воини”12, членове на една секта, пчелари и жадни за 
псалми. Така се случва, че и аз знам псалми, почти всички научени заедно с този 
добър човек Харитон Ризеску, почетен клисар на една голяма църква в центъра 
на Букурещ. Изглежда че всички, кой от кого повече, се стремим да се покажем 
мили към останалите, че всички прекарваме времето си, от изгрев до вечер-
та, в изучаване на стихове до изнемога, в разказване на сериозни книги, а брат 
Харалд, надминаващ сам себе си, рецитира, превежда, преподава – и описва в 
детайли, със скромност, любов и вселенско чувство за относителността жи-
вотът и доктрината на Мартин Лутер. От всички страни, като облаците в 
планината, се усеща как в килия 34 възниква и се сгъстява тази неописуема и 
несравнима атмосфера, която единствено затворът може да породи: нещо, 
което вероятно наподобява онова, което е бил дворът на бургундските хер-
цози или този на краля Рене от Анжу, или някой провансалски двор, нещо, твър-
де подобно на рая, нещо японско, рицарско, нещо, което би подлудило Монтер-
лан, Юнгер, Жорж, Малро, Честъртън или Солженицин, едно нещо, направено 
от смелост, любов към парадокса, от инат, от свещена лудост, от воля да 
надскочим на всяка цена окаяното човешко състояние; нещо, което извиква 
аристократични имена, от най-екзалтиращите, които би избрал Барбе д'Ор-
вили: Ерменгард дьо Поластро и Енгеран дьо Куси; нещо, което, без да разбирам 
ясно защо, болезнено ме навежда на мисълта за проваления атентат на Щау-
фенберг и германската аристокрация от 20 юли 1944, нещо, което също така 
събужда в паметта ми тези думи на Лев Шестов: „Изглежда, че има две теории 
относно произхода на човека, които са диаметрално противоположни. Едните 
смятат, че човекът произхожда от маймуната, другите, че е създаден от Бог. 
Колкото до мен, мисля, че и двете страни бъркат. Моята теория е следната: 
онези, които смятат, че човекът произхожда от маймуната, действително 
произхождат от маймуната и съставят отделна раса, външна на расата от 
човеци, създадени от Бог, които вярват и знаят, че Бог ги е създал!”. Нещо, ко-
ето по брилянтен и осезаем начин потвърждава за мен фразата на Симон Вейл: 
„Чрез радостта красотата на света прониква до дъното на душата ни, чрез 
скърбите прониква в тялото”. В килия 34 има някаква оплетена смес от ра-
дост, бликнала от благородството, от поемите, от предизвикателствата 
и страданията (понеже тук цари свиреп студ, храната е крайно оскъдна, во-
дата постоянна е застояла, мястото е потискащо като от филм на ужасите, 
грубите шеги са обилни, подобно дребни монети. Всяка забележка на пазачите 

12  Oastea Domnului – (народна) религиозна организация за защита на православието.
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е придружена от удари с лакът под брадичката и юмруци по главата.) Всичко, 
включително болката, се преобразява в екстатично и екзалтиращо щастие. 
Ако волът яде трева, тревата ще се превърне в говеждо месо. А ако котката 
яде риба, рибата се превръща в котешка плът. Страданието, което усвоява-
ме, изведнъж става еуфория. Стиховете на Тракъл, на които брат Харалд ни 
учи, засилват това усещане:

Wanderer tritt still herein Пътник влиза тихо 
Schmerz versteinerte die Schwelle Болката е вкаменила прага 
Da erglänzt in reiner Helle Проблясват в чиста светлина 
Auf dem Tische Brot und Wein. хляб и вино на масата.

Да, сякаш във всички е проникнала необикновената радост, която се усеща 
след причастието с двете, с Пречистото Тяло и Драгоценната Кръв. Нима 
хасидимите не са се опивали с най-обикновена вода, призовавайки името на 
Саваот? Нима ние не сме способни също да преобразим в ентусиазъм мизерия-
та на това черво от камък и унижение? Според Достоевски липсата на енту-
сиазъм е сигурен знак за гибел.

Само че ентусиазмът е последното, което липсва в килия 34, и поради тази 
причина нищо не е загубено. Не се срамуваме нито от прославата в студа, 
нито от неспирния, благ и тържествен възторг и не ни омръзва да повта-
ряме фразата на Достоевски със спокойна усмивка, дотолкова тя ни се стру-
ва ослепяващо очевидна: „Човекът съществува само ако съществуват Бог и 
безсмъртието”.

И тук, в килия 34, ми се струва очевидно това, което ме бе пронизало като 
светкавица в килия 18: чудото е част от реалния живот, една от съставни-
те части на света. В сферата на конституционното право Адемар Есмайн 
трябва да е бил установил същото, когато е твърдял, заставайки срещу 
така наречените реалисти в юридическите науки, че фикциите също са реал-
ности. В килия 34 чудото е познато и приемано като неоспорим факт.

Чудото е също нашият начин да се отнасяме един към друг, надпреварвайки 
се във взаимната помощ, в учтивото говорене, в опитите взаимно да си нап-
равим живота възможно най-приятен. При едно претърсване ми конфиску-
ваха единствената малка бутилка, в която имах навика да си държа черната 
течност, която, за мой късмет, занапред ни носят сутрин вместо по-хра-
нителната разводнена царевична каша. Понеже не ям нищо от това, което 
ни дават, за мен „кафето” беше безценен запас. Конфискуването на бутил-
чицата достига катастрофални размери. Претърсването се случи сутрин-
та и бях жестоко бит и заплашван заради задържането ѝ. Вечерта, по време 
на гасенето на светлините (просто израз, тъй като крушките не спират 
да разпръскват ослепителна светлина), повдигайки завивката си, намирам 
бутилка, по-голяма от предишната. Добрината отговаря на най-чистите 
християнски принципи, тъй като не знам кой е оставил бутилката, не мога 
да попитам, не мога да разбера. Тази добрина (питам се как ли този скъпоце-
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нен предмет е успял да се укрие от толкова щателен обиск) е немотивира-
но дело в силния смисъл, който му придава Жид, далеч по-немотивирано от 
престъплението на Лафкадио. Абсолютната деликатност, която Спасите-
лят заръчва, е там, напълно чиста. Този жест ме изпълва с щастие, побиват 
ме тръпки от гордост, залюлявам се и – нима би могло да бъде другояче? – съм 
залят от тихите сълзи на щастието. Това ми служи за „възглавница”.

***

Черника, 1965
Слушам стареца Роман13: най-голямата грешка на фарисея е не толкова гор-
достта, колкото убеждението, че си е самодостатъчен, че съвсем сам може 
да намери правия път, че няма нужда от Бог.

По повод на времето той казва: християнинът е този, който не живее нито 
в миналото, нито в бъдещето, а само в настоящето. Миналото съвсем не му 
тежи, бъдещето не го тревожи.

(Дали пък този стих от Маларме, един от най-прекрасните във френския език, 
не се оказва по случайност най-вече ценен за християните: „Девственото, 
живото и красивото днес”.) 

***

1968
На вратата на хлебарницата – стар просяк, дребен, дискретен. Давам му три 
или четири леи.

Той почтително сваля шапката си и ми благодари продължително. Не зная 
защо – може би споменът за баща ми, физическата прилика (стар, превит 
мъж), тъй учтивият жест, срамът, че един старец ме поздравява по такъв 
начин заради няколко монети, внезапното нахлуване в паметта ми на сцени 
от затвора, разкриващи окаяното човешко състояние? – отново избухвам в 
ридания, насред улицата, като луд.

***

Париж, 1937
Манол е възмутен от три типични за нашето време явления: вертикалното 
нашествие на варварите (изразът е на Ратенау), управлението на глупаци-
те, предателството на честните хора. 

13  Роман Станчу (1921–1994), монах, свещеник, професор по теология и впоследствие архиепископ на Букурещ.
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Точка първа: варварите, които ни завладяват, не идват от други континен-
ти, а отдолу – това са хулиганите. Тези варвари заграбват високите постове.

Точка втора: глупаците и грубияните чисто и просто са се оказали – в най-ка-
тегоричния смисъл на думата, на власт и напук на всички икономически и по-
литически закони, правят глупости в съответствие с невежеството си.

Точка трета: вместо да им се противопоставят, честните хора възприемат 
поведение на доброжелателно изчакване; правят се, че нищо не виждат и не 
чуват, с една дума – не си вършат работата, изменят. Неутрални и наивни, 
те просто отбелязват и мълчат. Те са най-виновните.

Превод от френски: Ралица Райкова
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Сава Славчев

ПРОПУКВАНЕ

Езикът
Нямаме оправдание. Бяхме предупредени от самото начало.

„Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем 
по-тежко осъждение. Защото ние всички в много неща грешим, а който не 
греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. 
Ето, ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръ-
щаме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и са тлас-
кани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат накъдето 
желае кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. 
Ето, съвсем малко огън, а колко много дърва запалва! А езикът е огън, цял свят 
от нечестие”. (Иак. 3:1-6)

Езикът е огледало на сърцето ни. Ако сме хора благи и имаме прощаващ и 
чувствителен език, Библията казва, че сме мъдри „… а който въздържа уст-
ните си, е разумен” (Притч. 10:19). Но ако обичаме да се хвалим, да обиждаме, 
да наскърбяваме, да хулим, да клеветим, лъжем или да одумваме, ние не сме 
добри хора.

„Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата” (Мат. 12:34), 
„Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек 
от злото си съкровище изважда зли неща” (Мат. 12:35).

Езикът контролира целия ни живот. Не се замисляме често по това, но всеки 
от нас познава хора, които заради езика си са запалили и изгорили приятелски, 
служебни или роднински връзки. Големите беди в този свят идват от хапещ, 
лош, груб, нетърпелив, или зъл език.

Неслучайно цитирам посланието на апостол Иаков, който в същата глава в 
осми стих отива още по-далече, като казва „но езика никой човек не може да 
укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова”. 
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Слушането

Не можем обаче да говорим за езика, без да обърнем внимание на слушането. 
Има ли говорене, значи някъде там има някой, който слуша. Поне един. И от-
ново Иаков ни изяснява необходимостта да бъдем търпеливи и да изслушва-
ме внимателно, преди да отворим уста за отговор: „Вие знаете това, възлю-
бени мои братя. Обаче нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори 
и бавен да се гневи” (Иак. 1:19). Активното слушане е решаващо. То означава 
внимание, уважение, съпреживяване, състрадание и съчувствие.

Общуването и комуникацията

Двата термина навлязоха в научната литература през последните години 
като взаимнозаменяеми понятия. По-коректното отношение обаче изиск-
ва прецизиране при дефинирането на общото и различното между тези два 
термина. От чисто психологичен аспект правилно би било в българския език 
използването на понятието общуване вместо комуникация. Общуването е 
феномен, който характеризира психичната същност на обединението на хо-
рата и представлява целенасочен обмен на информация, мисли, идеи, позиции, 
емоции, оценки между субектите в процеса на съвместната им дейност. Осъ-
ществява се посредством езика и други знакови системи. В общуването се 
проявява отношението на хората един към друг в процеса на съвместната 
дейност Общуването е включено в практическото взаимодействие между 
хората (съвместен труд, игра, учене и т.н.) и обезпечава планирането и орга-
низирането ѝ. Общуването е предпоставка за съвместната дейност между 
хората и едновременно с това е и резултат от нея. Посредством общуване-
то дейността се организира, съгласува, но и обогатява.

Комуникацията, от друга страна, е понятие, което се използва в управлен-
ската наука и практика за обозначаване на цялостната организация и про-
цеса на професионалното общуване между субординационните нива, както и 
на тези по хоризонтала в работните групи, съставящи организациите. Чрез 
комуникациите в организациите се създава интегритет на хората и групи-
те и целенасоченост на усилията за постигане на организационните цели. В 
такъв аспект комуникациите в организацията представляват интерес не 
само за психологията, но и за управлението като научна дисциплина.

Експертите по комуникация днес не са единни във виждането си за процента 
грешна комуникация в зависимост от различните школи, но така или иначе 
всички са еднодушни, че между 63 и 75% от всички междуличностни пробле-
ми, независимо дали те са семейни, приятелски, професионални или други, се 
дължат на грешна или недобре насочена комуникация. Само за пример ще ка-
жем, че американският антрополог професор Рей Луис Бърдуистъл смята, че 
средностатистическият човек предава някакво послание с думи, вербално, в 
рамките на общо около 10–11 минути дневно и че средностатистическото 
смислово натоварено изречение трае само около 2,5 секунди. Същият профе-
сор твърди, че словесната съставка на личния разговор очи в очи представ-
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лява по-малко от 35% и че над 65% от междуличностното общуване се осъ-
ществява несловесно.

Това толкова малко време за вербално общуване (данните са преди епохата 
на инфодемията) би следвало да ни накара сериозно да се замислим за начина 
на говорене и слушане.

Писмена дейност

Думите в езика, знаем, имат формално (фонетично и писмено) изразяване/оз-
начаване и семантично съдържание, смисловото. Езикознанието ни говори за 
означаемо и означаващо. В речта обаче думите реализират не само своите 
основни езикови значения, но се натоварват и с конкретни, контекстуални, 
индивидуални, емоционални, интелектуални и социално обособени значения. 
Така в речта езиковите значения се обогатяват чрез експресивността, така 
щото в своята реализация думите, морфологично и синтактично обособени 
в изречения или реч, образуват една обща семантика на фразата, изречение-
то или текста, като по този начин може да се говори за семантика, различна 
от чисто лексикалната, като към основната комуникативна функция на ези-
ка се добавят още експресивната, конотативната и др. функции.

Книги, литература и изкуство, медии

Преди време прочетох материал, в който авторката твърдеше, че вече е 
приключила с четенето на нови български книги. След две години неуморно 
следене на родните автори (дамата даже споменаваше брой на публикации, 
тиражи и пр.) вече била отегчена, сложила била точка. Първо, поради изклю-
чително голямата плява, и второ, поради липса на редактори на книгите, 
които наистина си заслужават четенето. Авторката намекваше, че това е 
българско явление. Болно ни е, но е редно да кажем, че това не е така. Страш-
ното е, че навсякъде по света срещаме сходни проблеми, което изобщо не е 
оправдание, разбира се. Лошото е, че издаването на книги, литературата, 
изобразителното изкуство, издателската дейност, киното, театърът и 
изкуствата като цяло следват една неизбежна тенденция, обхванала цялото 
днешно общество. Разбира се, задълбочените анализи за причините на това 
явление трябва да оставим на експертите в отделните научни полета. Ние, 
обикновените наблюдатели на културните явления, можем само да разсъж-
даваме върху тази горчива тенденция. Ще приведем само някои примери. През 
XIX век шотландският писател, философ и медиевист Томас Карлайл използ-
ва понятието симулакрум (от лат. – подобие) – нещо, което се състои само 
от появата си и не притежава никаква субстанция, за да опише някого като 
амбициозен шарлатанин, „само симулакрум”. По късно Жан Бодрияр, един от 
героите на постмодернизма, дава нов живот на това относително мъгляво 
понятие и го поставя в центъра на идеите си. Светът, който ние смятаме 
за реален, е само симулакрум, подобие на реалност, твърди той. Реална дейст-
вителност вече не съществува, тя е подменена от виртуалната действи-
телност, изградена от образите на рекламата и мощните аудио-визуални 
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средства. Поднесената „информация” според Бодрияр подменя и обезсмисля 
действителния свят на обективните факти, случки и действия и ни пред-
лага техните клонирани версии, подбрани, монтирани и оформени от комен-
тарите на хора, които вече нямат възможност да действат по друг начин. 
А тези „новини”, освен че опустошават историята, разграждат и времето, 
понеже заличават всякаква критична перспектива спрямо случващото се. 
„Новините” се развиват едновременно със събитията, за които ни осведо-
мяват, а самите събития траят само миг – точно колкото е необходимо, за 
да бъдат оповестени – и след това изчезват, за да бъдат пометени от други, 
които на свой ред ще бъдат унищожени от следващите. Епохата, в която 
живеем, е епоха на симулакрумите, твърди Бодрияр. 

Есето „Бележки в търсене на дефиниция на културата” на нобеловия лауре-
ат за литература от 1948 г. Томас Стърнс Елиът, е публикувано в същата 
година на връчване на наградата. Оттогава са минали почти 74 години. Ос-
вен че предлага собствения си прочит на термина култура, авторът прави 
обстоен преглед и задълбочена критика на културната система на онова 
време, която по негово виждане е силно отклонена от идеалния модел за кул-
тура от предишните епохи: „Не виждам как упадъкът на културата може да 
спре. Вече сме в състояние да усетим със сигурност настъпването на доста 
дълъг период, за който ще може да се твърди, че е лишен от култура”. Според 
Елиът е абсолютно необходимо съществуването на „висока култура”. Пред-
ставата, че чрез образованието е възможно културата да се разпростре и 
да обхване цялото общество, е просто наивна. Това би подкопало основите 
на „високата култура”, защото идеята за всеобхватна демократизация на 
културата предполага неминуемо опростяването ѝ, превръщането ѝ в нещо 
лесно достъпно и повърхностно. 

През 1967 г. френският писател и философ Ги Дьобор издава книгата си Об-
щество на зрелището. В нея авторът убедено защитава тезата си, че трес-
ката за придобиване на продукти от всякакъв вид, осигуряваща непрекъс-
нато повишаване на производството и продажбата на нови стоки, води до 
феномена, определен от Дьобор като „овеществяване” и „опредметяване” 
на човека, отдаден на системното потребление на вещи, често излишни 
или безполезни, но наложени от рекламите, маркетинга и модата: все неща, 
които задушават човешкия дух, потискат човешките и обществените без-
покойства, изсушават възможността за вътрешен живот. Отчуждението 
е завладяло хората, илюзията за лъжата, издигната в истина, е завзела об-
ществения живот и тази илюзия превръща всичко в представление. Истин-
ски човешкото и духовното е подменено от фалшивото и изкуственото. 
Стоките са истинският господар в света, хората служат само за да осигу-
рят производството им: „Действителният потребител се превръща в пот-
ребител на илюзии”; „Зрелището е истинската диктатура на илюзията в мо-
дерното общество”.

Джордж Стайнър, 23 години след есето на Елиът, изразява несъгласието си 
с някои от тезите на известния поет в есето си „В замъка на Синята брада. 
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Някои бележки в търсене на нова дефиниция на културата”. В него Стайнър 
говори за Френската революция, Холокоста, войните и религията, обвързана 
тясно с културата. Така или иначе, неговата идея е съвсем ясна: волята, на-
правила възможно голямото изкуство и задълбочената мисъл, е породена от 
„стремежа да пребъдем, тя е залогът за трансценденталност”. В културна-
та традиция изговореното, запаметеното и записаното слово са били гръб-
накът на съзнанието. Днес говоренето е кратко и с не повече от трийсет 
думи дневно, никой не учи нещо наизуст, словото е подчинено на образа и на 
музиката (също доста спорен термин), която е носител на неясната индиви-
дуалност на младото поколение, чиито поп, фолк, рок, хип-хоп, техно и дру-
ги стилове обсебват пространството, в което младежите пишат, учат и 
общуват, подложени предимно на шум и вибрации, смятани за музика. Преди 
много години Стефан Цвайг в есето си „Монотонизирането на света” ни из-
вести за отмирането на индивидуалното в полза на типовото и за риска от 
уеднаквяване на света, още по-голям днес в обединена Европа (съвсем друг 
е въпросът доколко тя е такава), но и не само, с новите средства на кому-
никация, информатиката и глобализацията на пазарите. В наше време Жил 
Липовецки в съавторство с Жан Сероа, и двамата от университета в Гре-
нобъл, през 2010 г. издават книгата Културасвят. Отговор към едно дезориен-
тирано общество. В нея авторите защитават тезата, че с настъпването 
на глобалната култура, наречена от тях „култура свят”, със заличаване на 
географските и други граници под въздействие на пазарите, информацион-
но-техническата революция и комуникациите, се създава обединено общест-
во на петте континента, сближено и уеднаквено независимо от различните 
традиции, вярвания, език, обичаи и т.н. Резултатът от това сближаване е 
обезличаване. Новата култура, за разлика от всичко, обозначавано преди с 
този термин, вече не е елитарна, изискана, изключваща и ерудирана, а се е 
превърнала в най-обикновена „масова култура”. Тя възниква едновременно с 
надмощието на образа и звука над словото и смисъла както на ниво телеви-
зия, така и на ниво кинопродукции. Особено холивудските, които стигат до 
всички страни в света, до всички обществени слоеве – чрез дискове, интер-
нет, платформи и телевизията, филмите са общодостъпни и не предпола-
гат никаква интелектуална подготовка. Те са готова храна за ленивия ум, 
който вече не желае да полага усилия. Лековатост, превърната в незабавно 
развлечение за сетива, търсещи единствено удоволствие. Информацията е 
съборила всички прегради, тя е сринала всичко по пътя си и се е превърнала 
във властелин на човешкия мозък. Всички аспекти на нашия живот минават 
през всемогъщия комуникационен канал, наречен малък екран – от политика 
и икономика до спорт, изкуство, религия и мода, всичко. Мейнстриймът ни е 
господар. „Светът екран е делокализирал, десинхронизирал и дерегулирал вре-
мето на пространството и културата.” Известният френски социолог Пиер 
Бурдийо преди трийсетина години публикува есето си „За телевизията”, в 
което разглежда подробно механизмите за манипулация, които ползва това 
средство. Много близо до тази теза е и мнението на по-младия му съгражда-
нин, също социолог, Фредерик Мартел, който през 2010 г. публикува книгата 
си Култура мейнстрийм. В нея описва опустошителната сила на развлекател-
ната култура, изместила повсеместно всичко, което само допреди петдесет 



92

Християнство и съвременност

години се смяташе за култура. Общото усещане е, че ако днес едно нещо не 
е забавно, то не е култура. Най-лошото е, че това явление се наблюдава във 
всички страни, силно или слабо развити, западни или източни, независимо от 
различията в традиции, история, религия, вярвания, системи на управление 
и прочее. Разбира се, никой не е против развлечението, по това очевидно спор 
няма. Но ясно е, че провъзгласявайки за върховна ценност само естествена-
та склонност към приятно прекарване на времето, ние сме предизвикали не-
очаквани последици: културата се е обезличила, всички сме обзети от фри-
волно настроение, а в областта на масовото осведомяване, включително и 
от социалните мрежи, цари безотговорната, скандална, жълта, клюкарска 
журналистика. Като казваме фриволно настроение, имаме предвид именно 
следването на една разнебитена, изкривена ценностна система, а не опреде-
лението на речника за фриволност като нещо леконравно и лекомислено. Тази 
изкривена ценностна система поставя формата на първо място и нехае за съ-
държанието. При нея видимото е по-важно от същината, представеното е 
по-значимо от чувствата и идеите. Зрителят е господар. Но в същото време 
той е и роб. Хората, вперили поглед в екрана, живеят само заради новостите, 
няма значение какви са те – важно е да са новости. Доста време преди Мартел 
Маршал Маклуън, „канадската интелектуална комета”, преди около 45 години 
описва съвремието ни и заявява, че предаването чрез сателит от началото 
на 60-те години насам е променило обществото от механическо, обективно 
и неучастващо в електронно, непосредствено и „акустично”; и че то върви 
към едно племенно съзнание, което ще замести индивидуалистичната запад-
на култура, наложена от печатното слово. Електронният човек, пренаситен 
от потока информация, с преживявания и опит без всякаква стойност, е загу-
бил ориентирите си, идентичността си и за да потисне страха и притесне-
нията си, се впуска в необуздана консумация. Най-много дискусии предизвик-
ва концепцията за „липсващото съдържание”, защитена в есето на Маклуън 
„Средството е съобщението”. За него са изписани хиляди страници. Някои от 
тях се открояват с желание за вникване в проблема, други са просто игра на 
думи. Поставяйки основния си акцент върху едно съдържание, разбирано не 
как да е, а точно като ефект от действието на средството, Маклуън загър-
бва онова, което традиционно е било наричано съдържание в средствата за 
масова комуникация и е напълно нормално да взриви научната общност. Още 
тогава канадецът предначертава развитието на масовите комуникации в 
планетарни мащаби. Технологичните промени през цялото време стоят в 
основата на комуникационната действителност, която ни заобикаля. Сред-
ството пренася информация (художествена или журналистическа) до потре-
бителя, но въздейства и върху начина на възприемане на съобщението, и 
върху неговото съставяне. В „Комуникация и медия” френският енциклопеди-
чен речник закачливо, но и сполучливо тълкува основната теза на Маклуън по 
следния начин: „Важното за гражданина в комуникацията е не толкова това, 
за което говори телевизията, а фактът, че гражданинът си има телевизор. 
Средството, начинът на комуникация, е съобщението (message), то е дори 
масаж (massage) дотолкова, доколкото продължителното търкане, на което 
подлага мозъците, го моделира и деформира”. „Всяка медия застава между 
нас и реалността и въздейства върху начина ни на възприемане на света.” 
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С това, мисля си, можем да се съгласим без уговорки. Ако се върнем към при-
чините, породили последните финансово-икономически кризи, политически 
такива, военни конфликти, здравни епидемии, ковид криза и прочее, отчи-
тайки пропукването, еволюционния регрес и големия срив в културата, ние 
неизбежно стигаме до заключението за другата криза, най-тежката, тази, 
от която излизането е изключително трудно: кризата на хората, антропо-
логическата криза. Кой беше говорил за двата вида история, за „история на 
човечеството и история на очовечаването”? 

Разбира се, не бива да бъркаме образованието с културата. Известно е, че още 
през V в. пр.Хр. древните гърци са настоявали за възпитание посредством 
култура. Има хора с много добро образование, високо ерудирани специали-
сти, които имат ниска култура. Културата предхожда образованието, тя се 
формира преди знанието, това е нагласа на духа, оформя се още в семейната 
среда и определя по-късната посока на образованието. Културата създава 
чувствителност, полага основите на благородния поглед и деликатност-
та на формата, определя чувството за мяра, някаква деликатност спрямо 
другия. Културата е стил и начин на съществуване, при които формата е не 
по-малко значима от съдържанието. Знанието я следва, то развива посоките 
на проява на културата, добавя и наслагва информация, развива мисленето 
и задълбочава научните и технически теми, като надгражда установените 
вече специфични умения. Днес, не можем да го отречем, сме в тежка антропо-
логическа криза. Свикнали сме да приемаме нещата от живота за даденост; 
съществуващи по принцип и дължими нам по право. Така съвсем неусетно же-
ланието „да имам” се превръща в „да бъда”. И изведнъж светът, в който не 
мога „да имам”, става ужасен и непоносим – веднага застрашава възможност-
та ми „да бъда”. И компенсацията се превръща в начин на съществуване. Жи-
вотът ни се превръща в борба за това, което смятаме за свое право, което 
смятаме за даденост, около която ние сме си начертали граници: широки, 
просторни и удобни. А това ни прави толкова раними. В тези граници браним 
фрагментите от света. Не допускаме никой да ги прекрачи и да ни отнеме 
нещо. Чувстваме се безпътни и изоставени, движим се сякаш от една апа-
тично-развлекателна инерция. Не желаем да мислим, мисленето предполага 
усилие, не желаем да правим нещо, което изисква търпение, време и труд, 
искаме всичко веднага и лесно, липсват ни изконните човешки ценности, да 
не говорим за християнските. Забравихме що е състрадание и съчувствие. 
Не желаем да си задаваме въпроси, имаме си готови отговори на всичко. Не 
сме, не успяваме, не можем да бъдем себе си, непрестанно носим маска, отча-
яно се представяме за някого, който бихме искали да бъдем. Живеем зле дори 
във време, в което всичко е позволено, нямаме ограничения, всичко е възмож-
но. И въпреки това зле. Защото ни липсват ориентири, това е страшното. 
Каква е моята ценностна система? Кой съм аз? Коя е моята идентичност? 
Къде сред всичко, което ме заобикаля, съм аз? Към какво се стремя, какъв е 
смисълът, който искам да има животът ми? Днешният свят сякаш се свеж-
да само до скорост, печелене на пари, притежание и развлечение. За чувства, 
дух, душа и духовно рядко се говори. В света на бързината няма време за това. 
Широко разпространено е мнението, че информационната революция не е 
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приключила. Не знаем дали това е добро, възможно е и да е. Но горко ни, ако 
прогресът се покрива със заключенията на специалистите, които изслед-
ват въздействието на компютрите и интернет върху мозъка и нравите ни. 
Експертите смятат, че поверяваме на компютрите решението на всички 
познавателни проблеми, но едновременно с това намаляваме нашата способ-
ност да изграждаме устойчиви структури от знания. И в епохата на толко-
ва много научни и технологични открития, епоха, която намери нови начини 
за борба с болестите, бедността и невежеството, ние се чувстваме силно 
разколебани по отношение на основните въпроси, свързани с нашия живот 
и неговия смисъл. Ако думи като съпричастие, любов, душа, вяра, красота, 
самота, изкуство, ерос, страдание и смърт все още означават нещо, това 
значи, че имаме нужда от културата, разбирана в класическия смисъл на дума-
та. Защото културата търси отговори на въпросите, свързани с тези думи. 
Затова Данте, Сервантес, Шекспир, Милтън, Рабле, Кафка, Балзак, Фокнър, 
Достоевски, Толстой и много други са част от истинската култура: те пре-
бъдват. 

Срив на авторитетите

В световен план доверието в политическата класа, институциите, били те 
здравни или икономически, е силно разколебано. И това не се дължи само на 
неподготвеността на човечеството и учените да взимат правилни реше-
ния във връзка с коронавируса и управление на процесите, свързани с него. В 
някаква степен това е следствие от пропукването, започнало преди много 
години, което в последно време върви ръка за ръка с тежката криза на дове-
рието и репутацията на елитите, сериозно обострени в резултат на три-
те основни социално-икономически фактора: медиатизация, дигитализация 
и интернет. В един дигитализиран и тотално медиатизиран свят на взаим-
но непрозрачни мрежи, с типография, сравнима с лабиринт, с едно свръхпро-
изводство на информация и с власт, произлизаща от нестабилни, аморфни 
алианси в общество, вече спокойно определяно като „нетократично”, един-
ствената твърда почва ще бъде доверието. Това ще е най-ценният капитал 
в мрежовото общество и за него ще се грижат SERM и SEO, за чиито услуги ще 
се плаща скъпо, чрез платения контрол и защита на репутацията на компа-
нии, частни лица, брандове и т.н. Но кой ще е най-ценният капитал за човека 
и негова същност? Коя е единствената опорна точка в свят на тотална не-
сигурност, където социалната тъкан е разкъсана, а човешките отношения 
са в най-добрия случай бримки на прага на окончателното скъсване?

И тъй като говорим за литература и култура, ще приведем един пример от 
живота на известния френски философ и мислител Мишел дьо Монтен. На 
една от гредите в кулата на семейния замък той изписва следния надпис, ци-
тирайки Лукреций: „По-дългият живот не носи нови наслади”. Монтен през 
целия си живот разсъждава върху всички аспекти от живота, мрази насили-
ето, обича свободата, мира и покоя, и обожава мъдростта. Има множество 
свидетелства за хилядите томове в библиотеката на Монтен, които в бук-
валния смисъл на думата са му били „подръка”. 
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Защо обаче около година по-късно френският благородник изтрива надписа 
на Лукреций от гредата? Веднага отговаряме – заради съмнение. Колкото по-
вече чете, толкова повече Монтен се съмнява. Подлага на съмнение всяко на-
учено нещо, не се доверява дори на собственото си поведение и мисли. Лесно 
е човек да избере между две сака или между три рокли. Но ако са 12? Ако са 120? 
Саул Фрамптън, автор на книга за Монтен, обича да цитира ренесансовия 
мислител със следната фраза: „Когато си играя с котката, откъде да знам 
дали тя не си играе с мен?”. 

Съмнението и скептицизмът на Монтен са част от неговата същност. Из-
лизайки обаче извън рамката на номиналните значения, логическата връзка 
между внушителността и монолитното присъствие на знанието, събрано 
между страниците на книгите в кулата на Монтен, и духът на съмнение, вла-
деещ страниците на авторските му текстове, които са родени от проче-
теното в същите тези книги, поражда някакво недоумение. Привидно недо-
умение, защото всъщност нарастването на информационния поток винаги 
е предизвиквало ефекта на колебание пред възможните избори и варианти. 
Също като при роклите и саката, както споменахме по-горе. Нещо като оно-
ва усещане, за което става дума в едно от седемте интервюта на Фернандо 
Сорентино с Борхес, където се цитира поемата „Скалата” на Томас Стърн 
Елиът и по-точно онзи стих, който казва: „Къде е мъдростта, която изгубих-
ме в знанието? Къде е знанието, което изгубихме в информацията?”. Точно за 
това ни е думата.

Възходящата от гледна точка на множествеността на фактите и низходя-
щата в аксиологически план градация мъдрост – знание – информация крие в 
себе си важен проблем. Става дума за фрагментаризирането на представа-
та за света – т.нар. фрактация, при която логическите и ценностни връзки 
между отделните факти и явления започват да се губят не поради друга при-
чина, а именно във връзка с тяхното лавинообразно нарастване. Неслучайно 
информацията е единственото понятие от трите, което има своя измери-
телна единица – бит, поставяща на първо място количествения принцип, а 
не качествения. Така че, от една страна, библиотеката на Монтен трябва 
да подреди и систематизира цялата тази информация и в някакъв аспект да 
йерархизира в ценностен или друг порядък фактологическата необозримост. 
Тя е култивирано пространство, определено от изкуствени категории, как-
вото е библиотеката, и създава логическа вселена, дори можем да я наречем 
вселена – разсадник, в която всяко нещо има своето място и то го дефинира. 

От друга страна обаче, със самото си съществуване като възможност за 
още и още факти и истини, библиотеката посажда „плевела на съмнението” 
в едната непроменима истина, щом в полиглосията на текстовете един и 
същ факт може да бъде обяснен от различните автори по коренно противо-
положен начин.

Що се отнася до една от трите категории – мъдростта – Монтен я е при-
тежавал в изобилие, но така или иначе, тя си остава човешката мъдрост, 
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различна от другата. Мъдростта, която не може да бъде поставяна под съм-
нение, знанието, което не подлежи на промяна, това е Божествената мъд-
рост, тя е атрибут само и единствено на Бога. Божията мъдрост, не земна-
та и човешка, а онази, която слиза от небето, истинската, непреминаваща 
мъдрост, е описана от апостол Иаков в 3. гл. 17. стих: „Но мъдростта, която 
е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с 
милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна”.

Всички горни наблюдения са просто щрихи към сложни социални проблеми, 
свързани не само с културата, но и със същността на нашия живот. Акцен-
тите върху езика, слушането, общуването и комуникацията, последвани от 
писмения език, преливащ в книги и литература, са все някакви частични при-
чини, върху които можем да разсъждаваме. Писането, както и говоренето, 
през последните години ни залива и рискува да ни удави. Неолибералните по-
литики, криворазбраната демокрация, лозунгите за свобода (свобода от как-
во и за какво?) в съчетание с виртуалните пространства, интернет форуми 
и платформи родиха огромно количество експерти по всичко, милиони писачи 
и безмерно количество лъжи и хули. 

„В многото говорене грехът е неизбежен, а който въздържа устните си е ра-
зумен” – цитираме вече целия стих от Притчи 10:19, посочен в началото само 
във втората му част. По тази причина всяка една криза, икономическа, здрав-
на, политическа или (а може би най-вече) антропологическа, носи дълбоко в 
себе си семето на отдалечаване от ценностни ориентири. А единственият 
ориентир, непроменяем и непроменен, остава Бог.

Поредните трети избори за една година потвърдиха недоверието, подчер-
таха разплитането на социалните връзки, ясно ни изявиха пропукването. 
Много хора предлагаха решения, стратегии, изискваха да са се обединим около 
политики, а не около хора, докато други залагаха директно на непреклонни 
личности с експертиза, които ще оправят нещата, но никога не чух някой да 
говори за морал. Да говори за съвест. Някой, който да има страх от Бога и да 
съзнава, че за всяко направено нещо ще му се търси сметка. Отговорни пред 
Бога, защото ние сме кратковременни и ще отговаряме пред Него. Не пред 
хора, съдии или пред главни прокурори, които и да са те, но ще се изправим 
пред Създателя. Не ни трябват хора с експертизи, трябват ни повече хора, 
които искрено вярват в Бога. Християни, които знаят цената на греха. Вяр-
ващи, които искат вечен живот за душите си. На такъв човек всички биха 
гласували доверие. Независимо обаче от нашите евентуални предпочитания 
към партии и лица ние трябва да направим опит да преодолеем себе си, да 
въздържаме езика си, за който вече стана дума, и да благословим новите уп-
равляващи. Може да не ги харесваме, можем да не споделяме решенията им, 
можем дори да разберем за техни тежки нарушения или провинения в мина-
лото, но сме длъжни да им се подчиним. Не да ги хулим и да ги одумваме, а да се 
смирим и да им се подчиним, защото Бог така ни учи. Всяка власт е от Бога. 
„Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като 
върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да 
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наказват злотворците и за похвала на добротворците” (1 Петр. 2:13-14). За-
щото в този свят на несигурност единственото сигурно място е Той. Един-
ственият антидот на заразата, обхванала света, е Бог и единствено с Него 
и в Него ние сме силни, Той е нашето лекарство от всяка криза, Той ни прави 
свободни и щастливи дори в свят на еволюционен регрес, на културен разпад 
и несигурност. Защото който има Бог, има всичко, което му е потребно. За-
щото имаме опрощение чрез кръвта Му и освобождение чрез кръста, а душа-
та ни е изпълнена с Неговата благодат.
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Александър Кънев

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИСТОРИЯТА НА 
СИСТЕМАТИЧНОТО ЗЛО

1. Въпросът за баналността на злото

В писмо от октомври 1946, година и половина след края на Втората световна 
война, Карл Ясперс пише на Хана Арент, че злото, извършено от националсо-
циалистите, не трябва да се мистифицира и демонизира, а да се разкрива и 
обяснява в неговата „тотална баналност”1. С това Ясперс няма предвид, че 
то не е чудовищно по своите размери, а както аз го разбирам, че е свързано 
с банални аспекти на човешката екзистенция. Хана Арент, изглежда, първо-
начално не се съгласява с тази бележка на Ясперс и тя не намира отглас в кни-
гата ѝ върху началата на тоталитаризма от 1951 г.2 Там Арент се опитва да 
разбере феномена на радикалното зло, проследявайки корените му в модер-
ната практиката на експроприация, чрез която се създават маси от хора, 
чувстващи се излишни и готови да се поставят напълно в услуга на държавни 
и партийни структури. Десетина години по-късно, когато Арент присъства 
на процеса в Израел срещу Адолф Айхман, тя, както споделя в кореспонденция, 
1  Arendt, H. and K. Jaspers, Correspondence 1926– 1969, trans. L. Kohler and H. Saner, New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1992, p. 62.
2  Arendt, H. Origins of Totalitarianism , San Francisco: Harcourt, 1994.

Александър Кънев е завършил философия в Софийския университет през 1995 г., 
а през 2000 г. защитава дисертация върху философията на Витгенщайн. Рабо-
ти върху изследователски проекти във Виена (1999) и Залцбург (2000–2001 ), след 
което става преподавател по съвременна философия в Софийския универси-
тет. Хабилитира се с изследване върху природата на философските революции 
(2006), а от 2012 е професор към катедра „История на философията”. През 2013 
става доктор на философските науки с работа върху късния Витгенщайн. Сти-
пендиант е на фондация „Александър фон Хумболт” с изследователски проекти 
в Хановер (2007–2009) и Бон (2014). Автор е на книгите Витгенщайн за границите 
на езика (2003), Западната философия: парадигми, революции, перспективи (2005, 
в два тома), Теория на философското развитие (201 0), Хайдегер и философската 
традиция (2011), Смисъл и реалност: късният Витгенщайн и традиционната фи-
лософия (2013). Съставител е на няколко сборника, включително New Realisт: 
Рrоblетs апd Perspectives (2020). Изследователските му интереси са в полетата 
на метафизиката, метафилософията, философията на науката и др.
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променя позицията си по проблема за злото. Тя се отказва от понятието за 
радикално зло, считайки го за натоварено с мистериозни или демонични нот-
ки, и се съгласява, макар и имплицитно, с бележката на Ясперс върху баналните 
извори на злото, извършено от националсоциалистите. Арент е изненадана 
от Айхман. Тя не вижда чудовище, а един чиновник, който мисли и се изразява 
изключително чрез клишета. Истински изненадващото за нея, едновременно 
потресаващо и разсмиващо (тя разказва как трудно се е удържала в залата 
да не се избухне в смях, когато Айхман говорел), е пълната без-мисловност на 
Айхман. Арент пише: 

Той не беше глупав. Това, което го предразположи да стане един 
от най-големите престъпници на епохата, беше неговата пъл-
на лишеност от мисъл, което не е същото като глупост3.

Именно тази без-мисловност на Айхман дава основание на Арент да го опре-
дели като банален чиновник. Но според нея тази банална без-мисловност е и 
ужасяваща. Тя, пише Арент, е способна да причини повече вреди от всички зли 
инстинкти.4

Арент издава книга с репортажите си от съдебната зала. Заглавието е Ай-
хман в Йерусалим. Подзаглавието е: „Репортаж за баналността на злото”. 
Предвид това подзаглавие, читателите, които са очаквали обстойно обяс-
нение на понятието за баналност и неговата връзка със злото, са останали 
навярно разочаровани. Едва към края на книгата Арент обяснява с няколко 
думи защо разглежда Айхман като банален. Връзката между баналност и зло е 
само скицирана. Арент казва, че тя не предлага обяснение или теория, а прос-
то споделя това, което най-силно я e впечатлило в личността и поведение-
то на Айхман. Книгата ѝ предизвиква обаче изключително интензивни спо-
рове, продължаващи отчасти до днес, и вълна от силно негативни реакции 
сред интелектуалци от еврейски произход, например от фигури като Гершом 
Шолем и Исая Бърлин. Особено отрицателни са отзивите в САЩ и Израел. В 
Израел книгата е преведена едва около 40 години след първото ѝ издание на 
английски. В кореспонденция с Арент Шолем, който иначе силно цени Арент, 
жестоко критикува книгата.5 Проблемът според него не е толкова в неудач-
ното говорене за баналност на нацисткото зло, а в стила на книгата. Според 
Шолем стилът на Арент, който той намира за недостатъчно сериозен6, е 
неадекватен на дълбочината на трагедията. Шолем обвинява Арент в лип-
са на състрадание, особено в коментарите ѝ за съучастието на евреите в 
Холокоста посредством т.нар. еврейски съвети, които трябвало да органи-
зират живота в гетата и да решават кои да бъдат изпращани в лагерите на 
смъртта. 

Може би някои от критиките към Арент са справедливи. Айхман може и да е 

3  Arendt, H. Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York: Penguin, 2006, pp. 310-311.
4  Ibid.
5  Luise, M. (ed.), The Correspondence of Hannah Arendt and Gershom Scholem, Chicago & London: The University of 
Chicago Press, 2017.
6  Ibid., p. 202.
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банален, макар по-късни биографични изследвания да навеждат към други из-
води относно личността му, но злото на фашизма и изобщо на тоталитар-
ните режими не е банално. Фразата за баналността на злото е ефектна, но 
дали е прецизна? Все пак Арент, следвайки Ясперс и историка Раул Хилберг, 
формулира важна хипотеза: систематичното зло може да извира от банални 
аспекти на човешката ситуация. Феномени на систематично зло7 са геноцид, 
инфатицид (широко разпространеното убийство на деца, особено новороде-
ни деца, в човешката история), неравноправно положение на хора според пол, 
цвят на кожата и пр. Въпросът, който искам по-скоро да повдигна, отколко-
то да отговоря, е: как е възможно систематичното зло? Частично обяснение 
за този феномен се предлага от Анри Бергсон в последната му значима книга: 
Двата източника на морала и религията8, публикувана около 30 години преди 
Айхман в Йерусалим. Преди обаче да се върна към Бергсон, ще си позволя съвсем 
общи теоретични бележки върху структурата и динамиката на моралните 
практики. Ще нахвърля хипотези по няколко въпроса: Защо изобщо има морал-
ни норми и съответно практики? Каква е най-общата структура на морална-
та ситуация? Каква е динамиката на добро и зло в исторически план? Целта 
ми не е да предложа отговор на тези въпроси, което е и невъзможно да стане 
в статия, а да очертая възможни посоки на мислене.

2. Природни закони и морални закони

И така, защо има морални закони? Неочакваното (вероятно) предположение, 
което бих формулирал, гласи: естественото основание за съществуването 
на морални закони (норми) е подобно на това, поради която има природни за-
кони. В съвременната философия на науката тече интензивна дискусия за 
същността на природните закони: дали те са първични или вторични спря-
мо фактите относно нещата в света, т.е. дали управляват случващото се в 
света, или са просто регулярности, позволяващи систематично и икономич-
но описание на света. Трудността пред концепцията за управляващия харак-
тер на законите е, че онтологическата връзка между закони и неща, които се 
подчиняват на тях, изглежда мистериозна. Как законите „казват” на неща-
та какво да правят? Трудността пред другата концепция, която е основана 
на идеи на Дейвид Хюм и Дейвид Луис9, е, че се отхвърля интуицията за фун-
даменталния характер на законите, а индукцията се лишава от рационална 
основа. Моята хипотеза е следната: законите не са трансцендентни спрямо 
нещата, а иманентни условия на (съ-)съществуването на нещата. С други 
думи: нещата (индивиди, свойства, процеси, събития) могат да имат конти-
нуитетно съществуване в пространство и време заедно с други неща само 
ако са изпълнени определени фундаментални условия – и това са законите. 
Никаква комплексност в природата, т.е. никакво съсъществуване и взаимо-

7  Под ‘систематично зло’ разбирам приблизително това, което Елизабет Минич има предвид под ‘екстен-
зивно зло’. Виж Minnich, E. „The evil of banality: Arendt revisited”, in Arts & Humanities in Higher Education 2014, Vol. 
13(1–2) 158–179.
8  Bergson, H. The Two Sources of Morality and Religion, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.
9  Луис е може би най-влиятелният американски философ през последните десетилетия: например той е 
по-често споменаван от Платон, Аристотел и Кант в Станфордската енциклопедия по философия.
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връзка между неща, не би била възможна без закони, но и законите съществу-
ват чрез нещата, а не преди и независимо от тях. Едно макроскопично тяло 
например може да се движи при определени условия (относително по-ниски 
скорости и по-малки маси) само ако „спазва” приблизително законите на Ню-
тон. Законите като правило позволяват да бъдат относително адекватно 
изразени с математически средства, защото самата математика е наука за 
най-общи структурни условия на многообразия, опосредстващи единство и 
множественост, ред и хаос, прекъснатост и непрекъснатост, инвариант-
ност и променливост и пр. 

Ала какво общо може да има това с моралните закони? Не са ли последните от 
напълно различен онтологичен порядък? Моята теза е, че ролята на морални-
те закони за човешките общества е дълбоко сходна с ролята на природните 
закони по отношение на природните процеси. Следването на морални закони, 
макар и частично, е условие изобщо да има комплексни общества. Без морални 
закони не може да има комплексни социални структури и взаимодействия: те 
са условия за социална кохезия и за все по-мащабни форми на коопериране и 
съревнование. Човешката история до голяма степен, особено в последните 
10 000 години, е история на образуването и взаимодействието на все по-го-
леми общности: езикови, етнически, религиозни, идеологически и пр. Запомне-
те този момент, той ще е ключов за разбиране на динамиката на добро и зло. 
Засега е важно, че той би бил невъзможен без морални закони. Тези позволяват 
кооперация на съвсем друго равнище в сравнение с тази, която се случва не-
съзнавано при по-примитивни форми на живот.

3. Структура на моралната ситуация

Защо има толкова различни морални практики в историята? Това, което се 
възприема като дълг в някои култури, е ужасяващо за други култури. Защо? 
По-нататък, каква е най-общата динамика на моралните практики: можем ли 
да говорим за обективен прогрес или регрес в историята? За да адресираме 
тези въпроси, нека скицираме най-общата структура на моралната ситуа-
ция. Вече дискутирахме първия структурен компонент: моралните норми. 
Най-общо погледнато, семантичното съдържание на основни морални норми 
е сравнително инвариантно, например на норми като „Не убивай!”, „Не кра-
ди!”, „Не лъжи!”. Огромната вариативност и динамика на моралните практи-
ки идва от други два структурни компонента. Единият от тях е референ-
циалният обсег на моралните норми: т.е. спрямо кого или какво важат. Тук 
възможностите могат да варират: от хора от собствената племенна общ-
ност през цялото човечество до всички живи същества, способни да изпит-
ват болка. Още в Античността, например при питагорейците и Емпедокъл в 
Гърция и при джайнисти и будисти в Индия, референциалният обсег на морал-
ните норми включва и животните, не само хората. 

Третият структурен компонент включва обстоятелствата на прилагане 
на нормите: тези важат при обичайни ситуации, но не абсолютно, т.е. във 
всички възможни ситуации. Когато защитаваш близки или общността си от 
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смъртоносна агресия, не е неморално да убиеш агресора, ако няма друг начин 
да бъде спрян. Нещо повече, може да си длъжен да убиеш, ако няма друг начин 
да защитиш живот или върховни ценности. При извънредни обстоятел-
ства дори най-базисни морални норми могат, така да се каже, да преминат 
в противоположността си. Ако някой например шантажира света с ядрена 
катастрофа и изглежда достатъчно безотговорен да я причини, не просто 
е позволено, а е морално задължително да бъде отстранен, ако това може да 
стане по безопасен начин. Основни морални норми могат да се нарушават при 
специфични обстоятелства, без от това да пострада моралният автори-
тет на действащите лица. Пример за това е трагичен момент в живота на 
може би най-значимия морален авторитет в нашата история. При влизане 
в дома на чорбаджия в Ловеч с цел набиране на средства за революционните 
комитети Васил Левски ранява ратай, който по-късно умира. Този трагичен 
инцидент е сред (неосновните10) формални основания за присъдата при съ-
дебния процес след залавянето му. Левски е разбирал риска, но преценявайки 
ситуацията за секунди, е решил, че обстоятелствата, свързани с народното 
дело, биха го оправдали в морален план. 

Защо моралните закони не са абсолютни, а позволяват изключения в необи-
чайни ситуации? Отговорът, предполагам, е, защото нашият свят не е иде-
ален – индивидите и общностите не са способни да спазват базисни морални 
норми при всички възможни обстоятелства. В неидеален свят като нашия 
безусловното спазване на морални норми би могло да бъде самоунищожител-
но за хора и общности, защото не би им позволило да се защитят от смърт-
ни заплахи. Затова моралните норми гласят: не убивай, не кради, не лъжи... 
ОСВЕН АКО обстоятелствата оправдават или изискват да вършиш обрат-
ното. Обстоятелствата, при които е морално оправдано да не следваш 
основни морални норми, обаче варират в много широки граници в различни 
исторически, социални, културни контексти. Оттук и вариативността, 
пластичността, историчността на моралните практики. Ако условията за 
живот са лоши до степен, че прехранването и оцеляването на семейства и 
общности е поставено под въпрос, тогава изоставянето или убиването на 
новородени деца се счита за морално приемливо. Така исландците приемат 
християнството около хилядната година, при условие че им се позволи да 
продължат да практикуват инфатицид. 

Представената структура на моралната ситуация, включваща норми, рефе-
ренциален обсег на тяхната валидност и обстоятелства на приложението 
им, позволява да формулираме работни хипотези за морален прогрес и регрес. 
Моралният прогрес би могъл да се свърже със следните тенденции: (1) разши-
ряване на кръга от хора и по-общо форми на живот, към които имаме анга-
жимент да следваме основни морални норми като непричиняване на смърт и 
страдание, (2) стесняване на кръга от обстоятелства, при които са позво-
лени изключения от тези норми. Правдоподобно е да се допусне, че тези тен-
денции се разгръщат сравнително успоредно: колкото повече изключения от 

10  Срв. Златарева, М. Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски, София, Сиела, 2020.
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нормите сме склонни да оправдаем, толкова по-тесен е референциалният об-
сег на моралните ни ангажименти. 

4. Моралните практики: метапринципи и фактичен 
хоризонт
Как тези общи и абстрактни размишления могат да ни помогнат да разбе-
рем съществуването на систематично зло, т.е. зло, което е организирано 
или е структурна особеност на общностен живот? За да подготвя дискусия 
на този въпрос, ще разгледам накратко още един принципен въпрос, именно: 
как се определят обстоятелствата, при които е позволено, препоръчител-
но или дори задължително да се нарушават основни морални норми? Фактът, 
че морални норми е позволено или дори задължително да бъдат нарушавани 
при обстоятелства, свързани със смъртоносна заплаха, индикира, че навяр-
но има метапринципи, които определят на едно още по-универсално и фунда-
ментално равнище какво е добро и зло. И действително, философи като Кант 
и утилитаристите предлагат такива метапринципи в лицето на категорич-
ния императив и максимизирането на сумарното благо. Но исторически кон-
кретните морални практики не се ръководят от философски метапринципи, 
а и последните могат да се интерпретират по начин, който често може да 
оправдае систематично зло. Нацистите например биха могли да се убежда-
ват взаимно, че преследването на евреите максимизира общото благо. Ай-
хман пък би могъл да се позове на Кант и да каже, че всеки е длъжен да спазва 
закона дори и ако законът дискриминира хора и е основание за преследването 
им.11 Метапринципите са като правило толкова абстрактни и формални, че 
позволяват различни интерпретации и конкретизации. Затова границите 
на валидност на нормите в конкретните морални практики не се определят 
теоретично, а по-скоро фактично – чрез сложна и контингентна игра на раз-
нообразни фактори, включващи култура, религия, икономика, идеология и пр. 

В тази сложна и динамична игра на детерминанти на моралните практики 
могат обаче да се откроят някои по-общи тенденции. Тук могат да ни по-
могнат някои наблюдения на Бергсон, но също и на съвременния американски 
философ Филип Китчър12. Според тях основна функция на морала е да позволи 
по-голяма кооперация и по-силна кохезия в рамките на определена общност. 
Нещо повече. Бергсон акцентира върху това, че общността е локална и като 
такава, ограничена и заплашена от други общности, като, нека поясня, об-
щностите могат да се образуват исторически на различни принципи: кул-
турни, етнически, религиозни, социални. Без социална кохезия, позволявана 
от морала, съответната общност не би могла да удържи на агресия от дру-
ги общности. Бергсон основава разсъжденията си на опита си от Първата 
11  В действителност Айхман наистина се позовава на Кант както при предварителните разпити, така 
и в съдебната зала. Но това може да е било просто част от стратегията му да се оневини. Все пак някои 
коментатори дискутират проблема за (не)способността на Кантовата етика да се противопостави ра-
дикално на Холокоста. Виж Silber, J. R. „Kant at Auschwitz”, in Proceedings of the Sixth International Kant Congress, 
eds. Gerhard Funke and Thomas M. Seebohm, Washington, D.C.: Center for Advanced Research in Phenomenology and 
University Press of America, 1991, pp. 177-211.
12  Kitcher, P. Moral Progress, New York: Oxford University Press, 2021.
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световна война, в която френското правителство му възлага важни дипло-
матически мисии, включително задачата да убеди американския президент 
в необходимостта да се намеси във войната. По това време Бергсон е може 
би най-известният мислител в света, а Удроу Уилсън, американският прези-
дент, е негов почитател. Мисията, изглежда, е била успешна, защото малко 
по-късно САЩ се включват във войната. По-важно обаче е друго. Фактични-
ят хоризонт, по отношение на който се определят обсегът и обстоятел-
ствата на валидност на моралните норми, е преобладаващо хоризонт на 
ограничени в обхвата си общности, борещи се за оцеляване и просперитет. 
Съответно превалиращата тенденция в моралните практики е това, което 
е добро за съответната общност, да се разглежда като добро по принцип и 
като хоризонт, по отношение на който се определят границите на валид-
ност на моралните норми. А какво е добро, се определя преобладаващо от ав-
торитета на традицията или на (харизматични) лидери на общността. 

5. Общност, индивиди, общности: две асиметрии

Решаващи за възможността за систематично зло са две асиметрии. Първо, 
като правило, една морална общност има приоритет спрямо отделните ин-
дивиди и групи в нея. Аморално е да успяваш за сметка на общността. Това 
е по-скоро тривиално. Но има някои по-интересни аспекти на асиметрията 
във взаимодействието между общност и индивид. Огромното мнозинство 
от хора не се чувстват способни да определят какво е добро и зло за общ-
ността си и са склонни нерефлективно, да не кажа сляпо, да следват тради-
цията или определени авторитети13. Ако традицията казва, че е позволено 
да убиваш (новородени) деца, защото преценяваш, че не можеш да се грижиш 
за тях, позволено е, така е. Ако традицията казва, че е позволено да трети-
раш жени и деца като своя собственост, позволено е, така е. Ако традиция-
та казва, че е нормално да имаш роби, нормално е, така е. Ако фюрерът или 
партията казва, че трябва да преследваш враговете на арийците или на ра-
ботниците, трябва да ги преследваш, така е. Бихме могли да предположим, 
че с подобряване на образованието бихме могли да избегнем съществуване-
то на морално инертна маса от хора, позволяваща геноциди и други форми на 
систематично зло. Ала нещата в исторически и съвременен план са по-слож-
ни и трудни. Образованието се подобрява в сравнение с миналото, но невина-
ги компенсира динамиката на социалната реалност, която става все по-ком-
плексна за схващане и преценяване от отделните индивиди. Възникването и 
развитието на все по-сложни социални структури и взаимодействия прави 
хората, колкото и да са образовани, силно зависими от мненията на авто-
ритети, от обясненията, предлагани от елити и контраелити. Щом Путин 
и елитът около него казват, че войната срещу Украйна е оправдана, тя за 
много руснаци е действително оправдана. Щом елитът на Републиканската 

13  Именно тази „слепота” на въображението и мисленето в условията на групово конструирана реалност 
може да бъде ужасяваща според Арент, защото е потенциална (банална) основа на форми на систематично 
зло – на баналността на злото. Без формирането, поддържането и постоянното развитие на институ-
ции на критично осмисляне на (социалната) реалност не може да има морален прогрес (това е основна теза 
на Филип Китчър във визираното по-горе негово изследване). 
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партия е скептичен относно глобалното затопляне, няма нужда да се „хва-
щаме на приказките” на учените за необходимостта от бързи и решителни 
действия.

Друг важен аспект е следният. С нарастването на общностите и комплекс-
ността на взаимодействията в тях, неизбежно се образуват с цел ефектив-
но структуриране и управление йерархии и елити – групи, за които има повече 
възможности, и такива, за които има по-ограничени възможности. Редът в 
общностния живот се определя от решаването на фундаментални задачи 
за общността като прехранване и боеспособност. Съобразно това в почти 
всички по-комплексни общества в историята от Античността до съвремен-
ността жените и децата са били с по-ограничени права, защото сравнително 
консенсусно се е приемало, че могат по-малко да допринесат за общността си 
в стопанско и военно отношение. Ала дали този консенсус не е бил в една или 
друга степен ирационален, т.е. почиващ на погрешни вярвания? Ако е така, 
тогава под претекст за защита на интересите на общността определени 
групи, например жените, систематично са били ограничавани от по-дейно 
участие в стопанския и културния живот въз основа на ирационални пред-
стави. Как е станало възможно това? Дали основно заради познавателни 
дефицити в общностите, или също поради това, че йерархичното струк-
туриране на взаимодействията в тях позволява на едни групи да разширят 
възможностите си за по-добър живот за сметка на други групи? Най-вероят-
но и по двете причини: баналността на познавателната ни ограниченост и 
тази на груповия егоизъм често са си подавали ръка. Всеки консенсус по това 
какво е добро за общността, постигнат в условия на ограничено познание 
и ограничен алтруизъм, неизбежно има ирационални аспекти, (потенциално) 
легитимиращи форми на систематично зло. Без йерархични структури и ели-
ти не може да има ефективни способи за сътрудничество в по-големи маща-
би, но механизмите, позволяващи кооперация, могат да бъдат овладявани за 
цели на лична или групова доминация. Тази често непрозрачна в границите и 
динамиката си „игра” на кооперация и доминация пронизва цялата история 
на социалните и моралните практики. 

Другата основна асиметрия е свързана с моралния приоритет на „моята” 
общност спрямо „другите” общности. Ако успехът на индивиди и групи за 
сметка на общността е неморален, то другояче стоят нещата с успеха на 
моята общност за сметка на други общности: той може не просто да не е 
зло, а може дори да се възприема като добро, както обичайно става в исто-
рията. Експанзия за сметка на други общности чрез война и колонизация се 
възприема като нормално състояние на нещата дори в цивилизована Европа 
дори през ХХ век, дори в либерални демокрации, камо ли преди това. Ключов 
момент в нормализацията на агресията спрямо други общности е разглежда-
нето им като субстанциално зло или просто като по-низши и излишни: евреи, 
буржоа, хомосексуални, роми и пр. Систематичното зло почива на страте-
гическа употреба на банални механизми на есенциализация на свойства и на 
категоризация на индивиди и общности като същностно по-висши и по-низ-
ши, достойни и паразитни. Оттук крачката е малка до това да се мисли, че 
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да се преследва и ликвидира злото, например „паразитни” или „девиантни” 
индивиди и общности, е оправдано, дори и да предизвиква психологически 
дискомфорт. Ако твоята общност, общността на фашистите, смята, че е 
нормално да се намери финално решение на проблема с паразитните общнос-
ти, тогава според описаната перверзна логика е нормално, не е ли? Кой си ти, 
обикновеният фашист, че да кажеш, че не е? А няма ли светът да стане по-до-
бър, ако се махнат паразити като капиталистите? Не е ли добро за живота 
като цяло да се унижават, смачкват, убиват въплъщенията на низшето, но-
сителите на злото? Тези (риторични) въпроси индикират, че практиките на 
систематично зло вървят ръка за ръка с възгледи, идентифициращи извори 
и форми на същностно превъзходство: превъзходство на мъже спрямо жени, 
бели спрямо черни, хетеросексуални спрямо хомосексуални, правилно религи-
озни спрямо неправилно религиозни, хора спрямо животни.

6. Морален прогрес и космополитна солидарност

Няколко бележки за бъдещето. Какво можем да направим, за да не допускаме 
или да ограничаваме форми на систематично зло? В историята вероятно 
няма специфична логика, каквато например се опитват да открият Хегел 
и Маркс, но има някои сравнително устойчиви общи тенденции. Ето две 
от тях. Първата е, че в хода на историята се създават нови, по-мащабни, 
по-сложни форми на сътрудничество, чрез което се образуват все по-големи 
като численост и мощ общности: етнически, религиозни, цивилизационни. 
Ако предположението за връзка между морални норми и комплексност на соци-
алните интеракции е вярно, тогава последната не може да расте устойчиво, 
без да се съпровожда от морален прогрес. Алтернативно решение за устой-
чивостта на непрекъснато усложняващи се структури и взаимодействия 
е анонимна власт на алгоритми, т.е. технологичен тоталитаризъм. Нада-
ли някой го предпочита. Втората тенденция е, че кооперацията в рамките 
на отделните национални или културни общности изпреварва тази между 
самите общности. Логично следствие от това са глобални проблеми и кон-
фликти, потенциално катастрофални в условията на ядрени и биологични 
оръжия, и на идващи технологии на основата на изкуствен интелект, кван-
тови компютри, нанотехнологии. Решение на този проблем е създаването на 
космополитна общност със силни международни институции, която да има 
приоритет при справянето с глобални проблеми спрямо отделните нацио-
нални, културни и религиозни общности. Тоест решението е приблизително 
да се конституира световен аналог на Европейския съюз. Това решение засега 
е по-скоро утопично, защото дискутираната по-горе асиметрия на морални-
те ангажименти продължава да определя отношенията между различните 
общности и с това хода на световното развитие. Днешните политически, 
икономически и технологични елити предпочитат да продължат досегашни-
те игри на постигане на надмощие. И навярно би било грешка да се смята, че 
това важи само за елитите на Русия и Китай. Проблемът за глобалното за-
топляне би бил вероятно не по-малко остър, дори и тези да ги нямаше. Морал-
ният прогрес трябва да се разгърне не само отвъд границите на отделните 
общности, но да обхване също и отношенията ни с природата и животните. 
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Нищо чудно бъдещите поколения консенсусно да разглеждат отношението 
ни към природата и животните от последните столетия като още една 
форма на систематично зло. Ала как би могъл да се случи този морален прог-
рес? Според Бергсон това не може да стане само по формално-рационален или 
рационално-инструментален начин. Необходима е цялостна промяна в отно-
шението ни към света. Според него такава промяна не може да стане без ре-
лигиозни и по-точно мистически гении14, които да ни отворят към по-висши, 
универсални форми на симпатия и любов. Ала дали това не е утопично? Може 
би по-скоро е. Но Бергсон сигурно е прав, че моралният прогрес, без който бих-
ме стигнали до катастрофа или технологичен тоталитаризъм, изисква не 
само формални, рационални и инструментални аргументи като тези на кан-
тианци и утилитаристи, без да подценяваме тяхното значение ни най-мал-
ко, а промяна в цялостната ни нагласа към света и живота, благоприятства-
ща космополитна солидарност. Ала как би могло да стане това?

14  Според Бергсон великите мистици също са гении, подобно на тези в изкуството и науката, само че в 
друга сфера – тази на религиозния опит.
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АВТОКЕФАЛНАТА СИСТЕМА 
И УПРАЖНЯВАНЕТО 
НА ХАЛКИДОНСКОТО 
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Солун, 28 май 2022 г.

В контекста на преосмислянето и задълбоченото изследване на църковните 
канонични въпроси Четвъртият вселенски събор в Халкидон (451 г.), в своя-
та библейска и есхатологична визия да събере в лоното на Църквата целия 
свят и цялото творение, разделя преди всичко евхаристийно – а не само ад-
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междууниверситетска докторантска програма „Сократ – Gratianus” (Па-
риж XI). Завършва богословие и право в Солунския Аристотелев универси-
тет, а магистратура и докторантура по богословие и право в Париж. От 
1997 г. е лектор в Юридическия факултет Jean Monnet на Университета 
Париж XI. Председател е на Европейския форум на православните богос-
ловски школи към Европейския университет (EFOST) и е член на Универси-
тетския център „Право и религиозни общности” към Юридическия факул-
тет на Университета Париж XI, както и на Изследователския институт 
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та на три континента (Европа, Азия и Африка) и е автор на 21 книги и на 
повече от 100 научни статии в гръцки и международни списания с исто-
рическо, богословско и религиоведско съдържание и с предмет на изслед-
ване каноничното право, които са преведени на 16 езика.
Бил е клирик на Гръцката църква, на Вселенската патриаршия и на Авто-
номната църква на Естония. През есента на 2021 г. е избран от Св. синод 
на Гръцката православна църква за митрополит на Перистери. Предста-
веният текст се публикува за първи път в Християнство и култура с раз-
решението на автора. 
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министративно – целия познат тогава свят на седем (7) отделни църковни 
територии в седем (7) отделни църковни юрисдикции. Целта е да допринесе 
за (а и да изпревари) християнизацията на народите и по-бързото развитие 
на местните църкви. Четвъртият вселенски събор всъщност описва една 
съществуваща тенденция и иска социално и институционално да използва 
инерцията на все по-засилващата се християнизация на познатия дотогава 
свят, така и разширяването на поместните църкви не само на територия-
та на Римската империя, но и извън нея.

1. Първо, във вътрешността на Римската империя съборът разпределя 
всички митрополитски области според съществуващата тогава митропо-
литска система (III–IV в.) към пет (5) древнопросияли патриаршески градове, 
като с изключващо действие оставя извън петте патриаршески църковни 
формирования възникналата, също съборно, точно 20 години преди това ав-
токефална църква на Кипър.

Все пак останала и седма част (7) от територията на тогавашния познат 
свят, извън границите на Римската империя. Тази територия била обширна, 
неопределена и неописана църковно и юрисдикционно. Динамиката на хрис-
тиянизацията на външните народи обаче изисквала евхаристийна организа-
ция и съборно регулиране за всичко, което възниквало там. Тази 7-а огромна 
територия на трите известни тогава континента, извън Римската импе-
рия, и на останалите неизвестни и неописани територии на земята по онова 
време се нуждаела от литургийна присъединеност към някой епископ по евха-
ристийно-богослужебни причини и по организационни църковни причини – към 
някой епископски събор, който да работи на територията на тази 7-а огром-
на църковна юрисдикция. С други думи, Четвъртият вселенски събор създава 
поместни териториални църкви в целия познат свят (ойкумена). Оттогава 
в църковноканонично отношение във вселената няма нищо друго освен – в 
един или друг смисъл – Църквата (Църквите). Остава обаче тази 7-а огромна 
църковна юрисдикция да бъде църковноканонично проучена.

Еклезио-„логично” тази 7-а територия трябвало да бъде предоставена на 
първия в пентархията на патриарсите, тоест на патриарха и папата на Рим. 
Той обаче ръководел каноничната система на пентархията със съответна-
та съгласуваща съборна роля, която това предполага, и по този начин е из-
ключен по дефиниция от поемането на такава несъразмерна отговорност. 
Другите три халкидонски патриаршии на Изток би било подходящо от гео-
графска гледна точка да поемат такава мисия поради близостта си до тези 
територии, но техните граници били несигурни, а и били разположени далеч 
от имперските центрове за вземане на решения, които биха спомогнали за 
изпълнението на подобна мисия. Халкидонската патриаршия от тези пет, 
която оставала, била тази на Константинопол, която институционално 
притежавала три основни характеристики: 1) отговаряла на всички условия 
за подобно възложение; 2) до този момент била развила огромна мисионерс-
ка активност за християнизирането на народите с несравними резултати в 
сравнение с останалите четири халкидонски патриаршии и 3) притежавала 
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териториална и политическа близост с императора, който, както станало 
ясно по-късно, в продължение на векове ще подкрепя осъществяването на 
мисия с подобен мащаб. В резултат на това 7-ата неизследвана територия 
е придадена на халкидонската Константинополска патриаршия, а нейният 
патриарх е определен за епископа, който трябва да се споменава при отслуж-
ване на божествената Евхаристия в тези земи. Именно в този контекст 
по-късно (в края на V век) той получава титлата „вселенски” (οικουμενικός), 
от която титла впоследствие Константинополската патриаршия започва 
да се нарича „Вселенска”, а не обратното. Понятието „οικουμενικός επίσκοπος” 
е тълкувателно предаване на 28-и канон на Четвъртия вселенски събор, кой-
то се отнася до поемането на юрисдикционна отговорност със съборната 
заповед на Вселенския събор за тази 7-а църковна територия. Това е съдър-
жанието на многообсъждания 28-и канон на Четвъртия вселенски събор в 
Халкидон. Следователно тази територия, известна на всички като „сред 
варвар(ск)ите (народи)” (εν τοις βαρβαρικοίς), е църковна територия и изобщо, 
ама изобщо не е територия на „диаспора” (sic!). Освен това двата истори-
чески вида „диаспора”, познати в широкия средиземноморски регион, били ев-
рейската диаспора и другата етническа диаспора, които не съответстват 
на постановеното в църковноканонично отношение от Халкидонския събор 
именно защото и двата вида „диаспори” предполагат методична връзка на 
един изключителен център с пространства извън този единствен център.

Център: Йерусалим / национална държава;  
пространство извън центъра: диаспора

Още от началото на XX век се проявява едно неусетно влияние от страна не 
само на библейското понятие за еврейската диаспора, но най-вече за нацио-
налните диаспори, тъй като паствата на поместните национални църкви 
„в диаспора” действали аналогично и оказвали влияние върху църковните съ-
бития, премествайки центъра на тежестта от халкидонската еклезиология 
към една „еклезиология”, приспособена и съответстваща на националната 
външна политика на всяка „православна” държава. Имитирайки национални 
практики и усвоявайки външен (нецърковен) културен манталитет, ние въ-
ведохме етнофилетистки методологии, довели до църковните безизходици, 
пред които сме изправени днес. И това е така, защото критериите на не-
малко поместни църкви при разглеждането на проблема за т.нар. „диаспора” 
са етнофилетистки, а не са халкидонски и еклезиологични. Но Халкидонският 
събор определи тази 7-а територия евхаристийно да бъде църковна терито-
рия с епископ епископа на Константинопол и с епископски събор около него, 
който да му помага при изпълнението на необходимите дела. 

Основната методологична грешка, правена през целия XX век, е, че земите 
„сред варварите” стават пространство на „диаспора” и това се превръща 
в църковен стереотип, докато на практика е съвсем ясно, че става дума за 
църковна територия. Аналогична грешка е да смятаме например църковната 
територия на Патриаршията на Рим като земи на „диаспора” (sic!), докато 
става дума за халкидонска патриаршеска територия. 
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Всъщност можем ли да определим като „място на диаспора” територията, 
определена от Вселенски събор като църква? Вследствие на това Вселенска-
та патриаршия, отговаряща за 7-ата църковна територия, но приемаща 
институционалната „диаспора”, релативизира – в първия случай – абсолют-
ната валидност на 28-и канон на Четвъртия вселенски събор, който днес 
оспорват почти всички, православни и инославни, напълно пренебрегвайки 
халкидонската църковноканонична реалност, която този канон отразява. 
Това оспорване придоби и институционален характер, което не трябваше 
да се случва поради факта, че на Светия и велик събор в Крит (2016 г.) „ди-
аспората” беше поставена за първи път като тема на официално съборно 
ниво от цялата Вселенска църква. Така диаспората беше представена като 
de facto църковна ситуация, като факт от изключително значение и пора-
ди това –първостепенен въпрос за Православната църква по целия свят. 
За първи път беше въведено съборно и официално едно понятие и една не-
съществуваща в Църквата „църковна” реалност, която халкидонската 
еклезиология преди векове изключи по определение, за да не съществува. Ос-
вен това каноничното предание на Църквата през първото хилядолетие не 
споменава никъде въпроса за „диаспората” не защото, както погрешно се 
твърди, такава не е имало – очевидно е съществувала – но защото канонич-
ната традиция я е изключила църковноканонически както като идея, така и 
като съборна реалност. 

Тези църковноканонични характеристики се появяват извън 6-те (5+1) цър-
ковни територии, в земите „сред варварите” (εν τοις βαρβαρικοίς). 

2. А сега нека разгледаме накратко какви църковноканонични характеристи-
ки се появяват във вътрешността на територията на халкидонската Пат-
риаршия на Константинопол. На първо място трябва да отбележим, че при 
всяко разглеждане на даден въпрос относно предоставянето на автокефа-
лия е важно да се вземе предвид една особена характеристика, която отлича-
ва тази патриаршия от останалите халкидонски патриаршески градове. А 
именно, че Константинополската патриаршия е единствената халкидонска 
патриаршия, която е предоставяла автокефалия на своята територия през 
последните пет века (XVI–XXI). Халкидонската Римска патриаршия истори-
чески предшества в получаването на молба за автокефалия. Тя получила та-
кава през XVI век от искащите автономия протестанти (срв. принципа cujus 
regio, ejus religio – „чиято е властта, негова е религията”, тоест „държавата 
следва религията на владетеля”), но категорично отказва да предостави 
църковни автономии, предизвиквайки разцепление в евхаристийното общу-
ване, и така провокира възникването в своите среди на протестантската 
„схизма”. 

Обратно на това, Константинополската патриаршия, за да запази един-
ството на Църквата и изправена пред лицето на опасността от етнофи-
летистки разкол, подобен на протестантския разкол на Запад, предоставя 
свои територии, „отрязва ги от тялото си”, тоест разделя територията, 
определена от Четвъртия вселенски събор, и удовлетворява молбите за 
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църковна автокефалия. И така от 1589 до 2019 г., през тези пет века, Вселен-
ската патриаршия доброволно отделя части от своята територия и ги пре-
доставя не на нации, а на народите, поискали автокефално съществуване в 
Църквата. 

В другите три халкидонски патриаршии на Изток такъв въпрос все още не 
е поставян, нито е възниквал. С други думи, само Вселенската патриаршия 
от всичките пет на съборната халкидонска пентархия изпълнява подобна 
кинонийна мисия както в рамките на своята патриаршеска територия (10 
автокефални и 2 автономни поместни църкви), така и извън нея, в простран-
ството на 7-ата църковна юрисдикция (автономна църква на Финландия). 
Така че всички десет новосъздадени автокефалии възникват само на тери-
торията на халкидонската Константинополска патриаршия и са църковен 
резултат изключително на нейната инициатива, а не на някаква уж съответ-
на общоправославна инициатива. 

И решаващият въпрос, който възниква в този момент, е: Константинопол-
ската патриаршия е създала тези автокефалии в своята територия като 
първа по ред (сред патриаршиите) или като имаща първоюрисдикционно 
право (πρωτοδικαιοδοσιακό δικαίωμα), тоест въз основа на каноничното право 
на първия да предоставя автокефален или автономен статут, както и чети-
рите други патриаршии имат или ще имат в бъдеще правото по собствена 
инициатива да създават църковни автокефалии на своя територия?

В областта на църковноканоничната практика, която Църквата следва, и в 
процеса на възникване на автокефалията, като изследовател лично аз разли-
чавам две положения:

 • От една страна, е положението, когато Вселенската патриаршия 
действа като първенствуваща по ред (πρώτος τῇ τάξει – първи по ред) и 
следователно тя предоставя всички възникнали църковни автокефа-
лии (през XVI–XX век), възникващи (2019 г.) и тези, които ще възникнат 
занапред (XXI век и след това), независимо към коя халкидонска патриар-
шия принадлежи териториално бъдещата автокефална църква, или

 • От друга страна, е положението, когато Константинополската 
патриаршия действа като халкидонска патриаршия изключител-
но на своя територия, като упражнява първоюрисдикционно право 
(πρωτοδικαιοδοσιακά) (10 автокефални и 2 автономни църкви) и предюрис-
дикционно право, когато става дума за премахната автокефалия, както 
е в случая с автокефалията на Църквата в Албания (1991 г.) и на авто-
номната Църква на Естония (1996 г.) или както се случва с появата на ав-
токефалия във вътрешната територия на преди това съществувала 
автокефална църква – но винаги в предюрисдикционната територия на 
Константинполската патриаршия, какъвто беше на ранен етап случа-
ят с автокефалната Църква на Украйна (2019 г.).
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Нека илюстрираме двата принципа: първоюрисдикционно право означава, че 
една халкидонска патриаршия предоставя църковна автокефалия в гео-цър-
ковните граници на своята канонична територия (както са всички десет ав-
токефални и две автономни църкви в периода XVI и XX век); а предюрисдикцион-
но право (προδικαιοδοσιακό δικαίωμα) означава, че една халкидонска патриаршия 
възстановява дадена автокефалия, която е преустановила действието си 
в миналото поради външни фактори (геополитически и др.), и поема инициа-
тивата да я възстанови в предишното ѝ състояние, без това да предполага, 
разбира се, ретроспективно канонично право за намеса във вътрешните 
дела на възстановената автокефална църква (виж примера с Църквата в Ал-
бания през 1991 г.). 

Анализирайки термина етимологично, предюрисдикционно означава, че всички 
автокефални църкви на халкидонската територия на Константинополската 
патриаршия, получили своята автокефалия от същата тази патриаршия, 
представляват предюрисдикционна нейна територия, докато същевремен-
но самата патриаршия няма никаква юрисдикция върху тях. С други думи, 
предюрисдикционното право на патриаршията не повдига юрисдикционни 
права върху автокефалните църкви, които са еманципирани в църковнока-
нонично отношение. Когато обаче възникне проблем както този, който се 
появи с Църквата на Албания (1967–1991 г.) или както се случи с Църквата в 
Украйна (1920–1940–1991–2009–2019 г.), някой трябва да поеме инициативата. 
Кой ще действа и как ще действа? Отговорът на въпроса кой ще действа е 
очевиден. Във втората част на въпроса бих казал, че (патриаршията) ще по-
еме инициативата не като първа по ред, но като упражняваща предюрисдик-
ционно право. Съвсем не е очевидно обаче как ще реагират другите поместни 
териториални църкви, когато този въпрос не е изяснен, така че ще възник-
нат смущения, които ще доведат до църковноканонични хетеротопии и 
църковни етнофилетистки противоречия като тези, които наблюдаваме в 
наши дни… 

Нека създадем една работна хипотеза, за да разберем какво означава 
предюрисдикционно право.

Ако през 1054 г. не се беше случило прекъсването на евхаристийното общение 
с Рим и днес имахме една нормална съборна пентархия, както е било през пър-
вото хилядолетие, кой щеше да има инициативата за църковното възстано-
вяване на Албания? Римският патриарх, като първи по ред, или Константино-
полският, като имащ предюрисдикционно право? Повечето, ако не и всички, 
отговарят на този въпрос, че естествено първият по ред има инициатива-
та… (нека тук подчертаем, че в лицето на Константинополския патриарх 
съществуват съвместно и двете църковноканонични характеристики и 
права). Следователно това е Рим! Но дали е така? Определено не! Константи-
нопол е този, който действа като носител на предюрисдикционното право в 
Албания. Следователно в Естония и в Албания Константинополският патри-
арх не действа като първи (πρώτος), но като имащ предюрисдикционно право, 
което му дава каноничното право на Църквата, тъй като споменатите об-
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ласти спадат към неговата халкидонска юрисдикция и са под негова пастирс-
ка отговорност според определението на Четвъртия вселенски събор в Хал-
кидон. От тази гледна точка Албания, както и Украйна, а също и Естония или 
Северна Македония днес представляват територия на Константинополска-
та патриаршия, определена ѝ от Четвъртия вселенски събор, и поради това 
именно тя, Константинополската патриаршия, която упражнява предюрис-
дикционно право върху тези земи, действа в съответствие с него. Докато 
съществува църковната автокефалия на поместните църкви, каквито са 
Църквата на Гърция, Църквата на Сърбия и Църквата на България и т.н., тя 
няма никакво право да се намесва в предоставената автокефалия. Но кога-
то автокефалията бъде премахната поради някакви външни причини (както 
беше в Албания) или геополитически възниква нова църковна единица (Украй-
на), или съществува неуреденост в общението (Сев. Македония), то тя има 
всяко църковноканонично право да действа като притежаваща абсолютно 
предюрисдикционно право, а не като първа по ред (сред патриаршиите), без 
да може обаче, упражнявайки това право, да премахва автокефалията. 

Служението на първия е изключително съборно и никога еднолично или едно-
актово (тоест да действа като съборен първи без другите съборни първи), 
както вече знаем от древната Църква и 34-то апостолско правило, както и 
от всички нейни съборни пряви оттогава до последния Свят и велик събор на 
Крит (2016 г.). Защото първият между равни1 според църковноканоничното 
предание е съборен първи и следователно трябва – ако иска да действа така 
(виж съборното решение на Светия и велик събор в Крит за автономията), 
да свиква Всеправославен събор за един такъв акт или подобен на него, какво-
то е предоставянето на автокефалия. Докато в случаите, когато се упраж-
нява предюрисдикционното право, не се предвижда изобщо свикването на 
такъв събор, доколкото това е вътрешно дело в рамките на халкидонската 
територия на халкидонската патриаршия.

Ще предложа още една работна хипотеза, за да разберем напълно Украинския 
църковен въпрос в светлината на предюрисдикционното право на Констан-
тинополската патриаршия. Нека допуснем, че Тесалия става независима дър-
жава и гражданите на тази „държава”, тесалийците, поискат автокефалия. 
Кой ще бъде компетентен да я предостави: Атина или Константинопол? 
Отговорът изглежда на пръв поглед лесен и прост и вероятно – очевиден: 
разбира се, че Гърция, след като Тесалия (1882 г.) е била църковна епархия на 
автокефалната църква на Гърция. Но! Константинополската патриаршия 
ще предостави автокефалията не защото е първенствуваща (първа по ред, 
πρώτος τῇ τάξει), но защото Тесалия веднага след обявяването си за независи-
ма „държава” първоначално е предюрисдикционна територия, а после попа-
да в категорията на първоюрисдикционната територия и се възвръща към 
предишната халкидонска юрисдикция на Константинополската патриар-
шия, поради което тя е тази, която ѝ дава автокефалия! Въз основа на но-
1  Рrimus inter pares (в рамките на една автокефална църква) или по-точно, за нашия случай, съборният 
първи между съборните първи (primus inter primos [protos inter protoi]) в рамките на съборната пентархия 
или, както е в наши дни, на съборната декапентархия, т.е. петнадесет първи. Б.пр.
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вите автокефалии от XVI век и нататък, от момента, когато една област 
стане независима държава, тя има правото да поиска църковна автокефа-
лия. От момента на подаването на молбата за автокефалия автоматич-
но се задейства онази патриаршия, която има предюрисдикционно право 
(προδικαιοδοσιακό δικαίωμα) върху тази териториална област. По този начин 
предюрисдикционното право на Константинополската патриаршия в „Теса-
лия” или в пресния случай с Украйна е това, което ѝ дава правото на изключи-
телна инициатива да задейства впоследствие първоюрисдикционното право 
(πρωτοδικαιοδοσιακό δικαίωμα) и да предостави сама по себе си (αυτό μόνο του) 
автокефалия. От тази гледна точка Вселенската патриаршия пое правилно 
инициативата и първоюрисдикционно предостави църковна автокефалия на 
Украйна (2019 г.) и следователно всички тези църковни спорове, възникнали 
след 2019 г., са излишни.

На това място нека също отбележим, че никоя автокефална църква не може 
да предоставя автокефалия в рамките на определената ѝ църковноканонич-
на територия. Това е разликата между халкидонските патриаршески градове 
на Четвъртия вселенски събор и нововъзникналите автокефални поместни 
църкви. Например Църквата на Кипър или Църквата на Гърция, или автоке-
фалната патриаршеска Църква на Сърбия, или съответно на Русия не могат 
да фрагментират своята територия и да „предоставят” (sic!) автокефалия, 
а още по-малко извън своята територия. Ако има молба за автокефалия, дори 
ако причините са геополитически, тогава се задейства имащият предюрис-
дикционното право, а не съществувалата преди това там автокефална 
патриаршеска църква. 

Послепис

Като богослови ние носим безусловна отговорност за думите, които изрича-
ме. Не можем да казваме „диаспора” през ХХ и ХХI век, когато Църквата през ве-
ковете не го е казвала. От епохата на съборите и канонотворчеството през 
първото хилядолетие до нас не е достигнал термин „църковна диаспора”. И 
трябва да отбележим това, за да не изкривяваме нищо от онова, което сме 
приели съборно. Такова понятие и реалност не е съществувало през векове-
те и не може да съществува в църковноканонично отношение.

Църквата през вековете е действала в целия свят като съществуваща в 
своята цялост „Църква(и)”.

В заключение:

1) Смятам, че Вселенската патриаршия, постъпвайки в съответствие с 
църковните канони правилно, уместно и успешно, е действала не като пър-
венствуваща (първа по ред), въпреки че беше представено по този начин и 
така възникнаха етнофилетистки противоречия, но като имаща предюрис-
дикционно право (в случая с Албания) и впоследствие за днешните проблеми, 
като упражняваща първоюрисдикционно право (в случая с Украйна, Сев. Маке-
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дония, а после може би и Молдова) на своята халкидонска патриаршеска те-
ритория.

2) От този различен и тенденциозно предлаган подход се обуславят различи-
ята и укорителното отношение по въпроса за предоставянето на автоке-
фалия на Украйна от страна на Вселенската патриаршия и колебливото 
признаване на автокефалията от страна на някои православни поместни 
църкви.

3) Не е необходимо Константинополската патриаршия да действа в своята 
халкидонска територия като „първа по ред”, тоест като Вселенска патри-
аршия, но действа въз основа на църковноканоничното право, което ѝ при-
надлежи изключително като на халкидонска древнопросияла патриаршия и 
което се разделя на първоюрисдикционно право за предоставяне на автокефа-
лия и на предюрисдикционно право за възстановяване на някоя недействаща 
предоставена автокефалия (Албания) или за предоставяне на автокефалия 
на територията на новообразувана държава, която територия до предос-
тавянето на нова автокефалия е била канонична територия на някоя друга 
автокефална поместна църква (Украйна и Сев. Македония).

4) Затова поради всички горепосочени причини и поради много други, които 
не се изброяват тук, ще трябва да се свика още един, Втори по ред Свят и 
велик събор на Крит, този път с една-единствена тема, а именно автокефа-
лията, по примера на Първо-втория събор (859 и 861 г.) в Константинопол, за 
да бъдат разрешени всички възникнали църковноканонични проблеми в тях-
ната цялост.

Превод от гръцки: Златина Иванова
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Слава Янакиева

ТЯЛОТО – В ПЛЪТ И В СЕНКИ
… че кога сме галили с любов своето  

тяло или сме му се радвали сетивно?!  
То само през другия се актуализира  

като радост и обич.

Обичайно казваме, че тялото се променя, увяхва, изчезва – във всеки случай се 
променя във времето до неузнаваемост. А човекът, личността или, популяр-
но казано, „душата” остава същата. И това е аргумент в полза на констант-
ността на чувствата, утеха за загубата. Но на мен ми се струва че този 
приложен платонизъм, превърнал се в общо място, в труизъм – опростява 
непозволено света на опита ни. Тялото наистина старее, променя се на вид 
и изтлява – различно ли обаче става то от онова любимо някога тяло? Да 
отговорим с да, би означавало да допуснем, че тялото е сборът от своите 
материални съставки, които, поглъщани от жизнената ентропия, охлаждат 
чувствата и просто бавно и неумолимо се превръщат в рудиментарните си 
химически съставки. Означава също, че „душата”, личният психологически об-
лик, разумната страна на човека е радикално отделена от тази купчина моле-
кули и съдържа някаква константност, която може да се обича, мрази и т.н., 
с известно отстранение от нейния носител – тялото. 

На мен обаче ми се струва очевидно, че нещата са – ако не точно противопо-
ложни, то поне значително по-проблематични и подлежащи на дебат. Струва 

Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията ѝ са в областта на религи-
озното кино и медиите, както и средновековния театър и празничната кул-
тура. Публикувала е множество статии по тези теми в различни научни из-
дания. Автор е на монографията Християнското кино: Топици на сакралното 
в кинематографията (2020). Понастоящем чете лекционни курсове в бака-
лавърските програми на специалност „Културология” в СУ „Св. Климент Ох-
ридски” и „Сценография” в НХА. Член е на Института по средновековна фи-
лософия и култура. Съавтор е на две антологии по средновековна визуална 
култура. Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи 
могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски Източните отци от IV 
век и Византийските отци от V–VIII век, а също капиталният труд на Ернст 
Канторовиц Двете тела на краля (Изследване на средновековното политичес-
ко богословие), както и Битието като общение на митр. Иоан Зизиулас.
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ми се, че точно тялото е това, което не се променя, бидейки вместилище на 
динамичната „душа”. Не тялото в неговите естетични или здравословни па-
раметри, а личното тяло. Тялото на любимия или любимата, тялото на май-
ката или на бащата, на детето. Нещо повече, личната връзка е немислима 
без тялото, без неговата наличност. Паметта за неговата пространстве-
на наличност, за допира му, за движенията му, за неговата мекост или твър-
дост, за всичко, което сетивата регистрират, е онова, без което личното 
общение е немислимо. Куртоазната култура познава фигурите на страстни 
епистоларни връзки, на рицари, запленени от портрети, и дами, жадуващи за 
оскъден знак, но всичко това е все пак литература. И с неговото отричане 
не искам да кажа, че без телесното е невъзможна ментална, верова или све-
тогледна близост. Напротив. Не просто е възможна, но и това е двигате-
лят на всеобщото издигане на авторитети, на трупане на интелектуална 
традиция. Такава близост може да бъде много могъща, да повежда хиляди, да 
трае векове. Но подобна близост не е лична. И не може да бъде без тялото. 
Неговата близост, наличност, неговите очертания и неговата насоченост 
и общност с другите тела единствено прави възможна и общността на лич-
ностите с всичките им несигурни и неуловими параметри. Излизането от 
пещерата на сенките.

Киното като изкуство на сенките, на неуловимото и неосезаемото, може би 
точно поради този свой дефицит още от зората си има силна тяга към те-
лесното и неговата достоверна репрезентация. Търси начини да компенсира 
своята сетивна немощ с визия, звук и монтаж. Намира свой език и свои теми, 
с които да обгърне непостижимата плътност на телесността. Оптическа-
та близост, нахалното вглеждане на окото на камерата в детайли, невидими 
за физиологичното око, надничането от ъгли, невъзможни за човешкото зре-
ние, се опитват да изнамерят заместител на същинската интимност на те-
лесното. В тази тяга към репрезентацията на интимното киното най-чес-
то посяга към метафората: златист прах (радиоактивен, след избухването 
на чувството/атомната бомба?) се стеле по телата на любовниците от 
„Хирошима, моя любов”1, елени тичат в гората на „За тялото и душата” на 
Илдико Еньеди и сприхаво доближават телата си. Киносредствата за преда-
ване на интимната телесност могат да бъдат и по-елементарни: близки и 
свръхблизки планове на докосване, звуци, паузи… Интимността на телесно-
то присъствие не е обезателно свързана с любовната интимност, но като 
че ли е особено красноречива в нея. 

И все пак как така телата се оказват константното в интимността при ця-
лата си очевидна материална ущърбност и нестабилност, при проследимата 
промяна в плътта? Нека си представим за целта – не любовно-еротичното до-
косване на телата, а докосването на родителя или на детето, там, където 
всяко естетическо е снето в пределната родствена близост. Между тялото 
на родителя и това на детето почти не присъства онзи така категоричен 

1  Resnais, Alain, Hiroshima Mon Amour / Хирошима, моя любов (Cocinor et al., 1959). <http://www.imdb.com/title/
tt0052893/> [accessed 22 September 2015].
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прорез в плътта, който прави възможна всяка идентификация на отделното 
тяло; родното е почти изличаващо в буквалния смисъл на думата. И все пак 
другост на телата има, защото аз докосвам другото тяло и изпитвам него-
вата топлина върху ръката си, усещайки го под нея. Тази двойственост на усе-
щането, за която пишат първо Хусерл, а после Мерло-Понти (двойствеността 
на материята на усещаното тяло и усещането на усещащото тяло) обаче – 
точно при такава пределна близост на телата, изглежда, изчезва. Може би не 
съвсем, но аз преставам да се интересувам от усещането на ръката ми върху 
тялото на родния и сетивата ми се съсредоточават върху моето усещане, а 
не върху усещаното тяло на моето дете, баща и т.н. Също както преставам 
да усещам физическите качества на неговото тяло, когато то ме докосва, а 
само усещам докосването върху моето тяло. Парадоксално, с родността на 
тялото хиазмът (реципрочността) на докосването изчезва и се превръща в 
нещо като взаимна актуализация на любовта в тяло. И обратно, чуждостта 
на тялото предполага комплексността на усложнената сетивност, при която 
моята ръка изпитва физическите свойства на чуждото тяло, докато го усеща, 
като в същото време аз усещам чуждия допир с всичките му обективни мате-
риални характеристики. От трета страна, единението с родното тяло няма 
нищо общо с неразрешимия сетивен кръг на усещанията на едната ми ръка 
върху другата, обсъждан многократно от феноменолозите на телесното. 

Липсата на интерес от страна на моята ръка към физиологичните особе-
ности на „родното” тяло и специфичният акцент върху моето собстве-
но преживяване на неговото докосване резултира в своеобразно двоене на 
телата. Тялото като тялото на този друг пред мен и тялото му като роден. 
Родното тяло остава също така категорично друго, но вече е загубило свои-
те физиологични особености. Допирът му се преживява константно. Тялото 
на майка ми е едно и също тяло, независимо дали тя е голямата жена, изви-
сяваща се над мен в детството ми, свежа и жизнена, или немощното, измъ-
чено, изтерзано тяло на умираща ми майка. Неговата константност за мен 
е валидна за всяко сетиво, но особено осезаема при допир. Докосвайки това 
отиващо си тяло, аз се опитвам да го задържа в пространството за себе си. 
И да задържа себе си като докосвана от това тяло. Защото с неговото из-
тляване ще изчезне и моето докосвано от него, константно тяло, за което 
съм сигурна, че е едно и също от раждането ми до този момент. Ще загубя не 
само майка си в тялото ѝ, но и своето тяло за нея. 

* * *

Интимната близост на телата, проблематизирана многократно, като че ли 
измества душевната близост на християнската епоха, изземайки нейните 
функции като единствено налична и единствено сетивно-познаваема, което 
е и единственото възможно познаване изобщо – в другост и идентичност 
едновременно. Тази втораченост в плътта може да е чужда на традицион-
ната християнска онтология, но тя не е безоснователна. И основанието за 
нея може да се открие именно в радикалната въплътеност на християнския 
свят, а не преди или след него. 
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И не е никак случаен, нито самоцелно провокативен фактът, че поканен да 
говори на конференция за „тялото”, Жан-Люк Нанси изнася своя текст „За ду-
шата”. Използвам този текст единствено за да се оттласна от привичната 
бинарност на душата и тялото (всъщност троичност, за която Нанси го-
вори по-сетне, дух-душа-тяло). Когато говори за душата, Нанси постепенно 
изсветлява образа на нещо неотделимо от тялото, което обхожда словесно, 
определяйки ту като „тялото вън от себе си”, „това друго, което е тялото 
за себе си и в себе си, според самата си структура”, за „отношението на тя-
лото със самото себе си”, което е „отношение на вън – битие вън”.2 Душата 
е „това вън на тялото… което е тялото за самото себе си”.3 То начева от 
традиционната християнска иконография за изхода на душата от тялото 
под формата на малко тяло – на малък ангел или човек. И настоява, че тя не е 
интериорна на тялото. 

Нещо подобно виждаме във филма на Елдико Еньеди „За душата и тялото” 
(2017)4, където със самото начало ставаме свидетели на грациозния и пър-
вично непринуден бяг на два елена – мъжки и женски – в сънната зимна гора. 
Гората се оказва наистина сънна (не само визуално-естетически), защото 
двама души едновременно я сънуват и се срещат помежду си в своите „дру-
ги” тела. Тези други тела са красиви, жизнени, естествено положени в своя-
та среда; те тичат, спират да пият вода или ровят за трева под снега. До-
ближават се едно до друго, допират муцуните си, издават звуци, излъчват 
пара – въобще правят всичко, което се очаква от природата им. Правят го 
по природному автентично. За разлика от тях телата на сънуващите ги са 
притеснителни, неудобни, ущърбни по различни начини. В будната действи-
телност той (Ендре) е директор на столична кланица – мъж в края на зрели-
те си години, с парализирана ръка, живеещ сам и трудно заради недъга си. Тя 
(Мария) страда от някаква лека форма на аутизъм и цялата ѝ елфическа прив-
лекателност подчертава още повече непосилното за нея вписване в каква-
то и да било човешка група. Невъзможни влюбени, кръжащи в будния живот 
един около друг в опит да се срещнат, сред кръв и животински части. Дока-
то недъгът на мъжа е очевиден и буквален, дефицитите на жената (по-ско-
ро момичето) не са непосредствено видими. Нейната затвореност за външ-
ното може да бъде проследена по болезнената ѝ реакция на досег, на допир. 
Тя бива завладяна от чувство за безпокойство при всяка телесна близост и 
избягва подобни ситуации. Необяснимата тяга на тези двамата може да има 
само едно разрешение – да престанат да бъдат затворени в себе си тела. Да 
се открият за досег. Да се превърнат в същинските си тела – открити един 
за друг, готови да се докоснат и се усетят. Това разтваряне на телата им 
става постепенно. Той бавно се отърсва от притеснението за стареещото 
си деформирано тяло. Тя методично надмогва себе си, трансцендира своята 
затвореност, следвайки съветите на своя психолог: „Виж... Не знам какво да 
кажа. Това е като всичко друго. Наблюдаваш. Упражняваш се. Опитай това 
2  Нанси, Жан-Люк, Корпус, прев. Боян Манчев, София, ЛИК, 2003, с. 111.
3  Нанси, цит. съч., с. 115.
4  Enyedi, Ildikó, Teströl És Lélekröl / За душата и тялото, 2018 <http://www.imdb.com/title/tt5607714/> [accessed 
16 March 2018].
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например. Затвори очи, сложи си ръката върху лицето си и го погали нежно. 
Така. Опитай се да докоснеш всякакви... Друго, което може да помогне, е музи-
ката. И тя има стимулиращ ефект”. Тя „тренира” по всякакви – често комич-
ни, начини, но решаващият момент настъпва едва с желанието за смърт, с 
любовта до смърт, с опита, пронизвайки своето тяло, да го превърне в маса 
(по Нанси) и без малко успява. Заслужава си да помислим за този акт. Мария 
си купува диск със „стимулираща музика” (всъщност сантиментален британ-
ски фолк5), чийто поетически наратив описва невъзможна и трагична любов. 
Думи и изрази, които посягат на целостта на тялото: cut out my tongue, I’m 
broken. Целта на музиката е да стимулира сетивното. Сетивният Bildung за-
вършва с крах. Тя е отхвърлена. С болезнено перфекционистка последовател-
ност Мария приготвя ваната си, доближава плейъра, взима подходящия чук 
за месо, чупи стъклото на вратата си и внимателно оставя парче от него 
на перваза на ваната, бавно събува сандалите си, прилежно подредени, ляга 
във ваната и (ние виждаме само лишеното ѝ от емоционалност бяло лице) 
срязва по дължина вената си, от която (свръхблизък план) на тласъци изви-
ра ярка кръв – също както обилната кръв на заколените и бързо разфасовани 
животни от кланицата. Откриването на нейното тяло се случва по този ра-
дикален начин почти на границата на неговото превръщане от тяло в маса, 
пронизано като пределен допир. С извиращата кръв се овъншнява и тялото ѝ 
и – поради случаен „дефект” на съдбата (плейърът изведнъж се разваля и те-
лефонът иззвънява) – тя бива спасена от закономерно следващата Liebestod – 
любовна смърт.6 

Сексуалната сцена в развръзката е лишена от „влагата” на стандартното 
изобразяване на горещите моменти. Двете ущърбни тела едва начеват да 
се докосват, да се усещат. В тяхното ритмично движение няма нищо чувст-
вено, но има споделеност на пространство. Няма сенсуалност, но има сетив-
ност. Червената струя кръв от вената, която е разкъсала затвореността 
на тялото по-рано, се дублира в комичен план, когато на сутринта Мария 
срязва домат, за да помогне на Ендре, и го опръсква с червения му сок. 

Мария и Ендре за първи път не се срещат в съня си – става ясно тази същата 
сутрин. Техните сънни съвършени природни тела престават да се явяват 
както досега. Със сетивната отвореност и близост на будните тела, изг-
лежда, е постигнат телосът. Душата. Нанси цитира, интерпретира и тран-
сформира Аристотел. „Душата – казва той – е първата ентелехия на едно ор-
ганизирано природно тяло. Ентелехия означава завършено по отношение на 
целта си (telos) битие. Ентелехията е напълно завършеното битие на нещо. 
… Душата като ентелехия на тялото, това означава това тяло и това тяло 
е този тук. Няма тяло освен на този тук... Душата е фактът, че съществува 
тяло, тоест, че съществува протяжност и изложеност (екс-позиция) В та-
къв случай то е предложено, представено отворено на външното. Едно тяло 

5  Marling, Laura, What He Wrote, 2010.
6  Впрочем темата за изпълнение на любовта в смъртта не е чужда на Елдико Еньеди. Тя е лайтмотив в 
милениумния ѝ филм „Тамаш и Юли”. Enyedi, Ildikó, Tamás És Juli (Eurofilm Stúdió, Haut et Court, Magyar Televízió 
Fiatal Müvészek Stúdiója (MTV-FMS), 1997).
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докосва външното, но в същото време (и това е нещо повече от съотноше-
ние, това е съ-принадлежност) то се докосва като нещо външно. Едно тяло 
достига до себе си като външност… Душата е битието вън на едно тяло и 
именно в това битие вън то има своето вътре.” 7

* * *

Телесността в най-буквалния ѝ пространствен смисъл е особено близка на 
т.нар. „визуален театър”. Клитемнестра в спектакъла „Орестия”8 на Ромео 
Кастелучи е жена с извънредно обемни форми, тя е „могъщата”, нейният съп-
руг, който е подмамен и умъртвен от нея, е маломерен (актьор със синдром 
на Даун), а Орест и Пилад – видимо страдащи от анорексия – представят 
своята персонажна неспособност да изпълнят съдбоносния си дълг. Подобно 
решение щеше да е твърде буквалистична визуална интерпретация на Есхи-
ловата трагедия, ако не беше съпроводено с доста по-умели режисьорски за-
мисли и решения, които обаче нямат място тук. И всъщност този пример е 
само подходящо въвеждане към боравенето с ексесивната телесност, която 
в своята плътност се превръща в знак за обратното. Телесността, лишена 
от най-осезаемото си значение. Подобен излишък на плът прекрачва преде-
лите на мистериозното в работите на съвременния мексикански режисьор 
Карлос Рейгадас. Във филма му „Япония”9 например централният персонаж – 
суициден художник, намерил приют в къщата на бедна старица – преживява 
своеобразно телесно откровение, споделяйки леглото на старата индианка 
Асунсион (името означава буквално Възнесение), която покорно отдава свое-
то тяло в логиката на тоталната щедрост и несъпротива. С този центра-
лен и нееднозначен акт Рейгадас препраща към друг един филм, добил сигурно 
място в каноните на изкуството – филма „Жертвоприношение”10 на него-
вия „учител” в киното Андрей Тарковски. Апокалиптичното напрежение за 
протагониста Александър от „Жертвоприношение” се разрешава – за всич-
ки негови любими, а може би за целия свят – чрез милосърдното приемане на 
неговото тяло от Мария, домашната прислужница, живееща в отдалечена 
сънна къща. Телата им загубват своето тегло и политат, ефирно онагле-
дявайки своята материална двусмисленост. Но Рейгадас, както вече стана 
дума, не лишава от плътност плътта на героите си. Напротив, те са тела, 
редоположени с всичко веществено около тях, с неартикулираната плът 
на природата, на която напомнят в деформираните си очертания. Те имат 
пори, окосмени са, потят се, капилярите им напират към зрителното поле. 
Тези тела не просто се допират – те обменят своите телесни течности и 
сливайки се в своеобразна карнална перихореза, радикално отместват онова, 
което сме свикнали да наричаме лично. Те имат социален статус, имат мило-

7  Ако е необходимо да се даде едно общо определение за всяка душа, то тя е първата действеност на 
едно естествено ор ганизирано тяло. Аристотел, За Душата, прев. Марко Марков, София, Наука и изкуст-
во, 1979, 412b, с. 54. Нанси, цит. съч. с. 114-15.
8  Orestea (una commedia organica?), 1995/2016 https://www.societas.es/opera/orestea-una-commedia-organica/
9  Reygadas, Carlos, Japón / Япония (No Dream Cinema, Mantarraya Producciones, Hubert Bals Fund, 2003).
10  Tarkovsky, Andrei, Offret / Жертвоприношение (Svenska Filminstitutet (SFI), Argos Films, Film Four International, 
1986).
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сърдие, могат да се саморазкъсват и да възкресяват, неотделими от своята 
среда. Рейгадас „се интересува от ситуации, в които плътта е подложена на 
максимално излагане и е разсечена, разпукана в своя непреодолим телесен ас-
пект”11. Употребата ѝ е почти ритуална, почти религиозна. Вероятно един-
ственият му филм, който не експлоатира телесността по такъв експлици-
тен начин, е „Тиха светлина”12. В него той превръща възкресната парадигма 
на класическия филм на Карл-Теодор Драйер „Словото”13 във визуална притча, 
разгърната от сътворение до ентропичен мрак. Възкресението както при 
Рейгадас, така и в първообразната творба е същинско телесно възкресение. 

Всъщност филмът на Драйер съвсем не е изненадващ за публиката. Той е екра-
низация на популярната за времето си едноимена пиеса на лутеранския свеще-
ник Кай Мунк. „Словото” е разказ за живота на ютландска фермерска фамилия 
от началото на ХХ в. Старият Борген е „патриархът” на семейството. Там 
са тримата му синове, Микел, Йоханес и Андерс, снаха му Ингер и двете му не-
връстни внучки Марен и Ингер. Йоханес е това, което сприхаво бихме нарекли 
луд, душевно болен. Той се преживява като живия Христос и говори най-вече 
с евангелски думи. Микел е агностикът – другата грижа на дълбоко религиоз-
ния Борген. Утешение за всички е снахата, която носи ясни белези на специ-
ално благословение: тя е мила, внимателна, сърдечна, готова да съчувства и 
да помага. Очаква дете и старият Борген се надява да добие наследник (мом-
че). Най-малкият брат е влюбен в Анне, дъщерята на шивача от съседното 
село, който обаче е старейшина на малобройна радикална секта. Боргенови 
пък са класически лутерани. В очите на шивача Петерсен те са отстъпници и 
бракът на дъщеря му с младия Андерс изглежда трудно осъществим. Това за-
труднение заедно с болестта на Йоханес и агностицизма на Микел обещават 
житейски драматизъм с религиозен привкус и всъщност е точно така – до мо-
мента, когато с раждането на детето на Ингер възниква сериозен проблем. 

Религиозната тревожност и религиозният дискурс преобладават на словес-
но ниво в този филм. Дядото Мортен Борген преживява криза на вярата – не-
говата религия има определени старозаветни нюанси: просперитетът на 
семейството е знак за неговата благословеност. Щом всичко е наред, значи 
молитвите ни се чуват. Вярата на Боргенови е жизнеутвърждаваща и дина-
мична. Тази вяра бива проблематизирана от Петер Петерсен, който вижда в 
нея езически дух, вижда осветскостяване и недостиг както на аскеза, така 
и на харизма. Същински дресирана социална религиозност демонстрира но-
вият лутерански пастор, който се включва в сюжета до голяма степен фор-
мално. Функцията му е дискурсивна: той е нужният словесен съперник на ле-
каря, говорител на светския позитивизъм и материализма на медицинската 
професия. Тези двамата беседват за природния закон и чудото. За невъзмож-
ността на библейското чудо в съвремието и материалното чудо на медици-

11  De Luca, Tiago, ‘Carnal Spirituality: The Films of Carlos Reygadas’, Senses of Cinema, Feature Articles, July.55 (2010) 
<http://sensesofcinema.com/2010/feature-articles/carnal-spirituality-the-films-of-carlos-reygadas-2/> [accessed 28 
October 2014].
12  Reygadas, Carlos, Stellet Licht / Тиха Светлина (Mantarraya Producciones, No Dream Cinema, Bac Films, 2007).
13  Dreyer, Carl Theodor, Ordet / Словото (Palladium Film, 1955).
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ната. Никой от изброените не успява да удържи докрай своята светогледна 
позиция. Мортен Борген (отишъл да иска ръката на Анне за сина си) избухва 
срещу поучливото религиозно високомерие на Петерсон, който не остава 
длъжен. Пасторът отстъпва от вярата в чудесата, а „изкуството” на лека-
ря се оказва нетрайно. Всичките герои се молят, спорят, надяват се, биват 
съкрушени в надеждите си, отново се надяват и отново надеждите им се 
оказват напразни. Йоханес пък е, така да се каже, само слово. Неговата фигура 
пребивава предимно в извънкадровото пространство и се появява спорадич-
но. Той дори не изрича с естествен глас библейските слова на репликите си, 
а ги напява по един неестествен начин – между църковен речитатив и онзи 
особен дефицит на интонационно богатство, срещан при някои психически 
заболявания. След мъчително раждане детето на Ингер е жертвано, защото 
и нейният живот е в опасност. Нейното страдащо тяло (макар и покрито) 
е безпощадно изложено на окото на камерата. Стоновете ѝ се смесват със 
зловещия звук от разрязването на новороденото. Детето е мъртво, но поне 
Ингер е спасена. Разказаното дотук може да се стори на някого твърде теат-
рално, твърде бъбриво и направо банално. Само че от самото начало на фил-
ма думите и действието сякаш плавно се разбягват с визуалните движения. 
Почти целият сюжет, с много малки изключения, се разгръща интериорно. 
И въпреки това ние не можем да се ориентираме добре в топографията на 
помещенията, защото камерата не следва стандартния синтаксис на кино-
езика. Окото на камерата следи героите, спонтанно прехвърляйки внимание-
то си от един на друг, от една посока на движение към друга, изпуска извън 
зрителното поле говорещите, а „подгонва” случайно появили се в помеще-
нието фигури. Това несъответствие между слово и визия има своя апогей в 
сцената, когато (детето вече е загубено, но майката е жива) малката Марен 
се доближава до чичо си Йоханес, за да получи уверение, че той ще възкреси 
майка ѝ, когато тя умре (нещо, в което той е сигурен). Той е седнал в центъра 
на гостната и „пише” с тръст нещо по земята14. След аналитичен монтажен 
скок двамата с детето попадат рамкирани в „американски план”15. Детето е 
добре осветено, Йоханес от самото начало се движи в сянка. Камерата полека 
започва да обикаля в кръг около тях, едновременно с това извършвайки па-
норамно движение в обратната посока, като с това запазва перспективата 
на лицата. Противоположното движение, което Драйер експериментира и в 
по-ранни свои работи, създава чувство за особена мистериозност на атмос-
ферата, но в добавка към тази странна визуална манипулация – самата стая 
се завърта. Разбира се, не стаята се върти, а подът под двойно композира-
ните фигури. И така, запазвайки ракурса, тяхната странна жива скулптура 
изминава почти пълна окръжност в пространството. Ето диалога им:

– Чичо, мама скоро ли ще умре? / – Това ли искаш, дете? / – Да, защото 
тогава ти ще я върнеш отново към живота, нали? / – Това вероятно 
няма да стане. / – Защо? / – Има такива, които няма да ми позволят. / – 
Тогава какво ще стане с мама? / – Майка ти ще отиде на небето. / – Но 

14  Иоан. 8:6-8.
15  Двоен портрет в средно близък план. За ритъма на снимане и монтажната логика на филма по-подроб-
но, вж. Bordwell, David, The Films of Carl-Theodor Dreyer (University of California Press, 1981), 155ff.
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това не ми харесва. / – Дете, не знаеш какво означава да имаш майка 
на небето. / – По-добре ли е, отколкото да е до теб, тук, на земята? 
/ – Това трябва да разберете сами. / – Каква глупост! Ако имаме непри-
ятности, няма да имаме майка, която да се погрижи за нас. / – С деца, чи-
ято майка е на небето, не се случват неприятности. Когато майка ви 
умре, винаги ще е с вас. / – По същия начин, както когато е била жива? 
/ – Не, тук тя има много други неща, за които трябва да мисли. / – Да, 
трябва да дои, да чисти пода и да мие чиниите. Мъртвите не трябва 
да правят всичко това. / – Не. / – Бих искала да я събудиш, чичо. / – Би ли 
искала? / – Да, за да бъде с нас. / … – Ще дойдеш ли да ме завиеш?

Изглежда в този разговор с Марен, която е почти чист пример на детска непред-
намерена вяра, се проиграва невъзможността на искрения обичащ да намери ра-
дост в липсата на любимия, пък и дори ако тази телесна липса е възмездена с 
искрено вярвано покровителство свише. Любимият винаги е желан тук, „за да 
бъде с нас”. Което може да включва и „да се грижи за нас”, и „да ни пази” и т.н. 

Това е моментът, от който нататък словото-Йоханес се „въплъщава”, въз-
връща нормалността си (за другите) и напуска къщата, за да се върне едва 
когато е настъпил денят на погребението. 

В ослепително бялата празна стая вече са се събрали най-близките (там е и 
шивачът, който се помирява с Мортен и дава дъщеря си за жена на Андерс). 
Часовниците са спрени и в тишината се чуват гласовете на събралите се в 
гостната хора, които пеят химни. Ковчегът с Ингер е поставен централно – 
с бял саван, пред белите завеси на прозорците, с два симетрично разположени 
свещника от двете страни. Микел е безутешен, той не иска проповедта на 
свещника, подхвърля ехидна забележка към думите на лекаря, не приема уте-
шенията на баща си: „Сега, Микел, душата ѝ е редом с Бога. Не е тук, разбираш 
ли? – Тялото ѝ е тук. Аз обичах и тялото ѝ”.

И тук действително настъпва неочакван обрат, без това да вдига „гра-
дуса” на събитийния поток. Йоханес идва. Той вече е друг. Гласът му е друг. 
Логичното следствие от случилото се до този момент би било той вече да 
не си въобразява, че може да възкресява от мъртвите. Но намерението му 
не се е променило: „На никого от вас ли не му мина мисълта да помоли Бог да 
върне Ингер обратно при нас?”. До последния момент ние очакваме, че след 
поучителните (и разобличителни) думи действието ще приключи, защото 
всички микросюжети са достигнали разрешение, но не става така. Йоханес 
наистина възкресява Ингер („Иисусе Христе, ако е възможно, позволи ѝ да се 
върне към живота, изречи Своето Слово, Словото, което може да възкреси 
мъртвия…”). И в това е парадоксът на неосъзнатия дълбинен скепсис – всич-
ки вярват, вярват искрено, вярват в библейските (или научните) чудеса, но 
всъщност нито участниците, нито зрителите очакват тази битова драма 
да има подобен развой. Ингер помръдва, надига се (монтажът става изключи-
телно наситен и се връща към стандартна нормалност), Микел я прегръща и 
първото движение, което тя прави, връщайки се към живота, е особената, 
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неловка и дори неприлична хищна целувка – Ингер почти захапва лицето на 
мъжа си и ние ясно можем да видим на светлината слюнката, която се про-
точва от нейните устни към него. Дори наваксвайки с нови очаквания (ако, 
така да се каже, „сменим жанра”), ние пак сме изненадани от тази чисто те-
лесна стръвност към живота.16

* * *

Жан-Люк Нанси започва студията си Корпус, изхождайки от тайноустано-
вителните слова: „Това е моето тяло” (Hoc est enim corpus meum) и строейки 
лъкатушно една феноменология на сетивното тяло, стига до заключението 
(едно от многото, естествено), че „във въплъщението духът става плът… 
Мистерия[та] par excellence се разбулва сама. Този дух произнася за своята 
плът: hoc est enim corpus meum, той се учленява сам себе си във всяко сетив-
но присъствие. Това, което Тайнството разбулва … е тялото като разбуле-
на мистерия, абсолютният знак на себе си и … плътта, субективирала се за 
самата себе си, това, което в крайна сметка се нарича, в пълния блясък на 
Мистерията, „възкресение”.17

Мистерията или Тайнството е онази телесна причастност към Божието 
тяло, която надвишава всяка метафоричност. Причастието е апотеоз на 
телесността, на абсолютната наличност на тялото, на неговата незаме-
нимост, на неговата идентичност с личността или по-скоро на невъзмож-
ността за идентификация на личността без тялото.

Какво става обаче тогава, когато тялото го няма? Когато то изтлее и вече 
няма сетивни следи от него. Нали нашите тела не се раздават и не се въз-
обновяват тъй както Божественото Тяло? Нашите тела не са винаги тук 
и затова, изглежда, не са винаги. Нашите тела остават във времето. Само 
в отминалото време те остават в своята цялост и само там можем да ги 
намерим отново. Да ги въобразим. … Но ако човешкото тяло се актуализира 
в другия, то самотата на дезактуализираното тяло би трябвало да се лекува 
с допира до Тялото, защото ние сме Негови по един абсолютен начин. Веднъж 
актуализирани от Неговото тяло, ние вече имаме битие/тяло, което съдър-
жа в себе си потенцията да стане сетивно в есхатологичен план. То е сетивно 
в есхатологичен план. Това тяло не може да се докосне, няма пространстве-
ност и в този смисъл не е за нас тук, но е за нас там. Като под там ние тряб-
ва да разбираме есхатологичното напрежение – напрежението между двете 
есхатологични възлови точки – между „вече” на Въплъщението и „още не” на 
Парусията (Иоан. 4:23; 5:25). Да удържим това есхатологично напрежение е за-
дачата на живота във вярата, а не да се откажем от телата си. 

16  Естествено има всеобща благодарност и верови възторг, но всичко това изглежда някак орнаментал-
но. Филмът на Карлос Рейгадас почти точно копира бялата стая и централната композиция на тялото, 
положено между свещниците, но фигурата на Йоханес е сменена от тази на Мариане (любовницата на вдо-
веца), която трагически „възкресява” жената на любимия си мъж с целувка, като сълзата ѝ покапва върху 
лицето на покойната и сякаш стичайки се по страната ѝ, възвръща живота в нея.
17  Нанси, цит. съч., с. 81.


