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Ален Безансон
Роден е на 26 април 1932 г. в Париж. Член
е на Института на Франция, на Академията за науките за морала и политиката, където е в секцията по философия.
Историк, съветолог, член на Института по социална история, специалист по
история на християнството. Автор на
множество книги и статии.

АЛЕН БЕЗАНСОН

ПОЛОЖЕНИЕТО НА
КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА
На прага на един понтификат
Жизнен път
Кардинал Ратцингер е написал проста и ясна автобиография (Моят живот).
Той е син на набожен жандармерист, роден в набожната Бавария. Бавария е покръстена отдавна от свети Бонифаций, по начин по-кротък, отколкото Саксония
от армиите на Карл Велики. Вероятно заради това християнството и католицизмът са по-здраво вкоренени там, отколкото другаде. Блестящото момче е било
изпратено в гимназиум, немският еквивалент на нашите най-силни лицеи. Гимназиумът, който той познава по времето на нацизма, е “както едно време”. Имало
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е, разбира се, преподаватели нацисти, други – антинацисти, трети – неутрални,
но за разлика от случилото се в Съветска Русия веднага след революцията, съдържанието на образованието е оставало същото. Изучавали се гръцки, латински, съвременни езици, философия и малкият Йозеф Ратцингер, добър ученик, се
справял отлично с гръцките и латинските стихове. Нацистка Германия – такава, каквато той я представя, създава впечатлението не за страна, която вярва
на нацизма, а която е окупирана от нацистката партия и нейните банди. Нещо
като Франция по време на окупацията, но с повече колаборационисти. Той вижда
нацистката революция забулена от хаоса на двете последни години от войната.
Съгласно Конкордата, като семинарист, той не е служил на фронта, а само във
Flak, т. е. противовъздушната отбрана.
Един факт ме поразява. Ратцингер, изглежда, не е схванал същността на модерния тоталитаризъм през тези години – изпитвал е само абсолютен и естествен
ужас към режима. Но интелектуално той го разбира през ’68-а и следващите години, когато в качеството си на декан на Факултета по теология в Тюбинген се
сблъсква с революционните идеолози на “Фракция Червена армия”. Идеологическите образувания като нацизма и комунизма се проумяват отведнъж или изобщо не
се проумяват никога и е достатъчно да имаш интуиция само за една клетка от
този организъм. Така Рейгън, който не е бил голям интелектуалец, разбира всичко,
когато се сблъсква с комунистическите синдикати в Холивуд през 1945 година.
Ратцингер е имал своето прозрение през 1968 година.
След редовното обучение по теология в Мюнхен той прави докторат върху Теологията на историята на свети Бонавентура. Това не е без значение. То показва, че
той се е вписвал не в неотомисткото течение, което е било доминиращо в богословското образование по времето на Лъв ХIII, а по-скоро в августинското течение.
Така че той принадлежи към тази “модерна” школа, която търсела друг път извън
томизма и която блести след края на войната. Имената, които Ратцингер цитира
най-охотно, са Анри дьо Любак, Ханс Урс фон Балтазар, Романо Гуардини, Карл и Хуго
Рахнер. Те са по-скоро йезуити, отколкото доминиканци, и търсят всичко онова,
което може да се извлече от гръцките Отци и от еврейската традиция. Което
съвсем не му пречи да усвоява свети Тома, а по-късно в Рим да сътрудничи тясно с
кардинал Котие, доминиканец от поколението на Журне, Гилсън и Маритен.
В Тюбинген, после в Мюнхен, а след това в Рим Ратцингер пише десетки книги. Неговият интелектуален стил е големият германски стил. Той се основава на полученото солидно образование – на 18-годишна възраст, след излизане от гимназията,
владеел основно древните езици и добре познавал голяма част от класическата
философия. При него съществуват дълбочината и дълбинните ефекти на добрите
германски автори. Подобно на един Касирер, само че католик, той в частност дискутира в най-благороден тон с лутераните, които прекрасно познава. През целия си
живот има призванието на преподавател и остава такъв. Един Herr Professor Doktor.
Да, един възвишен дух, един голям германски дух, за каквито Германия толкова често ни е давала забележителни примери и които са станали по-редки днес.
Ратцингер е ръкоположен за архиепископ на Мюнхен от папа Павел VI и остава
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на този пост само пет години. Следователно днешният папа има много кратък
пастирски опит. В Мюнхен той продължава да пише книги и вещи полемики.
През 1981 г. папа Йоан Павел II го назначава за префект на Конгрегацията за доктрината на вярата, или както я наричат още, Светата служба. Това е едно от
най-важните решения на неговия понтификат. Голяма е заслугата на Йоан-Павел
II, че е издигнал на този пост човек, който го е превъзхождал интелектуално, макар и той самият да е бил интелектуалец. Рядко се случва, наистина, големите
личности да понасят до себе си хора, които са им равностойни. Войтила е бил
образован оттук-оттам в Полша в най-лошите условия. Ратцингер е бил scholar,
на когото е можел да се опре при всички обстоятелства. Това назначение беше
обрат в понтификата. Първите текстове на Йоан Павел II, в частност речта му
пред ЮНЕСКО, ме оставиха малко объркан. Там не се чувстваше повеят, дошъл с
идването на Ратцингер. Двамата бяха различни. Но въпреки това те поддържаха
работно приятелство, интелектуално доверие чак до края.
Противно на онова, което често се мисли, Ратцингер съвсем не е триумфалист.
Точно обратното, той е обзет от една крайно тревожна, макар и не отчаяна,
визия за сегашното състояние на Църквата. Не се знае дали и на Йоан-Павел
Втори, въпреки неговата толкова заразителна храброст, не са му минавали понякога същите мисли. За да не подхранва никаква илюзия, Ратцингер го припомни в
навечерието и на следващия ден, след като бе избран: Църквата върви много зле,
тя е в много лошо състояние.
За какво да се хванем тогава? За истината. Ратцингер е убеден, че и при сегашното си крушение Църквата съхранява едно съкровище – това е нейната догма,
такава, каквато е била формулирана и преформулирана непрекъснато от богословската мисъл в продължение на векове. Като католически теолог, кардинал,
папа, той приравнява догмата, или най-малкото неговата същност, направо с
истината. Изхождайки от това убеждение, той формулира множество съждения.
Видял е марксистко-ленинското нахлуване на теологията на освобождението и е
направил това, което е бил длъжен да направи, за да спре опустошението в Латинска Америка. Що се отнася до нравите, Ратцингер засяга различни въпроси,
които изискват точни съображения. Безбрачието на бялото духовенство е един
от тези въпроси, както самият той припомня ден след своето избиране. Според
него проблемът се свежда до обикновена църковна дисциплина и до “политическа”
навременност да решиш в едната посока или в другата. Що се отнася до много
по-тежкия въпрос за ръкополагането на жени, тук става дума за една фундаментална теология, по която все още липсват напълно ясни идеи. Той засяга в дълбочина връзката между мъжа и жената след Сътворението. Не трябва да се очаква
нищо сензационно в тази област, преди да мине време.
Във всички полемики кардиналът не пропуска да се опре на заключенията на Втория ватикански събор, които препрочита в светлината на стриктната и достоверна догматическа традиция. Ролята на един префект на Конгрегацията за доктрината на вярата не е да изразява собствени мисли. Той е пазител и разполага с
ограничена интелектуална автономия. Но Ратцингер не може да не си позволи да
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изложи свои собствени тези и понякога да излезе извън ролята на префект. Така
той е писал за литургията и нейното развитие, от което не е доволен. Казва го
ясно, засягайки промените, които приемат вида на “придобити права” (както биха
се изразили на синдикален език), като позата на свещеника, обърнат към вярващите или към олтара, т. е. към Бог.

Наследени въпроси
Голямата начетеност на Ратцингер личи в проникновените страници на труда му
за лютераните. Той заема винаги гледната точка на истината. Не си позволява да
залита към някаква икуменическа сантименталност, а се стреми да узнае това,
което се смята за правилно. Защо например католиците да не признаят Аугсбургското изповедание на вярата, компромисния текст, написан от Меланхтон с оглед
единението на Църквата? Но – отбелязва Ратцингер, не е само Аугсбургското изповедание, съществуват и Статиите от Смалкалде и други канонични за лютеранската вяра текстове. Кои са авторитетните? Можем ли да се съгласим с лютераните за “сигурното спасение” и дори за оправдаването чрез вярата в степента,
в която актът на вярата попива в себе си другите теологични добродетели – упованието и милосърдието, и заличава тяхното артикулиране? Изглежда невъзможно.
Но това не му е попречило да продължи диалога, за да стигне до един много важен
текст на разбирателство, подписан точно в Аугсбург през 1999 г. Sola fide, sola
gratia вече са били признати формално от Трентския събор, но са препотвърдени по
по-тържествен начин. Каквото и да е тяхното бъдеще, такива дискусии са много
ценни, доколкото и от едната, и от другата страна теологичната наука е мобилизирана и съживена. Впрочем както от протестантска, така и от католическа
страна, където полемиките са създали толкова бележити корифеи, вече няма големи имена. Къде са някогашните Карл Барт, Бултман, Рахнер, Буйе? Самата идея за
теологичен спор изчезва – заради безразличието, забравата на смисъла и незнанието. От страна на англиканите, на реформираните църкви, не се забелязва важен
прогрес. Дискусиите са учтиви, взаимният респект се разбира от само себе си.
Теологичното и най-вече църковното различие остава.
Католическата църква е готова почти на всичко, готова е на всякакъв компромис, за да се обедини с православния свят; толкова болезнено страда, че двете
църкви са разделени от една и съща вяра. Йоан-Павел II наистина направи всичко,
което беше по силите му. Той щедро нарече Православието “един от двата бели
дроба” на единната Църква, въпреки че то е притиснато от един изключително
тежък пневмоторакс. Всъщност всичко зависи от Московската патриаршия, която на хартия представлява три четвърти от православния свят. Патриархът на
Москва има много пари. Той е в състояние да се наложи над Вселенската патриаршия в Константинопол, която вече няма пари и почти няма вярващи. Те са може би
по-малко от три хиляди; там вече няма кворум. Това е причината, поради която
Атина работи, за да си върне Вселенската патриаршия.


Бел. на ред. Освен върху територията на днешна Турция, юрисдикцията на Вселенската патриаршия се разпростира и върху територията на почти целия свят. "Гръбнакът" на Вселенската патриаршия са няколкото милиона гръцки емигранти, живеещи в САЩ, Канада, Западна Европа и Австралия.
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Православието е станало не само инструмент на руската държава, каквото винаги е било, още при Сталин, но и един от главните є механизми. Сановниците
в Кремъл се разхождат с големи кръстове върху ризите си, показват ги по всеки
повод, ходят на всички процесии. Дори рисуват икони на Путин. Вече се говори не
само за Православие, а което е нещо ново, за православизъм, както се говореше
за ленинизъм, като че ли този “изъм” наследява предишния със същата функция. В
някои текстове Москва се представя вече не като третия Рим, а като самия и
единствен Йерусалим, а Русия – като единствената наистина християнска държава. Сякаш сме се върнали преди петербургските императори, в началото на ХVI
век, в епохата на монаха Филотей, когато единственото християнско царство
е било това на православния цар. Според патриарх Алексий II�������������������
���������������������
латините и монофизитите (взети заедно) не трябва да бъдат разглеждани като християни, а като
еретици. Нещо повече, преди всяка дискусия и преди да се знае какъв ще е нейният резултат, Москва иска от Рим да задуши със собствените си ръце Униатската църква (или “гръко-католическата”), която Николай I и Сталин вече два пъти
са смазвали, но която все още здраво оцелява в Украйна с повече от пет милиона
вярващи. Рим очевидно не може да се съгласи, но се въздържа да обяви за патриарх
кардинала архиепископ на Лвов, както искат униатите. Алексий ������������������
II����������������
претендира, че
има юрисдикцията над всички територии на бившия СССР и дори върху всички
руснаци, разпръснати по света... Нищо не показва разведряване.
Еврейският свят възприе добре и имаше всички основания да възприеме добре
издигането на кардинал Ратцингер. Той знаеше какво е направил Ратцингер, който придружаваше важните стъпки на предишния папа в посока към евреите и в
усилието за помирение. Засега не се виждат спорове. Новият папа отпразнува
в синагогата в Рим 40-ата годишнина на Nostra Aetate, помирителния документ,
който премахна някои неверни представи за юдаизма. Церемонията беше хубава.
Не липсваха нито кардинали, нито велики равини.
Главната битка на новия папа, неговата черна овца, е релативизмът. Бенедикт ХVI
се бори с неговото разпространение вътре в Католическата църква. Придворната
принцеса пише от Версай: “При нас всеки си има своята малка религия.” Тя говори
за калвинистките царедворци от своята младост. Днес вече християнският свят
като цяло мисли твърде свободно – че всички религии имат стойност, че се допълват и че всеки трябва да вземе онова, което иска. Ратцингер е убеден, че истината
е някъде, че тя е една и се намира в своята пълнота само в Католическата църква.
Той е написал книга за теологичния плурализъм, като показва неговите предели и
границите, които не бива да се прекосяват. Що се отнася до междурелигиозния
диалог – имам предвид събранията в Асизи, – не това е инициативата, която може
да се очаква от него. Той току-що сложи малко ред в това почтено място, където
колеха пилета на олтара на св. Клер. Подобни изяви не са в неговия стил.

Наследяването
Наследяването на Йоан Павел II стана просто и бързо. За няколко дни Конклавът
избра най-добрия кандидат, което не бива да ни успокоява, защото показва, че
тъканта на Църквата е тънка и изборът на най-добрия е бил доста стеснен. В
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светата колегия нямаше толкова завършени личности като Ратцингер. Той беше
най-добрият жив теолог и беше в Рим. Това е нещо доста ново. В миналото в Рим
не се занимаваха много с теология. Тя се правеше традиционно в Париж, Кьолн,
Неапол, Оксфорд, Лувен, Саламанка. Рим се задоволяваше да изрича правото на
вярата. Но поради днешното извънредно отслабване на тези прочути школи теологичната работа се концентрира в Рим. Оттам дойде известно увеличаване
на римските текстове. В колекцията от документи от съборите от първи век
насам документите на Втория ватикански събор заемат практически една четвърт от обема. Този знак на времето не е благоприятен.
Всички се възхитиха на начина, по който Бенедикт ХVI осигури прехода. Един народен и медиен водовъртеж обграждаше смъртта на Йоан Павел II. Беше нужно спешно да бъде отслабено напрежението. Бенедикт ХVI го направи с достойнство, стил
и смея да кажа, съвършен вкус, получавайки незабавно добрата оценка на Църквата.
В някои отношения Йоан Павел II може да бъде сравнен с Рузвелт. Този папа излизаше отвъд границите на функциите си. Той беше обърнат “към масите” и ги съживяваше с естествените средства, които притежаваше, и черпейки от методите
на демократичната практика – нещо като Рузвелт, когато прекрачваше добре очертаните функции на президент на Съединените щати. Бенедикт ХVI, който не се
изкушава от особената харизма на своя предшественик, се върна към трезвостта
и безстрастната роля на епископ на Рим. Това се забеляза веднага, когато спря
серията на Йоан, Павел, Йоан Павел I и Йоан Павел II и прие името Бенедикт, позовавайки се на Бенедикт ХV – този толкова бележит, прозорлив и така безпомощен
папа по време на Първата световна война, и на Бенедикт ХIV, начетения папа на
Просвещението, уважаван от Волтер. В атрибутите, с които се появи няколко дни
след своето избиране, той изостави тиарата и се задоволи с митрата и атрибутите на архиепископ на Мюнхен, включително и легендарната мечка на свети Корбиниен. Той наложи на Църквата нещо като пост, сякаш след обилно празненство.
Очевидно смята, че тя има нужда от мълчание и размисъл.

Нови предизвикателства
Да оставим засега настрана вътрешните трудности на Църквата и да видим
външните предизвикателства, които тя среща. Може да се каже, че хоризонтът
на последните шест понтификата – от Пий ХI насам – е бил зает от спектъра
на идеологическите тоталитаризми, произлезли от Първата световна война, а
именно комунизма и нацизма. Те бяха не само външни заплахи, но също и изкушения. От петнайсетина години този хоризонт се разпадна, но за да направи място
на нови предизвикателства, за които Църквата е зле подготвена. Зле подготвена, защото тези нови проблеми я изненадаха, а премеждията, наложени є от ужасяващия ХХ век, є оставиха лоши навици и привички, които не є подхождат вече и
които, напротив, є пречат да преодолее предизвикателствата на ХХI век.

Ислямът
Първото предизвикателство е ислямът. Преди сто години западният свят виждаше в тази религия, чиито привърженици не бяха толкова многобройни и почти
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всички бяха под контрола на формално християнските европейски нации, една
вяра от миналите векове, архаичен орнамент, предопределен лека-полека да изчезне или да вегетира в своята вековна неподвижност. Днес ислямът наброява
повече вярващи, отколкото Католическата църква. Той е завладяващ, прозелитски, отблъсква християнството в Африка, гаси малко по малко последните огнища на християнство в Близкия изток – чрез обръщане във вярата, унищожение,
експулсиране, емигриране. Той се настанява масово в Европа. В целия западен
свят се умножават джамиите и молитвените места.
Не смятам да се връщам на този въпрос, който вече разгледах другаде, по-точно
в Commentaire. Искам само да отбележа, че по отношение на исляма съществува
известна мъглявост, дължаща се главно на дълбокото невежество на клира, който дори на най-високо ниво не познава добре исляма или дори не си е направил труда да го опознае. Трябва да се добави, че съществува “арабско лоби” във Ватикана.
Последните католически епископи в Близкия изток живеят в ислямско обкръжение
и не виждат друго бъдеще освен това. Те се опитват на всяка цена да защитят
останалото си стадо и внимават да не обиждат исляма и да не противоречат
на преобладаващо примирителното настроение в европейския католицизъм. В
Бейрут, както и в Рим, те сподавят риданията си и говорят с добро за своите
господари. Те са активистите на “арабското лоби”.
Рим е пред дилема и трябва да избере между две перспективи. Първата е да
откаже да участва в конфликта, дори да отрече, че той съществува. Тя е добре
резюмирана в изрази като “трите религии на Откровението”, “трите авраамически религии” и дори “трите религии на Писанието”. Първите две формулировки не
издържат и на най-повърхностния теологичен или екзегетичен преглед. Последното определение почива на груба грешка. То означава просто, че в мюсюлманското
право може да се претендира за статута на dhimmi, когато си евреин, християнин, зороастриец или сабеец. Изразът не означава, че мюсюлманите споделят
с християните – въпреки, че мнозина го вярват – едно общо благоговение пред
Библията. Това не пречи обаче тези три израза да се използват широко в текущата католическа проповед, в религиозните вестници, дотам, че изглеждат неизкореними – дотолкова духът на синкретизъм е разпространен навсякъде. Това е
опасно, защото историята учи, че когато една църква не знае вече в какво вярва,
когато не вижда разликата между своята доктрина и исляма, тя става мюсюлманска, без да го забелязва.
Другата перспектива би била, като се запази приятелското отношение към мюсюлманите, честно и веднъж завинаги тяхната религия да бъде поставена от
страната на не-християнските религии, и както са казвали в Църквата до миналия век, от страната на езичеството. Няма никакво безчестие в това да бъдеш езичник! Това означава също да се приключи веднъж завинаги с “триъгълника”
християнство-юдаизъм-ислям. Този триъгълник е разбираем в юдаизма и по други
причини – в исляма. Той не е разбираем в християнството, което се смята за
свързано с юдаизма чрез една нерушима връзка на родство, каквато не съществува с исляма. С него можем само да бъдем приятели, което вече е много. Триъгълникът съществува само поради объркване и изразява една слабост в образованието
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на християните. Той вреди на връзката с евреите, без да носи полза на връзката
с исляма. Той е разрушителен за християнската идея. Той не съществува там, където поне в минимална степен е познат катехизисът, нито пък в институциите
на Църквата. Действително, отношението с евреите зависи от Комисията за
религиозни отношения с юдаизма, свързана с Понтификалния съвет за единство
на християните, докато Комисията за религиозни отношения с мюсюлманите е
подчинена на Понтификалния съвет за междурелигиозен диалог.

Евангелизмът
Второто предизвикателство е протестантският напор под нови форми. Днес
той се нарича евангелизъм. Границата между католицизма и протестантизма е
стабилна от края на Трийсетгодишната война. Единствените вариации са били
демографски. Вече не е така заради забележителната динамика на новото американско протестантство. Отношението, което беше две към едно в полза на
католицизма, вероятно е на път да се преобърне.
Религията на Съединените щати е продукт на многослойна сегментация. В американските пространства, дори преди независимостта, сектите и църквите,
които бликнаха в едно удивително изригване около Английската революция, се
оказаха присадени в нов климат и поставени почти в свободна конкуренция. Епископалната църква, която дълго време е без епископ, малко повлияна от деизма
на Просвещението, оставаща патрицианска, слабо загрижена за теологията, но
запазила химните и чудесните англикански литургии. Един стриктен калвинизъм,
по шотландски презвитериански, населен със светци, организиран по женевския
модел в синоди, и клонящ бързо към силно структурираната републиканска демокрация. Светът на баптизма и на сектите, безкрайно разнообразен, организиран
в конгрегации и напълно демократичен. Лютеранството на германските и скандинавските имигранти. Католицизмът на ирландците и на по-късните емигрантски вълни. Юдаизмът.
През последните десетилетия етническият характер на различните названия е
на път да изчезне. В жилищните предградия, където живеят повечето американ
ци и където настъпва смесването, ако не сливането в melting pot, религиозната
принадлежност става въпрос на личен избор, а не на раждане в рамките на една
вече определена група. В този вид пазар, в който всеки намира с какво да задоволи своите религиозни нужди и своите желания за общностна принадлежност,
старите названия на историческото протестантство (епископален, презвитериански, лютерански) са в относителен залез. Три деноминации са в пълен възход
и се сливат в това, което може да се нарече евангелистко движение. Най-напред
– методизмът и неговите различни форми, произлезли от revivals от ХVIII и ХIХ век.
Те принадлежат към традицията на Уесли, една от най-великите и привлекателни
фигури на модерния християнски свят. Методизмът внася към калвинистката
основа топлотата, обикновената и силна набожност, щедростта без религиозни граници, взискателния морал, грижата за народа и за работника. След това
– баптизмът. Той е най-радикалната форма на протестантството, тази, която
довежда докрай логиката на Реформацията. Вече няма отделен клир, няма опреде-
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лено кредо, а множество свободни асоциации на християни, станали такива чрез
интимно покръстване на личността, белязани вътрешно чрез един изключително
емоционален опит и външно чрез кръщението, извършено в зряла възраст, което
сключва доживотното обвързване и новото раждане: born again. Баптизмът и методизмът се преплитат в Юга, най-горещото огнище на американската религия.
Били Греъм е баптист, жена му е методистка. Южната баптистка конвенция
сияе днес в цяла Америка, чак до Аляска. Прозелитизмът, задължението да обявиш
пред другите щастието и ефикасността на покръстването, са дълг при баптизма. Да добавим и петдесетничеството, произлязло от една черна калифорнийска
църква. Ентусиазирана религия, слушаща внимателно внушенията на Светия дух,
пророческа, то също е динамично и прозелитистко. Евангелистката проповед,
усилена от медиите, гръмогласна в мегацърквите, обвива Америка.
Някои характеристики на тази нова религиозност, всеобщо наречена днес “евангелистка”, имат с какво да наведат на размисъл католическия свят.
“Една, свята, католическа и апостолска” – такива са белезите на Католическата църква. Емоционален, недогматичен, асоциативен, морализаторски, практичен, демократичен, граждански – такива биха могли да бъдат определенията на
евангелизма. Това, което най-много учудва един традиционен католик, е именно
способността да си създадеш собствена вяра, което води до едно безкрайно размножаване на църквите и на “култовете”, които се създават всяка седмица; това
е безразличието към догматичната теология и интелектуалната бедност на
посланието; това е непостоянството на избора, по силата на който променяш по
своя воля своята деноминация, защото пасторът повече ти харесва, представя
по-добра “програма” или просто защото си сменил жилището си; това е тесният
библеизъм, фундаментализмът, хилядолетните изплъзвания.
Но би било голяма грешка да съдим отвисоко евангелистите. Те са запазили от
първоначалното протестантство много силното чувство за пряка, лична връзка с
Бог, за вярно слушане на неговото Слово, такова, каквото Библията го предава, за
сериозността на моралния живот, за подчинението на заповедите. Те проповядват традиционното кредо, триединния Бог. Те имат много живо чувство за грях,
първороден и настоящ, те вярват в спасението на Иисус Христос, в преобразяването на живота след това, в избавлението от злите сили, в задължението да
се прави добро и да се изповядва вярата. По всички тези въпроси евангелистите
обвиняват европейските католици в очевидни провинения – равнодушие, мекушавост, понякога вероотстъпничество. Що се отнася до Католическата църква в
Съединените щати, тя понася удара на своите скандали, изкушението на interfaith
и на конгрегационализма. Дали тя е по-малко догматично затворена? Бенедикт
ХVI назначи в Конгрегацията за доктрината на вярата един американски кардинал, монсеньор Левада, който показва стабилност в сегашната криза.
Протестантските църкви, в частност евангелските, се радват на своето съвършено съзвучие с реалните структури на американското общество. Те придружават демокрацията от нейното зараждане и във всичките є развои. В Америка демокрация и религия са в отношение на взаимосвързаност и не може да се
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каже кое кое предхожда. Протестантите никога не са оспорвали икономическата
система. Те свързаха свободата на предприемачеството с религиозната свобода и благодарят всеки ден на Небесата, че са превърнали Америка в country of
plenty, благодарят им за богатството, което е нормалната награда за труда и
инициативността. Дори пазарните механизми са обгърнати от вярата, защото
Провидението е “невидимата ръка”, която ги направлява. In God we trust. Съществува тясна аналогия между индивидуалната връзка с Бог, пряката и лична връзка,
която е постоянният белег на Реформацията, и индивидуализма на демокрацията
– аналогия колкото политическа, толкова и икономическа. Религиозният индивидуализъм и демократичният индивидуализъм се развиват заедно и се усилват взаимно.
Бащите основатели са създали светска държава, но без държавна политика по придаване на светски характер на църквата. Чрез Първата поправка политическата
сфера е ясно отделена от религиозните власти, каквито и да са те. Въпреки това
обаче тя е готова да ги изслуша и да се консултира с тях. Никоя от сектите не
е в състояние да надделее над другите и Медисън е схванал тяхното умножаване
като гаранция за свободата. Но същите бащи основатели смятат, че религията
е добро. “В техните представи не правителството създава моралните граждани,
а морални и икономически независими граждани допринасят за съхраняването на
демокрацията.” Те дори я смятат за необходима, което дава основание на Айзенхаур
да каже: “Нашата форма на управление няма смисъл, ако не е основана на една дълбока вяра – без значение коя.” В действителност обаче пуританското родословие е
давало дълго време известна привилегия. Винаги е съществувало едно мощно милениалистко движение и една цяла историософия, която започва от бащите основатели, поклонници на City upon a Hill, и води до хилядолетното Царство чрез manifest
destiny. Това течение се пробужда от време на време и за него се говори отново. То
дава на предопределената нация понятието за избор на светците и я прави агент
на Изкуплението. Евангелизмът с лекота се свързва с гражданската американска
религия и й придава нов плам. “Дюркемовата” религия на обожание на обществото
от самото него съвсем не изключва религията на трансценденталния Бог; те се
усилват и се гарантират една друга.
Евангелистките мисии тръгнаха да завладяват света. Техният пробив е стремителен. Евангелисти са станали 125 милиона души в Азия, сто в Африка, още
толкова в Централна и Латинска Америка. Така, както вървят нещата, Бразилия,
теоретично най-голямата католическа нация в света, след трийсетина години
би могла да стане протестантска. Трябва да се признае, че борецът Иисус от
теологията на освобождението, призивът за революционна промяна на “социалните структури” са по-малко привлекателни за природно християнските души,
отколкото Иисус Спасителя при евангелизма. Нормално е вторият да заема мястото, освободено от първия. Една трета от Южна Корея е християнска, но голяма част от християните принадлежат към тези нови деноминации. Нещо повече,
корейските мисии станаха вторите в света след американските. Те работят в
Китай, където никой не знае точния брой на християните.
Наследници на протестантския радикализъм, евангелистките мисии не постъп-
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ват по католическия маниер, при който бяха оставени да просъществуват много езически религиозни практики, по-точно сред американските индианци, с цел
да бъдат християнизирани лека-полека. За съжаление на етнолозите индианците
от португалска и испанска Америка изоставят отведнъж своите синкретични
обичаи и пеят в хор химни, наскоро преведени от английски. Католическите мисии в Магреба, доколкото съществуват, са изпълнени с “респект към другия” и
смятат, че са в правото си да предложат на мюсюлманите по-добри издания на
Корана. Евангелистите отиват открито: “Вие повярвахте в Корана, сега Bible
says...” Фундаментализмът чете Библията, както мюсюлманите четат Корана:
два безгрешни текста, паднали от небето. Християнството в тази форма проявява структура, подобна на тази на исляма, което улеснява прехода. Ето защо
евангелистката мисия, за първи път в историята на християнските мисии на
мюсюлманска земя, печели значителни успехи. В Африка евангелизмът (особено
петдесетничеството, при което Светият дух лесно се смесва с горските духове) се разпространява със скоростта на огън. В Европа в традиционно католически области евангелизмът също настъпва. Харизматичните общности привличат със своя дух. Свещениците трябва да направят нещо, за да запазят известен
контрол, защото вътрешната логика на тези общности – свободното групово
асоцииране със силно емоционално съдържание, прави църковната йерархия ненужна.
Евангелизмът не би се развивал с такава скорост, ако не беше свързан с образа
и престижа на Америка. Тя е слънцето, което осветява покръстванията. Хората
не се покръстват само в християнския Бог, а в доминиращата култура на САЩ,
в която вече са се покръстили в сърцата си от дълго време. Новият африкански
петдесетник, новият салвадорски или еквадорски баптист получава нейните печати, и ако може така да се каже, вид социална промоция, нещо като първи виртуален паспорт към обетованата американска земя, където е толкова трудно да
се влезе.

Закъсняло възприятие
Двете предизвикателства, които току-що изброих, не са с една и съща природа.
В единия случай става дума за изоставяне на християнската религия, в другия
– на католическата религия. Евангелистите са християни.
Какви са обстоятелствата, поради които Католическата църква толкова късно
осъзна тези две предизвикателства (ако ги е осъзнала, което не е сигурно за
някои от нейните части)? Кои са причините за това закъсняло възприятие? Аз
различавам две главни: “хуманитарния” завой под натиска на комунизма и действието на общата еволюция на демократичното общество след 1968 г. Това са
хуманистичната религия и демократичната религия.

Хуманистичната религия
Споменах, че последните шест понтификата имаха главната задача да преодолеят двете големи и смъртоносни идеологически епидемии, които заразиха света.
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До края на ХХ в. Католическата църква беше центрирана върху Европа и преди
всичко премеждията на Европа безпокояха Римския престол и определяха неговите инициативи.
Не може да се каже, че нацизмът е застрашил душата на Църквата. Дори в Германия тя беше засегната слабо от нацистките теми. Застрашено беше по-скоро
нейното тяло, тъй като нацизмът имаше ясното намерение да унищожи Църквата, която беше тласнала част от своите служители към някои слабости (които
друга част компенсира с героични актове) и беше допуснала тежки политически
грешки1. Съвсем друго беше с комунизма – много по-дълга история, обхванала
целия свят.
Под удара на комунизма Руската православна църква се разбунтува, беше измъчвана, огъна се, подчини се, оттегли се в своята вековна крепост – литургията.
Католическата църква, доколкото беше засегната по-слабо, устоя и чрез гласа
на учителите осъди. Несъмнено енцикликата Divini Redemptoris (1938) не е изчерпателна, но никой голям водач в света не е създал в тази епоха толкова силен
текст. Той разобличава най-опасната черта на комунизма – фалшифицирането
на доброто. Ето защо Пий ХI го определя като “вътрешно перверзен” – израз,
който не използва в енцикликата близнак, осъждаща нацизма. Действително, нацизмът противоречеше открито на морала от всички времена, докато комунизмът, развращавайки го, правеше сурогата по-съблазнителен за честните души.
Енцикликата посочи фалшивото християнство, с което комунизмът се прикрива:
“фалшификация на изкуплението на смирените”. След войната Пий ХII поведе напълно оправдана политика – едновременно на подкрепа на демокрацията и на безкомпромисна битка срещу комунизма.
Въпреки това след 1945 г. Църквата в Европа се намираше в състояние на опасност. Част от вярващите попаднаха под комунистически режим, който от позицията на силата отправяше тежки обвинения към Църквата. Тя станала съучастница, твърдеше той, на нацистките, фашистките, авторитарните режими, тя
приемала “капиталистическия” ред в света и т. н. След смъртта на Пий ХII, но и
докато той беше жив, отпорът отслабна, като пример за това е Франция.
Църквата (в случая имам предвид само част от нейните служители) възприе като
частично вярно описанието на реалността, което є предлагаше комунистическата идеология. Дихотомията капитализъм/социализъм се плъзна в църковния
дискурс. Вместо да бъде веднага опровергана именно като праг, след който се
влиза във визията на идеологическия свят, тя беше взета като изходна точка на
дискусия за позицията, която трябва да се заеме по отношение на една реалност,
която вече не бе възприемана коректно. Вместо да отбележат, че реалният некомунизиран свят не се свежда до концепцията за капитализма и че концепцията за социализма обозначава не общество, а само политически режим, извън
който социализмът не съществува, представители на Църквата размишляваха
върху “трети път” между тези два призрака. Духовниците си направиха труда да
“диалогизират” с идеолозите и пропагандаторите, опитвайки се да извлекат от
техния език едно общо “хуманистично” съдържание. Те бяха готови да се възхища-
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ват на тяхното действие, програма и дори мисъл, ако примеха да не бъдат повече атеисти. Това е основата на “теологията на освобождението”. Комунизмът
впрочем не беше фалшив, защото беше атеистичен. Той беше атеистичен, защото беше фалшив във всяка област, включително и в тази. Християнизирането му
би го направило още по-опасен и трябва да благодарим на небесата, че той не го
разбра навреме.
Комунизмът изчезна засега, оставяйки след себе си поле от руини, и е съвсем
уместно да се мисли, че Католическата църква не се е изплъзнала от опустошението. Правилно се честват християнските мъченици на нацизма. Никой не бърза
обаче да изброи и прослави мъчениците на комунизма, далеч по-многобройни от
мъчениците на всички предишни преследвания. Църквата съвсем не се разкайва
за своите компромиси с комунистическата идея, защото, след като не я е разбрала из основи, тя не вижда ясно за какво точно да се разкайва. При все това тя не
може да избегне едно внимателно себеизследване, което ще я накара да проумее
как е могла да бъде изкушена от perversa imitatio на самата себе си. Би било полезно да отвори и унищожи това досие, за да преодолее новите предизвикателства
на настоящия век.
Това изкушение е било подготвено от хуманистичната религиозност. От началото на ХIХ в. в рамките на християнството или близо до него се появява хуманистично течение, възнамеряващо да се справи с нещастията на обществото,
на което прави възмутена инвентаризация. То заклеймява йерархичната църква,
защото е съучастница на силните на деня. То обезценява милосърдните дела,
защото не са с мащаба на злините, с които трябва да се преборят. То подозира
християнството, че разпространява дух на примирение и го обвинява, че е опиум
за народа. Това течение се представя като по-действено християнско, отколкото
самото християнство, по-истински отдадено на унижените и оскърбените. То е
матрицата на първоначалния френски и английски социализъм, вече проникнал в
евангелизма. С едно поколение закъснение хуманистичното течение прониква и
в руския роман, създава парахристиянството на Толстой, свръххристиянството
на Достоевски и се завръща като бумеранг в Западна Европа към края на века.
Общите теми за религиозните хуманисти са отвращението от модерния индивидуализъм, отхвърлянето на личния интерес, на парите, на собствеността. Това
изразява една повече или по-малко съзнателна носталгия по предмодерния свят,
но проектирана в бъдещето и в утопията, в която човешките отношения, станали солидарни, няма да бъдат уреждани от правото, а от любовта.
Не е било лесно да се отдели в хуманистичното течение това, което принадлежи
към вечния християнски фонд (милосърдието, любовта към бедните, презрението
към богатствата, духът на справедливост) и онова, което е част от модерната социалистическа утопия. Но след войната, когато християнството беше
обвинено, беше нормално то да се защити, изтъквайки тази част от своето наследство. Християнският хуманизъм, в своята политически разумна част, беше
мъдро инвестиран при съставянето на съвсем не утопични правителства със
социалдемократически дух. Италианската, германската, френската, белгийската християндемокрация консолидира демокрацията и допринесе за влизането на
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Европа в модерността. Папската власт я окуражи, доколкото можеше.
Друга фракция в Църквата отиваше още по-далеч. Нейният развой може да бъде
представен като изпадане в свръххуманизъм. След като welfare State, държавата
на благоденствието, се нагърби с голяма част от класическата програма на хуманитарното, социалната дейност на Църквата трябваше да се разпростре още
по-надалеч и до края на света да се търсят нишите на бедността, където и да
се намират. По-тежък беше икономическият и социален анализ, върху който се
основаваха тези действия. Често той беше затворен в интелектуалната рамка
на марксизма. Впрочем той беше неверен. Така в пресата и в много католически
движения се разви цяла една митология за “работническата класа”, експлоатирана, пауперизирана, “изгубена за Църквата поради нейна грешка” – в термините на
ХIХ в., и никога стенанието не е било толкова силно, колкото когато работническият проблем беше на път да бъде решен и повечето наблюдатели виждаха как
прословутата класа се стопява като сняг на слънце под двойното въздействие
на техническото развитие и на welfare State. Нещо повече, предлагаха се програми, които, ако биха били била осъществени, щяха да се окажат само по-зловредни.
Същият упрек може да бъде отправен към доктрината на тези среди, според
която слабото развитие на страните от Третия свят е причинено от западния
колониализъм. Похвалното милосърдие беше изкривено от един неверен прочит на
случилото се в колониалния или постколониалния свят.
Най-тежка е обаче вредата, нанесена върху интелекта (интелектуалния климат). Поривите на хуманизма с марксистка окраска бяха далеч от точния анализ
на реалността. “Отварянето към света” беше обезсмислено от една слепота за
реалното развитие, което протичаше в същия този свят. Непознаването на истинските механизми на икономическия живот от духовниците, които като цяло
не бяха подготвени по призвание да го изучават и разбират, слабостта на техните политически съждения, ги декласираха от интелектуалния живот на епохата.
“Социалното цяло” обаче може да видиотява. Дотолкова, че заети с този нов проект, те или пренебрегваха евангелските вести, или ги смесваха с този проект.
Това беше времето на “хоризонталната” религия, носена от леността на духа и
заслепението на вярата.

Демократичната религия
Демокрацията невинаги е била религия. Първоначално тя е политически режим,
с който Църквата среща трудности през целия ХIХ век. В католическа Европа
новият режим не пощади Църквата, подхранвайки в нея носталгия по стария или
мечтата да го надживее чрез един утопичен скок в бъдещето. Със своята кариера Ламне илюстрира парадигмата на това двойно движение. Въпреки това
католическият свят накрая прие демокрацията, най-напред в САЩ, където алтернативата беше немислима, след това в Европа. Лъв ХIII беше посъветвал за
”обединение”. Пий ХII формално го препоръча в своето прочуто послание от Коледа
1944 година.
Но ето че през 1968 г. демокрацията внезапно излезе от политическия лагер,
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който дотогава беше нейната среда. Посочвам една условна дата. В САЩ събитията започнаха през 1964 г. През 1967 г. Канадската църква се взриви. Може би
трябва да се върнем към 1965 г. – към закриването на Втория ватикански събор и
неговия шумен отзвук. Въпреки че, за щастие, не беше кървава, “1968” обозначава
една революция, също толкова важна, а може би дори повече, отколкото онази
през 1789 г., на която е продължение. Френската революция издигна равенството
пред закона в политическия ред и както беше станало в Англия, даде власт на
гражданското общество чрез посредничеството на представително правителство. Но Токвил беше показал, че революцията не спира дотам, че равенството
на условията е фундаменталният демократичен принцип, действащ в цялото социално тяло, дори до най-тайните му елементи. Тогава 1968-а е внезапното излизане на този принцип на светло, неговото незабавно налагане в семейството,
училището, болницата, навсякъде. Има само две институции, в които той все
още не е триумфирал – армията и предприятието. Тяхната йерархия все още
трябва да бъде смекчавана отвън.
Последствията от изригването на демократичния принцип извън първоначалната му област и неговото проникване във всички сфери бяха зрелищни. Искам да
спомена само тези, които засягат Църквата. Това са процъфтяването на авторитета, легитимността на всички мнения, обезсилването на общите морални
правила. В резултат дойде всеобщият релативизъм. Демокрацията приема религиозна окраска, когато става дума да се заличи всяко различие между хората.
Демокрацията не иска повече да прави разлика между мъжа и жената, хетеро- и
хомосексуалния, гражданина и имигранта, учителя и ученика, здравия и болния. Тя
е всеобхватна и никой не бива да остане отвън. Напоследък дори и животните.
С това тя, подобно на социализма, носи в себе си един също толкова радикален
хуманизъм. Той е споделян колкото от десните, толкова и от левите; той носи
неудържимо всички западни общества към нови, все още непознати брегове.
Малко общества са били толкова уязвими спрямо такова движение, колкото е
Църквата. Тя е йерархична и нейната властова структура не зависи от избора.
Властта при нея идва от Бога. Тя уверява дори, че всяка власт идва от Бога. Това
е необичайна анормалност в свят, в който изборите, редовно подновявани, са
единственият източник на легитимност. Йерархията на Църквата остава свързана с римската монархия, която упражнява властта в рамките на правото, която се схваща като служба, но която не престава да бъде пълна и “абсолютна” в
степента, в която властта не произтича от народа. Църквата решава суверенно
въпросите за условията, необходими за получаването на ранг в тази йерархия,
например принадлежността към мъжки пол и други условия от същия тип.
На второ място, тя е догматична. Главната функция на църковната йерархия е
да бъде пазител на вярата, да я проповядва, да извършва тайнствата, които конституират живота във вярата2. Тя не решава в какво трябва да се вярва, в смисъл да може да промени поверения є Завет, а само определя онова, в което трябва
да се вярва, за да остане човек християнин. Тя допуска в себе си разнообразието
на мненията само след като е преценила, че всяко от тях е съвместимо с онова,
което тя твърди, че е истина. Тя устоява на станалото всеобщо схващане, че
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всички мнения са уместни, че имат право да съществуват, доколкото приемат
да съжителстват и да играят демократичната игра. Медисън, основен автор на
американската конституция, добър калвинист, е искал да съжителстват възможно най-голям брой “убеждения”, защото тяхната множественост, пречеща на
едно да потиска другите, е била в интерес на всеобщата свобода. Католическата църква предпочита да има само едно, защото претендира, че притежава
пълнотата на истината, на обективната истина на вярата, и че ще бъде добре
за човечеството в крайна сметка да я признае. Въпреки това, пак през 60-те години, когато се провежда Вторият ватикански събор, тя взима под внимание, че
свободата на избора на индивидите съществува и в религиозната сфера и че тя
е право, “основано на самата природа на човешката личност”. Това твърдение не
остава само и от него произтича една малка схизма. Накрая Църквата, mater et
magistra, твърди, че има компетентността да съди нравите, в частност семейните нрави и сексуалните нрави, които произтичат от тях.
Последствията за Църквата от революцията “1968” са големи и продължават да
действат.
В пресечната точка на социалистическия хуманизъм и демократичния хуманизъм
християнският хуманизъм се усилва още повече. Той породи личности като абат
Пиер и сестра Еманюел, чиято популярност в общественото мнение се мери с популярността на Зинедин Зидан и Яник Ноа. Тяхната смайваща демагогия, тяхното
безсрамно шарлатанство, техните теологични фантазии (защото те изказват
становища по най-съществените въпроси) не шокират с нищо католическата
публика, която ги приема като икони, образци на истинско милосърдие. Те са “свет
ци” на хуманистичната демокрация.
Двете слова от Писанието: “Мнозина са звани, малцина – избрани” и “Бог иска всички човеци да бъдат спасени”, трябва в добрата традиция да бъдат възприемани
заедно и да определят границите на едно тайнство. В продължение на векове, найвече под янсенистко влияние, доминира по-скоро първото. На режима “всеобщ ад” не
липсват перверзни ефекти. 1968-а определено минава към страната на второто,
в режима на “всеобщ рай”. Перверзните ефекти са не по-малко осезаеми. Понятието грях е загубило своята острота. Във всекидневния език тази дума се избягва
и се замества с парафрази от рода на “нарушение на любовта”. Не се вижда вече
ясно защо въплътеният Христос изкупител е дошъл “да спаси” хората. Все още
силното при протестантите евангелисти чувство за грях и за спасение е особено
разводнено в католическия свят и във вероучението на децата. Тези деца вече не
разбират ясно защо е необходимо да бъдат християни, след като нещата вървят
също толкова добре за мюсюлманите, будистите и за онези, които вече не вярват
в нищо. Причината е в това, че първо им преподават да бъдат учтиви, да не бъдат
расисти и други препоръки на демократичния хуманизъм, подсилени с цитати от
Евангелието. Успокояват ги относно последствията от греха (ако се говори за
него) с такава увереност, с каквато преди са ги ужасявали.
Още оттук произтича релативисткото убеждение, че всички религии са равностойни, че във всяка можеш да намериш спасение. Следва, че те са взаимно допъл-
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ващи се и че във всяка има нещо добро, което може да се вземе. Освен това могат да бъдат и смесвани. Така съществува една теология, според която Христос
се е превъплъщавал по различни начини и в различни степени в големите религии,
което позволява, като бъде преобърнат, да се съхрани принципът на спасението
чрез превъплъщение, чиято история разказват двата Завета. В Азия някои желаят при литургията четенето на Бхагават Гита да замени старозаветните
текстове. Всичко това е съобразено с демократичната религия, която не понася
между хората да има различия, още по-малко привилегии, и която иска да ги сведе до едно и също, в рамките на равноправното включване. Как да се приеме, че
има изключени от спасението, след като демокрацията не приема социалното
изключване под никаква форма3?

Антихристияство
Католическата църква, в частност нейните служители, прегърна хуманизма, прие
новия демократичен режим, потърси съзвучия с духа на 68-а, но нищо не постигна:
днес изглежда, че тя е по-мразена от всякога. Двата предходни века преживяха
злобен антиклерикализъм, но поне живееха върху общи морални принципи, които
съвпадаха с тези, които препоръчваше Църквата. Тези принципи обаче престанаха да бъдат всеобщи, защото новият етап от демократичната еволюция ги постави в зависимост от индивидуалния избор. Те вече са предпочитания. А самото
християнство е мразено по принцип.
Църквата като такава, и не само заради своята йерархична организация и необичайната власт на нейните духовници, става пречка за върховната ценност на
демокрацията – свободата4. Как се осмелява да забранява това или онова обучение на своите преподаватели, докато всеки учител в гражданското общество е
свободен да преподава каквото си иска? Как се осмелява да затваря своите редици за жените, хомосексуалистите, докато пълното равенство е юридически признато във всяка цивилизована страна? Това е престъпно. Ако има въпрос, върху
който се концентрира враждебността, това е въпросът за сексуалната свобода.
Енцикликата Humanae Vitae, обнародвана от папа Павел VI през юли 1968 г. – нещастна дата – представлява скандал, който не отминава. В Европа бяха свикнали
да различават, както правеше монсеньор Дюпанлу, тезата и хипотезата и вярващите се бяха приспособили към това. Но не и в англосаксонските страни, където
са научени на obey the law. Затрудненията на католицизма в САЩ се оказаха още
повече. Но само Католическата църква беше засегната. Англиканската църква
беше слабо разтърсена от ръкополагането на жени в свещенически сан, след
това в епископски; тя е тежко разделена от приемането на хомосексуалисти за
същите функции. Протестанският свят приема развода. Той толерира аборта.
Не са ли свободни жените да разполагат със своето тяло? Не е ли хомосексуалността свободно избрано предпочитание?
Още по-злобни стават обвиненията срещу историческото минало на Църквата.
Галилей, Инквизицията, разбира се, а разкаянията не заличават нищо. Освен това
и робството (което папите формално никога не са приемали); и по-пламенно от
всякога – обвинението за Холокоста. Обвинението прескача времената. Вече не
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институционалната Католическа църква е замесена, а самото християнство,
чак до неговите основополагащи текстове. Ето че се върнахме в началото, когато християните – заедно с евреите – били обвинени в odium humani generis. Дълго
време християнството е било презирано от името на разума и на науката. Днес
по отношение на него се изказва възмущение от името на морала.
Как реагира Църквата срещу този потоп от омраза и презрение? Разбира се, тя
рецитира Псалтира, който почти изцяло е призив към Бог в спешни ситуации,
когато нейните врагове (които са също Неговите врагове), “биковете на Басан”,
обсаждат вярващия и искат да го унищожат. Но в доста случаи, в частност във
Франция, църковният свят предпочита друго поведение. То се състои в игнорирането на враговете, в отричането на тяхното съществуване. Ето защо във
френската публична литургия Псалтирът беше изчистен от няколко проклинащи
псалма – много ожесточени и “малко християнски”. Да отречеш, че имаш врагове,
когато ги имаш, означава да обърнеш гръб на реалността. Това означава също
да фалшифицираш морала, защото не може да се прости на враговете, когато са
предварително разпознати и назовани. Това означава също да предадеш приятелите си, които, след като не са приятели на враговете, стават врагове, защото
се противопоставят на враговете, които не са такива, а напротив, са приятели.
Това означава да влезеш в “култа на лошия крадец”. Лошият крадец е “по-добър”
от добрия, защото е по-хубаво да го обичаш като лош. Аз разгледах другаде този
всеобщ Стокхолмски синдром5. Той се приютява зад един върховен свръххристиянски морал, който бива представян за мистика. Той е и реакция на страх, също
като при щрауса, който си крие главата в пясъка. Накрая, той е съобразен с найбезумната хуманистичната религия, както и с най-всеобхватната демократична
религия. Една дума, повтаряна до втръсване, покрива всичко това: думата “любов”, използвана навсякъде като подправка и проституираща по всички начини6.

“Разлагането на католицизма”
Веднага след Реформацията и Трентския събор Католическата църква отговаря
на реформираното иконоборство с изумителната барокова креативност в изобразителното изкуство, архитектурата, музиката, красноречието. Един от първите знаци за “разлагането” на католицизма след Втория ватикански събор беше
една малка иконоборческа експлозия, станала в неговото лоно. Голи стени, свалени картини и статуи бяха първият симптом за това, а вторият беше вандалското ожесточено настояване химнологията и литургията да бъдат лишени от
цялата им красота, натрупана в продължение на векове. Тази иконоборческа вълна
беше дело само и единствено на църковните служители, или по-скоро на клерикалните среди, защото светската публика само съзерцаваше вредата, пасивна
и разочарована7. Ако наистина нещо куриозно е оцеляло при всеобщото рухване,
това е клерикализмът, тази рана, която придружава Църквата от самото є начало и от която не е ясно как би могла да се отърси. Той е бил една от големите
причини за Реформацията, по-далечна от исляма, и продължава да оправдава протестантския ужас от Римската църква. Въпреки това единството на догмата,
единството на литургията, авторитетът на Рим са разбити.
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Рухването се измерва статистически. За четирийсетина години броят на практикуващите вярващи е намалял с три четвърти във Франция, а кривите в Италия, Испания, Ирландия, Полша и дори в САЩ настигат тази във Франция с малко
или по-голямо закъснение. Броят на свещениците намалява повече от пропорционално. Стотина ръкополагания във Франция, срещу десеторно повече след войната. В САЩ броят на семинаристите спада от 48 000 през 1965 г. на 5000 днес.
Същевременно числото на изповядващите религията намалява с 50 на сто. Една
четвърт от “испаноезичните” имигранти, католици по произход, са станали протестанти, петдесетници или баптисти.
В повечето страни в Европа християните (не само католиците) образуват все
по-ограничено малцинство. Те вече осъзнават това и се примиряват. Знаят ли
поне в какво вярват? Проучванията показват голяма неувереност относно найфундаменталните догми, като възкресението на Христос или вечния живот например. Във всеки случай младото поколение не знае много за религията. Дори
когато се преподава вероучение, и то добре, което е рядкост, основните понятия
вече не се усвояват. Несъмнено това не трябва да се вменява като вина на преподавателите, защото се дължи на новата еволюция на демокрацията или пообщо – на еволюцията на развитите модерни общества.
Достатъчно отговорните епископи не са колебаят да кажат в частни разговори,
че корабът потъва, че има разкъсване под ватерлинията и че нищо не може да
се направи. Че Църквата скоро ще бъде секта или грозд от изолирани, различни,
враждебни една на друга секти. Можем ли да се надяваме, че няма да се развият
недостатъците на сектантството?
От гледна точка на историка, който иска да се ограничи с едно положително
разсъждение за настоящето и за вероятното бъдеще, една толкова упадъчна
картина като тази, която току-що скицирах, има шансовете да бъде точна. Но
тя не е пълна. Тези, които носят вярата, отправят към същата реалност друг
поглед. Без да ги е грижа за статистиката, те се удивляват, че в началото на
ХХI в. все още се отслужват литургии, макар и лошо, и не са далеч от мисълта да
виждат в това нещо като чудо. Те виждат с очите на душата си Бога, присъстващ в евхаристията, присъстващ също и в най-малкия – но автентичен – акт
на милосърдие. Те са чувствителни към феномените на зараждане, към точките
на възраждане и осъзнават, че в един жив организъм, какъвто е Църквата, не е
възможно да се измери точно пропорцията между живите клетки и мъртвата
тъкан. Те имат упование. Те вярват с вярата, че Църквата притежава залозите
на вечния живот. Но не знаят, нито се стремят да знаят колко верни ще има тя в
деня на Второто пришествие. Владимир Соловьов, няколко месеца преди смъртта
си през 1900 г., беше подсказал: трима. Един католик, един протестант, един
православен. Трима обединени християни са достатъчни (заедно с евреите), за
да бъде пълна Църквата. Е, добре! Апокалипсисът на руския визионер изглежда помалко безумен един век по-късно.
“Това е от друг порядък”, би казал Паскал. Разбира се, трябва да се върнем към
позитивната история, към която искам да се придържам. Папата има работа не
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само с невидимата Църква. Той не може, както при Източното православие, да се
уедини в мистичното и литургично съзерцание8. Той трябва да взима практически решения, които засягат видимата Църква –въплътена, какъвто е и Главата на
Църквата.

Модернизъм
В Църквата съществува едно старо и важно течение, което смята, че има лек за
кризата. То може да бъде датирано с модернизма от края на ХIХ век. Тогава е ставало дума да се запълни пропастта, зейнала между учението на Църквата, и поспециално нейната интерпретация на Писанието и разума, т. е. съвременната
философия, история и научно тълкуване. Модернизмът отваря тежка криза, която
невинаги е била решавана с най-добрите средства, т. е. аргументите невинаги
са били на висотата на предизвикателствата. Редом с пробуждането, към което
модернистичното предизвикателство подтиква интелекта на Църквата, е имало
и сили, които са се задоволявали с обикновена репресия. Интелектуалната работа е била стимулирана, от една страна, и задушавана, от друга. В крайна сметка,
като приема и релативира резултатите, получени от науката по онова време,
изследвайки и преформулирайки спорните въпроси, критичната работа успокоява
разпрата по доста задоволителен начин както за единството на учението, така
и за изискванията на разума. Тази работа впрочем не е завършила и днес.
Новият модернизъм си поставя за цел да запълни широкото несъгласие между
нормите на Църквата и нормите на съвременното общество. Той е по-малко начетен от първия, защото неговите лидери като цяло са журналисти от католическата преса и медиите или писатели без интелектуален авторитет. Но той
е по-разпространен и достига до “масите”. Той оказва натиск, възприеман като
натиск на съвременното общество.
По време на Студената война споменатото течение се смесваше с онова, което
можеше да се нарече прогресизъм, и неговите тези бяха ляво ориентирани. Днес
то е повече теологическо, отколкото политическо. То желае Църквата да се
отърси от цял куп отживели норми – етични норми, които вече “не вървят”. То например интерпретира възкресението на Христос като начин да се говори на последователите, което не означава друго освен трайност на “посланието”, което е
оставил. Или пък иска да убеди, че Дева Мария е била майка на семейство, горда с
многобройната си челяд. Че първородният грях е мит, измислен от св. Павел и св.
Августин, двама невротици, разболели за векове латинския християнски свят. Че
разводът, абортът са приемливи, във всеки случай такъв е и повторният брак на
разведените, както и тяхното допускане до причастие. Че жените могат да бъдат ръкополагани в свещенически сан. Подобни тези притежават правдоподобието, но също и любезността, хуманността, снизходителната мекота на нашите
модерни демократични режими. Те свидетелстват за едно “отваряне към другия”
– ценност, която нашата съвременност не спира да препоръчва. От християнска
гледна точка те са икуменични. Преди много време наистина протестантските
църкви приеха някои от тях, съобразно, смятат те, с морала и разума, а и за да
следват общата еволюция на нравите.
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Тази последна “икуменична” надежда е химера. Напускането на католическия догматичен кръг в посока към протестантите няма да сближи католиците с тях
и най-вече с евангелистите. Един историк на протестантството, Емил Ж. Леонар, сравняваше сполучливо развиването на просветителски отклонения при католиците и при протестантите през ХVI век. При последните, заради тяхното
библейско закотвяне и разсъждението над Словото, просветителството се е
смекчавало прогресивно, докато “католическите просветители, зле подхранени с
Библията, бяха отдадени на собствените си фантазии... Оттам, протестантските просветители ставаха все по-малко безсмислени, докато католиците
ставаха все повече такива”. Протестантите са привикнали от векове да уреждат съвсем сами, всеки за себе си, своята вяра, своята набожност, и те умеят
да си служат с компаса, който притежават. Не и католиците. Сантименталният
икуменизъм, призован да оправдае изхвърлянето зад борда на част от полученото
религиозно обучение, не би могъл да ги спре да изхвърлят и останалото. Натискът на съвременното общество би им помогнал.
Не е необходима голяма теологична култура, за да се прозре до какво биха довели
привидно най-малко нападателните тези на новия модернизъм. Хуманистичният
обрат, след това кризата от 68-а не бяха благоприятни за придобиване на такава култура. Дълго време семинариите, студентите бяха подхранвани с хуманитарни науки, с Маркс и Фройд – загубено време за теологията. Трябва да се държи
сметка за спада на нивото на общата култура, за неизползването на латински и
гръцки. За спада на социалното равнище на средата, от която се набират свещениците, и на тази, в която служат. Вече не може да се каже, че в своя диоцез
един епископ бива възприеман като принадлежащ към елита по своите качества
– било защото вече не го смятат за такъв, било защото този елит е по-способен
и по-образован от него. С ясното съзнание за теологичната слабост на епископата Рим публикува през 1997 г. един катехизис с високо качество, предназначен специално за епископите. Предишният катехизис, приет от Трентския събор
(публикуван през 1566 г.), написан на не по-малко висок стил, е бил предназначен
за енорийските кюрета, за свещениците и за вярващите. Дали днес епископите
имат времето и вкуса да го проучат?

Заключителна точка
Не зная какво трябва да се направи, така че няма да завърша със заключение. Ще
ми бъде ли разрешено да изкажа обаче в края на тази дълга статия моята главна
теза? Ето я: кризата в Католическата църква е основно криза на интелекта, а
ключът към интелекта в случая може да бъде само теологичен.
Ако Църквата (още веднъж – под Църква разбирам нейните служители) не е била
способна да се ориентира правилно, ако през ХХ в. е поела по пътища, които не
водят до никъде, то е, защото тя не е била способна да се избави от смесването
на желание и действителност. Тя не е видяла ясно противника, не е направила
правилния избор на врага и приятеля, не е анализирала както трябва ситуацията.
Тя не е доловила какво става всъщност. Заради този постоянен интелектуален
дефицит тя обезкуражава тези, които биха били естествени приятели, и окура-

24

2006 / брой 2–3 (18–19)

жава онези, които я презират.
Теологията е нейното наследство. Това е трудна наука, на която Църквата е посветила най-ценните си усилия. В продължение на вековете нейните учители са
построили един вид интелектуална катедрала, при която всяка част отговаря на
всяка друга, така че тя расте по един “органичен” начин, без да променя общата
форма. Нейните подпори и сводове са точно подредени и може да бъдат докосвани
единствено с внимание и страхопочитание. Нещо повече, учителите са твърдели, че останалите знания, литературата, философията, науките се подреждат
под тази дисциплина, на чиято водеща позиция не бива да се противопоставят,
а напротив – трябва да спомагат за разцвета є. Теологията не се свежда до
учебниците по теология. Тя е рационален разговор за Бога и дори за най-малко
начетените християни е пътят, по който минават, за да може вярата да освободи интелекта. Когато придобият в тази област едно здраво чувство, те могат охотно да се заемат с изучаването на други области на знанието без голям
риск да ги разберат погрешно. Теологията не замества всички знания, но sensus�
theologicus помага те да бъдат подредени и преценени. Добрите теолози не са
били изкушени от тоталитарните идеологии, не са пропаднали в хуманистичната
“дупка”, нито в увлеченията на 1968 г.
Нещата, разбира се, не са се случвали безпроблемно, напротив. Действително
много пъти е имало потисничество и често катедралата е застивала в закостеняла форма, неспособна да се развива. Принципът обаче е оставал и дори извън
Католическата църква големите духове като Хегел например са полагали усилия
да я съживят. Те са знаели, че пренебрегването на теологията би попречило за
цялостното разбиране за света.
Най-сетне, както е известно, теологията е извор на удоволствие. Хората, които
са є се отдавали, са се радвали на удоволствията от съзерцанието, подобно на
философите от античността, и твърдят, че са достигнали до по-голямо просветление, отколкото Платон и Аристотел. Най-големият подарък, който Църквата може да даде на човечеството, което модерната демокрация не е направила
нито по-щастливо, нито по-умно, би било да споделя. Онези чувства и емоционален подем, които хората могат да си осигурят чрез различни религии, в това число и чрез християнството, уви, няма да им направят добро. Добро ще им направи
единствено разбирането.
А дали тази катедрала не е окончателно рухнала? Не вярвам. По-скоро тя ще потъне, подобно на погълнатата от морето катедрала на град Ис, оглушителния
звън на чиито камбани моряците чуват понякога.
Какви са перспективите за един понтификат? Новият папа е вероятно най-добрият възможен папа в най-добрия или пък в най-лошия възможен свят. Освен
това е един стар човек, вече белязан от възрастта. Като учен, какъвто винаги е
бил, той стои в тишината на огромната си библиотека и в самотата, обгръщаща неговия сан. Той чете, пише, занимава се с делата на Църквата, проповядва,
празнува и се разтоварва на старото си пиано. Той знае кой е9, какво трябва да
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прави и какво не може да направи. И се моли.

Постскриптум
Това есе току-що беше написано, когато се появи първата енциклика на Бенедикт
ХVI – Deus������������
caritas����
�����������
est,
��� датирана от 25 декември 2005 г. Първата енциклика на
един папа се очаква с голямо внимание, тъй като по нея може да се отгатне основната линия или стилът, с който ще бъде белязан понтификатът. Deus���������
caritas�
��������
est показва, че Ратцингер като папа е съхранил таланта си да свързва науката
с яснотата, дълбочината с точността. Що се отнася до ситуацията, която се
опитах да опиша, а това е ситуация на криза, папата посочва три главни пункта.
Ще отбележа само тях.

1. Любов
Смята се, особено след 1968 г., че разводът и хомосексуализмът са оправдани
заради любовта. Ако бракът се основава върху любовното чувство, неговото охлаждане легитимира разтрогването на брака и една нова “любов” ще разреши и
създаването на нова връзка. Хомосексуалните практики се оправдават, защото
любовните чувства при тях малко се различават от чувствата, които изпитват
онези, които са привлечени от противоположния пол.
В този контекст е особено важно църковният дискурс да изключи твърде двусмислената дума любов (�����������������������������������������������������
amour������������������������������������������������
). Както твърди енцикликата, тя е изхабена. Употребява се до прилошаване наляво и надясно, за да докосне сърцата, да се отдадем на емоцията и да се освободим от мисленето. Девалвирала е до степен да
звучи неприлично, когато някои усти съвсем неуместно я произнасят.
Думата ���������������������������������������������������������������������
eros�����������������������������������������������������������������
, уточнява енцикликата, се избягва в Новия Завет, който предпочита ������������������������������������������������������������������������������
agape�������������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������������
caritas����������������������������������������������������������������
на латински, ��������������������������������������������������
charite�������������������������������������������
на френски) или също ���������������������
philia���������������
– любовта при
приятелството. Противно на това, което уверява Ницше, християнството не
мечтае да унищожи ���������������������������������������������������������
eros�����������������������������������������������������
– по този начин биха пресъхнали жизнените извори на
човечеството, но го предпазва от себеразрушителните екстази, които се крият
в �����������������������������������������������������������������������������
eros�������������������������������������������������������������������������
и които още древните са познавали и са се страхували от тях. Няма коренно противопоставяне между eros����������������������������������������������
��������������������������������������������������
и agape��������������������������������������
�������������������������������������������
, както е мислел лютеранският философ
Нигрен, а те са в съюз и взаимно се проникват.
Когато търсим думата �������������������������������������������������������
charite������������������������������������������������
(милосърдие), както често става в проповедите,
за да не се обърква със старото є значение на “даване на милостиня”, тя системно бива заменяна от amour���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
(любов), а това я еротизира, отпраща я към секса.
По този начин се присъединяваме към духа на епохата в момента, в който бъдем
убедени да се отклоним встрани. От това няма полза за истинската любов към
ближния, която е не друго, а любов към Бога, обяснява папата.

2. Политика
Очевидно Бенедикт ХVI ни най-малко не съжалява за “Константиновия” век, през
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който държавата прилага моралните и доктриналните норми, проповядвани от
Църквата, а тя в замяна гарантира свещената є легитимност. Този режим отдавна е мъртъв, а с него и така наречените “християнски държави”. Демократичната държава спокойно се лишава от легитимация от страна на църквата, която,
станала в малцинство и отслабнала, вече няма средства да наложи каквото и да
било. Единственото, което Църквата иска, казва енцикликата, е държавата да є
гарантира нейната свобода, да поддържа мира между нейните верни и останалите религии и да я остави да живее своя независим общностен живот.
На държавата остава правото и задължението да осигури справедливостта, която е “цел и същностен критерий за всяка политика”. Това е нейната задача.
“Църквата нито може, нито трябва да се наеме с политическата битка за изграждането на възможно най-справедливо общество. Тя нито може, нито трябва
да замества държавата […] Справедливото общество не може да бъде дело на
Църквата, то трябва да бъде достигнато от политиката.” Едва ли може да бъде
изразено по-ясно отношение към утопиите – било реакционни (“връщане към християнството”), било прогресистки и марксистки (теологията на освобождението), по отношение на които част от църквата се е заблуждавала.
За сметка на това папата оставя две задачи за Църквата. Едната е да се застъпва пред държавата за каузата на справедливостта, разбирана като естествено право, и да възпитава умовете в чувствителност към справедливостта в
обществения и политическия живот. Другата задача е да осигури това, което
липсва и винаги ще липсва при обикновената справедливост: “Освен от справедливост човек винаги ще се нуждае от любов.”

3. Човечност
“Дълбоката природа на Църквата се изразява в нейните три задължения: да проповядва Словото Божие (����������������������������������������������������������
kerygma���������������������������������������������������
martyria������������������������������������������
��������������������������������������������������
), да извършва богослужение (�������������
leitourgia���
),
да служи на милосърдието (����������������������������������������������������
diakonia��������������������������������������������
). Това са трите задължения, всяко от които
предполага останалите и които не могат да бъдат разделени едно от друго. За
Църквата милосърдието не е един вид дейност по социално подпомагане, която
би могла да бъде оставена на другите, а е нещо присъщо на природата є и е израз
на най-дълбоката є същност.”
Изглежда, че императивът за любов към ближния е присъщ на самата човешка
природа. Папата отбелязва, че император Юлиан, когато връща езичеството,
го реформира и създава благотворителна организация, наподобяваща “Галилейците”. Все пак: “особено важно е благотворителната дейност на Църквата да
се поддържа в цялото є великолепие и да не се превръща в обикновен вариант на
организация за социално подпомагане”. “Тя трябва да бъде независима от партии
и идеологии. Тя не е средство за промяна на света посредством идеология и не е
в служба на световни стратегии, а е начин тук и сега да даряваме любовта, от
която човекът винаги е имал нужда.”
Не може да се направи по-ясно разграничение, отколкото е направено в тази ен-
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циклика, между истинското служене на милосърдието в Църквата и произхождащите от социализма хуманистични идеологии. Църквата не се конкурира с тях.
Тя не се смесва с тях.
Трите главни пункта, които току-що подчертах, по никакъв начин не са пълен анализ на богатия текст на тази енциклика. Те се забелязват при четене. Тя обаче ги
съдържа и аз ги извлякох, защото имат пряко отношение към анализите, които представих. Що се отнася до стила на понтификата, който тя представя, ясно е, че той
лесно ще постави акцент върху теологичното възраждане на християнския разум.
БЕЛЕЖКИ
1��. ��������������������������������������������
Не е било добра идея от страна на монсеньор ���������������
Пачели, нунций ���
на Мюнхен,
��������������������������
да тласне немския ��������
Zentrum �������
да гласува пълни правомощия на канцлера Хитлер, за да получи споразумение, както и не е било добра идея да иска
споразумение. Тук не желая да се връщам на “мълчанието на Пий ХII”. Той със сигурност е искал в този световен конфликт да поддържа пацифистка политика, да бъде “над бъркотията” на своя предшественик Бенедикт
ХV, но това е било неподходящо по отношение на нацизма. Пий ХII може да бъде упрекнат, че не е видял, че
като атакува евреите, нацизмът атакува делото на самата Църква и че да бъдат поддържани, е просто дълг на
християнско милосърдие – колкото и ефикасно да е изпълнен. Можем също така да съжаляваме, че някои църковни среди се компрометираха включително в битката за виждането на света, което разделяше европейците
на арийци и евреи, като най-малкото отстъпиха по въпроса, че съществува “еврейски проблем”. Опасността на
идеологиите се състои в това, да наложат своето описание на действителността, да изкривят разграниченията
и да парализират умовете. Виж моята книга Malheur du siecle, Fayard, 1999.�
2. Към това се прибавя diakonia, упражняването на милосърдието. Виж постскриптума на статията.
3. В това отношение рекордьорите на демократическата святост натрупват подвизи. Те имат предпочитание към
маргиналното, отклоняващото се и към всичко, което предизвиква страх в обикновеното католическо стадо. При
размириците в предградията през 2005 г., главни участници в които бяха магребски имигранти и африканци
мюсюлмани, епископите съжаляваха, че тяхната любов не е била достатъчна, за да “интегрират” тези “млади”, но
не прецениха, че онези, към които беше насочена агресията, собствениците на изгорените автомобили, “силите
на реда” заслужаваха думи на съчувствие. Техните предшественици от времената на варварските нашествия са
искали да бъдат defensor civitatis. Те обаче – не. Дали така помиряват антидемокрацията (доколкото не стават защитници на демократичния днес град) и хипердемокрацията? Спомняме си монсеньор Гайо, навремето епископ
на Еврьо, който се наричаше “епископ на другите”, тъй като се отказваше да бъде на своите.
4. Св. Августин би казал – свободната воля, правото на избор. Свободата в неговата концепция е свободата
да правиш добро.
5. Едно вземане на заложници в Стокхолм завърши с това, че заложниците се побратимиха с терористите.
Оттук – и синдромът, познат в много подобни случаи.
6. Във Франция нито юдаизмът, нито ислямът се оставят да бъдат третирани като християнството. “Крачката
към врага” по принцип се разглежда като мазохизъм, който подканя врага да не се притеснява. За проституцията на думата любов виж постскриптума на статията.
7. Интересно е да отбележим, че иконоборчеството стои в основите на исляма и съставя важна част от реформираната вяра. Виж моята книга L’Image interdite, Gallimard, coll. Folio, 2000.
8��������������������������������������������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Соловьов разглежда като византийски недостатък пълното разделяне на сферата на Църквата от социалната
и политическата сфера. Според него това е равносилно на отричането на халкидонския догмат за единството на
двете природи у Христос. Виж La Sofia et les autres ecrits francais, Lausanne, L’Age d’homme, 1978, p. 138–43.
9. “Един скромен работник на нивата Господня” – каза в деня, когато беше избран.

Превод: Галя Георгиева, Стефка Фетфаджиева
Текстът е публикуван в Commentaire.
������������
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Кардинал Йозеф Ратцингер

БЕЗ КОРЕНИ:
ЗАПАДЪТ, РЕЛАТИВИЗМЪТ,
ХРИСТИЯНСТВОТО, ИСЛЯМЪТ
Нека разгледаме процеса, при който историята на миналите векове се пренася
в нови светове. Двете половини на древната, предмодерна Европа са познавали
само един важен съсед, с когото е било въпрос на живот и смърт да се справят, а
именно ислямския свят. Било е единствено въпрос на време Европа да се разшири
към Америка и отчасти към Азия – континенти, където са липсвали велики културни протагонисти. Още по-късно Европа ще продължи с по-нататъшни инвазии
в Африка и Азия – два континента, с които по-рано се е занимавала само периферно и които ще се стреми да превърне в европейски продължения, в колонии.
Ако колонизацията би могла да се сметне за успех, то е в смисъл, че по това
време Азия и Африка също са имали възможността да последват идеала за свят,
оформен от технологията и просперитета. Древните религиозни традиции там
също претърпяват криза, внезапно навлиза секуларното мислене, което започва
да доминира публичния живот.
Тези процеси обаче предизвикват и противоположния ефект. Ислямът се възражда – отчасти поради новото материално богатство, придобито от ислямските
страни, но преди всичко поради убедеността на хората, че той може да осигури
истинска духовна основа на техния живот. Подобна основа като че ли липсва на
стара Европа, която въпреки продължителната си политическа и икономическа
мощ, изглежда, върви по пътя към отслабване и упадък.
В контраст с Европа, която отрича своите религиозни и морални основополагащи
принципи, великите азиатски традиции (особено мистичният компонент, изразен
в будизма) се въздигат като духовна сила. Оптимизмът на европейската култура, на който в началото на петдесетте години Арнолд Тойнби все още можеше
да дава израз, звучи странно архаично днес: “Изправени сме пред факта, че от
двайсет и една цивилизации, на които бе вдъхнат живот и които продължиха
да растат, тринайсет са мъртви и погребани; седем от останалите осем са в
очевиден упадък; а осмата, която е нашата собствена, може също да е отминала
своя апогей.“ Кой би повторил същите тези думи днес? Преди всичко – какво е

29

Началото на един понтификат

европейската култура и какво е останало от нея? Дали европейската култура
не е нищо повече от технологията и търговската цивилизация, шествала триумфално из цялата планета? Или пък е постевропейска култура, издигната върху
останките на древните европейски култури?
В тези процеси има парадоксална синхронност. Победата на постевропейския
технически и секуларен свят и превръщането на този стил на живот и мислене
в универсални са разпространили впечатлението (особено сред неевропейските
страни в Азия и Африка), че европейската ценностна система, нейната култура и
вяра — с други думи, самите основи на нейната идентичност – са стигнали края
на пътя и вече наистина слизат от сцената. От тази гледна точка очевидно е
дошло времето да се утвърдят ценностните системи на други светове, като
предколумбова Америка, исляма или азиатския мистицизъм.
Във времето на най-великия си успех Европа изглежда куха. Сякаш е вътрешно
парализирана от застрашаващо живота є спиране на кръвоносната система, а
присаждането на заместители ерозира идентичността є. Докато нейните поддържащи духовни сили се сриват, се наблюдава все по-голям демографски упадък.
Европа боледува от странна липса на копнеж за бъдеще. Децата, нашето бъдеще, биват възприемани като заплаха за настоящето, сякаш отнемат нещо от
живота ни. На децата се гледа повече като на задължение, вместо като извор
на надежда. Съществуват ясни сходства между днешната ситуация и упадъка на
Римската империя. В последните си дни Рим още е функционирал като велика историческа структура, но на практика вече се е поддържал от обречени на провал
модели. Неговата жизнена енергия е била изчерпана.
А сега нека обърнем поглед към проблемите на настоящето. Съществуват две
противоположни прогнози за възможното бъдеще на Европа. От една страна,
имаме тезата на Освалд Шпенглер, който смята, че е открил естествен закон
относно великите моменти в културната история: началото се поставя от раждането на една култура, следват постепенният є възход, разцветът, бавен спад,
стареене и смърт. Шпенглер защитава тезата си посредством обилна фактология, почерпана от историята на културите, в която се проявява законът на
естествения жизнен цикъл. Шпенглер смята, че Западът върви към своя край и
въпреки всички опити да бъде спрян, той продължава безразсъдния си устрем към
своята гибел. Разбира се, Европа би могла да предаде своите дарове на някоя новоизгряваща култура, следвайки примера на предишни култури по време на техния
упадък. Нейният жизнен цикъл като исторически субект обаче действително е
достигнал края си.
“Биологическата” теория на Шпенглер среща яростни опоненти в периода между
двете войни, особено в католическите среди. Арнолд Тойнби отправя остри думи
срещу нея с аргументи, които днес с твърде голяма лекота се пренебрегват.
Тойнби акцентира върху разликата между технологично-материалния прогрес и
истинския прогрес, който определя като спиритуализация. Той признава, че западният свят действително претърпява криза, която отдава на изоставянето
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на религията в името на култа към технологията, национализма и милитаризма.
Според него името на тази криза е секуларизъм.
Ако знаем причината за една болест, можем да намерим и лек за нея и той е
следният: религиозното наследство, и по-специално “наследството на западното
християнство”, трябва да бъде представено и въведено отново във всичките
си форми. Така вместо представата, базирана на биологични закономерности,
Тойнби предлага друга, волунтаристична. Тя се фокусира върху енергията на креативни малцинства и изключителни личности.
Това води до въпроса дали “диагнозата”, поставена от Тойнби, е правилна. Ако е,
тогава трябва да се запитаме дали е по силите ни да въведем наново религиозното измерение чрез синтез на всичко, останало от християнството и религиозното наследство на човечеството. Спорът между Шпенглер и Тойнби остава
отворен, тъй като не можем да виждаме в бъдещето. При все това наш дълг е
да се запитаме кои фактори ще гарантират това бъдеще и кои са позволили на
Европа да запази своята същинска идентичност при всичките си исторически
метаморфози. Казано по-просто – какво можем да обещаем, още днес и утре, за
да се съживи човешкото достойнство?
За да намерим отговор, трябва отново да проучим сегашната ситуация и нейните исторически корени. След Френската революция и ХIХ век се развиват два
нови европейски модела. При латинските нации превес взема секуларният модел.
При него се прави рязко разграничение между светските и духовните дела, като
вторите попадат в частната сфера. Държавата отрича да има религиозни основи и настоява, че е базирана върху разума и рационалното познание. Тъй като обаче основанията на разума поначало са крехки, тези секуларни системи се оказват
слаби и държавите лесно се превръщат в диктатури. Те оцеляват единствено
заради запазените елементи на старото морално съзнание (макар и без предишните основи), които осигуряват съществуването на базов морален консенсус.
В германския свят надделява либералният протестантски модел на отношения
между Църквата и държавата. Една просветена и морална по същество християнска религия е носител на ценности, които държавата подкрепя. Тези отношения гарантират морален консенсус и широка религиозна основа, към която
единичните недържавни религии трябва да се приспособят. Във Великобритания,
скандинавските страни, а навремето също и в доминираната от Прусия Германия
този модел отдавна е гарантирал държавна и социална кохезия. Въпреки това
рухването на пруската държавна църква оставя вакуум, който по-късно осигурява
благодатна почва за диктатура. Днес характерна черта на държавните църкви
по целия свят е, че те са изтощени. Моралната сила – основата, върху която
може да се гради – не идва нито от религиозните структури, подчинени на държавата, нито от самата държава.
Между тези два модела е моделът, възприет от Съединените американски щати.
Изграден върху основите, създадени от свободните църкви, той възприема строга норма за разделението на Църквата от държавата. Отвъд отделните дено-
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минации, този модел се характеризира с протестантски християнски консенсус,
който не се определя с понятия, принадлежащи на различните деноминации, а е
свързан с усещането на страната, че има специална религиозна мисия по отношение на останалия свят. По този начин религиозната сфера добива значителна
тежест в публичните дела и се превръща в предполитическа и свръхполитическа
сила с потенциала да има решаващо отражение върху политическия живот. Разбира се, никой не може да отрече факта, че и в Съединените щати християнското наследство се разпада с постоянно темпо, а едновременно с това бързото
нарастване на испаноезичното население и присъствието на различни религиозни традиции от целия свят са внесли промени в общата картина.
Може би тук трябва да отбележим, че Съединените щати в голяма степен участват в популяризирането на протестантството (и по този начин в отслабването
на католицизма) в Латинска Америка посредством работата на свободни църковни формации. Те постъпват така, водени от убеждението, че Католическата
църква е неспособна да гарантира стабилна политическа и икономическа система, тъй като я смятат за некачествен възпитател на нации. В основата на
това поведение стои очакването, че американският модел на свободните църкви
ще успее да създаде морален консенсус и да формира демократична обществена
воля, сходна с тази в Съединените щати.
За да видим картината в цялата є сложност, трябва да отбележим, че Католическата църква днес представлява най-голямото самостоятелно религиозно
общество в Съединените щати. Американските католици подкрепят традициите на свободната църква за отношенията є с политиката, тъй като вярват, че
църква, която е отделена от държавата, по-добре гарантира моралните основи
на страната. Затова на поддържането на демократичния идеал се гледа като на
морално задължение, което е в дълбоко съответствие с вярата. В тази позиция
с основание можем да видим адаптирано към времето продължение на модела на
папа Геласий I.
Нека се върнем към ситуацията в Европа. През ХIХ век към двата модела, които
описах по-горе, се присъединява трети, социализмът. Той много бързо се разделя
на два различни клона – тоталитарен и демократичен. Демократичният социализъм успя да се вмести между двата съществуващи модела като необходимата
противотежест на радикалните либерални позиции, които доразви и коригира.
Той също така допадна на множество религиозни деноминации. В Англия стана
политическа партия на католиците, които не се чувстваха на място нито сред
консерваторите протестанти, нито сред либералите. В Германия по времето на
Вилхелм католическите групи също се чувстваха по-близо до демократичния социализъм, отколкото до строгите пруски и протестантски консервативни сили.
В много отношения демократичният социализъм е бил и е близък с католическата
социална доктрина и във всички случаи е допринесъл значително за формирането
на социално съзнание.
Тоталитарният модел, обратно, беше свързан със строго материалистична,
атеистична философия на историята. Той я разглеждаше детерминистично, като
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път на прогреса, преминаващ първо през религиозна, а след това през либерална
фаза, за да се стигне до съвършеното общество, в което религията е изживяна
като реликт от миналото, а колективното щастие е гарантирано от функционирането на материалните условия.
Тази научна фасада крие зад себе си догматична нетолерантност, която разглежда духа като продукт на материята, а морала – като продукт на обстоятелствата. Съгласно нейните предписания моралът трябва да бъде дефиниран и упражняван в зависимост от обществените цели и за морално се смята всичко, което
спомага за достигането на финалното състояние на щастие. Този догматизъм
напълно преобръща ценностите, които градят Европа. Освен това, отричайки
съществуването на ценности, които са независими от целите на материалния
прогрес, той скъсва с цялата морална традиция на човечеството. В зависимост
от обстоятелствата, всичко може да стане законно и дори необходимо; всичко
може да стане морално в новия смисъл на думата. Дори самото човечество може
да се разглежда като инструмент, тъй като значение има не индивидът, а само
бъдещето, жестокият всемогъщ съдник на всичко и всички.
Комунистическите системи се сринаха под тежестта на собствения си фалшив
икономически догматизъм. С твърде голяма готовност обаче коментаторите
игнорират ролята, която изиграха за този срив типичното за комунизма презрение към човешките права и подчиняването на морала на нуждите на системата
и обещанията за бъдещето. Най-голямата катастрофа, която подобни системи
претърпяват, не е икономическата. Тя е опразването на душите и унищожаването на моралното съзнание.
Най-важният проблем на днешното време – за Европа и за света, се състои в
това, че въпреки осъзнаването на заблудите по отношение на комунистическата
икономика (до степен, че бивши комунисти без капка колебание станаха икономически либерали), свързаните с комунизма морални и религиозни въпроси почти
напълно се пренебрегват. Не е преодоляна и до днес най-важната последица от
марксизма: разбиването на изначалната човешка несигурност относно Бог, себе
си и вселената. Упадъкът в моралното съзнание, което се основава на абсолютни
ценности, все още е проблем днес. Оставен така, той може да доведе до самоунищожението на европейската съвест, на което трябва да започнем да гледаме
като на реална опасност – много над и отвъд предсказания от Шпенглер упадък.

Joseph Ratzinger now Pope Benedict XVI & Marcello Pera. The Universalization
of European Culture and the Ensuing Crisis. In Without Roots: The West,
Relativism, Christianity, Islam. (New York: Basic Books, 2006), 64–74.
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Папа Бенедикт XVI

Вяра, разум, университет
Ваши високопреосвещенства, многоуважаеми ректори, Ваши превъзходителства,
многоуважаеми дами и господа,
За мен е вълнуващ момент отново да се изправя на университетската катедра
и отново да имам възможността да чета лекция. С това мислите ми се връщат
назад в годините, когато започнах академичната си дейност като преподавател
в университета в Бон след един хубав период във Фрайзингското висше училище.
През 1959 г. беше времето на старите професорски университети. В самите
катедри още нямаше нито асистенти, нито секретари, затова пък имаше много
непосредствен контакт със студентите и най-вече на преподавателите помежду им. Преди и след лекции се събирахме в стаите за преподаватели. Общуването между историци, философи, филолози, а, естествено, и това между двата
теологически факултета беше много оживено. Всеки семестър имаше т.нар. Dies
academicus, в който преподавателите от всички факултети се представяха пред
студентите от целия университет и това правеше възможно истинското изживяване на universitas: а именно изживяването на усещането, че въпреки цялата
ни специализираност, поради която понякога ставаме глухи един за друг, ние сме
едно цяло и в цялото на единния разум работим с всички негови измерения и носим
обща, споделена отговорност за правилната употреба на този разум. Това се
усещаше. Университетът беше също много горд с двата си теологически факултета. Беше ясно, че и те, задавайки въпроса за разумността на вярата, вършат
работа, която с необходимост принадлежи към целостта на universitas scientiarum,
макар и не всички да бяха в състояние да споделят вярата, за чието приобщаване
към общия разум се трудеха теолозите. Тази вътрешна свързаност в космоса на
разума не беше нарушена дори веднъж, когато се разчу за един наш колега, изказал мнението, че в нашия университет има нещо странно: два факултета, които
се занимават с нещо, което изобщо го няма – с Бог. В целостта на университета
беше несъмнено, че дори пред лицето на подобен радикален скептицизъм остава
необходимо и разумно въпросът за Бог да се задава с разума и това да се прави в
контекста на завещаната ни християнска вяра.
Всичко това изникна отново в спомените ми, когато наскоро прочетох издадената от проф. Теодор Кури (Мюнстер) част от диалога, който образованият византийски император Мануил II Палеолог провел вероятно през 1391 г. в зимния лагер
край Анкара с един учен персиец за християнството и исляма и за истината на
двете религии. Императорът е записал диалога вероятно по време на обсадата
  Реч на папа Бенедикт XVI в Университета в Регенсбург
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на Константинопол между 1394 и 1402 г.; това обяснява и факта, че неговите разсъждения са предадени много по-подробно, отколкото отговорите на персийския
учен. Диалогът се разпростира върху цялата област на описаните в Библията и
Корана основни черти на вярата и кръжи особено около образа на Бога и на човека, но по необходимост се връща все отново и отново към отношението между
“трите закона”: Стария Завет – Новия Завет – Корана. В тази лекция искам да
се занимая само с един – по-скоро маргинален за хода на самия диалог – момент,
който грабна вниманието ми във връзка с темата за вярата и разума и който ще
ми послужи като изходна точка в размислите ми по тази тема.
В издадения от професор Кури седми разговор (διάλεξις – спор) императорът се спира
на темата за джихада (свещената война). Императорът е знаел със сигурност,
че в сура 2, 256 е казано: “Няма принуждение в религията.” Това е една от по-ранните сури, още от времето, когато самият Мохамед е бил слаб и преследван. Но
императорът, разбира се, е познавал и възникналите по-късно, но също намерили
израз в Корана нареждания за свещената война. Без да се впуска в подробности
като различното отношение към “хората на Писанието” и “неверниците”, той се
обръща с неочаквано рязък тон към своя събеседник, залавяйки се направо с централния въпрос за отношението между религията и насилието изобщо. Той казва:
“Но покажи ми какво ново е донесъл Мохамед и ще откриеш само зли и нехуманни
неща като това, че е наредил с меч да се разпространява вярата, която е проповядвал.” След това императорът подробно обосновава защо разпространяването
на вярата чрез насилие е абсурдно. То противоречи на същността на Бога и на
същността на душата. “Бог не обича кръвопролитието – казва той – и всеки,
който действа противно на разума, се противи на същността на Бога. Вярата е
плод на душата, не на тялото. И затова който иска да въведе някого във вярата,
има нужда от дар слово и от правилно мислене, а не от насилие и заплахи... За да
убедиш една разумна душа, нямаш нужда от ръката си, нито от оръжие, нито изобщо от никое друго средство, с което можеш да заплашиш някого със смърт...”
Най-важното изречение в тази аргументация против обръщането във вяра чрез
сила гласи: да не се постъпва според разума, е противно на същността на Бога.
Съставителят Теодор Кури го коментира по следния начин: за императора, като
израснал в традицията на гръцката философия византиец, тази мисъл е очевидна. За мюсюлманското учение обаче Бог е напълно трансцендентен. Неговата
воля не е обвързана с никоя от нашите категории, било то и с тази на разумността. Кури цитира и труда на известния френски ислямолог Р. Арналдес, който
посочва, че Ибн Хазн достига дори дотам да разяснява, че Бог не се съдържа дори
и в собственото си слово и че нищо не го задължава да ни открива истината. Ако
той поиска, човек трябва да се кланя и на идоли.
Тук се открива един кръстопът в разбирането за Бог и оттам и в конкретното
осъществяване на религията, който днес ни изправя пред едно съвсем непосредствено предизвикателство. Дали е само гръцко убеждението, че да се действа
против разума е противно на същността на Бога, или това важи винаги и самї по
себе си? Мисля, че на това място най-добре проличава дълбокото съзвучие между
това, което е гръцко в най-добрия смисъл, и основаващата се върху Библията
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вяра в Бог. Изменяйки първия стих от Битие, в пролога на своето Евангелие Йоан
поставя в началото словото: В начало беше Словото, Логосът. И точно това е
думата, която е използвал императорът: Бог действа с логос. “Логос” означава
разум и слово едновременно – разум, който е творящ и може да сподели себе си,
но именно като разум. С това Йоан ни е дарил заключителната дума в библейското понятие за Бог, дума, в която често мъчителните и криволичещи пътища на
библейската вяра достигат до своята цел и намират своя синтез. В начало беше
Логосът, и Логосът беше Бог, ни казва евангелистът. Срещата между библейското послание и гръцкото мислене не е била случайна. Видението на свети Павел, за
когото пътищата към Азия се затворили и скоро след това му се явил един мъж,
македонец, който го повикал: ела при нас и ни помогни (Деян. 16:6-10) – това видение може да бъде разглеждано като еманация на вътрешно необходимото взаимно
сближаване между библейската вяра и гръцкото питане.
А това сближаване отдавна е било в ход. Още тайнственото име на Бога при
горящата къпина, което отделя този Бог от боговете с множество имена и изказва за него просто битието, е едно оборване на мита, което се намира във
вътрешна аналогия със сократическото усилие за преодоляване и надмогване на
мита. Започналият при горящата къпина процес достига в Изход, в сърцевината на Стария Завет, до една нова зрелост, когато останалият сега без земя и
без култ Бог на Израел се прогласява за Бог на небето и земята и се представя
с една проста, продължаваща думите му в горящата къпина формула: “Аз съм.”
Редом с това ново познание за Бога върви един вид просвещение, което намира
драстичен израз в присмеха към боговете, които са дело на човешки ръце (срв.
Пс. 115). Така, въпреки цялата острота на противопоставянето от страна на
елинистичните владетели, които са искали да наложат насила едно приравняване
към гръцкия начин на живот и неговия култ към боговете, през елинистичната
епоха библейската вяра се среща от недрата на вътрешното си развитие с найдоброто от гръцкото мислене, в един взаимен досег, който се осъществява понататък особено в късната поучителна литература. Днес знаем, че възникналият в Александрия гръцки превод на Стария Завет, наречен Септуагинта, е нещо
повече просто от един (може би и не дотам сполучлив) превод на староеврейския
текст; той е всъщност сам по себе си едно писмено свидетелство и важна
самостоятелна стъпка в историята на откровението, в която тази среща се
осъществява по начин, изиграл решаваща роля при възникването и разпространението на християнството. При това в най-дълбоките си измерения това е среща
между вяра и разум, между истинското просвещение и религията. От дълбинната
същност на християнската вяра и заедно с това от същността на елинизма,
който се е слял с вярата, Мануил II е можел наистина да каже: да не се постъпва
“с логос”, е противно на същността на Бога.
В името на справедливостта тук трябва да се отбележи, че през късното средновековие в теологията се развиват тенденции, които разкъсват този синтез
между гръцко и християнско. Против тъй наречения августински и томистки интелектуализъм при Дънс Скот се появява една позиция на волунтаризъм, която
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накрая довежда дотам да се каже, че от Бог познаваме само неговата voluntas
ordinata. Отвъд нея е свободата на Бога, по силата на която той е можел да направи и противоположността на това, което в действителност е направил. Тук
се очертават позиции, които могат напълно дa се доближат до тази на Ибн Хазн
и биха могли да доведат до образа на един произволно действащ Бог, който не е
свързан дори и с истината и доброто. Трансцендентността и другостта на Бога
биват дотолкова превишени, че дори и нашият разум, усетът ни за истинно и добро вече няма да бъдат истинно отражение на Бог, чиито бездънни възможности,
скрити зад действителните му решения, биха останали завинаги недостъпни и
скрити за нас. Но църковната вяра винаги е поддържала позицията, че между
Бог и нас, между Неговия вечно творящ дух и нашия сътворен разум съществува
действителна аналогия, в която неподобното е наистина безкрайно по-голямо от
подобното, но че именно въпреки това аналогията и нейният изказ не се отнемат
(срв. IV Латерански събор). Бог не става по-божествен заради това, че го отделяме в един чист и непроницаем волунтаризъм, напротив, истински божественият
Бог е Богът, който се е явил като логос и като логос любящо е действал и продължава да действа за нас. Любовта със сигурност “превъзхожда” знанието и затова
е способна да възприема повече, отколкото само мисленето (срв. Ефес. 3:19), но
тя остава все пак богопочитание, λατρεία, към Бога-Логос, и затова християнското
богослужение е λογικη – богослужение, което се съгласува с вечното Слово и с нашия
разум (срв. Рим. 12:1).
Вътрешното сближаване, което споменахме тук, осъществило се между библейското вярване и гръцкото философско питане, е решаващ процес не само за историята на религията, но и за световната история, и ние сме отговорни пред
него и днес. Щом тази среща бъде видяна, вече не е учудващо, че макар християнството да възниква и да се разгръща в значителна степен на Изток, то е намерило своето окончателно и исторически решаващо оформяне в Европа. Можем
да изразим това и по обратния начин: тази среща, към която се добавя по-късно
и наследството на Римската империя, е създала Европа и остава и досега основата на онова, което можем с основание да наречем Европа.
Тезата, че критически изчистеното гръцко наследство същностно принадлежи
към християнската вяра, противоречи на изискването за деелинизацията на християнството, което от началото на Новото време насам все повече завладява
теологическите дискусии. Ако погледнем по-отблизо, можем да различим три вълни в програмата за деелинизация, които са свързани наистина помежду си, но по
своето обосноваване и целите си са въпреки това ясно различими. Деелинизацията се появява най-напред във връзка с основните задачи, които си поставя
Реформацията на XVI век. С оглед на схоластическата теологическа традиция,
реформаторите разглеждат себе си като противници на определеното изцяло
от философията систематизиране на вярата, противници, така да се каже, на
чуждото за самата вяра определяне посредством едно идващо не от нея мислене.
Вярата в такъв случай вече се явявала не като живо историческо слово, а зазидана зад някаква философска система. В самото Писание обаче, sola Scriptura, се
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търси чистият праобраз на вярата, такъв какъвто той е изначално в библейското слово. Метафизиката се явява като някаква предпоставка, взета от другаде,
от която вярата трябва да бъде освободена, за да може тя отново да бъде изцяло
сама себе си. С радикалност, която реформаторите не са можели да предвидят в
твърдението си, че мисленето трябва да бъде изведено настрана, за да се направи място за вярата, Кант всъщност изхожда от тази програма. Но с това той в
крайна сметка приковава вярата към практическия разум и є отказва достъпа до
действителността в нейната цялост.
Либералната теология на XIX и XX век донася със себе си следващата вълна в
програмата на деелинизацията. Неин най-изтъкнат представител е Адолф фон
Харнак. По времето, когато бях студент, както и в ранните години от академичните ми занимания тази програма беше влиятелна и в действие и в католическата теология. Разделението на Паскал между Бога на философите и Бога на
Авраам, Исаак и Яков служеше като нейна изходна точка. Във встъпителната
си лекция в Бонския университет през 1959 г. се опитах да оспоря тази позиция.
Сега не искам да подхващам наново всичко това. Но все пак искам да се опитам
да изложа поне накратко кое е отличително новото за тази втора вълна на деелинизация в сравнение с първата. Като основна мисъл при Харнак се откроява
връщането към обикновения човек Иисус и към неговото просто послание, което
е преди всички теологизирания и най-вече елинизирания: това просто послание,
което би въплътило истинската висота на религиозното развитие на човечеството. Иисус е отменил служението в полза на морала. В крайна сметка той бива
представен като бащата на едно благо към човека морално послание. При това
по същество става дума за това християнството да се приведе в съзвучие с
модерния разум, в който именно то да бъде освободено от очевидно философски и
теологически елементи, като например вярата в божествената природа на Христос и триединството на Бога. В този смисъл историко-критическото тълкуване
на Новия Завет връща теологията обратно в космоса на университета: теологията е за Харнак историческа по своята същност и затова – строго научна. Това,
което тя открива за Иисус по пътя на критиката, е, така да се каже, твърдение
на практическия разум, с което то вече може да бъде допуснато в целостта на
университета. Това се задава от новоевропейското самоограничаване на разума,
намерило своя класически израз в критиката на Кант, но радикализирало се междувременно в още по-голяма степен от природонаучното мислене. Това модерно
схващане на разума почива върху затвърдилия се благодарение на техническия
напредък синтез между платонизъм (картезианство) и емпиризъм, за да го кажем
накратко. От една страна, се предпоставя математическата структура на материята, така да се каже – вътрешната є рационалност, която прави възможно
да бъде разбран и използван принципът на нейното действие: можем да кажем, че
тази основна предпоставка е платоническият елемент в модерното разбиране
за природата. От друга страна, става дума за функционализирането на природата за собствените ни цели, при което окончателна сигурност ни дава едва
възможността за верификация или фалшификация при експеримента. Тежестта
между двете страни може според случая да клони повече на едната или на друга-
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та страна. Един така категорично позитивистки мислител като Ж. Моно окачестви себе си като убеден платоник, съответно картезианец.
Това влече след себе си две решаващи насоки в разглеждания въпрос. Само проявяващата се в съчетанието между математика и емпирия форма на сигурност
позволява да се говори за научност. Ако едно нещо иска да бъде наука, то трябва
да се съизмерва с този мащаб. Така и отнасящите се към сферата на човешкото
действие науки, като история, психология, социология или философия, се стремят
да се доближат до този канон за научност. За нашите разсъждения обаче е важно още и това, че като такъв, методът изключва въпроса за Бога и го прави да
изглежда като ненаучен или пред-научен въпрос. Но с това вече се намираме пред
едно съкращаване на дистанцията между наука и разум, което трябва да бъде
поставено под въпрос.
Ще стигнем и до това. Междувременно ни остава да отбележим, че опитът да
се съхрани “научността” на теологията, когато бъде определенa от тази перспектива, орязва християнството само до един жалък фрагментарен остатък. Но
трябва да кажем и още нещо: по този начин самият човек бива смален. Защото
тогава същинските човешки питания, въпросите за това откъде сме дошли и накъде отиваме, въпросите на религията и етиката не могат да намерят място в
общия, преработен от “науката” разум и трябва да бъдат изместени в областта
на субективното. Субектът решава от собствения си опит кое му се струва приемливо в религията и субективната “съвест” става в крайна сметка единствената етическа инстанция. Така обаче етиката и религията загубват своята сила за
изграждане на общност и изпадат в лични преценки. Това състояние е опасно за
човечеството: ние го наблюдаваме в заплашващите ни патологии на религията и
етиката, които неизбежно трябва да избухнат там, където обхватът на разума е
стеснен дотолкова, че въпросите на религията и етиката вече не му принадлежат.
Това, което остава за търсенията на етиката от законите на еволюцията или от
психологията и социологията, просто е съвсем недостатъчно.
Преди да премина към заключителните изводи, към които се стремя с всичко казано дотук, трябва да очертая накратко и третата вълна на деелинизация, на която сме свидетели в момента. С оглед на срещата с многообразието
на културите, днес охотно се говори, че синтезът с гръцката култура, протекъл
в началото на историята на Църквата, е бил само първото внасяне на култура в
християнството и не бива по него да определяме и останалите култури. Би трябвало да е тяхно право да се върнат назад преди тази инкултурация към простото
послание на Новия Завет, за да могат сега наново да го приемат в собственото
си културно пространство. Тази теза не е съвсем погрешна, но е все пак огрубена и неточна. Самият Нов Завет е написан на гръцки и носи в себе си дсега с
гръцкия дух, дсег, съзрял в протеклото преди това развитие на Стария Завет.
Разбира се, че в процеса на изграждане на старата Църква има пластове, които
не е необходимо да навлизат във всички култури. Но основните решения, които засягат именно свързването на вярата с търсенията на човешкия разум
– те принадлежат на самата тази вяра и са нейно закономерно разгръщане.
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С това пристъпвам към заключението. Опитът за критика на модерния разум от
самия него, който тук предприехме в съвсем общи черти, не застъпва по никакъв
начин възгледа, че трябва да се завърнем назад преди Просвещението и да се разделим с прозренията на модерността. Големите постижения на модерността за
развитието на духа трябва да бъдат изцяло признати: ние всички сме благодарни
за невероятните възможности, които тази епоха разкри пред човека, и за напредъка на човечеството, който тя ни дари. Етиката на науката впрочем е воля за
послушание пред истината и с това тя е израз на основополагащата позиция, в
която се състои и основното решение на християнския дух. Тук не става дума за
ограничаване, нито за негативна критика на понятието и употребата на разума,
а за неговото разширяване. Защото при цялата радост от новите възможности
на човека ние виждаме и заплахите, които произтичат от тези възможности, и
трябва да си зададем въпроса как можем да станем техни господари. Това може да
стане само когато разум и вяра намерят нов път за сближаване помежду си; когато преодолеем ограничаването на разума до верифицируемото в експеримента,
което той сам си е наложил, и разкрием отново пред разума цялата широта на
възможностите му. В този смисъл теологията принадлежи към университета и
към общия диалог на науките в него, и то не само като историческа и хуманитарна
дисциплина, а и собствено като теология, като питане за разумността на вярата.
Само така ще сме способни и на истинския диалог между културите и религиите,
от който така неотложно се нуждаем. В западния свят е широко разпространено
мнението, че само позитивисткият разум и отнасящите се към него форми на
философията са универсални. Но в дълбоко религиозните култури по света именно това изключване на божественото от универсалността на разума се схваща
като престъпване срещу техните най-съкровени убеждения. Такъв разум, който е
глух за божественото и изтласква религията в областта на субкултурата, е неспособен за междукултурен диалог. Със заложения в него платонически елемент
модерният природонаучен разум освен това носи в себе си, както се опитах да
покажа, и един въпрос, който ни отпраща отвъд него и неговите методологични
възможности. Той самият трябва да приеме рационалната структура на материята, както и съответствието между нашия дух и господстващата в природата
рационална структура просто като даденост, върху която почива собствената
му методология. Но въпросът защо това е така остава и трябва да бъде пренесен
от природните науки към други равнища и начини на мислене: към философията
и теологията. За философията – и макар и по друг начин, също и за теологията
– вслушването във великите прозрения и опитът на религиозните традиции на
човечеството, и особено на християнската вяра, е извор на познание, отказът от
който би бил недопустимо ограничаване на способността ни да чуваме и да отговаряме. Тук се сещам за нещо, което Сократ казва на Федон. В предишните си
разговори всеки се е сблъсквал с множество погрешни философски мнения и сега
Сократ казва: би било съвсем разбираемо, ако някой се разгневи от толкова много
неистина и до края на живота си мрази и хули говоренето за битието. Но по този
начин той би загубил истината за битието и би си причинил много голяма вреда.
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От много време вече Западът е застрашен от тази неприязън към основните
въпроси на разума и с това може само да си причини големи вреди. Стремеж към
широта на разума без отказ от неговото величие – това е програмата, с която
една ангажирана към библейската вяра теология навлиза в диспутите на съвремието. “Да не се постъпва според разума (с логос), е противно на същността на
Бога”, е казал Мануил II на своя персийски събеседник, изхождайки от своята християнска представа за Бога. Именно във величието на този логос, в тази широта
на разума, ние каним своите събеседници на диалог между културите. А неговото
постоянно преоткриване е голямата задача на университета.
Бенедикт ХVI
Забележка: Светият отец си запазва правото да публикува по-късно този текст, снабден с бележки. Затова този вариант следва да бъде разглеждан като предварителен.

Превод от немски Евелина Митева
Преводът на тази реч се публикува с любезното съдействие на в. Култура, където беше отпечатан в бр. 32 (2426), 21.09.2006 г.
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Владимир Можегов

Кръстоносният поход на
разума срещу безумието
Ирационализмът не може да стане основа в
диалога на културите
Лекцията на папа Бенедикт ХVI “Вяра, разум и университет” в Регенсбургския
университет, която стана главният скандал на месеца, се оказа едновременно
с това и своеобразен символичен център на всички междуцивилизационни и междурелигиозни конфликти, на които беше богато началото на тази политическа и
църковна година (индикт, новогодие).
Безредиците в град Кондопога, страстите около ОПК, атаките срещу джамии,
синагоги и православни храмове и накрая убийството на кисловодския имам – у
нас. Апокалиптичната реч на Чавес в Генералната асамблея на ООН, екзекуциите
на християните в Индонезия и разбира се, страстите и погромите около папския
цитат – по света.
Речта на папата по този начин се оказа във фокуса на “сблъсъка на цивилиза
циите”, при което едновременно и в двата полюса – и ябълка на раздора, и импулс
за помирение.
Та нали (което донякъде остана в сянка заради треската на скандала) главният
патос на речта на Бенедикт ХVI беше именно поканата за диалог. При което папата отправи покани за диалог към всички – и към секуларното общество, и към
позитивната наука, и към протестантите, и към православните, и към мюсюлманите. И това бяха честни и открити покани без премълчавания и двусмислени
намеци.
Още по-показателна беше реакцията от страна на фундаменталистите и радикалите от всякакъв род. Реакцията, макар и от различни позиции, се оказа
сходна: погромна – на материално-волево ниво – у ислямистите, маниакално-есхатологическа – на чувствено ниво – у квазиправославните имперци и евразийци, свръхтолерантна (на фона на ислямските погроми звучаща особено рязко и
фалшиво) – на рационално ниво – у секуларно-либералния истаблишмънт. Имаше,
с други думи, място изострянето на оня традиционен, но обикновено вяло протичащ параноидален дискурс, методът за който у всекиго, както е известно, си е


Основи на православната култура – име на учебен предмет, относно въвеждането на който в Русия се води
дискусия.
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свой собствен.
Още по-интересно е да се погледне малко по-дълбоко и да се види главният, стоящ зад тази реч и зад всички тези събития около нея логос. Та нали именно той
– логосът – стана главният герой на речта на папата!
Докато всевъзможните медии, политици, президенти и всякаква привикнала към
хитроумни конструкции публика се занимаваше с обичайните дълбокомислени въпроси: “Какво е имал предвид папата?”, “Защо е казал всичко това?”, “А какво стои
зад всичко това?”, ислямистите от целия свят с всичка сила разпалваха страс
тите, а известният деец на ислямската мисъл Хайдар Джамал търпеливо обясня
ваше и тълкуваше: “Цялото това раздухване на страстите много приличаше на
добре запланувана PR акция.” И “сложилата се ситуация за пореден път доказва
колко погрешно западните политици възприемат исляма и колко настойчиво се
опитват да вбият клин в отношенията между християнския и ислямския свят”.
За “есхатологическата провокация на папата” веднага се заеха да размишляват
и аналитиците от “народното православие”, наслагвайки около думите на папата
своята ирационална истерия, наистина, с една степен по-високо, напрягайки не
гърла и ръце, а изключителни умове. От имперците върху папата се стовари и
упрекът, че след като той е папа – той е виновен за всичко. Всичките нишки на
тези интерпретации, естествено, също теглеха към тайните подземия на Ватикана.
Но и да е имало в цялата тази история “есхатологическа провокация”, то мисля,
че папата би бил последният, който би имал отношение към нея. Твърде умна и
изящна беше неговата реч, твърде делнично и кулоарно беше произнесена, пък и
самият избор на място (за човек, способен да събере милион на площада на Вати
кана), да кажем направо, беше не съвсем удачен за PR акция. Не така се прави пос
тановката за провокация. По този начин по-скоро въвличат някого в провокация.
Аз си позволявам да призная тази история за провокация против папата и всеми
рен заговор против здравия разум.
За това, че злополучният, откъснат от контекста цитат с бързината на мълния
и на всички езици (не само на италиански, който използват папата и чиновниците на Ватикана, а на английски, френски и други езици) облетя всички страни и
континенти, главна роля от моя гледна точка изиграха двете главни страсти на
Европа и Азия: “свободата на словото и самоизразяването” на жадните за сензации вестникари и професионалната източна хитрост на дейците на мюсюлманската култура, решили (както и в случая с карикатурния скандал), че в ръцете им
е попаднал коз, с който, разигран с вдигане на мизата, могат да бъдат успешно
шантажирани европейският и християнският светове.
Та нали (и ето къде е мястото да се поговори за провокация!) бушуващите по ули
ците тълпи даже не знаеха, че папата е цитирал някакъв древен източен император (даже да не споменаваме контекста, в който го е направил). Те бяха твърдо
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убедени, че папата преднамерено и на всеослушание е оскърбил техния любим
пророк. А всички тези разнообразни имами, мюфтии, аятоли не си и помисляха да
успокояват и просвещават някого по въпроса.
И въпреки това радикалите претърпяха фиаско, а едновременно с това и доказаха
правотата на средновековния василевс...
А освен това, вниквайки в контекста на речта, става съвършено очевидно: папата не си е и помислял да оскърбява някого. Той каза само това, което трябва
да каже един честен човек, приканвайки опонентите си на открит диалог, меко
и тактично посочвайки проблема, който е препъникамъкът по пътя към този диалог.
Ислямистите надхитриха сами себе си, паднаха в ямата, изровена от тях самите. Папата нямаше за какво да им се извинява. Реакцията на радикалите беше
толкова неадекватна, а безумието на произтичащото – толкова очевидно, че
доведе до точно обратното на това, което искаха да постигнат фанатиците.
Папата каза само, че са го разбрали неправилно и това беше истина.
Ислямските радикали претърпяха поражение още по-оглушително, отколкото в
предишната история – с карикатурите. Онова беше бой, който, отстоявайки своите светини, водеше секуларният свят (а нали изстраданата от европейската
цивилизация “свобода на словото” е не по-малко свещена ценност за нея, отколкото “името на пророка” за мюсюлманите. При това карикатурата, най-“оскърбителната”, която изобразяваше Мохамед с бомба в чалмата – това, съгласете
се, съвсем не е същото като да взривяваш влакове и самолети и да прерязваш
гърлата на “неверниците”).
Новият скандал беше предизвикателство към целия европейски християнски свят
като цяло. И Европа прие това предизвикателство. И което беше още по-важно
– формира единен фронт, сплотявайки се около папата.
Официалният представител на Еврокомисията се изказа кратко и недвусмислено: “Непропорционалната реакция, която противоречи на принципите на свободата на словото, е недопустима.” Der Spiegel писа, че “злонамереното изкривяване
на думите на папата и абсурдното изопачаване на фактите, с което си служат
защитниците на исляма, са сродни с челна атака срещу свободния религиознофилософски дискурс”.
Само политкоректната (желаеща да бъде по-толерантна от самия папа римски)
европейска политическа класа, начело с френския президент Жак Ширак, меко кри
тикуваше папата: “Ние трябва да избягваме всичко, което провокира стълкновения между представителите на разни народи или религии.”
Общественото мнение обаче се оказа изцяло на страната на папата. И това
стана негова огромна и заслужена победа. Победа на християнската цивилизация
като цяло – много важна и внушителна.
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В речта на папата аз бих отделил два момента, важни в нашия контекст.
За първия – покана за диалог – вече беше казано. И тази покана, както виждаме,
се състоя, при това с невероятен (едва ли папата е могъл даже да предположи
такъв!) успех.
На неговата покана откликнаха – поддържайки папата – и секуларното общество,
и Православната църква, която при предишния скандал се отнесе съчувствено
към исканията на ислямските радикали.
Та и самите ислямисти в края на краищата разбраха, че са направили фал. Невиж
дана до този момент среща на папата във Ватикана с посланиците на 22 арабски страни доведе до разрешаване на кризата. И окончателна победа на папата.
Християнска, да отбележим, победа. Папата не постави крак върху гърдите на
врага, а се примири с исляма, изрази своето уважение към него. И това е справедливо. Да не уважава исляма, папата няма защо (както впрочем и да споделя
неговите идеи – няма защо). Сега е ред на мюсюлманите – ред на тяхното умение и желание да се учат самите те да уважават чуждата вяра, чуждия начин на
живот и мислене.
Вторият момент и по-дълбоката тема в речта на папата е противопоставянето
на разума срещу ирационализма. Като обвини исляма в безразличие към разума
(“Ибн Хазн дошъл до утвърждаването на това, че Бог не е свързан даже със Своето собствено слово и нищо не Го задължава да ни открива истината. Ако Той
поиска това, то човекът ще бъде длъжен да се кланя на идоли”), папата отбеляза:
“Тук се открива един кръстопът в разбирането за Бог, а оттам и в конкретното
осъществяване на религията.”
Да отбележим и ние, че този ислямски ирационализъм косвено резонира и в пра
вославната среда. Но за нас тук е важно това как беше отправена поканата за
диалог към православните.
Никой почти не обърна внимание на това, че речта на папата се състоя в навечери
ето на възобновяването след петгодишно прекъсване на работата на богословската комисия за православно-католически диалог и някои места в тази реч пряко
апелираха към онези идеи на “диалога на култури и цивилизации”, “многополярен
свят”, “правата и достойнствата на личността”, които Руската православна
църква последователно развиваше в Руския събор, православно-католическата
конференция “Да дадем душа на Европа” и др.
И споменаването на византийския василевс (който, спасявайки се от турците, се
е обърнал тогава за помощ към папата) беше, разбира се, по-скоро знак за правос
лавните, отколкото за мюсюлманите, за които папата отбеляза само това, че
те още не са готови за такъв диалог.
“Избраният от тях цитат говори много... Това безусловно е щателно проверен
програмен стратегически ход, имащ не само ислямски вектор, но и християнски”
– казва и небезизвестният бивш православен Али Вячеслав Полосин.
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И това е справедливо. На нас ислямската заплаха ни е позната не по-малко, откол
кото на Европа: Чечня, Дубровка, Беслан. И ако някой е доловил в речта на папата
“програмно-стратегически ход”, той не греши. Тъй като папата говори тук именно онова, което мисли.
Но при това той съвсем не назовава като свой враг исляма. Той само говори за
това на какви основания може да се построи диалогът на културите и какво пречи на този диалог.
И тогава, очертавайки пътя – връщане към елинизма – той посочва главния враг.
Този враг съвсем не е ислямът, а отсъствието на разум, безумието. Исляма папата споменава само като сила, оказала се по-силно поразена от това зло, отколкото другите.
И макар вестникът Tehran Times да обяви думите на папата за “закодиран сигнал
за нов кръстоносен поход”, а Али Вячеслав Полосин заяви, че “провокацията на
папата” била пресметната така, че чрез реакцията на “мюсюлманската улица”
да се потвърди правотата на византийския василевс. Правотата на василевса
се потвърди съвсем не от папата, а от “мюсюлманската улица”. Папата само
констатира факти.
И ако това е било приканване към кръстоносен поход, то е било, разбира се, не
за кръстоносен поход против исляма, а за кръстоносен поход на разума против
безумието, в каквито и форми да се е пременило то – на фанатизъм, фундаментализъм, позитивизъм.
И повтарям, като човек отговорен и честен, като въплътената съвест на целия
католически свят, папата просто беше длъжен да каже това, което каза. Нали
ако искаме диалогът между културите да се състои, ние трябва да казваме истината, да наричаме нещата със собствените им имена.
Разбира се, спорно от гледна точка на православието изглежда безусловното
апелиране на папата към разума, неговото от наша гледна точка твърде силно оттласкване от ирационализма. Но, разбира се, не бива от това да се прави
изводът (който някои православни направиха), че папата отхвърля принципа за
непознаваемостта на Бога. Папата само казва, че ирационализмът не може да
стане основа за диалога на културите (което нагледно и продемонстрираха фундаменталистите и радикалите) и че такава основа може да стане само разумът,
просветлен от вярата!
Че можеше ли да се иска от папата нещо повече от това? Мистическото богословие на Изтока – това е онова достижение на Православието, с което то
може да обогати излишно хладния Католицизъм, когато пребори собственото си
“народно езичество” и онези ирационални чудовища, глухо мърдащи под тежкия
брокат на византинизма, които е развъдило през вековете на своя насилствен
брак с империята. Но това последното може да извърши само блестящият логос,
само разумът, просветлен от вярата!
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Именно речта на папата стана такъв ясен и тържествен химн на логоса. Сънят
на разума ражда чудовища – такъв е нейният главен патос! Като истински рицар
на Кръста и Словото, папата отстояваше разума и пред ирационалния ислям, и
пред “деелинизирания дух на реформацията”, и пред позитивистката наука, и пред
секуларното, обезбожено общество, провъзгласявайки “вярата и разума в ново
единство”!
Тъй като само вървейки по този път, “ние ще бъдем способни към истински диа
лог”. Тъй като “разумът, глух към божественото, изместващ религията към сферата на субкултурите, не е способен да участва в диалога на културите” – убеждава той.
“Към великия логос, към необятността на разума” зовеше папата своите събе
седници. И “с мъжество да се обърнем към широтата на разума, а не да се отхвърля неговото величие” – беше неговият последен призив.
Блестяща беше тази реч на рицаря на блестящия логос. Открита и честна по
кана за диалог. И пред този прям призив никой не можа да устои.

Превод от руски: В. Домусчиева
Преводът е направен от статия, публикувана във
в. Московские новости, № 39 (1356), 13–19 октомври 2006 г.
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Милошевич и Трибуналът е вълнуващ разказ от съдебната
зала, в която говорят жертви, палачи, идеолози на насилието
и чуждестранни умиротворители. Разпадът на Югославия и
взривяването на Босна, вместени в юридическите рамки на
едно ново правораздаване, родено през 90-те.
“Тази книга е прекрасно съчетание на историята на югославските войни с историята на развитието на международното
наказателно право. Двата паралелни разказа умело демонстрират правните и политически предизвикателства, пред
които е бил изправен Трибуналът в Хага в хода на делото “Милошевич”. Ясно и достъпно написано.”
Йонко Грозев

Т

атяна Ваксберг отразява процеса Милошевич
за Радио "Свободна Европа" през 2003 г. Авторка е
на документални филми, сред
които Технология на злото (за
насилствената асимилация на
българските турци) и Власт
по рецепта (за българското
участие в Коминтерна). Има
три национални награди за разследваща и аналитична журналистика. Милошевич и Трибуналът е първата є книга.

Татяна Ваксберг

Религиите между
Босна и 11 септември
По джамията в центъра на Кьолн снощи са били изрисувани графити с обидно съдържание. Говорител на местното полицейско управление съобщи, че се издирва
извършителят. Новината идва ден след като православната църква на Варшава
осъмна с купол, покрит с червена боя. Междувременно кметът на Амстердам
заяви, че общината е отпуснала нови 5 милиона евро за възстановяване на католическия храм, който през изтеклия месец на два пъти беше замерван с пиратки
от улични банди.
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Разбира се, че няма такива новини, само ви предлагам да си ги представите. И
не само измисления им текст, но и развълнувания телевизионен водещ, стотиците хиляди митингуващи и пороя протестни декларации на всякакви организации.
Също и статиите за това, че сме свидетели на религиозни войни. И непременно
лицата на по-известните президенти.
А сега една викторина по автентична история. Колко джамии са разрушени в
сръбската част на Босна по време на войната през 1992–1995 г.? Излишно е да
измисляте цифри, отговорът е в проценти: 95 процента. Чета стенограмите от
разговори на върха, провеждани в опит да се спре войната. Не намирам и дума
за молитвените домове. Посредниците за мир в Босна се спират на множество
драматични факти: убийството на хора, измъчването им, депортирането им, зат
варянето им в лагери; изброяват ролята на югославската армия или Държавна
сигурност във всичко това, поставят ултиматуми, които не спазват, предлагат
решения, които не работят, ръкуват се с престъпници, които увещават да прегърнат мира. В тези разговори има всичко освен едно: мястото на религията в
най-кръвопролитната война на нашето съвремие. Само пет години след края на
войната в Босна интересът на международната общност към проблеми, свързани с насилието по света, е противоположен – в проявите на насилие редовно се
търси мотивация, свързана с религиозно противопоставяне. Не че този подход е
погрешен. Просто е драматично закъснял. Ето това закъснение направи възможен следния абсурд – карикатура във вестник (онази за Мохамед) да се обсъжда
на ниво правителства, докато 95% от сринатите джамии в Босна не провокират
нито дума от същите тези правителства.
Стряскащият процент е взет от експертен доклад, представен пред Международния съд, където Босна и Херцеговина обвинява Югославия в извършването на
геноцид. Делото е уникално по своя характер и няма прецедент в 60-годишната
история на съда. В този дълъг период от време нито една от държавите, членки на
ООН, не е отправяла подобно обвинение към друга държава. Цели 13 години съдът не
даде ход на този процес. Разискваше юридическите метаморфози, свързани с името на обвинената държава – Югославия. Кой трябваше да е ответникът по това
дело, след като Югославия на няколко пъти си смени границите, конституциите и
международните договори, по които е страна? Международният съд не разглежда
дела, водени от или срещу физически лица. Той решава междудържавни спорове. На
мястото на обвиняемия беше поставена цялата югославска държава, обвинена от
друга държава – Босна. Тази пролет делото най-после получи ход и така в съда беше
внесен доклада на Андрас Ридълмайер, доктор по философия и директор на Центъра
по документация на програмата за ислямска архитектура в Харвард. Той трябваше
да обясни какво и как е било унищожено във войната. Това, че в Босна са убивани
и измъчвани мюсюлмани, вече беше показано. Но доктор Ридълмайер беше повикан,
за да хвърли светлина върху друг аспект на понятието геноцид: унищожението на
културните и религиозни следи от присъствието на дадено население.
Преди войната в Босна е имало 1706 джамии. Около 1000 от тях са се намирали на
територия, набелязана от сърбите за превземане. Тази територия покрива половин Босна. След завземането є сърбите са унищожили 985 джамии, 270 католиче-

50

2006 / брой 2–3 (18–19)

ски църкви и 23 католически манастира. На останалата част от територията на
Босна в това време също протича война, в която хървати се бият с мюсюлмани.
В хода на тази паралелна битка хърватите унищожават близо 200 от джамиите.
Доктор Ридълмайер не беше повикан в съда, за да изяснява загубите, понесени от
православната църква на същата територия. Пък и делото не засягаше съдбата
на православната част от населението. Въпреки това експертът уточни, че
в хода на войната на територията на Босна са унищожени “много православни
църкви – повече от 100, но по-малко от 200”.
Попитаха доктор Ридълмайер откъде се е снабдил с тези данни. Консултирал ли е
документи на босненски или сръбски институции например? Може би се позовава
на уважавани международни организации? Отговорът беше по-тежък дори и от
списъка с разрушенията. “Ами няма официални изследвания на босненски институции”, каза експертът. В две пестеливи изречения даде и свое обяснение за това
положение: разрушенията са толкова повсеместни, а пострадалите – толкова
много, че правителството се опитва да се заеме първо с непосредствените
проблеми на хората, оставяйки въпроса с молитвените домове на съответните
религиозни водачи.
Що се отнася до международните организации, доктор Ридълмайер не скри учудването си от един факт, който вероятно тепърва ще добива публичност. Оказа
се, че помитането на молитвени домове на три религии наведнъж, при това с
размах, чиито резултати се измерват със стотици съборени сгради за всяка от
религиите, е било поверено на хора, компетентни в сферата на културно-историческото наследство, а не на политиката. С това са се занимавали ЮНЕСКО
и Комисията за култура и образование към ПАСЕ. Като че ли всичко, което през
90-те се е виждало зад едно взривено минаре, е било свързано с ахритектурните
достойнства на някой загубен за човечеството културен паметник. Практическото значение на тези унищожени сгради за конкретните хора и за етническото
преструктуриране на района е било извън обсега на политическото внимание.
Андрас Ридълмайер подробно описа унищожените джамии. 60% от тях са били построени между ХV и ХIХ век. Централната джамия на Сараево, изобразена върху
повечето пощенски картички като символ на града, е била първата обстрелвана
сграда по време на 44-месечната обсада на столицата. Строена е през 1531 г.
Аладжа джамия във Фоча, построена през 1550 г., е следващата в списъка на
унищожените архитектурни паметници, наред с всичките останали 13 джамии
в града. В Баня Лука са съборени всичките 16 джамии, две от които построени
съответно през 1578 и 1587 г. 12 от 14-те исторически джамии на Мостар са
разрушени (наред с всичките три католически църкви в града и православния
манастир).
Онова, което превръща изброяването на подобни разрушения в проблем от глобално политическо естество вместо в илюстрация на културно-историческа загуба, е обяснението на начина, по който унищожението е извършено. Сърбите
например твърдят, че всяка война е съпътствана от подобна картина. Когато
си участник във войната, мислиш за оцеляване или за превземане на територии.
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Не изчисляваш културно-историческите загуби, до които води един изстрел от
гранатомет. Андрас Ридълмайер не споделя това обяснение. За него разрушенията са извършени със съзнателна умисъл да се заличат следите от мюсюлманско
присъствие на съответната територия. Хронологията на събитията в повечето
случаи е била следната: сърбите първо завземат въпросната територия, после
депортират от нея мюсюлманите, а най-накрая, когато вече не протичат бойни
действия, унищожават джамиите. Това няма нищо общо със ситуацията от края
на Втората световна война, когато съюзниците бомбардират Кьолн и въздушните им удари разрушават катедралата.
Снимките и анализите за Босна сочат, че повечето джамии са били взривени, а
не просто обстрелвани. Експертът уточни, че за това е нужна организация, планиране и набавяне на съответната екипировка, експлозиви и персонал. Затова,
казва той, извършителите най-вероятно са действали по предварително изготвен списък. В него са попаднали само сградите, в които са провеждани религиозни
служби. На тази мисъл го е навел и списъкът на “оцелелите” джамии, запазени и до
днес. В районите на най-тежките бойни действия те са 22. Особеното при тези
пощадени сгради е това, че те не са били действащи – или са били в строеж, или
са били превърнати в складове още от комунистите. Днес върху тях има надписи
с обидно за мюсюлманите съдържание.
Според Андрас Ридълмайер понякога джамиите са били използвани и като място
за ритуални убийства, преди да бъдат срутени. Близо до Зворник например 30
мюсюлмански духовници са били запалени живи в джамията, а в Приедор имамът
е бил завързан в молитвения килим и подпален по същия начин. В Котор Варош
30 души са изгорени в залостената джамия, а близо до Сански Мост в двора на
вече взривената джамия е изкопан масов гроб за 60 човека, докарани от близките
села.
Показателно е и това какво се е случило с останките от взривените сгради.
Мястото, върху което са се намирали, е било разчиствано с булдозери, а строителният материал е бил отнасян далече от сцената на разрушението. Това е
доказано поне в 26 от всички случаи. Върху мястото на някогашните джамии днес
са установени паркинги, пазари, сметища и автобусни спирки. На едно място е
построена 4-етажна сграда, а на друго направо е издигната православна църква.
Последният случай е от село на име Дивич в Източна Босна. В него се оглежда
цялата нова история на Босна. Преди войната в селото живеят 1388 мюсюлмани
и трима сърби. В началото на войната сръбски военни прогонват мюсюлманите,
като ги убиват, депортират или затварят в лагери. Взривяват джамията. Докарват сръбски бежанци от други райони на Босна и им “подаряват” опразнените
от мюсюлманите къщи. Преименуват село Дивич на село Свети Стефан. На мястото на унищожената джамия построяват православна църква. Години по-късно
част от мюсюлманите се връщат и искат обратно домовете си. Част от сърбите напускат селото. Името Дивич е възстановено. Пред православната църква
редовно се провеждат протестни митинги на мюсюлманите, искащи обратно
джамията си, и то на същото място. А тя няма как да се върне, без да се срине
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православният храм.
Статистиката на изгорените архиви допълва картината: след обстрела на Института по ориенталистика в Сараево е напълно унищожен фондът на Османските провинциални архиви, наброяващ повече от 200 000 оригинални документи.
Други сгради в плътно застроения район на института не са били обстрелвани,
което очевидно свидетелства за избирателност в подхода на босненските сърби. По същия начин е унищожена Националната и университетска библиотека на
Босна, в която изгарят повече от 1 милион и 500 хиляди книги. Огънят не може да
бъде потушен в продължение на петнайсет часа и остава да тлее още няколко
дни. Пожарникарите и доброволците в гасенето на пожара са обстрелвани от
босненските сърби с картечници и противовъздушни оръдия. Напълно унищожен е
средновековният дворец на Мостар с неговите 60 000 книги и ръкописи, представляващи архива на ислямската общност. От 19 сгради, подслонявали вакъфските
архиви, 13 са напълно разрушени. В повечето от случаите сърбите взривяват
сградата и по този начин унищожават документите в нея. Но в две общини постъпват иначе – превземат града, не докосват сградата, но изнасят архивите.
Фактите, изнесени от доктор Ридълмайер тази година, не представляват новина
в тесния смисъл на думата. За унищожението на религиозни и културни паметници се пишеше от самото начало на войната, а и самият Ридълмайер вече беше
внесъл доклад с подобно съдържание в хода на делото “Милошевич” в извънредния
трибунал за бивша Югославия, базиран, както и Международният съд, в същата
Хага. Не е новина и бездействието на международната общност по време на
войната в Босна – за това също са изписани десетки томове литература, а някои от тях се появиха още по времето, когато войната течеше. Онова, което е
новина, се крие по-скоро в краткото съобщение на експерта – през 90-те мащабният удар върху религиозни символи не е бил разглеждан толкова в политически,
колкото в културен аспект. Днес, през 2006 година, такъв подход би изглеждал
немислим. Днес и най-плахата проява на религиозно противопоставяне предизвиква бурна реакция, подробно разследване или поне водопад от анализи. Граничната
дата, сложила начало на една нова чувствителност в политиката, се оказа 11
септември, а не пометената от варварство Босна.
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Никола Михайлов

ОБРЪЩАНЕ НА ИЗТОК
Богословските и нравствените ни традиции могат
да дадат твърда основа за общо учение и дейност.
Желаем преди всичко да заявим, че убиването на
невинни в името Божие е обида към Него и към
човешкото достойнство”
Из Съвместна декларация на
Бенедикт XVI и Вартоломей I

Четиридневната визита на папа Бенедикт XVI�����������������������������������
��������������������������������������
в Турция се превърна в широко дискутирана тема в световните медии. Причината за това е освен самият факт на
посещението, така и неговата многопластова символна натовареност. Ключът
към интерпретацията на знаците се открива чрез разделяне на микросъбитията
вътре в голямото събитие и в последователното им събиране в една картина.
Може да се забележи, че по страниците на световната преса това не се случва.
В различните краища на света, в отделните културни зони, в съседни религиозни
1

Преводът е направен от проф. Иван Ж. Димитров и е взет от интернет портала Двери на Православието
(www.dveri.bg).
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диоцези, историята за папското посещение в Турция е разказвана и тълкувана
различно. В най-голяма степен преобладава ”политическото” отразяване на събитието: ”Папата пристигна в Турция”, „Папата подкрепи Турция за ЕС”, „Бенедикт
XVI�������������������������������������������������������������������������
се срещна с турския премиер Ердоган”… Върху медийното представяне тегне
оценката за папата като един държавен глава (на Ватикана), който отива на
държавно посещение (макар и необикновено). Така се озоваваме в ситуация на незнание или заблуда относно причината за това Бенедикт ����������������������
XVI�������������������
– Римският първосвещеник –����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
да бъде в Турция. Най-лесно и сигурно изглежда да се доверим на думите и действията на папата, без да забравяме ситуацията в света и посланията
на досегашния му понтификат. Още със стъпването си на турска земя Бенедикт
XVI каза,
��������������������������������������������������������������������������
че идва не в качеството си на политик, а като предстоятел на Римската църква. Тези му думи бяха предизвикани от факта, че органите на държавната
власт в Турция са заинтересовани основно от евентуалната подкрепа на папата
за приемането на тяхната страна в Европейския съюз. Римският епископ нямаше
друг избор освен да даде своя глас „за”, но в лично качество. Както стана ясно,
във Ватикана няма официална позиция по този въпрос. Следователно папата не
посети Турция, за да даде подкрепата си за приемането є в Европа. Бенедикт XVI �
�����
не посети Турция, изпълнявайки политическа мисия в строгия смисъл на думата.
Защо тогава? С този въпрос стигаме до втория, всъщност – първи по мащабите
си мит. Папата отиде при мюсюлманите, за да ги увери в доброто си отношение
към исляма и за да свали напрежението след прословутата си Регенсбургска реч.
Вероятно последователите на пророка Мохамед по целия свят имат основания
да са обидени и скандализирани от думите на Бенедикт XVI����������������������
�������������������������
. Но имат и основания
да се замислят върху тях. Станахме свидетели все пак на съжалението на папата за ефекта, който словото му предизвика и обяснение какво точно е искал да
каже. И така, ако трябва да се върнем на въпроса защо папата посети Турция и
какво означава тази визита, стигаме до питането кога е планирано това посещение: преди "Регенсбург" или след? И откриваме отговора: "Папата искаше да
посети Турция още миналата година, но поради някои обстоятелства визитата
бе преместена за тази година" – това са думи на началника на папския съвет за
междурелигиозен диалог кардинал Пол Пупар. Има достатъчно сведения (не само
цитираното), които по безусловен начин показват, че посещението на Бенедикт
XVI�����������������������������������������������������������������������
в Турция не е планирано според обстоятелствата около "Регенсбургската
реч", нито заради големия мюсюлмански гняв по света. Противно на това обаче се посочват някои действия на папата в Истамбул. Наблюдатели обясняват
влизането на Бенедикт в "Синята джамия" (негово първо влизане в мюсюлмански
храм) и "медитацията" му - като символ на покаяние. През този аргумент наистина може да се мисли посещението му в Турция на първо място като акт на извинение. Вероятно, ако визитата се бе осъществила преди словото в Регенсбург,
Бенедикт XVI����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
нямаше да влезе в "Султан Ахмед" със събути нозе и да медитира
вътре. Папата направи безпрецедентни жестове с надеждата да успокои мюсюлманите и да покаже добра воля и уважение. Нека не забравяме, че неговият
предшественик папа Йоан Павел II�����������������
�������������������
целуна Корана.


Вж. http://www.religare.ru/article34660.htm.
Папата бе обвинен от католически богослови и журналисти, че се е молил в джамията. От Ватикана уточниха,
че става въпрос за медитация за мир, а не за молитва.
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В последна сметка стигаме до сърцевината на папската визита в Турция: "… основната цел на посещението на папата в Турция носи икуменически характер…
единствената основна цел на пътуването все така си остава въпросът за християнското единство.”. Тези думи на кардинал Пол Пупар са достатъчно красноречиви.
В този смисъл трябва да се търси, на първо място, богословско и на тази база каквото и да е друго тълкуване на голямото (цялото) събитие. Например, вглеждайки
се в официалните папски документи и речи от началото на понтификата на Йозеф
Ратцингер, отчетливо се откроява въпросът за единството на всички християни
(има се предвид католици и православни, заради общата десетвековна традиция).
Основните теми, засягани от папата, са свързани с работата на Втория ватикански събор, както и с усилията за сближаване на Източната и Западната църкви,
започнати от Павел VI и Йоан Павел II. Без съмнение обаче има нов акцент в икуменическата мисия на настоящия Римски епископ. Извън проблемите на модерния
свят, свързани със секуларизма, социалната несправедливост и упадъка на морала,
християнските корени на Европа са подривани от експанзията на войнстващия
ислям. В Съвместната декларация на Бенедикт ХVI и Вартоломей I четем: "Желаем
преди всичко да заявим, че убиването на невинни в името Божие е обида към Него
и към човешкото достойнство." Едва ли главите на християнския свят визират
минали събития от историята. Цитираните думи от посланието се отнасят по
недвусмислен начин към убиващите днес в името Господне. Именно това, че хора
убиват хора за Божия "слава", поставя икуменическия диалог на нова основа. Надали някой е склонен да повярва, че хилядолетният разрив между Православната
и Католическата църкви може да бъде заличен в рамките на това посещение на
папата в Турция. Усилията за единение са налице: потирът, който папата подари на
Константинополския патриарх, вероятно изразява желанието на християните за
евхаристийно общение. Но пълно единение ще има според думите от декларацията:
"когато и както пожелае това Бог."
По всичко личи, че целта на посещението на папата в Турция е диалогът с Източното православие. Всички политически знаци, които папата направи, се разкодират и намират същинския си смисъл в срещата и съвместната декларация
с Вартоломей I. Сърцевината на декларацията говори за дълбоката цел на папската визита. "Оставайки отворени към останалите религии и техния принос
за културата, в Европа трябва да обединят усилията си за съхраняването на
християнските корени, предания и ценности, така че да осигурим зачитане на историята и да допринесем също за културата на бъдеща Европа и за качеството
на човешките отношения на всички равнища." Тези думи подсказват и новото измерение на икуменическия диалог между християните. Единението се поставя на
нова основа. Богословските комисии продължават работа по снемането на догматическите, литургичните и каноническите различия между двете традиции.
Сега неотложният въпрос е друг: Християните от изток и запад да се изправят
заедно в защита на християнска Европа. Днес триадологичните и христологичните спорове малко или много са заглушени от стихията на новото варварство.
Паметта за християнските корени на Европа е безусловно необходима. Аналогът

5

Вж. http://www.religare.ru/article34660.htm.
Из Съвместна декларация на Бенедикт XVI и Вартоломей I
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на Шекспировия въпрос „����������������������������������������������������������
to be or not to be����������������������������������������
” днес за европееца звучи така: „Европа
е християнска или Европа е загубена”. Кризата на европейската идентичност е
криза на християнската идентичност. Европа не е просто един от континентите, нейното име означава духовно и културно пространство. Историята на това
пространство е положена върху кръвта на християнските мъченици и от Изток,
и от Запад. Пазейки спомен за тази кръв, обръщайки се към времето на древната
Църква, можем да открием пример за общо дело (Литургия). Когато на Изток е
възниквала ерес, източните патриарси се обръщали към папата за помощ. Днес
папата се обръща на Изток.
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Венета Домусчиева

Манастирът от ул. "Монтевидео"
О, непорочно Сърце на Мария! Помогни ни да победим заплахата от злото, което се вкоренява толкова лесно
в сърцата на днешните хора и което със своите неизмерими последствия тежи върху съвременния живот и изглежда, че затваря пътя към бъдещето!
[…]
От изгубването на съзнанието за добро и зло – освободи ни!
[…]
Папа Йоан Павел II

Винаги съм си представяла манастира като нещо, отдалечено от местата и динамиката на обичайния ежедневен живот на обикновените съвременни хора. Бях
изненадана да видя, че в големия град, близо до препълнения от модерно облечено,
модерно говорещо, кипящо от младежко учено самочувствие младо, шумно общество Нов български университет се намира един действащ манастир. Поразпитах и разбрах, че това е девически манастир на източните католици в България.
Намерихме контакт, получихме покана и го посетихме.
Още с пристигането там разбрахме, че ни очакват. Един мъж, вероятно служител, стоеше до вратата. В гостната на манастира ни очакваше доста голяма
група от монахини. Всички те се усмихваха любезно, но усещах в усмивките им
известно нетърпение. Това ме напрегна. Помислих си, че пречим на тези хора.
Оказа се, че нетърпението е свързано с тяхното очакване. Очакване да се изкажат. Всяка от сестрите се беше подготвила да ни разкаже част от историята
или за сегашната работа на ордена. Всички държаха листове и даже тетрадки в
ръце. И ни бяха разказани стегнато и от време на време с усмивка много интересни неща.
Манастирът на сестрите евхаристинки в кв. "Овча купел", ул. "Монтевидео" 15
е построен през годините 1995–1998 върху реституираната част от църковен
Манастир
�������� – думата ���������������������������������
“��������������������������������
манастир” идва от гръцката дума� �����������������������������������������������
μοναστήριον –����������������������������������
“��������������������������������
монастерион���������������������
”, от
������������������
корена���������
“�������
monos��” ��
=
сам������������������������������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������������������������������������
първоначално всички християнски монаси за били отшелници��������������������������
), �����������������������
и от суфикса “-��������
����������
terion��” ��
= �����������������
място за правене
на нещо�.

Католическа църква от източен обред – създава се в България през 1860 г. в резултат на борбата за църковна независимост. Признава папския примат и приема догматическото учение на Католическата църква, но
запазва богослужението на Православната църква.
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имот, купен през 1929 г. от монсиньор Анжело Ронкали (бъдещия папа Йоан ХХIII).
Началото си тази монашеска общност води от 1898 г., когато в Солун отец
Йосиф Алоати, мисионер лазарист, с помощта на рождената си сестра Еврозия
Алоати – италианци от Торино – я основават.
Сестрата, настоятелка на манастира ни каза следното: “Названието на тази
монашеска общност – евхаристинки – подсказва, че тя е основана, за да се грижи за непознатия и забравен Бог в Светото Причастие или Евхаристия, с една
крайна цел – единството на всички християни. Главното средство за постигане
на тази цел е просветата – религиозна и културна.”
През дългите години на своето съществуване – вече повече от век – тази монашеска общност, която никога не е била особено многобройна – успява да осъществява просветната си задача неотменно. Още през далечната 1898 г. към
тяхната обител има сиропиталище за момичета, където те са получавали образование и подготовка за бъдещия си живот.
В тези не особено просветени времена сестрите са били онези, които са лекували със сравнително научни медицински методи бедното население от областта
около манастира (с. Палюрци, Дойранско). По-късно там, с усилията на сестрите
евхаристинки, се открива и земеделско училище с пансион за момчета. Сестрите са създавали в местата, където са били, училища за деца и девойки, както и
ателиета за шев и домакинство.
След края на Първата световна война през 1920 г. сестрите и част от децата се
преселват в София. Те подпомагат предимно бежанците от Македония и Тракия,
грижат се за сираци от войните и епидемиите. В началото живеят при трудни
условия – във вагони на гарата, из малки къщи и хотели. Постепенно – с много
труд на сестрите и с участието на децата, както и с помощ от вярващи техни
съмишленици те успяват да построят нов дом за манастира и за децата, за които се грижат. Основната им дейност е все същата – добро, здраво християнско
и светско образование и възпитание на децата и девойките в затруднено семейно положение и подготовка за бъдещия им живот.
След 1944 г. и идването на комунистическата партия на власт всичко се променя.
Сестрите са изгонени от сградата на манастира, забранено им е да контактуват с младежта, забранено им е да работят за духовна просвета. През 1948 г.
сиропиталището е отнето от сестрите евхаристинки. Те са принудени да се
сместят в една малка част от сградата на манастира. А през 1962 г. ги изгонват и оттам, изпращат ги на място, съвсем неподходящо за тях, принуждават
ги да живеят 30 жени в три стаи и няколко паянтови бараки. Но не тези тежки
битови условия ги измъчват най-силно. По-силно от това ги измъчва невъзможността да изпълняват онова, което считат за основно свое задължение. Те не
могат да контактуват с вярващите, забранено им е да се грижат за деца. Духовните връзки с хората около тях са прекъснати. Живеят в изолация, затворени в
контакти вътре в монашеската си общност. Това до голяма степен обезсмисля
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делото, на което са се посветили. Ето това ги измъчва по-страшно от студа и
неудобствата на бита. Въпреки всичко те не се отказват от избора си. Продължават да вярват и да се молят за доброто и истината. Когато си толкова слаб
в сравнение с този, който те потиска, е много трудно да не се отчаяш, да не се
предадеш, да не си победен от самия себе си, от страха в ума ти. Възхищавам се
на способността да оцелееш въпреки натиска, на който си поставен. Но силата
на Духа е по-силна от силата на оръжието.
Това си мислех, докато със стегнато гърло слушах сбития разказ на най-възрастната от сестрите за живота на техния орден в България по време на социализма.
Разказът є беше много кратък и силен и завърши така: “...мъката ни беше голяма,
но всички бяхме разположени на Божията Воля. И така минаха 36 години”.
След 1989 г. монашеската общност на сестрите евхаристинки отново получава
възможност да живее истинския си живот. Сега вече имат голяма “главна къща”,
както я наричат те – тази в София, а също и други три “къщи” в България, в Македония и една в – Украйна.
Сега техните усилия се разпростират в няколко насоки. Основната си задача
сестрите евхаристинки виждат в грижата за Олтара и всичко около богослужението – катехизация – индивидуална и обща подготовка за приемане на тайнствата – кръщение, изповед, причастие на деца, младежи, възрастни; ежеседмични беседи, неделно училище, организиране на литийни шествия, провеждане на

Олтарът в параклиса.
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духовни упражнения за младежи и възрастни, ежеседмични срещи в център за
самотни майки “Рождество Христово”.
Така написано, това изглежда отделено от сегашния забързан живот. Но всъщност не е. Тези дейности са особено ценни в днешния ни напрегнат, шумен, грубоват ден. Голяма част от хората в България днес не са получили необходимото
образование, за да разбират онова, което се случва в храма. Много от хората
не знаят какво би трябвало да правят, присъствайки на службата. Приобщаването на всички търсещи пътя към вярата, намирането на най-правилния подход
към различни групи от хора за въвеждането им в църковния живот – ето тези
дейности на ордена на сестрите евхаристинки са особено важни за всички нас,
които живеем по едно и също време на едно и също място с тях. Защото християнските ценности, които те утвърждават, биха могли да направят живота ни
по-малко груб, по-малко безцеремонен, може би много повече добър и осмислен.
Продължава и тяхната възпитателна работа – с децата и момичетата, които
живеят в манастира. В стаята, където протичаше разговорът ни, присъстваше
и едно красиво момиче, облечено в дреха на послушница. Притежаваше толкова
ясно и приветливо изражение, че имах чувството, че излъчва светлина. Очаквах
с интерес да чуя дали ще разкаже нещо, или само са я поканили да присъства и
да послуша. Момичето разказа едно от интересните неща, които разбрахме за
работата на манастира. Има организирана младежка група за молитва. Създават я момичетата, които живеят при сестрите евхаристинки. После към тях се
присъединяват и други млади хора от семействата, които идват в храма на манастира. Молят се заедно за младежите от целия свят, за хората по целия свят.
Тяхната група се казва “Ника”. И това, че те се молят за всички (а това значи и за
мен), някак си ме успокои. Накара ме да се настроя оптимистично. Щом има младежи, които са готови да отделят от времето си и вместо да карат скейтборд
или да слушат техно, да се молят, то значи има надежда за всички нас...
Сестрите развиват усилена социална дейност. Манастирът организира и летни
лагери за деца, чиито семейства са в затруднено материално положение. От 16
години те раздават хуманитарни помощи, изпращани им от чужбина. Към техния

61

Репортаж

манастир е създаден Медицински център “Св. Йоан Павел Втори”, предназначен
да обслужва социално слаби пациенти. Заедно с "Каритас" се оказва помощ на
възрастни и социално слаби, раздават се безплатни лекарства.
В тази хуманитарна дейност сестрите евхаристинки си сътрудничат с православните девически манастири в Мъглиж, Казанлък, Карлово, Калофер, Драгалевци,
Самоков. И така, според мен, те успяват да осъществят донякъде и крайната си
цел – единството на всички християни.
Сестрите евхаристинки, тези изключително възпитани, скромни, тихи жени живеят живота на своето време с неговите грижи – като продължават все онази
борба, която е започнала от началото на съществуването на човека – борбата
на добрите да помогнат на лошите да станат добри.
Манастирът на сестрите евхаристинки е още едно доказателство, че културата и цивилизацията се крепят на духовните връзки между миналото и бъдещето,
между Изтока и Запада, между “аз” и “ти”. Че без тези връзки, които не могат да
бъдат заличени нито от времето, нито от парите и силата на човешките власти, не би могла да съществува сегашната земна култура. Че даже и човечеството донякъде май дължи съществуването си на тези именно потоци, които не се
спират пред праговете, създавани от времевия ход и властовите промени. И още
– че хора са тези, които силно вредят на тези потоци, но хора са и тези, които
най-много им помагат да текат, без да спират.
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Мариян Стоядинов

Парадоксите на Боговъплъщението
Всяка религия (както подсказва и самото понятие religio) предполага съединение
на божественото и човешкото. Във всяка религия, дори и в най-примитивните по
форма, човекът допуска съществуването на реалност извън него и неговия свят.
Свещеното, казва Мирча Елиаде, винаги се проявява като реалност от съвсем
различен порядък в сравнение с “природните” реалности. Тази различна реалност
едновременно плаши и очарова. Тя плаши със своята недостъпност, но именно
поради това очарова. В тази своя трагична обреченост да се очарова от недостъпното човекът, този homo adorans, става homo religiosus.
Ако потърсим изворите на този трагизъм в старозаветното откровение, ние ще
видим човека след грехопадението изправен пред невъзможността на общението
с Бога. След прогонването на прародителите от Едем тяхно обиталище става
външният свят. Това е свят, в който Бог е недостъпен. На мястото на непосредствения опит от богообщението, присъщо на райския живот, идва опитът на
търсенето. Бог търси човека, който се скрива от Него в своята грехопадналост.
От своя страна човекът също търси Бога, но Бог вече е скрит за него в Своята
непричастност на греха. За да достигне до Бога, човекът трябва да възпълни
липсата, предизвикана от загубата на общение с Бога. Така това, което психолозите наричат “религиозно чувство”, започва да се проявява от момента, в който
се появява пропастта между изгубения свят на богообщение и света без Бога
– между сакралното и профанното. Религиозният човек принася жертви, издига
олтари, отбелязва всички следи на божественото в света извън рая.
Християнството обикновено се счита за една от световните религии. Но когато евангелист Йоан пише “Словото стана плът” (Йоан 1:14) той няма съзнанието,
че прогласява началото на нова религия. Самата дефиниция “словото стана плът”
изчерпва религията като такава. Ако си позволим да заимстваме от Мирча Елиаде, можем да кажем, че “свещеното стана профанно”. Но едва ли за религиозния
човек има нещо по-светотатствено от подобно съчетание. Тук съвременникът
на апостолите, Сенека, би имал отново основанието да каже: “Няма на света
светиня, за която да не се намери светотатец.” Свещеното, което е станало
профанно, губи смисъл за религиозния човек.
В този смисъл Боговъплъщението е парадокс. Защото раждането на Сина Божи
като Син Човешки всъщност е краят и завършекът на всяка религия. То е удовлетворение на религиозния стремеж за съединение в едно на земното и божественото и в този смисъл е първата и последна осъществена религия – съединение,


лат. religio – връзка, съюз, или religare – свързвам, съединявам, срв. Коев, Т., Киров, Д., Кратка богословска
енциклопедия, С., 1993.

Елиаде, М., Сакралното и профанното, С., 1998, с. 6.

Сенека, Към Серен за твърдостта на мъдрия, ІІІ, 3.
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на нивото на човешката природа. Това съединение между нашето естество и
реалността “от съвсем различен порядък”, за която говори Мирча Елиаде, не е
човешко дело и в този смисъл не е мит; то не е провокирано от потребността на
религиозното чувство, от човешкия гений или въображение. В Христос не човекът със своите усилия постига Бога, а Сам Бог принизява Себе Си и се уподобява
в най-пълна степен на нас човеците (вж. Фил. 2: 7). Той съединява човека със Себе
Си, съединява в едно профанния свят и света на сакралното, съединява Бога и човека в Богочовека Христос. Така бленуваното от поколения съединение на двата
свята стана факт от нашата история в Богочовека, у Когото сакралното вече
не противостои на профанното.
До Христа човекът живее в свят, в пространство, раздробено на територии от
различно естество – територии, където сакралното, макар и да съжителства с
профанното, е отделено от него категорично. Тези различни територии са белязани по различен начин от различните народи.
Характерен е разговорът на Христос със самарянката. Когато тя Му казва: “Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото,
дето трябва да се покланяме” (Йоан 4:20), Спасителят категорично отхвърля
тази териториална обособеност на сакрални и несакрални места. Защото от
момента, в който Словото стана плът, вече не географията, а човекът става
вместилище на сакралното. Не каменните олтари от времето на старозаветните патриарси, а човекът, като богоподобна ипостас, съвместява тленната
природа с нетварната благодат на Св. Дух. Затова, ако трябва да се локализира
свещеното, сакралното пространство, то вече не е извън човека, а е вътре в
Него. “Царството божие вътре във вас е” (Лука 17:21).
Именно затова нито евангелист Йоан, нито християните от неговото време са
религиозни хора в смисъла, в който разбира религията гръко-римският свят. Не
е случаен и фактът, че християните от този период са обвинявани от своите
противници в атеизъм. Християните не разделят пространството на сакрално и
профанно – на пространство с Бога и на пространство без Бога. Разделението е
не вън, а вътре в човека, между стария човек в Адам и новия човек в Христа. Християнската проповед за това, че Бог е станал като нас, че е живял между нас и че
е бил разпнат заради нас, е била абсурдна за античния религиозен свят. Христос,
Който проповядват апостолите, “за иудеи е съблазън, а за елини безумство” (1
Кор. 1:23). Но в абсурдността на християнската проповед е скрито дълбинното
основание за нейната истинност. Защото ако беше по човешки логична, тя би
била по човешки “религиозна”, и в този смисъл – неистинна. Тук е и обяснението
за онова парадоксално твърдение на Тертулиан: “Вярвам, защото е абсурдно.”
Тази парадоксална вяра е вяра в осъщественото в Богочовека съединение на сакралното и профанното, в осъществената религия. За Христовите последователи в историята религиозният стремеж е осъществен стремеж в Богочовека
Христос – едновременно истински Бог и истински Човек. В този смисъл християнинът не е призван да търси Бога в отвъдността на умопостигаемите неща,
 Пак там.
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нито в природните стихии, толкова често обожествявани от примитивния човек.
Неговото призвание е да се съедини и уподоби на Христос, на Този, Който се роди
при кесаря Август и бе разпнат при Понтий Пилат. А това означава да се уподоби
на Човека в Богочовека Христос и по този начин да се върне към своята автентична човечност, възстановена от Христос в нашата история. В този смисъл
християнският хуманизъм, както би казал авва Юстин Попович, е тео-хуманизъм,
бого-хуманизъм. Ако Бог не бе възприел човешкото в неслитното и неразделното
единство на Своето лице, човекът би останал без образец, без образ, който по
човешки да му преподава най-висшата тайна на битието – тайната на Богочовешкото съединение. Затова иконата на Христос е икона (от гр. είκών – образ)
както на истинския Бог, така и на истинския Човек.
Бог влезе в нашия свят не с очевидността на Своята божественост и сила, а
като човек, в присъщата на новороденото дете слабост. И нещо повече. Христос
се роди извън града, в пещера, където пастирите прибират стадата при лошо
време. За Него няма място в човешките жилища и затова при раждането Си е
положен в ясли. По-късно Христос ще каже за Себе Си: “Син Човеческий няма де
глава да подслони” (Лук. 9: 58).
В този смисъл Боговъплъщението отново е парадокс. То се случва в свят, който,
от една страна, търси Бога, но от друга, се чувства комфортно в Негово отсъствие. Достоевски е показал по гениален начин тази парадоксалност в срещата на Великия инквизитор с Христос.
Бездомността на Бога в нашия свят е “естествено” закономерна и в същото
време тя е символ. Светът остава верен на себе си – верен на своята богоотпадналост, и Бог от Своя страна също остава верен на Себе Си – верен в Своята
луда любов (Евдокимов) към творението.
Именно в тази любов се съдържа основният мотив за Боговъплъщението. Бог
идва в света не за да съди света, а за да спаси света. И истината за спасението идва не като абстрактна теория, нито дори като книга или завет, изписан на
каменни плочи, а като Бого-откриване, като Бого-явление. (Не е никак случайно,
че векове наред християните са чествали в един ден празниците Рождество Христово и Богоявление). Бог се роди в нашия свят като дете, израсна в него, понесе
всичките му несгоди и вкуси завършека на земния живот – смъртта, за да победи смъртта, за да я лиши от силата да владее безпределно и за да обезсмисли
човешкия страх от нея. Затова отците на Църквата толкова често повтарят:
“Синът Божи стана син Човешки, за да направи синовете човешки синове Божии.”
Независимо от вековете помежду им св. Ириней Лионски и св. Григорий Палама са
единодушни: Синът Божи се въплъти, та “ставайки Син Човешки, и причастявайки
Се към смъртния живот на човека, и към самата смърт накрая, да направи синовете човешки синове Божии и участници в божественото безсмъртие.” През
цялата си история Църквата гледа на Боговъплъщението като на единствения
 Св. Ириней Лионски, Против ересите, ІІІ, 19, 1; Св. Максим Изповедник, Глави върху божественото достойнство на Сина Божи и Неговото въплъщение ІІ, 25.
 Св. Григорий Палама, Беседа 16.
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извор и основа за възстановяване на човешкото естество. “Ние не можем да приемем по друг начин нетление и безсмъртие, освен чрез съединяване с нетлението
и безсмъртието” – подчертава отново светителят от Лион. Но също така “ние
не сме в състояние да се съединим с нетлението и безсмъртието, ако нетлението и безсмъртието първо не бяха станали това, което сме ние, та онова, което
бе тленно, да бъде обгърнато от нетление и това, което е смъртно – от безсмъртие.” Това съзнание Църквата актуализира всяка година в своето празнично
богослужение на Рождество Христово, когато пеем по време на вечернята: “Днес
Бог на землю прииде и человек на небеса взыде.”
Защо Бог, “за Когото всичко е възможно” (Мат. 19: 26) и който е можел да спаси
човека само с едно слово, Сам автургично влезе в нашия профанен свят? Ако човекът можеше да се спаси без въплъщението, то той по думите на св. Атанасий
“би станал такъв, какъвто е бил Адам преди греха... но щеше да е станал може би
по-лош, защото вече ще се е бил научил да престъпва закона”. А това означава,
че въпросът за човешкото спасение нямаше да намери трайно разрешение. В замяна на това щяхме да имаме още една идеология, още една религиозна теория,
но не и осъществена религия. Затова не ни се праща посланик, нито ангел, а Сам
Господ Се въплъщава. Бог не само учи човека, но се и съединява с него. И дори
като Учител Спасителят слиза до нивото на нашата немощ и застава пред нас
като човек. Защото, както отново казва Александрийският светител: “Човекът
най-добре се учи от човек.”10 Ако Бог бе останал встрани от драмата на човешката история, като неангажиран наблюдател, то и Неговото слово би останало
за човека външно и по-скоро авторитарно, отколкото авторитетно. Ако Бог Се
бе проявил като Висша сила, ако бе изпратил ангел или пророк, който да прогласи
словото Му, то последното би останало слово от един закон или кодекс от закони,
който човекът трябва да спазва безусловно, за да бъде в мир с Бога. Но в този
мир би имало много повече страх, отколкото любов. И дори този страх да е религиозен, той не би изменил вътрешно човека, така както страхът от светските
закони не е основен стимул за нравствено преображение. Затова Законодателят
Сам стана подвластен на закона, за да го изпълни с любов.
Бог стана човек и замени закона, изписан на каменни плочи, в закон на любовта,
изписан върху скрижалите на човешкото сърце. Защото само когато словата на
закона са изписани там, ангелските слова от нощта на Рождеството: “На земята мир и между човеците благоволение”, могат да станат реалност в нашия
малък свят. Само тогава царството Божие в нас ще стане реалност, в която
сакралното и профанното няма да противостоят.

 Св. Ириней Лионски, пак там.
 Пак там.
 Пак там.
10 За въплъщението на Бога-Слово и за пришествието Му при нас в плът, 12.
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Г

илбърт К. Честъртън (29 май
1874 – 14 юни 1936) е един от
най-влиятелните английски автори от началото на 20 век. Той е
плодовит с творби в най-разнообразни жанрове – журналистика, поезия,
биографии, а също така в областта
на християнската апологетика. На
най-широкия кръг читатели е известен с неговите кратки разкази
за отец Браун. На български език са
издадени Ортодоксия, Вечният човек, Отец Браун и неразрешимата
загадка, Загадките на отец Браун.

Г. К. Честъртън

БОГЪТ В ПЕЩЕРАТА
Тази книга, която не е нищо повече от скици върху човешката история, започна с
пещерата. Пещерата, която научнопопулярната литература свързва с пещерния
човек и в която наистина са открити древни рисунки на животни. Втората част
на човешката история, която е нещо като повторно сътворяване на света, също
започва в пещера. Даже по някакъв странен каприз и тук отново присъстват животни; защото става дума за пещера, използвана за кошара от пастирите, живели по хълмовете на Витлеем– които и досега вкарват добитъка си в такива дупки и пещери за през нощта. Именно тук, под земята, при добитъка, се подслонил��
o�
едно бездомно семейство, след като вратите на претъпкания хан се затръшнали
пред лицата им; и именно тук, по-ниско от нозете на минувачите, в едно мазе под
самия под на света, се родил Иисус Христос. Наистина има нещо символично в
недрата на прастарата скала и роговете на праисторическото стадо при това
второ сътворение. Бог също бил пещерен човек и също ваел разни същества в
странни форми и чудновати цветове по стените на света; с тази разлика, че
Неговите картини оживели.


Витлеем е мястото, където се е родил Христос. Преди раждането Му Иосиф и Мария отиват от Галилея във
Витлеем, защото има нареждане всеки да отиде в родното си място във връзка с всеобщото преброяване на
населението, заповядано от Август; а Иосиф е от дома и рода Давидов. Тъй като в странноприемницата нямало
място поради струпалия се народ, те отсядат в пещера, където нощуват животните. Вж. Лук. 2:4-7
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Огромен брой легенди и литературни произведения, които нямат и не ще имат
край, повтарят и потретят по най-различни начини този единствен по рода си
парадокс – че ръцете, сътворили слънцето и звездите, са твърде мънички, за
да стигнат до огромните глави на добитъка. На този парадокс, бих казал дори
шега, се основава всичко казано и написано за нашата вяра...
С риск да се изразим пресилено можем да кажем, че в онази кошара или кухина
в големите сиви хълмове всъщност не се е случило нищо особено, с изключение
на това, че цялата вселена е била обърната надолу с главата. Искам да кажа,
че дотогава по правило всяко удивление и боготворене било насочено навън, към
най-голямото, а сега се обърнало навътре, към най-малкото. Самата сцена внушава представата за приковани в една точка хиляди възхитени погледи, което
прави стотиците цветни католически изображения на тази сцена да приличат
на паунова опашка. И в известен смисъл е вярно, че Бог, който дотогава бил само
безкрайна окръжност, станал център, а центърът е безкрайно малък. Вярно е, че
оттук насетне духовната спирала се насочила навътре вместо навън; и в този
смисъл е центростремителна, а не центробежна. Религията в много отношения
се превърнала в религия на малките неща. И нейната традиция в изкуството,
литературата и народните легенди в достатъчна степен е засвидетелствала,
както вече казахме, този чуден парадокс за Бога в яслите. Но може би не се изтъква така ясно значението на факта, че Бог се родил в пещера. Наистина, твърде любопитно е, че традицията почти не говори за пещерата. Добре известно
е, че Витлеемската сцена е пресъздавана във всякакви времена и обстановки
– различни страни, пейзажи и архитектура. Радващо и възхитително е, че хората
са си я представяли толкова различно в зависимост от собствените си различни
традиции и вкусове. И докато всички знаят за конюшнята, малцина помнят пещерата. Някои критици са толкова глупави, че дори откриват някакво противоречие
– веднъж се говорело за конюшня, а друг път за пещера. Това показва, че едва ли
знаят много за конюшните и пещерите в Палестина. Няма смисъл да обясняваме,
че както виждат различия там, където ги няма, така и не виждат различия там,
където ги има. Когато някой известен критик каже например, че раждането на
Христос в скална пещера е същото като изскачането на Митра жив от скалата,
това звучи като пародия на основата на сравнителната религия. Всяка история
си има основна идея, дори когато тя е очевидна измислица. И идеята за божество, което се появява напълно зряло и без майка, както Атина Палада от главата
на Зевс, е очевидно самата противоположност на представата за Бог, който се
ражда като обикновено бебе, изцяло зависимо от майка. Която и от двете идеи
да предпочитаме, със сигурност трябва да ни е ясно, че те са противоположни.
Да виждаме сходство в тях само защото и в двете се говори за скала, е точно
толкова глупаво, колкото да отъждествяваме Потопа с кръщението в река Йордан само защото и в двете се говори за вода. Независимо дали раждането на
Христос е мит или тайнство, Той е роден в една дупка в скалите и това преди
всичко Го характеризира като изгнаник и бездомник. При все това е вярно, както
вече обърнах внимание, че за разлика от другите реалии, които присъстват около


Става дума за Христос, Който като Бог е творец на всичко видимо и невидимо и вседържител на цялата Вселена, но като младенец в яслите е като мъниче сред огромните животни.
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Рождество, пещерата не се използва като символ така често или така подчертано както останалите.
И причината за това също се крие в самата природа на този нов свят. В известен смисъл това е предизвикателството на едно ново измерение. Христос не
само не е роден на една плоскост със света, а дори – по-ниско от света. Не само
че това първо действие на божествената драма не е било изиграно над зрителното поле на наблюдателя, а обратното – зад спуснати завеси, на тъмна сцена,
потънала отвъд видимото. И това е идея, много трудна за изразяване с повечето художествени средства. Става въпрос за идеята, че събитията се случват
едновременно на различните нива на битието. Нещо от това е било изразимо
от по-архаичното и декоративно средновековно изкуство. Но колкото повече художниците научават за реализма и перспективата, толкова им е по-трудно да
изобразят едновременно и ангелите в небесата, и овчарите на хълмовете, и сиянието в мрака под хълмовете. Може би най-близо до това са декорите, използвани
от някои гилдии през средновековието, когато карали по улиците театър с три
сцени една над друга: най-отгоре раят, после земята и накрая адът. Но в загадката на Витлеем раят е под земята.
Дори само това намеква за революция – сякаш светът бил преобърнат наопаки.
Напразен би бил всеки опит да кажем нещо достатъчно точно или пък ново за
обрата, който концепцията, че божеството е родено като изгнаник или дори – извън закона, предизвикала в цялостната представа за закона и за неговия дълг към
бедните и бездомните. Дълбока истина има в твърдението, че от този момент
нататък робството станало невъзможно. Можело да има и е имало хора, носещи
по силата на закона това име, докато Църквата не станала достатъчно силна,
за да изкорени самата практика, но езичеството не можело оттук насетне да
почива просто на изгодата от запазването на робския статут на някои хора.
Индивидът придобил значение, каквото един инструмент не би могъл да има. Човекът не можел повече да бъде използван за някаква цел – във всеки случай не и за
целите на друг човек. Целият този народностен и братски дух в библейския разказ традицията правилно свързва с епизода с еврейските селяни, които се оказали в разговор – лице в лице – с небесните ангели. Но народностният елемент,
какъвто го откриваме в лицето на овчарите, има и друг аспект, може би не така
пълно разработен, но по-пряко свързан с изложеното тук.
Хората от народа, например овчарите, хората на народната традиция навсякъде
са онези, които създават митологиите. Именно те, незасегнати от ограниченията на някоя философска система или от покварените култове на цивилизацията,
усещали най-непосредствено нуждата, която вече разгледахме – нуждата от образи, които били приключения на фантазията; митологията, която била едно търсене; изкусителните и мъчителни намеци за нещо почти човешко в природата;
безмълвния език на сезоните и на някои особени места. Те най-добре разбирали,
че пейзажът е мъртъв без история, а историята – мъртва без герой. Онова, което открили, било точно това, което търсели. Народната душа грешала за много
неща, но не била сгрешила във вярата си, че светините могат да имат обиталище и че не е задължително Бог да се отнася с хладно пренебрежение към ограни-
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ченията на времето и пространството. И варваринът, който вярвал в най-грубата фантазия за слънцето, откраднато и скрито в кутия, или в най-произволния
мит за спасяването на бога, като го подменили с камък, бил по-близо до тайната
на пещерата и знаел повече за кризата на света, отколкото всички онези от
градовете около Средиземноморието, които се задоволявали с хладни абстракции или космополитни обобщения; по-близо от всички онези, които изтегляли все
по-тънки и по-тънки мисловни нишки от идеализма на Платон или мистицизма
на Питагор. Овчарите не открили нито Академия, нито идеална държавa, нито
митологично място – алегоризирано, анализирано, разчленено, обяснено и накрая
забравено. Те открили съня си, сбъднат наяве. От този момент нататък в света
настъпва краят на митотворчеството, защото нали митологията е търсене...
Митологията има много грехове, но сред тях не е този, че е толкова плътска,
колкото и Въплъщението. И глас, подобен на древния, за който вярвали, че кънти
из гробовете, тук би могъл да възкликне: “Ние видяхме Бога и Той видя нас.” Тъй че
античните овчари са можели да танцуват с красива стъпка по планините, тържествувайки над философите. Но философите също чули.
Макар и старинна, тази история е твърде странна – ето, като стана дума за философите, вижте ги как напускат източните земи, увенчани с величието на царе
и загърнати със загадъчността на магьосници. В своята истинност традицията
мъдро ги е запомнила почти като неведоми фигури – толкова тайнствени, колкото техните тайнствени и звучни имена: Мелхиор, Каспар, Валтазар. Но чрез
тях там се озовава целият онзи свят на мъдростта, който наблюдава звездите
в Халдея и слънцето в Персия; и няма да сгрешим, ако видим в тях същата любознателност, която движи всички мъдреци...
Тук стигаме до важния момент, че влъхвите, образно представящи мистицизма и
философията, правилно биват възприемани като хора, които търсят нещо ново и
дори откриват нещо, което не са търсели. Това напрегнато усещане за критична
точка, което все още трепти в рождественския разказ, а и във всяко коледно тържество, подчертава идеята за търсене и намиране. Намереното в този случай
е наистина научно откритие... Те прозрели, че философията на църквата е универсална, а философията на философите не е универсална. Ако Платон, Питагор
и Аристотел за секунда бяха застанали в светлината, която излизала от тази
малка пещера, щяха да разберат, че тяхната собствена светлина не е универсална. И съвсем не съм сигурен, че вече не са го знаели. За философията, също както
и за митологията, е характерен духът на откривателството. Традиционното


От това място не става ясно за кой мит говори Честъртън, но от друго място във Вечният човек (Човекът и
митологиите) той подсказва, че става дума за индиански мит.

Става дума за мита, според който Рея спасила сина си Зевс, като дала на Кронос да погълне вместо него
камък, повит в пелена. Кронос поглъщал всичките си деца: Хестия, Деметра, Хера, Хадес, Посейдон, защото
над него тегнело проклятие, че ще загине от собствения си син.

Философската школа на Платон се е намирала в близост до една горичка, посветена на героя Академ или
Хекадем, откъдето идва и името ú – Академия. Един от многото философски проблеми, с които Платон се е
занимавал, е и този за съвършеното държавно устройство. На това той посвещава най-големия си по обем
диалог Държавата и дори на три пъти за период от около 30 години се опитва да осъществи на практика тази
своя идея.

Имената на тримата влъхви, дошли от изток да се поклонят на младенеца.
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величие и тайнственост на тези трима царе се дължи на осъзнаването на една
истина, а именно – че религията е “по-широка” от философията, а “най-широката”
от религиите е онази, която се побрала в тясната пещера. Влъхвите вперили поглед в тази странна пентаграма с обърнатия триъгълник на човешката троица и
все още не са успели да завършат изчисленията си за нея. Защото парадоксът на
групичката в пещерата е, че докато емоциите, които поражда у нас, са по детски
прости, то разсъжденията ни могат да се разклонят и усложнят до безкрайност.
И никога не можем да разберем докрай дори собствените си идеи за детето, което е баща, и за майката, която е дете.
Спокойно можем да кажем, че с овчарите дошла митологията, а с философите
– философията; оставало им само да се обединят, като признаят религията.
Но съществувал и трети елемент, който не бива да се пренебрегва и който нашата религия никога и при никакви обстоятелства няма да пренебрегне. Още в
началните действия на драмата присъствал “противникът”, който бил отровил
легендите с поквара и бил парализирал теориите с атеизъм, а на прякото предизвикателство отговорил по онзи пряк начин, който срещнахме в осъзнатия култ
към демоните. Когато описвах култа към демоните и всепоглъщащата му ненавист към невинността, очебийна в магическите му практики и в изключителната безчовечност на човешките жертвоприношения, не се спрях така подробно
на нездравото му и тайно проникване в по-здравото езичество – просмукването
на митологичното въображение със сексуалност и обръщането на имперската
гордост в безумие. Но във Витлеемската драма се проявяват и непрякото, и прякото му влияние. Един владетел, римски наместник, вероятно облечен и живеещ
по римски обичай, макар сам да бил с източна кръв, почувствал в този момент
как в него започват да кипят странни страсти. Всички знаем историята как
Ирод, обезпокоен от някакви слухове за тайнствен съперник, си припомнил дивата
привичка на своенравните азиатски деспоти и поръчал клане на заподозрените
младенци. Всеки знае тази история, но може би не всеки забелязва мястото є в
историята на чудните човешки религии. Не всеки осъзнава симптоматичността
дори на самия контраст между нея и колоните в коринтски стил и римските пътища в този новозавладян и външно цивилизован свят. Само че когато намерението на тъмния дух на идумееца блеснало в очите му, един страничен наблюдател
вероятно би могъл да забележи зад рамото му да наднича нещо като огромен сив
призрак, изпълващ купола на нощта и носещ се за последен път през историята
– онова грамадно заплашително лице на картагенския Молох10, очакващ последните си жертви от владетеля от рода Симов11. На това първо Рождество демоните
също пирували по своя собствен начин.
Ако не си дадем хубаво сметка за съществуването на този враг, ще ни се из

Честъртън има предвид, че от гледна точка на земния живот на Иисус и Мария Той е детето, а тя – майката, но
доколкото Христос като едно от трите лица на Св. Троица е Бог и следователно Творец на всичко съществуващо,
то Той е небесният Отец, а тя – детето.

Т.е. маговете.

Става дума за Ирод.
10
Божество на Средния изток, на което през античността са принасяли в жертва деца.
11
Сим, един от синовете на Ной, е от еврейските предци; Ирод е иудеин и значи е от рода Симов.
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плъзне не само смисълът на християнството, но дори и смисълът на самото Рождество. Рождество Христово за нас, в християнския свят, се е превърнало в нещо
единно и в известен смисъл – дори по детски просто. Но както всички истини
в християнството, то е и нещо много сложно. Уникалното му звучене идва от
едновременното трептене на много струни – струната на смирението, на веселието, на благодарността, на мистичния трепет, но също на бдителността
и на драматичното напрежение. То не е празник само на миротворците, нито
просто повод за весела компания. Не е по-скоро индуистко мирно събиране, отколкото скандинавско зимно пиршество. Но освен това в Рождество Христово
има нещо дръзко – нещо, което прави резките камбани в полунощ да звучат като
славните оръжия в току-що спечелена битка. Защото във въздуха се носи цялото това неописуемо настроение, което наричаме дух на Рождество – като дим
от избледняващото зарево, прокънтяло над хълмовете на Иудея преди близо две
хилядолетия. И днес ние усещаме тази атмосфера безпогрешно, понеже е твърде
неуловима и твърде специфична, за да се покрива от обичайното значение на думата “мир”. Самото естество на разказа предполага, че радостта в пещерата
била подобна на ликуване зад стените на кула или в изгнаническа дупка или – ако
не е съвсем неуместно да се каже – това било нещо като радост в землянката.
Не само че такова подземно помещение наистина било скривалище от враговете,
но и враговете вече претърсвали каменистата равнина, която се простирала
над него като небе. И не просто копитата на коня на самия Ирод преминавали
като гръмотевица над скрития Христос. Не, тук има и още нещо. В този образ се
съдържа идеята за преден пост, за пробив през скалата и навлизане във вражеска
територия. В тази заровена божественост се съдържа идеята за миниране на
световните устои, за разтърсване на кулите и дворците из основи; точно както
Ирод, великият цар, усещал земетресението под краката си и се люшкал заедно
с люлеещия се трон.
Може би това е най-великата от тайните на пещерата. Макар че хората разполагат под земята ада, очевидно е, че в този случай под земята се е намирал по-скоро раят. От тази странна история следва идеята за разместването на небето
и земята. Това е парадоксът на цялата ситуация – оттук нататък най-висшето
може да действа само изотдолу. Царската власт може да си върне властта само
чрез бунт. Всъщност Църквата поначало, и може би особено в началото, е била
не толкова княжество, колкото революция срещу княза на света12. Оптимистите,
които отъждествяват просветлението с невъзмутимостта, често са осъждали
или са се подигравали на идеята, че светът е покорен и във владение на великия
узурпатор. Но тъкмо този факт обяснява тръпката на предизвикателството и
красотата на опасността, които правят благите вести наистина благи и нови.
На практика това било бунт срещу една мащабна подсъзнателна узурпация и в
началото – един съвсем скрит бунт. Олимп още заемал небето като неподвижен
облак, моделиран в множество могъщи форми; философията все още седяла по
върховете и дори на царски тронове, когато Христос се родил в пещерата, а
християнството – в катакомбите. И в двата случая забелязваме същия парадокс на революцията – усещането за нещо презряно и същевременно – вдъхващо
12

Т.е. дяволът.
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страх. От една страна, пещерата е само дупка, в която изгнаниците са сметени
като боклук; но същевременно тя е и скривалище на нещо ценно, което тираните
търсят като съкровище. В някакъв смисъл изгнаниците са там, защото ханджията дори не ги е запомнил, но от друга страна, и защото царят изобщо не може
да ги забрави. Вече отбелязахме, че този парадокс се проявява и в отношението
към ранната църква. Тя била важна, докато все още била незначителна и със сигурност – все още безсилна. Била важна само защото била натърпима и в тази
връзка е вярно, че била нетърпима, защото проявявала нетърпимост. Срещу нея
се надигнало негодувание, защото някак кротко и почти тайно тя била обявила
война. Била излязла от земята, за да разруши небето и земята на езичеството.
Истината е, че въздействието на тази история върху човешката природа има
много специфичен и индивидуален характер. В своята психологическа същност тя
изобщо не е просто легенда или животопис на велик човек. Тя насочва вниманието
ни не точно към величие в обичайния смисъл на думата – към онова разширяване и
преувеличаване на човешката природа, от което се раждат боговете и героите,
та било то и от най-здравия тип героически култ. Насочва ни не точно навън,
приключенски, към чудесата, които се намират на края на света. Този история поскоро ни изненадва отвътре, от “скришната стаичка на ума ни” – така понякога
ни трогва до сълзи патосът на малките неща или ненатрапчивото благочестие
на бедния. Сякаш в самия център на собствения си дом откриваме скришна стая,
за която никога не сме подозирали, и виждаме светлина да струи отвътре. Сякаш
в дъното на собственото си сърце откриваме нещо, което ни въвежда в доброто.
То не е изградено от онова, което светът би нарекъл здрав материал, а по-скоро
от вещество, чиято сила е в крилатата лекота, с която то ни докосва и отшумява. То е онази мимолетна нежност в нас, която се е превърнала във вечност.
То е просто един миг на слабост, даряващ ни по някакъв странен начин със сила
и покой. То е накъсаният говор и недостигащата дума, които се уплътняват и
остават ненакърнени. Странните влъхви потъват в далечната страна; в планините престават да отекват стъпките на овчарите; и само нощта и пещерата
са загърнали в гънките си нещо по-човешко от самото човечество.

Превод Ваня Николова
Откъс от книгата на Г. К. Честъртън Вечният човек издание на ИК “Омофор” /������������������
www���������������
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К. С. Луис:
да намериш своето истинско аз
“… И да се намеря в Него, имайки не своя от
закона праведност, а придобивана чрез вяра в
Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра.”
(Фил. 3:9)
“Колко досадно еднообразни са били всички
големи тирани и завоеватели; колко прекрасно
различни са светците.”
(К. С. Луис, Обикновено християнство)

Кой не познава притеснението, че ако приеме за пътеводни някакви “готови истини”, ще загуби себе си, т.е. ще се обрече на безликост? Че с прегръщането на
определен светоглед ще загърби своята неповторима индивидуалност и ще се
венчае за еднообразието на скуката и сивотата? Не ни ли пречи най-много това
притеснение да направим решителната крачка – не към готовите истини или
идеи, а към една Личност, която ни очаква и която не е “облякла” Своето очакване
в застинала маска, тъкмо защото ни открива Лика на Самия Живот, непредвидим
и пълен с изненади?
В своите книги френският антрополог Р. Жирар твърди, че човек е устроен да
подражава на определени поведенчески модели и начини на реагиране. И понеже
не можем да избягаме от нашата устроеност, единственият сериозен въпрос,
който се поставя при това положение не е дали можем да не подражаваме на
някого, а на кого подражаваме. Казано другояче, въпросът е кой задава актуалния
ни модел на подражание – може би някоя поредна психологическа, социална или фи-
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лософска теория и неизбежно несъвършените човеци, които стоят зад нея? Или
един съвършен Създател, Който знае най-добре слабостите ни, но знае и нашия
потенциал, вижда онези същества, мъже и жени, които е замислил и сътворил и е
предназначил да бъдат сходни с образа на Сина Му?
Мисля си, че този фундаментален за всяко човешко същество въпрос занимава
активно съзнанието на английския писател и богослов К. С. Луис (1898–1963), и
то не само във времето от началото на 40-те години на XX век, когато неговите
радиобеседи постепенно оформят съдържанието на една от най-популярните му
книги – Обикновено християнство (Mere Christianity). Затова в следващите редове
ще се опитам да погледна към художественото творчество на Луис, като изходя
от едно основно питане, формулирано така: какво означава да намериш себе си,
да се родиш за своето истинско аз и да останеш при него?
***
Представата, че човек трябва да намери своето истинско аз, предполага, че
съществува и не-истинско, измамно или фалшиво аз, което може да бъде разграничено от истинското. Как художествените текстове на Луис ни представят
едното и другото аз на човека?
Книгата, която събира на едно място най-много образи на фалшивото аз на човека, е Великата раздяла (The Great Divorce). Макар и повлияна от съвременната
научна фантастика, според признанието на самия автор тази творба трябва
по-скоро да бъде мислена през средновековния жанр “видение за пътуване в отвъдното”, на който са задължени Данте и Дж. Бънян. Една бърза съпоставка с
Дантевата Божествена комедия веднага откроява разликата между интенциите
на двамата автори. Ако напредването на следовника на Вергилий през трите области на отвъдното – Ад, Чистилище и Рай (според католическите богословски
представи) – е свързано с все по-голямо обезплътняване на “сенките”, които той
среща, за да се стигне до почти прозрачната ефирност на обитаващите райските селения души, при Луис перспективата е обърната. Обитателите на Сивия
град, на които е предоставена еднократна възможност за пътуване до страната, която може да бъде назована Страна на сянката на живота, констатират,
че в сравнение със Сияйните хора, които ги посрещат, и със самата природа на
тази страна, те се отличават с липса на плътност, стигаща до прозрачност.
При първия си реален сблъсък с непознатата действителност героят разказвач
прави открития, които го ужасяват: той не може дори да превие стъблото на
маргаритката в краката си, камо ли да я откъсне, а едно “нежнозелено буково
листо” се оказва по-тежко от чувал с въглища. В своята немощ пред плътната и
тежка материя на тази страна и в уязвимостта си от нея (всеки малко по-голям
плод на тукашните дървета би могъл да ги смаже), слезлите от автобуса пътници се оказват призраци или привидения в буквалния смисъл на думата – призрачни
и почти прозрачни същества, чийто единствен шанс за промяна е да пожелаят
плътността, да изберат и приемат субстанциалността, която им липсва. Подобна постановка на нещата показва, че основната идея на Луис не е да гради
 Луис, К. С. Великата раздяла. С.: Нов човек, 2002.
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и предлага теологически конструкции, алтернативни на съществуващите, а да
онагледи художествено същността на човешкия избор между Ада и Рая като избор между несводими един към друг светове и състояния. Ето защо Учителят на
героя, шотландският писател Дж. Макдоналд (неговата роля в повествованието
е аналогична на Вергилиевата при Данте), се стреми да го предпази от всяко нездраво теологическо любопитство: “Това, което те интересува, е същността на
избора и можеш да наблюдаваш избора, който пътниците от автобуса правят.”
Тоест интересът на повествованието е съсредоточен върху това разказвачът
да изясни за себе си и да изяви за нас, читателите, мотивацията на избора между Рая и Ада, а в някои от случаите – и неговите последици за съответния герой
или героиня. Същината на избора се състои в това дали персонажът приема или
отказва възможността да остане в светлата и просторна Долина, за да получи
плътност и да се отправи към привлекателните Планини в далечината (при това
краката му ще продължат да заякват, тялото му – да се уплътнява), или предпочита да се върне обратно в летящия автобус и в Сивия град, където всичко е
илюзорно, дори самите къщи, които обитателите му “конструират” със силата
на своето пожелание.
За повечето от призраците, дошли заедно с разказвача от Сивия град, става ясно,
че ще откажат да останат или клонят към това да откажат, макар за някои да
не е абсолютно сигурно, че ще го направят – на автора не е дадено да присъства
на всяка развръзка. Защо мнозина от тези, които имат реален шанс да изберат
Рая, решават да го откажат? “Подслушаната” серия от диалози между “лъчисти
хора” и “фантоми” довежда читателя до убедителен отговор: избиращите Ада
привидения предпочитат да останат при своето лъжливо аз, при фалшивия образ,
който са изградили за себе си – търпеливо и с вложение на всичките си сили, воля
и амбиция. Ето някои от по-ярките и типични случаи, над които Луис ни кара да се
замислим и които се врязват в паметта на читателя: жената, която иска и тук
да є дадат съпруга, за да може да продължи да го контролира и моделира според
представите си за кариера и успех в обществото; “самоотвержената” майка,
която се е вкопчила в своя починал син и в миналото си с него като в единствен
смисъл на съществуването; художникът, предпочел естетическия поглед към живота и изобразяването на отблясъка от небесната реалност, което е създало
някога репутацията му пред самото Небе; епископът с мислене и вяра, увредени
от рационално-спекулативните абстракции и от понятийния език на либералното богословие; и не на последно място, нахаканият мъж, някогашен шеф на фирма,
тероризирал психологически своите подчинени, който смята, че престоят в Рая
му се полага и се чувства онеправдан от факта, че в подстъпите му го посреща
един “долен” убиец, чието единствено и твърде обидно в очите му предимство е
молитвата му към Бога за милост и прошка. За тези призрачни хора избирането
на небесната радост и пълнота означава отказ не само от един фалшив образ,
но и от “призрачния” фундамент, върху който са градили своето съществуване.
Трябва да отбележа, че елементи (можем да ги наречем “проблясъци”) от истинското аз на призрачните хора се появяват при всяка една от срещите им, защото
самото приближаване на Сияйните хора до тях вече ги прави малко по-видими,
по-плътни, отколкото са били дотогава.
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Сред всички срещи, на които присъства героят разказвач, се откроява срещата
между Сара и Франк, тя изглежда най-показателна за начина, по който Луис гледа
на човешката личност и на нейния съдбовен избор. Затова ще се спра малко поподробно на тази среща, разположена в 12 и 13 глава на книгата. Сара Смит се
появява сред процесия от светли Духове, тя е съпроводена от своите духовни
синове и дъщери, а от фигурата є се излъчва радост и красота, блика величава
простота. Първоначално авторът си помисля дали не вижда самата Божия Майка, но както му обяснява Учителят – макар тази жена да е “една от великите”,
той дори не е чувал нейното име, защото “земната слава и славата тук са две
напълно различни неща”. Интересно е, че дори животните, които са влизали в съприкосновение със светлата Дама по време на земния є път, са някак “очовечени”
и приобщени към вечното є битие и по силата на този факт имат дял в нейната
небесна слава (това впрочем е една от любимите тези на Луис, свързана със
съдбата на животните).
Какъв контраст между бликащата от светлина, живот и пълнота на битието
фигура на Сара и онова, което е останало от личността на нейния съпруг Франк,
когото тя е дошла да посрещне! Останките от личността му са “разпределени”,
по-точно би било да се каже разполовени, между два образа, свързани с верига:
Трагика е висок и слаб призрак, който напомня на разказвача “посредствен актьор от любителски театър”, а Джуджето, което го управлява чрез веригата,
е не по-голямо от маймунка на латернаджия. Едно от забележителните неща в
тази среща, на което обръщат внимание изследователите на Луис, е, че през
цялото време на разговора между двамата съпрузи Сара се обръща единствено
към Джуджето, което от своя страна предпочита да дава думата на Трагика. Как
да си обясним пренебрежителното отношение на светлата Дама към Трагика и
привилегироването на Джуджето, това “студено, сбръчкано създание” с писклив
глас и незадоволими претенции? Как да си обясним факта, че Дамата дори не се
погнусява да се наведе към противното създание и да го целуне?
Вероятно трябва да търсим отговора в мотивацията на всеки един от Сияйните
хора посрещачи: заговаряйки онова, което е останало в човека от неговото истинско аз (колкото недостатъчно малко, немощно и уродливо да е то), да насърчи
волята в това истинско аз, да я “уплътни” и усили, та дано човекът пожелае някак
да отхвърли робството, под което изнемогва и на което толкова държи. Може би
любовта, която струи от Дамата “като течност, обливаща тялото є от всички
страни”, ще докосне оцелялото от истинското аз на съпруга є и ще го “събуди”
за възкресение... За съжаление Джуджето не успява или по-точно не пожелава да
оползотвори дадената му възможност, макар да се поддава за миг, сякаш против
волята си, на тържествената и в същото време непринудена радост, която носи
Сара със себе си и която тя му предлага да сподели с нея. За момент то дори се
издължава малко на ръст, но твърде скоро любовта към мелодраматичните пози
от миналото, към ласкаещите себелюбието словесни и други жестове и към опи
тите за изнудване чрез чувство за вина, които са специалитет на Трагика още
от детските години на Франк, надделяват – гласът на малкия призрак повече
не се чува, въпреки че Сара продължава да се обръща само към него. Затворено
в своята немота и непреклонност, Джуджето все повече се смалява, докато не
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изчезва съвсем под ужасения поглед на разказвача, който има чувството че Трагика, прибрал вече ненужната верига, го е погълнал.
Така финалът на срещата между Сара и Франк изгражда внушение за ясно очертана дилема: човек или избира да отвори вратата за “цялата радост във вселената”, като пусне веригата, с която се държи за своя фалшив “двойник” – говорител,
или решава да се остави да бъде погълнат от него, живеейки докрай с илюзията,
че държи ситуацията под контрол и я направлява.
***
Епизодът със Сара и Франк показва, че освобождаването ми от фалшивото аз, от
“трагика” в мен, не е нещо, което мога да осъществя самостоятелно, без помощ
“отвън”. Трагикът е упорито и нагло същество и дори да реша да пусна веригата,
той не изчезва автоматично от хоризонта на моето съществуване. Аз трябва
да умра напълно за неговото присъствие и за навика ми да прибягвам винаги до
него, за да мога наистина да се превърна в този, който съм призован да бъда.
Болката при това умиране е свързана преди всичко със срам и чувство за немощ,
с нравствено страдание. За да изрази смисъла на случващото се с човешката
личност преображение, Св. Писание си служи с образа на събличането – аз трябва
да съблека фалшивото, старо аз и да облека истинското, новото – да възкръсна
за онова мое най-дълбоко и съкровено аз, което се появява и укрепва в съприкосновението и диалога с абсолютната реалност на Бога, в досег с Неговото свято
и любящо присъствие, пълнотата на което Сара и другите “лъчисти хора” само
изявяват и към което “препращат”.
Струва ми се, че в художественото творчество на Луис събличането на лъжливото аз е изобразено най-убедително чрез историята на Юстас, герой от романната поредица за вълшебната страна Нарния. Впрочем тази история показва
добре, че в умирането за фалшивото аз има болка, но има и голяма утеха – като
при жената, която се мъчи в родилни болки, но се утешава, когато поеме в ръце
дошлия на бял свят младенец (срв. Йоан 16: 21).
Юстас е юноша, братовчед на Едмънд и Люси Певънзи, двама от четиримата
основни герои, които читателите на Хрониките… (а вече и зрителите на филма
по Лъвът, Вещицата и дрешника) познават от предишни техни приключения в
Нарния. Озовал се против волята си заедно с Люси и Едмънд в чудния свят, за
който те копнеят отдавна и който за него е само добър повод за подигравки,
Юстас трябва да се изправи лице в лице с едно нежелано и некомфортно пътешествие, да изпита истинския му вкус. А приключението неизбежно го изправя и
срещу собствения му неприятен характер, който го превръща в непоносим товар
за околните. Целта на смелите пътешественици, събрани на един кораб от принц
Каспиан, младия господар на Нарния, е да бъдат издирени седмината лордове, които някога чичо му, узурпаторът Мираз, е прогонил от кралството. В името на
тази цел смелите пътешественици са готови, ако се наложи, да стигнат до самия Край на света, а един от тях, храбрият мишок Рипичийп, е склонен да провери
 Луис, К. С. Хрониките на Нарния, т. 5: Плаването на "Разсъмване", С.: Книгоиздателска къща "Труд", 2005.

79

Християнството в литературата

дори какво има отвъд този Край.
Очевидно е, че в тази атмосфера Юстас, свикнал на специфични удобства и придобивки на цивилизацията (между тях и наличието на британски консул навсякъде,
където се наложи), няма да се почувства на място. От момента, в който се озовава
на борда на кораба, до попадането му на Острова на дракона неговото поведение
контрастира с поведението на всички останали членове на екипажа. Вечно недоволен от всичко и настроен против всички, той е като болен от фикс идеята, че все
някой му мисли злото, или във всеки случай, че няма такъв, който да му мисли доброто
(теза, която много лесно може да бъде опровергана от грижовното и топло отношение на Люси към него). Ако трябва да откроя основните черти на характера му,
сигурно бих тръгнал от самосъжалението, особено видно в неговия пътешественически дневник, който се занимава изключително и само с окайване на собствената
му персона. Убеждението, лежащо в основата на това всепобедно чувство при Юстас, може да бъде изразено по следния начин: другите не ме зачитат, не ме оценяват
и признават, както заслужавам. Освен че крие много гордост и себепревъзнасяне,
подобно убеждение води героя и до завист, чийто механизъм на пораждане и действие
не е труден за описване: другите, тези “малоумници”, които не знаят какво правят и
закъде са тръгнали, явно имат качества, които аз не притежавам, но много бих желал
да притежавам; но тъй като не мога да ги придобия, най-добре да им дам превратни
имена – например ще нарека смелостта, инициативността и всеотдайността глупост, ще кръстя доблестта нахалство, а грижата за общото благо ще третирам
като дребнавост. Така, макар и понякога несъзнателно, при Юстас действа с пълна
сила един духовен закон – че човек особено добре предполага и назовава у другите
собствените си слабости. Като прибавим към всичко отбелязано неговата раздраз
нителност и твърде разпространената в наши дни нагласа “всички са ми длъжни”,
картината, обрисуваща основното в облика на момчето, изглежда почти пълна. Вероятно развитието на всички споменати черти е благоприятствано от стерилната
в духовно отношение домашна атмосфера, в която е израснал Юстас и за която романът намеква – от неговото семейство на “много напредничави и съвременни хора”,
в което се носи “специален вид бельо” и не се четат истории за приключения, а само
книги с информативен и практичен характер, лъха на хигиена, издигната в култ, и на
деловита посредственост.
Казаното дотук обяснява защо преди да попадне на Острова на дракона, братовчедът на Едмънд и Люси е на светлинни години разстояние от онази противоотрова срещу огорчението, злобата и завистта, която Луис определя на друго
място като способност да се радваш на сътвореното от теб така естествено
и пълно, без надценяване, но и без подценяване, както би се зарадвал, ако го бе
сътворил някой друг – Юстас все още не е способен да сътвори каквото и да било
в която и да е област на живота.
И сега нека да си представим как този досаден за себе си и за околните герой,
преживял морска болест, буря и недостиг на провизии, попада след дългото, уморително и непривично за него плаване на един спокоен остров, където може да си
открадне “заслужената” почивка, за която другите изобщо не помислят. Отправяйки се незабелязано от тях към вътрешността на острова, той се озовава в
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малка долина с езеро, където наблюдава с ужас последните мигове от живота на
един дракон и – за да избегне проливния дъжд, който започва да се сипе от небето
– решава да се приюти в пещерата му (защото не е чел “подходящите книги” и не
знае, че приютяването в драконски пещери е опасно). Там, напълнил джобовете си
с диаманти и полегнал върху съкровищата на дракона, със златна гривна на ръка
(която говори за алчността му – щях да забравя това негово “качество”, но малката ми дъщеря ми го припомни), той е надвит от умората и заспива, за да се събуди
като огнедишащо същество с мощна опашка и прилеповидни криле. Хубавото на
цялата ситуация е, че новоизлюпеният дракон успява сравнително лесно да разкрие
на своите благородни, страдащи от липса на злопаметство другари, че той и Юстас са едно и също лице и успява да се включи, според драконските си сили, в работата по възстановяване на кораба и по набавянето на провизии. Проблемът идва
в навечерието на отпътуването: как огромният и тежък дракон ще бъде качен на
сравнително малкия кораб и с какво ще го хранят по време на пътуването?
Този проблем може да бъде разрешен задоволително само чрез “събличането” на
Юстас от драконския му облик и Луис ни разказва тъкмо това – как момчето се
освобождава от своята чудовищна обвивка. Разказът за освобождението му е
поднесен ретроспективно, през погледа на самия бивш дракон и в присъствието
на онзи, който може да го разбере най-добре – Едмънд. Защото, ако Юстас е бил
просто “магаре”, както казва някогашният поклонник на локума, самият той се е
проявил преди това (има се предвид случилото се в Лъвът, Вещицата и дрешникът) като истински предател.
Макар великият лъв Аслан, “син на Императора отвъд морето”, да е инициатор
на събличането още от самото начало, той не попречва на Юстас да предприеме едно предварително обречено начинание – да се опита да съблече сам драконовата кожа, преди да влезе в обширния кладенец, приличен на “кръгла вана с
мраморни стъпала”, където Лъвът го е завел, за да се изкъпе. Три драконови кожи
се обелват от тялото на Юстас, но всеки път, още преди да е успял да влезе в
прозрачно чистата вода, крайниците му отново се покриват с познатите твърди и отвратителни люспи. Едва тогава съзнанието на Юстас е готово да “чуе”
думите на Аслан: “Ще трябва да ми позволиш да те съблека.” Готово да разбере
и приеме, че трябва да позволи да бъде съблечена и последната му кожа (“много
по-дебела, по-тъмна и по-възлеста от предишните”) – независимо от режещата
болка, проникваща чак до сърцето му, а след това да се остави Аслан да го потопи в кладенеца, което също е болезнено (поради повишената след “обелването”
чувствителност), и накрая, след като Юстас е възвърнал човешкия си облик, да
се остави да бъде облечен в новите дрехи, с които се явява пред Едмънд. Съблякъл
“кожата” на своето драконско аз, той е започнал да става едно “различно момче”
и макар лечението му да не е приключило, най-важното е, че е започнало.
***
Струва ми се, че моят поглед към художествения свят на К. С. Луис, макар и
твърде бегъл, потвърждава тезата, че независимо от разнообразието в жанра,
литературните творби на Луис са движени, както и богословските му трудове,

81

Християнството в литературата

от едно желание – да изявят реалността на всичко, което е хубаво, истинно и добро, защото има своя източник в Бога, а в това “всичко” се включва и реалността
на нашето собствено аз. Или, казано с думите на един от любимите на Луис писатели, Дж. Макдоналд, неговия наставник във въображаемото му пътешествие
в Отвъдното: “Има само едно добро нещо и това е Бог. Всичко останало е добро,
когато гледа към Него, и зло, когато отвръща погледа си от Него.”
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проф. Венцеслав Николов

Гулдени, дукати
и лев балкански
Казват: “Банковите директори си говорят за музика, а музикантите – за пари.”
Авторът обича музиката и сигурно може да разкаже много интересни неща за
нея, но за съжаление не е банкер, а музикант. А в нашите географски ширини се
смята, че е под достойнството на хората на изкуството да се занимават с темата пари, обществото пази своите най-видни творци, като ги държи встрани
от грубата меркантилност. За да не изостава все пак от европейските си колеги и поне теоретично да се запознае с материята, той насочва интереса си към
друго време и място.
Сигурно образованият читател не само е чувал за Бах, Моцарт, Бетховен, но и
сам има какво да каже за тях. Няма как да не знае за Одата на радостта, която
скоро ще стане и наш химн. Даже сигурно може да изтананика прочутото: татата-та-а-а, татата-та-а-а... т.е. темата на Петата симфония на Бетховен... Но
пък едва ли му е известно колко и в какви пари е получавал прочутият композитор
за своите шедьоври.
Знае се, че издателите са плащали на Шуман по 300–400 талера, а 30 години
по-късно Йоханес Брамс, на върха на славата си, взема вече по няколко хиляди за
една симфония. Което, разбира се, не означава, че неговите опуси са десет пъти
по-хубави от тези на Шуман. Няма как да намерим паричен еквивалент на истинската стойност на едно художествено произведение, сумите, които се заплащат

83

Цена и ценности

на авторите при създаването им, са функция на пазарните отношения – търсене
и предлагане. В някакъв смисъл са и самооценка на обществото – на какво ниво
на развитие се намира.

1.
Каква е нашата представа за далечния ХVIII век? Живот без удобства, бавно,
тъмно... Но ако се замислим – какво количество вечни произведения на изкуството са създадени на тогавашното осветление със свещи! Дейността на техните
автори е била функция от интересите на обществото. Мисленето и идеите на
големите умове на столетието вероятно са били важни за съвременниците им.
По това как са били посрещани и хонорувани постиженията на видни музиканти,
художници, философи, можем да съдим за зрелостта на хората на века.
Знаем ли например колко пари е получавал Бах, когато е гастролирал в църквата на
някой съседен град? И колко мляко и яйца, масло или свещи е можел да купи с тези
пари за многобройното си семейство? Осемнайсети век, за който ще стане дума в
следващите редове, е характерен с изобилието на валути, всички конвертируеми,
тъй като говорим за времето преди книжните пари. Тоест за златни, сребърни и
медни монети, стойността на които е в съдържащия се в тях благороден метал.
От табличката, която следва, можем да пресметнем стойността на гулдените,
талерите и луидорите към еврото – сегашната европейска валута, а оттам и
към българския лев.
•
•
•
•
•
•

1 пфениг – най-малката единица (€ 0,25)
1 грош = 12 пфенига (€ 3,00)
1 гулден = 21 гроша (€ 63,00)
1 талер = 24 гроша (€ 72,00)
1 дукат = 3 талера (€ 216,00)
1 луидор = 5 талера (€ 360,00)

За съвременния човек, свикнал с жонглирането с големи суми и постоянното им
обезценяване, е трудно да си представи, че преди индустриалната епоха и книжните пари практически няма инфлация. Така че цените, които ще проследим подолу, са оставали стабилни за продължителни периоди от време.

Цени на продукти в Германия през ХVIII век
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5 пфенига (€=1,25) – 1 кана мляко, около 1 литър (1725 г.)
6 пфенига (€=1,50) – 1 кана бира (1699 г.)
3 гроша и 2 пфенига (€=9,50) – 1 кана обикновено вино
6 гроша (€=18) – 1 кана по-добро вино
3 гроша и 3 пфенига (€=9,75) – 15 яйца; 1 яйце = Е 0,65 (1762 г.)
4 гроша и 9 пфенига (€=14,25) – 1 бъчвичка масло (около 4 кг)
1 грош и 2 пфенига (€=3,50) – 1/2 кг телешко месо (1699 г.)
1 грош и 3 пфенига (€=3,75) – 1/2 кг говеждо или свинско месо (1699 г.)
21 гроша и 6 пфенига (€=64,50) – около100 кг ръж или пшеница

2006 / брой 2–3 (18–19)

• 10 гроша (€=30) – 1/2 кг восъчни свещи (1726 г.)
• 16 гроша (€=48) – един чифт обикновени обувки (1726) г.
• 20 гроша и 8 пфенига (€=62) – един топ (480 листа) обикновена
хартия (1725) г.
• 1 талер 2 гроша и 5 пфенига (€=79,25) – един топ луксозна хартия
(1725 г.)
Разбира се, за да харчиш, трябва първо да получаваш. Нека да разгледаме внимателно следващите редове, за да се ориентираме за стандарта на живот в
тогавашна Германия:

Надници
• 6 пфенига (€=1,50) – надница на едно младо момиче – домашна прислужничка (1700 г.)
• 1 грош и 6 пфенига (€=4,50) – надница на една по-възрастна домашна прислужничка (1699 г.)
• 6 гроша (€=18) – надница за изкопаване на гроб (1700–08) г.
• 7–8 гроша (€=21–24) – надница на дърводелец. 7 гроша през зимата,
8 гроша през лятото(1725)
• 50 талера (€=3600) – годишен доход на бръснар (1722–29 г.)
• 175 талера (€=12 600) – годишен доход на свещеник (1722–29 г.)
Дали цитираният по-горе бръснар е бил “стилист”, или просто е сапунисвал и
бръснел съгражданите си, историята мълчи. Но ако сравним неговите 50 талера
с 50-те гулдена годишен доход на Бах като органист в Арнщат... да, едва ли светът много се е променил. (Как беше Славейковото: “Дей то да си гайдар, дей то
да си даскал...” ) И все пак... Нека не прибързваме с изводите. Защото като капелмайстор в Кьотен през следващите години, наред с хубавите условия за работа,
плод на които е почти цялото му инструментално творчество, Бах получава вече
респектиращите 400 талера. И заплатата на Ана Магдалена – втората му жена,
и другите приходи от композиране, концертите, учениците... Можем приблизително да пресметнем доходите на многодетното семейство на Йохан Себастиан:

Възнаграждения, хонорари, такси
• 50 гулдена (€=3150) – годишен доход на Й. С. Бах като органист в
Арнщат (1703–07 г.)
• 400 талера (€=28 800) – годишен доход на Й. С. Бах като капелмайстор в Кьотен (1717–23 г.)
• 300 талера (€=21 600) – годишен доход на Ана Магдалена Бах като
певица при Двора в Кьотен
• 100 талера (€=7200) – годишна такса за частни уроци заедно с пълен пансион
• 50 талера (€=3 600) – хонорар за една кантата
• 12 талера (€=864) – хонорар за един концерт в църква (1713 и 1717 г.)
• 6 талера (€=432) – хонорар за частен урок по пиано на благородник
(1747 г.)
• 1 талер (€=72) – такса за сватба или погребение
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• 16 гроша (€=48) – дневни
• 1 талер и 8 гроша (€=96) – месечен наем за чембало
Йохан Себастиян беден, онеправдан, почти слуга? Хайде де! Музикант с неговата
огромна дарба и работоспособност...
Да си представим как няколко години по-късно протича денят на кантора на трите големи църкви в Лайпциг: подготвя изпълнението на поредната кантата, композира, свири всеки ден на служба в църквата. Като един от най-блестящите
органисти на времето, често е викан за експертиза. Разбира се, изнася концерти,
преподава, пътува...
За времето си Бах живее даже твърде добре. Със заплатата и допълнителните приходи (сега бихме казали хонорари) не само отглежда многото си деца, но успява да
им даде и завидно образование. Когато умира на 65-годишна възраст, повечето са
настанени на работа като музиканти. Някои от тях, като Филип Емануел, Йохан
Кристиан, Вилхелм Фридеман… са сред водещите композитори на века. И в това
отношение, като глава на голямо семейство, животът му може да служи за пример.
Списъкът на инструментите, които е притежавал Й. С. Бах, говори за едно добро
благосъстояние. След смъртта му, според обичая на времето, те са предложени
на търг:

Оценка на инструментите на Й. С. Бах
•
•
•
•
•
•
•
•

115 талера (€=8280) – фортепиано
80 талера (€=5760) – чембало
50 талера (€=3600) – по-голямо чембало
20 талера (€=1440) – по-малко чембало
21 талера (€=1512) – лютня
8 талера (€=576) – цигулка от Якоб Щайнер
3 талера (€=216) – спинет
2 талера (€=144) – обикновена цигулка

Нека да завършим нашето пътуване в Германия с един поглед към академичния
и музикален живот през ХVIII век. От него виждаме, че Йохан Себастиан не е
изключение. С 400-те “почетни” талера на Лайбниц явно е можело спокойно да
се живее. Същото се отнася за доходите на оркестрантите в по-големия град
Дрезден и по-малкия Шверин. А сравнението между заплатата на чиновника и
високата (или даже нормалната професорска) заплата може да накара читателя,
наш съвременник, да промени мнението си за ролята и значимостта на двете
съсловия през последните 300 години.

Заплати на професори и музиканти, разходи на студенти
• 160 талера (€=11 520) – годишнa заплата на чиновник в кметството (1724 г.)
• 400 талера (€=28 800) – годишнa заплата на известния учен Г. В.
Лайбниц, като библиотекар, по-скоро почетна длъжност (1703)
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• 300–320 талера (€=21 600–23 040) – годишен доход на оркестрант
в Дрезден (1711–19 г.)
• 200 талера (€=14 400) – годишен доход на капелмайстор, и 150 талера (€=10 800) – годишен доход на оркестрант (с пълен пансион в
Шверин) (1701 г.)
• 200 талера (€=14 400) – хонорар за семинар на професор – 50 студенти по 4 талера (€=288), Лайпциг (1703 г.)
• 200 талера (€=14 400) – разноски за едногодишно следване в университета в Гисен – Германия (1703); 1 и 1/2 талера седмично за храна
(€=108); наем – 8–10 талера (€=576–720); дърва за отопление (около
3,1 куб.м.) – 2 талера (€=144)
• 800 талера (€=57 600) – извънредно висока годишна заплата на професор по право (1703 г.)
• 600 талера (€=43 200) – нормална годишна заплата на професор по
право (1703 г.)
Следващата ни спирка е Виена през ХVIII и ХIХ век. Виена на Хайдн, Моцарт и Бетховен, на Шуберт и Брамс. Едва ли има друга столица, която може да се похвали с
такава концентрация на гениалност на едно сравнително неголямо място. И сега,
докато се разхождаме по улиците на този все още блестящ град, току ще открием на фасадата на малка, неособено забележима сграда: “Тук живя...” И Моцарт, и
Бетховен, за радост на сегашните туристически агенции, са сменяли през няколко
месеца квартирите си, явно са можели да го правят. През първите виенски години
Моцарт получава достатъчно пари от концерти и поръчки за композиции, за да живее сравнително охолно. Бетховен още с идването си във Виена и до края на живота си получава годишна издръжка от свои почитатели аристократи, „за да остане
да живее в Австрия”. 2200 гулдена е сборът от първото изпълнение на Деветата
симфония, от тях, след като се приспаднат разноските, взема 420 гулдена. Разбираемо е отчаянието на композитора, сумата е мизерна наистина, ако се сравни с
1800-те гулдена, които получава при един от предишните концерти.
Само Шуберт, единственият истински, роден виенчанин, е наистина беден, до
края на краткия си живот живее при роднини и приятели. С неговата откровено
мизерна годишна заплата от 80 гулдена, като помощник-учител, не може да си
позволи 20-те гулдена месечен наем. За сравнение:
• 800 гулдена (€=57 600) е годишната заплата на Йозеф Хайдн при
фамилия Естерхази, както и на Антонио Салиери при императорския двор във Виена. Хайдн даже “излиза в пенсия” в края на дългогодишната си служба.
Към Волфганг Амадеус ще се върнем още веднъж. Нека засега хвърлим поглед към
някои цифри, които ще ни убедят, че и за Моцарт трудно може да се твърди, че
е без средства.

В. А. Моцарт
• 1000 гулдена (€=63 000) – постъпленията след успеха на Академията (концерта) в Прага (19 януари 1787 г.).
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• 100 гулдена (€=6300) – договор за написването на опера за Прага
(януари 1787 г.).
• 250 гулдена (€=15 750) получава композиторът В. А. Моцарт, 100
гулдена либретистът Да Понте за постановката на Дон Жуан във
Виена (май 1788 г.).
• 1000 гулдена (€=63 000) – наследството, което получава след смърт
та на баща си (1787 г.).
• По 1000 гулдена ( €=63 000) – предложения за годишна издръжка от
унгарски и холандски благородници, получени няколко дни след смърт
та му (декември 1791 г.).
През първите години на ХIХ век гулденът запазва своята стойност (=63,00 €)
(1 гулден – във Виена наречен флорин = 20 гроша = 60 крайцера).
През 1811 г. с императорски декрет се появяват книжните пари и като следствие
– инфлацията.
През 1814 г. – 100 гулдена в монети = 206 в книжни пари.
През 1815 г. – 100 гулдена в монети са вече 458 в книжни пари.
500 000 000 гулдена (€= 31 500 000 000 – астрономическа сума!) са разноските за
Виенския конгрес (1814 г.).

Лудвиг ван Бетховен
• 200 (€=12 600) гулдена – хонорар от издателя за опус 1 – три клавирни триа.
• 600 гулдена (€=37 800) годишна издръжка получава от княз Лихновски през първите си години във Виена (1792 г.).
• 4000 гулдена (€=252 000) е годишната издръжка, обещана от негови
почитатели, за да остане във Виена (1809 г.). 3400 гулдена в книжни
пари (= 1360 сребърни гулдена) остават от сумата през 1815 г.
• 45 крайцера (€=47,25) – цената на един екземпляр на неговото Рондо и капричио за загубения грош за пиано в магазина на А. Диабели
във Виена (1828).
• 1800 гулдена (€=113 400) – хонорар от академия (концерт) във Виена.
• 420 гулдена (€= 6460) остават за автора при първото изпълнение
на Девета симфония. Целият приход от концерта е 2200 гулдена.
Наскоро авторът имаше възможност да поброди из Виена и донякъде случайно попадна в жилището, където Шуберт прекарва последните месеци от живота си. На
стената е окачен списък на личните вещи, предложени за наддаване след смъртта
на композитора през 1828 година: няколко ризи, листове нотна хартия, панталон…
Всичко друго – книги, мебели, пианото – е собственост на семейството на неговия
брат, при което той живее. Известна е невероятната продуктивност на Шуберт.
Той непрекъснато и навсякъде композира. И издателите охотно купуват неговите
творби. За няколко песни получава 100 гулдена, т.е. сума, по-голяма от заплатата
му. Вярно, че и цените във Виена не са ниски, особено за концерт и театър. А той
често ходи на концерти, води даже свои приятели… например на предизвикалите
фурор във Виена концерти на Паганини. Да не забравяме, че е млад, много млад
– няма още 30 години.
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Франц Шуберт
• 80 гулдена (€=5040) – годишна заплата като помощник-учител.
• 100 гулдена (€=6300) – хонорар, получен за сборник песни (1827 г.).
• 60 гулдена (€=3780) – хонорар, получен за четири импромптюта
(1828 г.).

Цени във Виена (1808)
• 45–60 крайцера (€=47,25–63) – една книга или нотно издание
• 2–4 гулдена (€=126–252) – билет за театър
• 5–10 гулдена (€=315–630) – извънредно високи цени за концертите
на Паганини през пролетта на 1828 година
• 20–25 гулдена (€=1260 – 1575) – месечен наем
• 20 крайцера – (€=21) – 1/2 кг телешко месо
• 17 крайцера – (€=17,85) – 1/2 кг говеждо
• 14 крайцера – (€=14,70) – 1/2 кг говеждо или свинско месо
• 43 крайцера (€=45,15) – 1/2 кг восъчни свещи (1726 г.)
• 8–10 крайцера (€=8,40–19,50) – 1,4 литър бира
В началото на нашия разказ споменахме за твърде високите суми, които получава
Йоханес Брамс в зенита на своята слава. В личния си живот твърде непретенциозен, без семейство и наследници, Брамс предоставя грижата за своя капитал на
издателя си. (Характерен пример за характера на отношенията им: композиторът научава, че при неудачна игра на борсата капиталът му се е стопил. Виновникът естествено се притеснява, надява се да успее да възстанови сумите. “Не
се безпокой, ще напиша нещо… Пак ще спечелим... ” – великодушно махва с ръка
композиторът, приличащ на патриарх с дългата си брада!) Брамс е съвременник
на движението за обединение и националния подем в Германия. От множеството
княжества се създава държава, доминирана от Прусия. Въвежда се нова валута
– марката (3 марки =1 талер). Вече не може да се говори за стабилни цени, книжните пари са донесли изкушенията на инфлацията.

Йоханес Брамс
• 400 талера (€=28 800) възнаграждение получава за един сезон, като
хормайстор във Виена (1863 г.).
• 500 – 600 марки (€=12 000 – 17 800) – хонорар като диригент за един
концерт (1879 г.).
• 30 000 талера (€=2 160 000) – основан е фонд в памет на Роберт
Шуман (1872 г.).
• 3000 марки (€=72 000) получава за соната за цигулка и пиано (1879 г.).
• За 100 луидора (€=36 000) издателят Зимрок откупува от други издатели правата на ранните му произведения.
Брамс неуморно концертира – като пианист и диригент, пише все нови произведения за различни състави – концерти, симфонии, камерна музика... Подпомага със
значителни суми издаването на произведенията на Шуман, помага на младия Дворжак, може да го прави...
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Без сам да взема участие в разделянето и противопоставянето на вагнерианци с
брамсианци, в споровете за бъдещите пътища на музиката, той е в центъра на
музикалния живот. Изкуството и особено музиката са предмет на жив и нестихващ обществен интерес. Композитори и артисти са героите на обществото.
Един от най-ярките от тези герои е Рихард Вагнер, войнстващият рицар на новата музика. Необикновен с мощта на таланта и музиката… и с човешките си
недостатъци. През целия си живот Вагнер се оплаква от безпаричие. Мащабите,
в които обаче получава пари… и ги харчи, са неразбираеми за нормален човек. Един
от многото случаи: След бляскавия (и финансов!) успех на концертите в Русия
наема за 1200 гулдена къща край Виена. За няколко месеца изхарчва по обзавеждането є цялата спечелена сума, допълнително натрупва няколко десетки хиляди (!)
гулдена дългове. Трябва да бяга от кредиторите, грози го затвор. В този момент
се случва чудо. Вагнер изненадващо получава подкрепа от току-що встъпилия на
престола на Бавария Лудвиг. Наистина обрат, достоен за автора на приказни
оперни сюжети.
Вагнер иска да построи оперен театър в градчето Байройт. Там ще се представят само негови опери. Това ще бъде място на поклонение за избраници. За
новата сграда се нуждае от 1 000 000 марки. Това са повече от 300 000 талера.
Той иска да намери съмишленици, хиляда души, които чрез дялове “само” от 300
талера да финансират строежа. Грандиозен замисъл, каквото е всичко при него.
Мегаломан!.. Ако не беше музиката му, само ще поклатим глава и ще посочим с
пръст към челото. Голяма част от съвременниците му това и правят. Предричат
провал на начинанието…
Но Вагнер успява. През 1876 година са първите представления на неговата тетралогия в новопостроената сграда. Дефицита от 160 000 марки при провеждането им покрива пак кралят на Бавария. Той, който осигурява доживотна годишна
рента на композитора, многократно изплаща дълговете му, спасява строежа на
Байройтския театър с крупна сума… Като добрия крал от приказките.

Рихард Вагнер
От краля на Бавария Лудвиг:
• 300 000 марки за дострояване на сградата на новия оперен театър
в Байройт (1876 г.),
• 160 000 марки дефицит на първите Байройтски тържества (1876 г.),
• 40 000 гулдена за покриване на стари дългове,
• пожизнена годишна издръжка
• 40 000 марки за строежа на оперната сграда в Байройт от Ханс
фон Бюлов след турнето му в Съединените щати.
• 50 000 марки хонорар за Вагнер, като диригент от концерти в Хамбург и Берлин.
• 1400 талера за един концерт в Силезия, като диригент.
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• 2000 рубли подарък от Великата княгиня на Русия.
• 1200 талера подарък от графиня П.
• 20 000 франка аванс за евентуални бъдещи произведения от издателя Шот.

2.
За съвременния човек е трудно да си представи изключителното място, което
изкуствата и особено музиката са заемали в края на ХIХ век. Досега надничахме
в джоба на големите композитори от миналото, за да установим, че историите
за тяхната бедност са по-скоро плод на романтичната представа за човека на
изкуството. Вместо гладни поети със скъсани обувки и пробити джобове открих
ме добре хапващи си, солидни граждани. А в кесиите на някои от тях – доста
приятно звънтящи монети.
Ако проявим обаче любопитство, примесено с известна доза нахалство, и запитаме един съвременен автор колко пари е изкарал от новата си симфония или опера?
Най-вероятно само печално да се усмихне на неудачната шега. Нека продължим
със закачката. Какво ли би казал канцлерът на Германия, ако нашият композитор
поиска от него да му построи оперна сграда, където два месеца в годината ще
се играят само неговите опери, а в останалите десет ще стои затворена? Вероятно любезно ще го изпрати до вратата и ще повика “Бърза помощ”. Времената
са се променили.
В симпатичната, увлекателна книжка Аз съм композитор на Артур Онегер прочутият композитор признава, че смята съчиняването на музика през ХХ век за
заболяване, “тиха лудост”. Съветва студентите си по композиция сериозно да се
замислят, преди да се посветят на тази безперспективна професия.
Авторът е съгласен донякъде с песимистичните изводи на големия композитор за
бъдещето на сериозната музика. Споделя отчасти и носталгията му към минали
времена, когато изкуството е било достъпно на по-малък, но по-високо образован
кръг хора. Но ако останем още малко в Париж и се върнем във времето на прочутия автор на Фантастична симфония, ще видим, че и в доброто старо време
не всичко е било наред. В автобиографията си Берлиоз картинно и романтично
описва как една нощ сънува цяла нова симфония. Събужда се, посяга да запише
темите. Замисля се. След като напише музиката, ще иска да я чуе… репетиции,
оркестър, зала… А жена му е болна, парите трябват за лекарства… Оставя молива и заспива отново… На другия ден не си спомня вече нищо от музиката. По
времето, за което става дума, той кандидатства за мястото на… библиотекар
в Парижката консерватория. Така и не получава службата. Френската музика остава с поне една голяма творба по-бедна….
Това не ни ли напомня с нещо нашите нрави? Запитвали ли сме се например колко
произведения на големия български пианист и композитор Димитър Ненов са останали ненаписани? Авторът често е чувал и историите за изтриването на записите от легендарните концерти на големия български пианист. Невъзстановима загуба! А Васко Абаджиев? Поколения нямат никакъв спомен за този блестящ
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цигулар. “И ний сме дали нещо на света” – и след това сме го затрили!
Ето, читателю, както виждаш, вече сме си у дома. Неусетно стигнахме до нашето време и проблеми. Да се занимаваш днес с музика, да композираш или свириш,
означава май наистина да не си наред. Или може би да си достатъчно осигурен,
за да можеш да си позволиш луксозно хоби?
Ето например какви… разходи ще има нашият съвременен автор, ако му хрумне да
напише – хайде да не е цяла симфония в четири части, а 15-минутно произведение
за оркестър. Самото композиране може да се окаже най-евтината и лека част.
За това се иска единствено нотна хартия, подострен молив и “Баба гума”, както
казваше Панчо Владигеров. След това се започва:
Набиране на партитура: 100 страници на компютър = 500–1000 лв.
Вадене на щимове 200 страници = 400–1000 лв.
Копиране и подвързване на нотния материал. Наем зала, репетиции, хонорари за
изпълнителите… Вече се загубихме в сметките, но можем да сме сигурни: композиторът ще има да дава още доста пари, докато чуе творбата си… Изглежда
обществото смята, че това е в реда на нещата, вижда в хората на изкуството
наистина “тихи луди”, готови да си плащат, за да работят.
Колкото и да не е наблюдателен човек, няма как да е убягнало от вниманието
му, че 45 години българският лев не ходеше по чужбина. Беше му забранено, а
и никъде не го искаха – още от 1944 година. Дейците на културата, които пък
бяха конвертируеми, пътуваха. Тоест канеха ги и им се радваха на Запад. И тъй
като хич без пари не може, слагаха на скришно място, обикновено в чорапа, 5–10
долара. Това, за което искаме да напомним, не е дисидентската дейност на нашите интелектуалци, нарушавали закона при всяко излизане в чужбина. По-важно
е: българската култура, създадена с усилията на много поколения, е наистина
европейска и ценена навсякъде по света. Известни и стойностни личности в
изкуството дал Бог в нашата история. За съжаление конюнктурни съображения
– и хора, случайно попаднали на някакви постове, застават често между постиженията и върховете в българската култура и естествения консуматор на тези
явления – българската публика. Например и най-неукият българин ще да е чувал
могъщия бас на Борис Христов, когато пожелава “православному болгарскому народу на многая лета-а-а”. Но… само по радиото. Защото големият български бас
не е пял на нито една българска оперна сцена… А и колко други “невъзвращенци”
или обратното, артисти, живеещи в страната, но неудобни по някаква причина,
свирят и пеят в чужбина, но не присъстват реално в музикалния живот на страната. Виновни за това са конкретни хора. Така както няма защо да виним само
времето за това, че големите ни композитори Константин Илиев, Лазар Николов,
Иван Спасов, Васил Казанджиев създаваха българската съвременна музика в нелегалност. Че бяха принудени да крият творбите си, когато целият свят заговори
за композиторска школа в Полша, впрочем тогава също социалистическа страна.
Що хартия се изписа за националното в музиката, а през всичките тези години
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операта Чичовци на Лазар Николов седеше в чекмеджето на автора. Продължава
да е там, на сигурно място чака първото си изпълнение!
Когато разказваме за периода на национален подем в Германия, не можем да не
споменем Бисмарк, безусловно силната личност, двигателят на обединението.
Но тогавашният канцлер е само изразител на общественото желание за политическо обединение на страната. Обществото обикновено постига своите цели,
когато узрее и успее да ги дефинира и изговори. Споровете за национална немска
музика са част от процеса. В крайна сметка остава музиката и на Брамс, и на
Вагнер, тя надживява даже националната идея.
По същото време, когато в Байройт се готвят за първите тържества, в далечна Копривщица Хаджи Генчо извива сладко и умилно глас на певницата: “Господи,
возвах Тебе”, щото всеки вярващ опули очи, раззине уста и слуша с благоговение
и със страх божи” – сладкодумно ни разправя Любен Каравелов. Това е времето на
осъзнаването на българското общество. То също има своите цели, които до голяма степен постига. Не са ли за завиждане тези отдавнашни времена – с техните
идеали, морал и ясни задачи? И с единството на обществото. Има ли я сега тази
общност, не се ли е разпаднала отдавна на конкуриращи се единици, принудени да
се съюзяват временно само защото “съединението прави силата”?
Авторът си признава, че с годините все по-малко вярва във възможността нещата да се променят с един замах. Както учихме в училище по повод националноосвободителните борби на българите, от последовател на младия, огнен революционер
Христо Ботев, той започва да вярва, че е невъзможно да се прескочат етапите от
развитието на обществото. Може би Каравелов е бил – и продължава да е прав, когато смята ограмотяването за по-неотложната задача? Като човек на изкуството,
авторът е, така да се каже, служебно задължен да вярва в прочутите думи на Достоевски, че “красотата ще спаси света.” Къде другаде в публичното пространство
ще срещнем днес грейнали очи, въодушевление? Може би само в концертната или
театралната зала се случва това, което Иван Вазов красиво назовава “пиянството на един народ”. Наистина, само там намираме истинска общност от хора, чрез
съвместното преживяване сплотени от едно чувство, от един порив. Отделният
човек, седнал сред публиката, е част от нещо по-голямо, споено от мига на общия
възторг… едно от най прекрасните чувства! Да, можем само да завиждаме на тези,
които вечер, празнично облечени, се запътват към концертната и театрална зала.
Публичният концерт е рожба на романтичната епоха, той е следствие от създаването на една нова класа. Колко ли сме били смешни за знаещите, когато
употребявахме като обидни думите “буржоазия”, „буржоа”? А те означават гражданин, гражданско общество, това, към което се стремим и което ще ни помогне
да заживеем по-добре. Проблемите в бита, от които страдаме, почти всичко,
от което се оплакват хората и което ни тежи в ежедневието, е в пряка връзка с
липсата на култура около и в нас.
Едва ли може да се нарече културен човек този, който ходи само на галаспектакли
и концерти на знаменитости. Да бъдеш културен, това е да изпитваш постоянно
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удоволствие от досега с театър и музика, литература, живопис. Oзначава да бъдеш любопитен. В зависимост от влеченията си да следиш и се радваш на всички
прояви. Да се научиш сам да различаваш посредственото от доброто. Или, ако
имаш късмет – талантливото от вечното. Да бъдеш културен, значи да искаш да
бъдеш щастлив, да съпреживяваш високите полети на духа на твоите съвременници и хората, живели в минали времена. Животът ти да мине изпълнен с радост.
Фолк певиците, преки наследници на “Сулико” – любимата песен на Сталин, “Градил
Илия килия” и “сръбското” в ресторантите, няма да могат да изведат обърканото
българско общество към предизвикателствата на ХХI век. Невероятният скок
на техниката предполага наличието на друг вид, високо интелигентно, в някакъв
смисъл елитарно общество. Изкуството е неотменна част от подобна общност
на интелектуално, емоционално и културно развити хора.

За Амадеус – лично
Вместо епилог нека се върнем още един път във Виена на Моцарт. Не толкова като реверанс към 250-годишнината от рождението на големия композитор.
По-скоро като повод да се замислим за зависимостта на човека на изкуството
от неговото обкръжение. Възхищаваме се и досега от Виенската филхармония
и като че ли забравяме: за да има оркестър от такава класа, трябва много поколения виенчани да са имали необходимостта да слушат музика. Културата е
резултат от натрупвания. Първо се е създало обществото в имперската столица, след това – оркестърът. Не е ли явлението “Моцарт” също плод на щастливо
съвпадение: талантливо дете и баща – учител, който съумява да насочи и канализира голямата дарба; общество, забелязало детето чудо; по-късно – достатъчно
свободна атмосфера в следфеодална Европа, наличието на все по-голям интерес
към музиката и в резултат на това – професионална среда… Моцарт и Виена.
Преди години гледах Амадеус на големия режисьор Милош Форман. Художествената
измислица на Пушкин за отношенията между Салиери и Моцарт, тиражирана за кой
ли път! Не че не разбрах тогава, че филмът е хубав. Но музиката на Моцарт е една
от най-светлите страници на човечеството. Не заслужава ли тя да се опитаме
да разберем истината за човека и композитора? Темата Моцарт и обществото
ми се струва далеч по-интересна и важна за нашето време от изтърканите и неверни клишета за невъзпитания гений, бедняка, погребан в общ гроб… И това за
Волфганг Теофилус, нарекъл се сам Амадеус – любимец на боговете! Дете чудо, разглезено от вниманието на най-видните хора на неговото време. Първият музикант
европеец, говори и пише свободно на основните езици; пътува неуморно през целия
си живот, концертира в частни домове, дава академии, тогавашните публични концерти. Кипящ от енергия и желание да използва невероятната си дарба. Композира,
дирижира, преподава уроци; свири на чембало и орган, на цигулка и виола. (Жалко,
на виолончело не се е научил, иначе щяхме да имаме повече негови произведения
за този инструмент.) Моцарт е прочут и получава наистина достатъчно пари,
за да живее добре. Затова и си позволява да се пресели във Виена, като свободен
художник. Хайдн ръководи оркестъра на княз Естерхази, но се грижи и за ливреите
на лакеите при двора. Салиери е “на служба” при двора във Виена. (Той е един успял
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и търсен композитор. Салиери съвсем не е бездарен, но даже и да беше – не познавам композитор с чувство на малоценност! Тезата за завистта, която кулминира в
отравяне, е съшита с бели конци. Що се отнася до успех и издигане в обществото,
по-скоро Моцарт трябва да завижда на успелия, отколкото обратното. Впрочем
двамата са в много добри, сега бихме казали – колегиални отношения.)
Моцарт през целия си живот пише по поръчка – и получава пари за това. Като
по чудо се появяват произведения, записани с неговия калиграфски почерк – все
по-съвършени и по-дълбоки. Като че ли в него живеят двама, единият – общителният, прекалено живият, готов винаги за някоя шега… Но той е по-скоро параван
за другия – съсредоточен, дисциплиниран, устремен към съвършенство. От сферите, където не допуска никого, творбите избликват с видима лекота. Работоспособността му е невероятна. В едно от писмата си от Прага от 1787 година,
наред със задоволството от изключителния успех и внимание, които получава
отвсякъде, се оплаква от себе си, че тези няколко дни не е работил достатъчно.
Денят му започва рано, в 6 часа сутринта.
След обичайния, посветен на тоалета час – фризьор, бръснар, пише три-четири
часа. Следват посещения, обед, уроци – нормалният живот на музиканта от ХVIII
век. Освен това езда – Моцарт има собствен кон; вечер – игра на карти, кегли…
Една от множеството анекдотични, но вероятно верни истории: Моцарт играе
кегли с приятеля си Щадлер. Сеща се, че вечерта са канени при негова ученичка.
Естествено, ще се музицира, той е обещал да напише нещо. Между две хвърляния
на топката измисля и записва трио. Приятелят е известен кларнетист, ученичката свири на пиано, а за себе си пише партията на виолата. Творбата и досега
е известна с името Kegelstatt trio, т.е. вместо кегли. Звучи даже като хумористично оплакване…
Той съзнава мащаба на таланта си. От предшествениците цени Бах, а от съвременниците – Хайдн. На по-възрастния колега посвещава сборник с шест квартета, много работи върху тях, старае се, единствено него смята за равен на себе
си. След двеста години и ние мислим така. Явно Моцарт е имал ясна представа за
времето и своето място в него… И все пак, какво се случва? Името и творчеството на Моцарт е познато в целия тогавашен цивилизован свят. Но във Виена
все по-трудно намира някой, който да му възложи да напише нещо. През последните години той не е на мода. Една от последните поръчки е музика за часовник (!),
впрочем и тук големият композитор се справя със задачата блестящо…
“Никой не е пророк в собствената си родина?” През последните години на живота
си Моцарт, както по-късно и Бетховен, често поглежда отвъд Ламанша. Още повече, че приятелят Хайдн вече е там и жъне успехи и достатъчно пари… Виена
го забравя, силните на деня имат други грижи. Уроците намаляват. Последното
му публично свирене е в кафенето зад ъгъла на улицата, където живее. И то не
на собствен концерт, а само участие в чужда академия. Моцарт отдавна не е
сензация, той е един от многото… По навик свързваме кризата на трийсетте
години при повечето хора с Христовата възраст. Моцарт е на 34, 35, 36 години,
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вече не се усеща любимец на боговете – Амадеус.
Жалко, никой във Виена не забелязва това и не се опитва да протегне ръка, даже
и тези, които осъзнават гениалността му. Така нареченото общество не се интересува от него, наоколо има достатъчно музиканти. Бащата Леополд, на когото дължи толкова много, вече не е между живите. Хайдн е в Лондон и не може да
помогне на високо ценения от него по-млад колега… Творчеството е комуникация,
може би даже геният не може да живее в пустота? Човекът е смъртен, даже
“внезапно смъртен”, както казва един от героите на Булгаков. Наистина ли всеки
носи в себе си съдбата?
Дали смъртта на Волфганг Амадеус не е по-скоро случайна, лекарска грешка? По
тогавашния обичай му пускат кръв, което отслабва организма и той умира в
началото на декември 1791 година. Погребан е в общ гроб според обществения
статут на музиканта, не се знае къде точно. Има само запис в катедралата „Св.
Стефан” за опелото на тялото…
Помощта все пак идва, но отдалеч. И закъснява. Няколко дни след смъртта му
пристига писмо от унгарски благородници с предложение за годишна издръжка от
1000 гулдена. След това – още едно, от Холандия. Тук сумата е още по-голяма. На
човека Моцарт те не успяват да помогнат. Но се намират все пак хора, които
не дават да изчезне творчеството му. Превръщат го в това, което е днес за нас
– обект на преклонение и възхищение…
Понякога ми дожалява за този далечен и чужд човек. Струва ми се, че разбирам
желанието му – поне малко да се порадва на резултатите от труда си. Питам
се, какво ли още би създал – за себе си и за нас? Ако се бяха намерили хора около
него да го подкрепят.

Юли 2006
Село Пърша, Габровско
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Проф. Венцеслав Николов (род.1943 г.����������������������������
в���������������������������
гр. Русе) е един от найзначимите и интересни музиканти на България. ������������������
����������������
Концертира като
солист на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка и
др. От 1983 г. се изявява и като диригент с различни формации.�
Репертоарът на Венцеслав Николов обхваща повече от 400 произведения от класиката до съвременността. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Автор е на книгите:
Пътуване с Venzicello,
������������������������������������������������������
Капричии,
������������������������������������������
Едно учителско семейство. Професор в Държавната музикална академия в София.

Проф. Греди Асса е художник, професор по живопис в НХА, завеждащ
катедра “Мода”. Специализирал е в Париж и Ню Йорк. Участвал е в редица международни биеналета и изложения на съвременното изкуство.
Негови работи са притежание на музеи, публични и частни галерии,
лични и корпоративни колекции, сред които са: Музеят на европейското изкуство (Ню Йорк), Музеят „Лудвиг” (Кьолн) и Колекция „Лудвиг”
(Аахен), Музеят на паметта за Холокоста (Вашингтон), Националната
художествена галерия и др. Има повече от петдесет самостоятелни
изложи в България, Великобритания, Германия, Франция, Полша, Испания, Португалия, Холандия, Швеция, Люксембург, Корея, Словения.

Георги Господинов (1968) ��
е ������
автор ���
на стихосбирките:
��������������� Лапидариум�����
,����
Черешата на един народ и Писма до Гаустин. Романът му Естествен роман (пет издания на български) досега е������������
публикуван
����������� на
��� осем
����� чужди
�������������
езика,
сред които френски, английски, чешки, датски… Сборникът с разкази И
други истории излиза на френски, немски и чешки. Автор е на пиесата
D.J. и на изследването Поезия и медия.������������
Съставител
����������� е
�� ���
на сборника
��������� Аз живях социализма. 171 лични истории (2006), една от най продаваните книги от последните месеци,���
и
�� на
��� Инвентарна книга на социализма (2006)
заедно с Яна Генова. Редактор в Литературен вестник, седмичен колумнист във в. Дневник, доктор по нова българска литература.
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ЗА ИЗКУСТВОТО И
ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ВКУС
Разговор на Явор Дачков с Венцeслав Николов, Греди Асса и
Георги Господинов
Какво е мястото на изкуството в България сега и какво беше преди 1989 г.?
Венцeслав Николов: Ще ви разкажа една случка, която добре илюстрира това, за
което говорим. Преди години се явявах на изпит по история на музиката, имаше
изпит по съветска музика. Аз по това време вече знаех много неща, но все пак
погледнах какво трябва да се говори на изпита и запомних, че Трета симфония на
Шостакович е упадъчна музика. На изпита ми се падна Шостакович, аз казах, че
музиката е упадъчна, а преподавателят като се нахвърли срещу мене!... Мислел
точно обратното и всъщност оборвал онези, другите. Една от трудностите на
нашето поколение беше, че човек не знаеше кога какво да говори.
А днешните студенти знаят ли ги тези неща, някой казва ли им ги?
Венцеслав Николов: Като преподавател мога да кажа със съжаление: май че
днешните студенти не се интересуват от нищо.
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Дори от това, което учат ли?
Венцеслав Николов: Дори от това, което учат. Те не осъзнават, че бъдещето е
на тези, които са професионално много добре подготвени. Мислят, че с малкото
си професонални умения ще печелят много пари, което е една от големите поредни утопии в България.
Греди Асса: По-скоро не познават преподавателите, които все пак са някакви
имена в самата академия. Не че студентите са нихилисти, но просто не ги познават. За тях не е ценно това да познаваш, да общуваш, което е нещо много
важно, да си съпричастен към някакъв творчески процес, не говорим за някакви
по-важни събития. Изглежда, това е следствие на дистанцията, която се е получила. Има една дистанция, не в поколенията, не точно и в това, че ти искаш да
преподаваш нещо, което е много важно, ценно за тебе, а младите хора просто
вече нямат пеленгатори, които да улавят тези импулси.
Венцеслав Николов: Дори мога да дам пример за това. Снощи имах концерт в зала
“България”, на който нито един студент от моя клас не присъстваше. Бях казал
пред няколко от моите студенти, но те просто не ме чуха и никой не се заинтересува. Става дума точно за тази връзка между поколенията, която в момента е
на път да изчезне. Според мене липсата на приемственост е пагубна за културата. Не аз се нуждая от моите студенти на концерта. Те трябва да се нуждаят от
това – да видят процеса. Аз упражнявам професията, която те искат да усвоят.
А и ти не си най-ужасният виолончелист на света, за да не искат да те слушат?
Венцеслав Николов: Дори да бях най-ужасният, да видиш как не трябва да се прави нещо, също е много поучително. Например в една от книгите си разказвам, че
съм имал късмет да уча при едни от най-големите музиканти. От тях съм видял
много хубави неща. Но и други – как не бива да се преподава например. Гледаш как
се пъчат, как играят ролята на много големи артисти. После ти самият започваш да правиш същите тези номера. И се сещаш: “Чакай...”
Георги Господинов: Една дума в защита на студентите. Абсолютно съм съгласен
с това, преподавал съм литература, където ситуацията е подобна. Но всъщност
това прекъсване идва от лошата работа с паметта. Всъщност ние трябва да ги
съблазним, те нас няма да ни съблазняват, ние не сме им target група. Въпросът
е ние да ги съблазним и да събудим любопитството им към неща, които уж са
минали и които сега не са важни. Аз преподавах съвременна литература и в един
от часовете прочетох на студентите си стихотворения на поети от 90-те години, хора, които познаваме – Румен Леонидов, Миглена Николчина, Владо Левчев и
т.н., а те стояха зяпнали и не вярваха, че това е поезия. Казах: “Да, поезия е.” “Ама
тук няма никъде рими”, възразяваха те. Да, има и такава поезия. Студентите
бяха останали на такова ниво, където поезията се свежда до Лилиев, Смирненски,
поезия, която звънка. Когато им прочетох тези неща, а там има всекидневна
реч, има псувни, те събудиха любопитството им, само че не знаеха дали това е
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поезия. Като им кажеш: “Да, това е поезия, и графитите са поезия, и това, което
пеят Ъпсурт, също е поезия”, хоризонтът им започва да се разпуква, да се отваря и това е начинът да се приобщават към поезията, защото те живеят с друг
стереотип – че поезията е адски скучно нещо. Така че това е и наша грижа.
Венцеслав Николов: Да, това без съмнение е много важно. Но въпросът е кой и
по какъв начин може в нашето объркано общество да направи така, че те да се
заинтересуват. Дали не трябва да съществува все пак една централизирана система, която да внимава за образованието? Дали е добре образованието да се остави на самотек? Дали не е необходимо все пак да има някаква програма (примерно за национални ценности и величини), която да се изпълнява и тези ценности да
започнат да се пропагандират по един или друг начин. Аз в никакъв случай не съм
за връщане към държавното, но все пак нацията трябва да има някакъв център,
към който да се приобщят хората, а не всичко да се остави на самотек.
Георги Господинов: Образованието е част от нещо по-широко. Ако ние създадем
условия само в образованието и кажем: “Ценно е да знаете Ботев, Каравелов”, а
като излязат в обществото и виждат, че не това е ценното, нещата пропадат,
тоест не може да се работи на парче – например само в образованието. Това е
проблемът. А що се отнася до пропагандирането и централизирането, въпросът
е как се прави. В момента то се прави много неинтелигентно. Сещам се за “Великите българи” и всякакви такива идеи, които се въртят по националните телевизии – те по-скоро отблъскват, създават някакво недоумение.
Греди Асса: Да, звучи малко като оксиморон. Но ние всички сме велики българи,
живеем тук, устояваме на всякакви условия, опитваме се да създадем някакви
ценности, произведения на изкуството. Лошото е, че нямаме европейската сцена, прожектора, който да освети много добре дадени епизоди, които се случват
в тази държава. Те си минават като ежедневие, като един абсурд. Направил си
много добър концерт, добре, но от това нищо не произлиза. Да вземем за пример
Франция в началото на века. Една картина започва да се дискутира, минават
критици, при това литературни, писатели, общественици, философи. Те започват да правят от това произведение продукт. На България точно това є липсва.
Образованието е индустрия. Няма свободни творци. Една студентка в Англия
ни показа нещата, които рисуваше върху брезенти – покривала на камиони. Това
бяха политически портрети на Мао, Ленин, Сталин, Чърчил. Рисуваше ги, защото
смяташе, че политическият образ е най-силният. Оказва се, че в крайна сметка
и културата е част от една голяма политика. Необходимо е да правим продукти,
които да съумеем да изнесем по най-добрия начин.
Венцеслав Николов: Но нека се запитаме: има ли го това общество у нас? При появата на картините, за които Греди Асса говори, във Франция е имало общество,
което ги е приемало или не. Тогава в Байройт Вагнер създава своята тетралогия,
в Германия се дискутира новата музика. И в дискутирането на явленията обществото си изяснява по какъв път да върви.... По това време у нас “Хаджи Генчо
умилно пее, извисява глас в църквата”. Питам се, не сме ли все още на подобно
ниво? Има ли го наистина обществото, което се интересува от култура? Кон-
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цертът, за който разказвам, интересува само определен тесен кръг…
Хора, които знаеш поименно...
Венцеслав Николов: Да, ние всички се познаваме. Аз с удоволствие свиря на тази
публика. Тази публика е много хубава, макар и ограничена, тя е много ценна публика. Проблемът идва от това, че са единици. А цялото общество би трябвало да
има нужда от такива като мен, защото те, с извинение, не са много... Самото
общество го няма, то е аморфно. Няма център, няма ценностна система.
А съгласни ли сте с тезата, че медиите също осъществяват подмяна – те
правят едни имена елит, а други сякаш въобще не ги знаят?
Венцеслав Николов: Онзи ден бях поканен в една телевизия по повод на концерта.
Споделих с приятели, че там щяла да бъде и Евгения Калканджиева, а те ме поздравиха, че съм попаднал в много високо общество. Ето един показателен пример
за това как обществото само си дава оценка. Разбира се, че медиите подменят
истинската ценностна система. А без нея не може, нали така?
Георги Господинов: Точно това исках да кажа. Липсва акустика в публичното
пространство, което е въпрос и на медии, тоест какво те ще изнесат като
фокус. Всеки гледащ телевизия в момента знае кое е ценното. Ценното не сме
ние тримата в момента. Ценното е, че Нешка Робева изнася представление. Ето
това е продукт. Има хора, които смятат, че изкуството е нещо пуснато отгоре.
В същото време те много добре разбират как се прави продукт. У нас има едно
романтическо говорене за културата като извираща отвътре и ненуждаеща се
от пари и продукти. В същото време продаваме по един много кичозен начин.
Наскоро в Италия имаше представяне на българската култура. Сега има дни на
българската култура в Словакия. Основният акцент на тези две събития е спектакълът на Нешка Робева Юнаци. Ако това минава за ценност, то всъщност покварява обществото, покварява публичността. Ако вестник Труд публикува найредовно Павел Матев и Ефтим Ефтимов и майка ми чете вестник Труд, когато аз
публикувам стихотворение там (защото аз публикувам понякога), тя ще каже, че
това не е поезия. Поезията е онова, защото поезията е тиражираното. Аз мисля,
че до голяма степен това е въпрос на естетически вкус, формиран преди време,
естрадност, ако щете. Въпросът е доколко медиите покваряват публичността и
запушват каналите.
Венцеслав Николов: Този проблем го забелязвам от около 40 години. Той не е само
сегашен. През 1981 година, по повод 1300 години от създаването на българската
държава, в Бон се състоя концерт, типичен за времето Тържествен празничен
концерт, в който участваше Васко Василев, тогава 6-годишен. Аз възразих срещу
този абсурд, макар че нямах официална функция. Имаме Георги Бадев, цигулар от
световна величина, а ни представя едно момченце в къси панталонки! Казаха ми
обаче, че е много приятно… две хорца, естрадна песен и Васко Василев... Това
продължава и досега. Тоест оттогава българското общество не успява да порасне, все още е в къси панталонки.
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Значи няма сблъсък между поколения, а всеобща подмяна.
Греди Асса: Това е естетически проблем и манталитет. Той се формира. Спектакълът на Нешка Робева се представя, сякаш е от най-високата величина, художествената. Изкуство, за което нямаше такива корпоративни и най-вече финансови възлагания, сега изведнъж се превръща в много високо. Друг пример е това,
което прави академик Русев. Той изнася българското изкуство някъде в Белгия и
казва: “Съвременното българско изкуство ще бъде там. Ще бъде представен едикой си.” Аз нямам нищо против, но защо това не става тук? Защото тук наистина ще има сблъсъци не на личности и лобита, а на произведения. Произведенията
са важните фактори, които изтласкват нацията напред.
Много важен въпрос може би към Венци Николов и Греди Асса: "Шипка" 6 е в
отвратително състояние, аз не ходя там, защото ме потиска самата обстановка. Не мога да повярвам, че художници, които се занимават с естетика
(доколкото знам, сградата е на Съюза на българските художници), могат да я
оставят в това състояние. Там картината губи може би 80% от излъчването
си. Същото важи и за залите. Зала “България” си остава единствената, в която може да се направи някакъв концерт. Тя също може би се нуждае от някаква реновация. Изключвам Георги, защото напоследък направиха книжарници,
които що-годе приличат на европейските, където човек може да прочете или
представи някаква книга. Това не променя ли в някаква степен и отношението ни към самото изкуство?
Венцеслав Николов: Спомням си навремето, когато в Русе имаше концерт, главната улица се запълваше. Хората отиваха на концерт като на празник. В залата
имаше разпоредителки, от които се страхувах: “Дали ще ме пуснат?” Защото бях
под 7 години... Що се отнася до зала “България” – тя е единствената свястна, но
пак с цял куп проблеми. Докато бях държавен артист, бях предложил да направим
втора врата между камерна зала “България” и коридора. Когато “големият концерт”
пусне публиката в пауза и тя се разшуми, концертът в малката зала отива на кино.
Просто защото публиката шуми, а ти свириш тихо и хората се чудят дали да слушат теб или публиката, която в момента минава. Дори предложих ние, артистите,
да съберем пари за двойни врати. Отвърнаха ми да си гледам челото, а те щели да
се погрижат за това. И досега този проблем си стои нерешен! Ето това е нашето
общество. Нещата не са сложни. Всъщност не става дума дори за пари. Просто
някой трябва да започне да прави нещо, а българите, изглежда, това не го умеят.
Те могат единствено да приказват. Аз имах приятел, който в такъв случай винаги
казваше: “А бе Николов, ти искаш да е като на Запад.” Веднъж през 90-те се срещнахме с него и аз му казах: “Сега какво стана, сега май всички поискаха да е като
на Запад!” Но изглежда, че пак не всички го искат. Като че ли обществото все още
не е достатъчно нетърпимо към подобни неща и това трябва да се казва.
Е, щом елитът е неглижиран, какво да говорим за залите, в които си излага
картините.
Греди Асса: Да, по същия начин отиваш на изложба. Хората всъщност отиват
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на някакъв митинг, на среща. На изложба трябва да се ходи като на църква. Визуалната картина на България е на много по-високо ниво в сравнение с останалите балкански страни. Имам студенти от Македония, които са изключително зле
като визия, като цвят, като отговорност, като дисциплина, като култура. Гърция
също, за Турция да не говорим. Там има много забрани. Румъния в това отношение има много по-силен мост към западноевропейското изкуство. Аз ще се върна
малко назад. Когато Кольо Фичето прави моста и съединява един бряг с друг бряг,
Бруклинският мост съединява един век с друг век. Това е голямата разлика. Кольо
Фичето е отбил реката с един останал камък. Майсторлъкът, само майсторлъкът ни остана. Нямаме визията за 50–100 години.
Венцеслав Николов: За да има една култура визия за бъдещето, са необходими
много години. През 1700 г. в Германия един чиновник в кметството получава 150
талера годишна заплата, един професор по философия – 600 талера, а заплатата
на един много добре платен професор по философия е 800 талера. Сумите, които
получава Брамс, са неимоверно високи. Това е оценката, която му дава обществото. Винаги съм се питал как става така, че в едно малко петънце като Виена
(вярно, столица на Хабсбургската империя) изведнъж се явяват няколко гении,
които живеят един до друг и ги делят няколко години? Там живее Моцарт, през
няколко къщи –- Бетховен. Там живеят Салиери, по-късно Брамс и стотици други
композитори. Това е било възможно, защото обществото се е нуждаело от тях
и е заплащало за това. Бетховен идва във Виена и получава веднага 600 талера
годишна издръжка от мецената Лихновски.
Това е другата тема.
Венцеслав Николов: Да. После получава 3000, за да остане да живее в Австрия.
Трима души му обещават 3000. Ето тези неща според мен са важни. Дали обществото има нужда от нас? Мисля, че обществото просто няма нужда от нас. Да
си талантлив, да си добър – това е утежняващо вината обстоятелство.
Греди Асса: Аз бях казал, че художникът е безработен с много работа. Нещата
не се случват тъкмо поради липсата на среда, на този духовен хумус, който сега
е изтрит, изчезнал.
Венцеслав Николов: Не е ли изкуството всъщност комуникация? И след като
няма с кого да комуникираш, след като няма за кого да пишеш или да свириш, или
да правиш някакви образи, ти не можеш да го правиш само себе си.
Георги, ти можеш ли да се изхранваш от Естествен роман? Колко месеца можеш да живееш с тази книга?
Георги Господинов: Не, само с Естествен роман не мога да се изхранвам. Романът има голям тираж в България, публикуван е в осем други страни, но въпреки
това не носи достатъчно. Аз все пак се опитвам да живея с писане. Това не
включва само литературата. Писане означава и писане на колонки във вестници,
писане на публицистични материали. Така че това, което съм успял, е да живея от
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писането си, без да се занимавам с много други неща. Но само от художествена
литература, разбира се, не може да се живее.
А по какъв начин би могло да се създаде друго отношение към творчеството
въобще, към духа, към естетиката? По естествен начин ли трябва да се
случи, или България може да стане някаква страна като Кипър, където едни
европейци ще ядат и ще пият, ще чупят чинии и ще имат отвратителна телевизия и театри на самодейно ниво?
Георги Господинов: Ти ми зададе най-тежкия въпрос. По какъв начин, не знам. Ясно
е, че ще става бавно. Рязко и с декрет няма да стане. Проблемът е естетически,
проблемът е свързан с вкуса. Но като казвам с вкуса, имам предвид Херберт, голям полски поет, който има едно страхотно стихотворение за силата на вкуса, в
което казва, че преди 1989 г. ние им обръщахме гръб не защото бяхме прекалено
смели, а защото ни беше скучно. Те ни говориха скучно, казваха ни дървени фрази
и беше въпрос на вкус да си тръгнеш. Ето това не се създаде тук и мисля, че
това е един от големите ни проблеми. Това не се създаде преди 1989 г., това за
съжаление не се създаде и след 1989 г. Ако ние имаме вина, то тя е, че не можахме
да покажем, че хубавото, ценното е това, с което се занимаваме ние, а не онова,
което тече по каналите. Нека го има онова, нека го има и това, но нека се знае,
че обръщането, което тук не се случи, е някой да каже на Жени Калканджиева: “А,
ти си била в едно предаване с проф. Николов, ти си влязла в елита.” Според мен
това се дължи на пресъблазняването на младите.
Греди Асса: Факт е, че на много творци не се даде възможност за лудория в изкуството, а това е най-ценното. Карат те да правиш колонки, вместо да направиш
някакви литературни общества, да създаваш кръгове, да се насищат не само млади, студенти, а всичко това, което може и е ценно, не пак да отива на Запад и да
кара там магистърска степен, а да остане тука да се завърти. Например Билбао
е един скучен град, но Франк Гери прави с лудешка страст една невероятна история. Посетителите са милиони. Градът вече се превърнал в емблематичен. Тук
има потенциал и е глупаво да тласнеш тази силна вода към плиткото, тихото, да
я разлееш в блата. В държавата липсва комуникация.
Да се върнем към темата, която Венци спомена, за меценатството. Вече
има доста богати хора в България, доста богати фирми, но въпреки това
всичките пари отиват за фолк, нищо повече.
Георги Господинов: Естествено е при липсата на естетически вкус парите да
се отклоняват по най-лесната вада. Културата е усилие. Чалгата е по-малко усилие. Естествено е водата да се отклони към по-лесното. Така че дори меценат,
дори и с пари, пак трябва да имаш вкус. А ако имаш пари без вкус, стават още
по-големи глупости.
Венцеслав Николов: Малко ме смущава тезата: “Виждате ли, ние сме много добри, защо не ни се дава възможност?” Ние сме част от това общество и то зависи и от нас. Според мене българската интелигенция се оказва точно каквото
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е обществото, защото тя не създава такива лудешки неща, ами много конформистки се съгласява с всичко и става чиновник, тръгва по пътя. Мисля, че това е
проблем не от сега и не от комунизма. Това е проблем от началото на века. Говоря
за присъщия ни манталитет за подсигуряване. Всички са мечтали за някакво чиновническо място, да намерят някъде някаква сигурност. Струва ми се, че тук самокритично можем да погледнем и себе си като част от това общество. Ние сме
част от него и трябва всеки от нас да опита да направи нещо неконформистко,
лудешко, с което да рискува, да опита нещо да завърти. Когато държавата престана да съществува, просто няма кой, освен ние сами да си помогнем.
Георги Господинов: Ние не просто сме част от това общество. Аз пак казвам,
ние носим голяма част от вината за лошата акустика, за лошия вкус. Но ако ние
не успеем да заинтригуваме другите, и държавата няма да успее. Това е критика към цялата българска интелигенция за липсата на съпротива. Мисля, Далчев
беше казал, че ние имаме много таланти и малко характери. И в този смисъл се
сещам за една от любимите ми истории за Стоян Михайловски, който на всички
покани на Фердинанд отговарял с едно “Не щъ” в горния десен ъгъл. Това “Не щъ”
не го чувахме преди 1989 г., не го чуваме и сега. Не може да си голям писател,
художник или музикант и да си слаб, да си човек на компромиса. Тези неща винаги
се отразяват. Може би това да звучи романтически. Преди 10 години бих казал в
един постмодернистичен дух, че това са глупости, нещата се правят с думите,
с четката и със цигулката. Сега се отричам от това и казвам: “Да, тези неща
личат.”
Греди Асса: Да, характерът е от значение и другото, в което обвинявам държавата е, че не може да няма банка на идеи, морална банка, в която някакви хора
казват идеи и си тръгват. Няма хонорар. Няма такава инвестиция. Защото няма
абсолютно никакъв бент (нали говорихме с метафората за водата), просто всичко се разлива и някъде е поникнало нещо, другаде – не. Една неконтролируемост в
хаоса. Ето, ние отиваме в Европа, но не можем да изнесем една силна, ама действително силна експозиция от автори, които наистина са много добри, защото
те са леко опитомени. Най-добрите станаха занаятчии. Рисуват много сръчно,
но както казват в Америка, създават декорации. Докато онзи, другият, рисува
грозно, но ти внушава идея за надежда, за конфликт, за расизъм. Всичко е съвсем
различно. И там американският автор или западноевропейският се изхранват, те
са преподаватели някъде, работят на друго място, ама наистина работят.
С какво си обяснявате това традиционно провинциализиране на българската
култура? Всичко, което казахте за Бруклинския мост...
Венцеслав Николов: Просто обществото, нашето общество си е провинциално.
Ние сме едно затворено, провинциално общество.
Георги Господинов: Има исторически причини, това е сигурно. Тук непрекъснато
гърми на площадите, че сме от 1300 години. Това тръгна от 1981 г. насам, но ние
не сме от 1300 години. Ние сме държава от сто години и дайте оттук нататък
да мислим. Живеем в паралелни светове. Ирационално ние сме ей там, с опашки-
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те, дори отпреди това, от древни тюркско-алтайски райони, а реално виждаме
една държава, която си събува цървулите и влиза в града, едва пристъпва, оставя
си чехлите там отвън. Това е първото. Провинциализирането ни е исторически
проблем. Тук се сещам за една страхотна статия на Боян Пенев за нашата интелигенция, в която той казва, че няма нищо по-жалко от това, да видиш човек
на изкуството в провинцията. И сега е така. В областта на литературата има
един известен български издател, който пътува и прави литературни десанти
по всички тези точки – Иван Гранитски. Всички са много зависими от него. Наблюдава се една странна вцепененост, когато ти си в периферията и центърът
дойде при теб. Това не е защото Иван Гранитски е някакъв, а защото това е центърът, който идва при теб.
Венцеслав Николов: След Освобождението, когато ние всъщност ставаме държава, българската интелигенция, Захари Стоянов, силните личности тогава,
тръгват много бързо, научават френски, стават европейци. Захари Стоянов
пише: “Видях и други букви, после разбрах, че съм научил и френски.” Той учи по
фирмите на магазините в Русе. Те успяват. Тези хора за много кратко време изминават пътя до Европа, по който обаче населението не успява да ги следва. Оттогава в България има разделяне на две култури. Едната, градската, е на високо,
европейско ниво. Да не забравяме, че между двете световни войни българската
интелигенция, а под интелигенция разбирам инженери и лекари, водещите хора
на България, учат в европейски университети. Те знаят по два-три езика, посещавали са лекции по философия, свирят на пиано, цигулка, интегрирани са в този
свят. В това време селска България си остава битово и културно в пределите
на царството на падишаха. И не е ли това, което сега наричат чалга, не е ли
точно избликването на османското в тези земи? Това са и шалварите, и чисто
ориенталските мотиви в музиката, които идват от една по-скоро азиатско-мюсюлманска традиция. Не е ли това разделяне всъщност голямото нещастие на
България! Аз изнасям концерти с музика на Бах, Бетховен, Брамс, за които знаем,
че са наши композитори. Те са европейски композитори, но на село аз не мога да
свиря тези автори, а да свиря Панчо Владигеров или Васил Казанджиев е безсмислено, защото те също са в европейската традиция. Там, за да има комуникация,
трябва да се свири чалга. И когато всякакви норми бяха отпуснати, хората се
върнаха в османската чувствителност и си се радват, радват...
Май само визуалното се спаси от това или не?
Греди Асса: Може би, като изключим онези кичозни пейзажчета по Черноморието,
където той, меценатът, може да разпознае и китка, и цветенце... Аз си мисля за
културата на мецената, за тези богати хора като Рокфелер – това са хора, които мислят в мащаби. Те правят стомана, но правят и една друга, духовна стомана, конструкция на европейско мислене. А това, че си много богат… ами времето,
първо, ти е много кратко, след това, в 16 къщи не можеш да спиш, спиш само в
една, в едно легло. Но ако богатите хора застанат с една много по-голяма стратегия, могат да вдигнат нивото на тази малка държава, както платформите на
строителството. Те могат да вдигнат и трети етаж, не само първи. В селските
къщи, знаете, всички живеят в кухнята. Вторият етаж не се отоплява. Аз гово-
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ря за третия етаж, където има само въздух и пространство. Тази “индустрия”
на култура е най-печелившата. В Европа не можеш да ги смаеш с опаковка. Ние
просто ще станем една опитомена, готова държавица… Но културата е друго
животно. То мирише по друг начин. Всеки иска по някакъв начин да го види, да бъде
с него, да се снима. Всичко това е част от нашия живот.
Георги Господинов: И в този смисъл ни чака едно страхотно, шокиращо отрезвяване. То е част от порастването, за което стана дума, защото твърде дълго сме
били инфантилни, в непълнолетие, както казва Кант. Непълнолетие, в което сами
сме се поставили, в което ни е уютно, така затворени. Цялата култура също е
много локална. Ние играехме във вътрешно първенство, помежду си. Изведнъж
излизаме и се опитваме да предложим Дечко Узунов на един много по-голям пазар,
който има Шилер. Това ни чака и това е много здравословно.
Венцеслав Николов: Първото, което трябва да се направи, е всеки артист да
бъде самостоятелен, да е малко чудак, в никакъв случай чиновник... Но другото,
което у нас много липсва, това е организаторът, който може да продаде културата, всъщност продукта. Не лъжеорганизатори, официалните представители на
номенклатурата, които сега са на власт. Основният проблем на нашето общество е липсата на онези хора, които да бъдат посредници между хората на изкуството и консуматорите. Има и хора на изкуството, надарени с този талант, но
на тях не се гледа с добро око. Аз бях много възмутен, когато в Шпигел по случай
80-годишнината на Херберт фон Караян той беше изобразен с диригентската
палка, която правеше знака за долар. Мои приятели, дипломати, ми казаха, че
те не обичали Караян, защото правел пари. Добре, аз имам един приятел, който
продава обувки на най-богатите хора в Германия. Защо един човек, който продава обувки, може да бъде богат, а един човек като Караян, който е много добър
диригент и отличен организатор, не може да бъде богат?... У нас има много талантливи хора, но липсват тези с възможностите, дарбите на Караян в другата
сфера, т. е. някой, който да направи високото изкуство достояние на публиката.
И точно в тази посока държавата трябва да стори нещо.
Георги Господинов: При нас това се нарича литературен агент. В момента подписвам договор с някакво френско издателство и влизам в някаква материя, от
която нищо не разбирам. Продавам си всички права и след това се бия в главата.
Няма кого да попитам, никой не работи с български автори от България. Казват,
че няма да имат печалба от теб. Българските литературни агенти отговарят за
правата на Дашиел Хамет, Гришам. Не се ангажират с български автори.
Греди Асса: Важно е това мениджърство да се възпроизведе тук и българските
автори да имат така наречения алтиндекс, което означава, че ти на Запад си
продавал за толкова и нямаш право да продаваш за по-малко. Така се създава пазар
на високо изкуство, а не лобита.
Венцеслав Николов: Меценати и агенти-импресарии... Това са двете възможности, от които все още сме далеч. Меценатът е натрупал пари и иска сега покултурно да си ги изхарчи (или да се освободи от данъци например.) А агентът е
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човек, който иска да печели. Без него изкуството няма да може да съществува и
тук държавата трябва да направи нещо. Може да организира курсове, да организира училище за мениджъри, но не само за мениджъри в туризма, а за хора на изкуството. Или хора на изкуството, които са осъзнали, че вече нямат потенциал
– например писатели, написали са една книга и разбират, че нямат потенциала да
напишат друга, но пък имат такива данни, че могат да търгуват и да спечелят
чрез някой друг. Ако държавата направи това за българската култура, нещата ще
си дойдат на мястото. Ще се породи нещо като пазар на изкуството.
Но знаеш ли, това пак опира до култура, защото тук не се отчита тънката
разлика, че един творец е по-особен, той контактува по-трудно, а и най-малкото е нескромно сам да даваш цена на изкуството си. Тази институция във
Франция се е появила върху разбирането, че творецът е нещо друго и се нуждае от посредник със социалния свят.
Венцеслав Николов: Напоследък ми се налага да организирам доста концерти, но
като ми предложат да направя концерт, ми е много трудно да отговоря, когато
ме питат колко ми е хонорарът. Казвам: “В Германия получавам еди-колко си…” “Е
да, но тук не сме в Германия.” Макар че в музиката има примери за големи композитори, които същевременно са и добри търговци. Примерно Стравински. Tой е
гениален композитор, който първо написва произведението, а след това и добре
го продава. Има една забавна история, разказана от Пятигорски, един от най-прочутите виолончелисти на миналия век. Стравински му се обажда и казва, че иска
да сключи договор с него за обработката на негово произведение. Виолончелистът отказва, композиторът настоява. Предлага му да делят хонорара наполовина. “Но моля ви се – протестира колегата – да работя с вас е чест и удоволствие
за мен.” “Вие не ме разбрахте – отговаря Стравински. – Аз като автор получавам
95%, а делим с вас петте процента.” Друг пример за бизнесмен е Чарли Чаплин.
Между другото, той сам никога не е търгувал с филмите си. Брат му търгува с
неговите филми, т.е. пак имаме фигурата на агента, посредника.
Греди Асса: Влезте в интернет. Там една моя рисунка струва $1000. Но в България нещата стоят по различен начин. Защото дълбоко в себе си ти си напълно
искрен и честен художник и творец и си казваш, че все пак по-хубаво е някъде да
те чуят, да те видят, някой да те разглежда. Картини, за които вече дори не си
спомням, но знам, че там съм сложил някаква душа. Те те манипулират, защото
ти си искрен.
Венцeслав Николов: Един художник напоследък ми се похвали, че му обрали ателието. Но... Този път взели и картините...
Накрая, понеже и тримата нямате проблем с преместването, с провинциалността, за която говорихме. И тримата работите в чужбина, може би по-спокойно,
отколкото тук. Можете ли да ми разкажете по една случка за културния сблъсък,
за България в Европейския съюз – независимо каква е, дали с вас, дали с ваши приятели, защото България влезе в ЕС, а България спрямо Брюксел е нещо като Пазарджик до София. Ние ставаме една територия и сме само на някакво разстояние,

109

Цена и ценности

но дали ще останем периферия и провинция в духовно отношение зависи от нас.
Греди Асса: Томас Елиът е казал, че провинцията не е географско понятие, а
идея… Имам една случка, в която аз, като млад художник, отивам при вуйчо си
в Париж. Нося картина и казвам: “Вуйчо, аз съм художник и тази картина я нося
дълго време. Първо бях в Швейцария, после и в Германия, но тази картина е за
тебе”, и му я подарявам. Той доста снизходително вика: “Ами остави я тук.” “Вуйчо,
ама аз съм художник. Всички казват, че имам голям талант, какво ще кажеш?” И
той казва: “Да, много хубаво, остави я там.” Два дена по-късно, една сутрин идва
на закуска и казва: “Знаеш ли, аз отидох при една комисия, която оценява кое е
истинско, кое не е, и казаха, че това е 100% живопис.” И аз тогава разбрах, че
и подаръците в Европа се оценяват. Можем да подаряваме всичко на Европа. Тя
оценява. Тя е на толкова години, на колкото ние тепърва в нашето инфантилно
детство ще порастваме. Но и подаръците да бъдат професионални.
Венцеслав Николов: Аз ще разкажа една друга история за провинциалното. Европа е пълна с провинциалност, Европа не е само столици. Да не забравяме, че
там живеят същите хора като нас и само границата, която беше между нас, ни
направи провинциалисти. Но като отидем там, можем да видим същите хора, някои от тях също никога не са ходили на концерт. Имах такъв случай. Всяка година
правя благотворителен концерт в една клиника в град Есен. Тя е за зависими хора
– от наркотици, алкохол. Тази година свирих пак. Измислих програма. Нарекох
я Movements, което значи и части, и движения. Започнах с три танцови части
от Бах, след това Регер, после съвременна музика – Бритън, Пендерецки, Хенце;
свършвам пак с Бах. Хората слушаха много внимателно, макар че имаше и такива,
които за пръв път отиват на концерт. Някои даже се преместиха отпред, да гледат, защото съвременната музика, макар и необичайна като звучене, е много атрактивна... А след концерта един от посетителите среща главния лекар и пита:
“Много хубав концерт, много ми хареса, челистът май е много добър? Аз съм за
пръв път на концерт, в началото, на Бах и Регер, беше чудесно. А после като че
ли започна да бърка, а?”
Георги Господинов: Това е един спомен от разказ на баща ми, който отишъл във
Финландия с командировъчни цифром и словом пет долара. Представете си какво са
видели – какви галерии, изложби и театри са посетили с тази огромна сума. Примерно
всеки си е носел по един коняк "Плиска" на черно, за да го продаде и да си купи съответно коприна или чаши. Това е било нивото на обмен. Ние дълги години сме имали подобен обмен с чужбина. Основната културна фигура е била шофьорът, тираджията,
който е носел вносни дъвки, плочи. Или пък си ходил до Москва, защото дотам сме
ходили. Ние сме ходили до една част от Европа и сме донасяли един тип предмети оттам. Сега вече отиваме до други части на Европа и обмяната трябва да е на съответното ниво. И искам да разкажа още един анекдот. За българина, който отишъл в
Париж и обикалял дълго време Айфеловата кула, за да є търси термометъра, защото
той е виждал Айфеловата кула само като сувенирче термометър.
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Атанас Далчев

Религиозното чувство
в българската лирика
Атанас Далчев (1904–1978) е сред най-ярките поетични дарования в българската литература. Публикува за пръв път свои стихотворения в колективния сборник Мост (1923). През 1926–27
участва в литературния кръг “Стрелец”. През 1927 г. завършва
философия и педагогика в Софийския университет, след което
заминава в Италия при брат си, скулптора Любомир Далчев,
където посещава лекции по история на изкуството. В периода
1928–29 пътува из Франция, слуша лекции в Парижкия университет. Работи като учител по български език в София (1930–36).
Завършва курс за преподаватели по френски език в Сорбоната.
Заема различни длъжности в областта на образованието (1936–
1947). Редактор е на сп. Пламъче (1952–56). Автор на важните
за поезията ни стихосбирки: Прозорец (1926), Стихотворения
(1928), Париж (1930), Ангелът на Шартър (1943).
За дълъг период от време поетът, обявен от социалистическата литературна критика за "упадъчен", запазва мълчание
и се занимава единствено с преводи от френски и руски език.
Едва през 1974 г. публикува Стихотворения. Фрагменти. С високо нравствената си позиция се утвърждава като негласен
водач на младите – и в поезията, и в живота. Носител е на
Хердерова награда на Виенския университет.
Статията на Далчев Религиозното чувство в българската поезия е публикувана в списание Философски преглед през 1929 г.
С нея откриваме нова рубрика, в която ще представяме текстове за българската културна и религиозна идентичност, писани преди години и векове, и ценни с това, че не губят смисъла
и значението си дори извадени от своя първоначален социален
и интелектуален контекст.

Ние нямаме религиозна лирика, макар да се срещат в нашата поезия религиозни мотиви. В своето 50–60 годишно съществуване българската литература не е дала нито един лиричен или епичен поет, в чието творчество главна ос да е идеята за Бога, както у Достоевски или Р. М. Рилке.
Днес е на мода да се говори за “родно” и “народна душа” и обяснение за отсъст-
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вието на религиозна поезия у нас се търси в малката или никаква религиозност на българския народ в сравнение с руския например. Но религиозен поет
не може да се посочи и в руската литература, взета в един начален период от
50–60 години, сиреч в руската литература до Пушкина и даже доста време след
него. Защо я няма там религиозността на руския народ? Или руският народ дотогава е бил нерелигиозен и религиозен е станал при Достоевски и Толстоя?
Не извеждаме ли ние по тоя начин народна психология пак от литературата и,
следователно, не попадаме ли в един порочен кръг – да обясняваме едно нещо
със същото, което искаме да обясним? Явна е несъстоятелността на това
обяснение. То изпуща изпредвид и обстоятелството, че българската литература, като всяка начеваща литература, се е формирала и се формира под чуждо влияние. Сега за сега в нея може да се открие по-скоро психологията на руския, френски и немски народи, отколкото психологията на българското племе.
Религиозният опит е индивидуален. Личното своеобразие на религиозната преживелица е признак за нейната истинност. Самата лирика, от друга страна, предпоставя тая индивидуалност повече от другите литературни родове – епос или
драма. Ето защо, вместо да дирим в лириката на различните поети чертите на
една народна религиозност или нерелигиозност, която в края на краищата сами
сме измислили, по-уместно е да констатираме у всеки поет религиозните мотиви дотолкова, доколкото ги има. Обяснението на тези религиозни мотиви ние
ще потърсим преди всичко в самата личност на поета. Разбира се, в една къса
бележка като тази това може да стане само в общи линии.
...
Цялата психика на Христо Ботев се е групирала от един център: волята за свобода. Всичките му мисли, чувства, желания, даже и любовта му са подчинени на
тази воля и добиват смисъл и цена само в служба на нея. В  аспекта на тоя основен порив на Ботевата душа се откроява и неговата религия. Неговият Бог е
“защитник на робите”; неговата единствена молитва към Бога – да вдъхне любов
към свобода у сънародниците му, а него да благослови за подвиг и жертва.
Вдъхни всекиму, о Боже,
любов жива за свобода,
да се бори кой как може
с душманите на народа.
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане роба
в редовете на борбата
да си найда и аз гроба.
Религията на Ботева, макар и да не е напълно християнска, но тъкмо защото съдържа много християнски елементи, няма нищо общо с оная религия, която води в пустинята и вижда в света пречка за съединението с Бога. Тя няма даже своята цел в това
съединение. Мършавият аскетизъм, виденията, екстазът є са чужди и ненавистни.
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Любовта към Бога в нея съвпада с любовта към хората, и то към слабите, поробените и угнетените. Тази вяра е дейна: вярващият не скръства ръце за молитва, а
ги подава за помощ; борческа – презира смирението като малодушие и е готов да се
сражава за правдата и да умре за нея; жертвата е върховният израз на тази вяра.
Така религиозното чувство у Ботева не е влязло в конфликт с жизнената му задача и не е раздвоило психиката му, както това се е случило с някои руски писатели
като Толстоя и Гоголя, а се е сляло хармонично с другите чувства и стремежи на
тая най-хармонична личност, която нашата история познава.
...
Пантеистични настроения намираме у Ивана Вазова в стихотворения като “Във
всемира” и “Бог” и у Пенча Славейков в “Екстаз” и “Псалом на поета”. При това
интересно е да се отбележи, че Вазов не може да обгърне природата в едно цяло.
Неговото реалистично око се спира отделно на всеки предмет и вижда във всеки
“цвят и храст” и даже “гадинка” духа на Бога. У Пенча Славейков този пантеизъм
е изразен с много по-голяма широта и художествена мощ. Той чувствува вселената в нейната безграничност и нейното единство. И може би затова тя му се
открива нощем, когато тъмнината и сънят изтриват всяко индивидуално битие
и мракът разчупва преградите на дневната светлина, за да ни покаже, че освен
земята и нейните грижи съществуват още милиарди светове.
На път ме лятна нощ в полето равно свари.
И тъмен бе и тих високий небосвод.
Из глъбини, една през друга да превари,
звездите почнаха таинствений си ход.
И ази гледах ги, пред моя смаян взор
как те се сбираха в един и дивен хор.
Безкрайните пространства, които ужасяваха Паскаля със своето вечно мълчание,
облъхват Славейкова с химна на звездния хор и той “сеща над челото си, как Бог
повява с невидимо крило”. Пантеизмът и на двамата ни поети се корени в тяхната съзерцателна природа. Съзерцанието е онова душевно състояние, при което
човек е в най-голяма степен освободен от своята личност. В едно такова състояние, изправен пред лицето на безкрайната природа, той пада в “забвение” и
чувствува, че става сам една нота в “тържествений псалом на цялата вселена”.
Философски пантеизмът се отрича като религия. Не е трудно да се види, че и
при нашите поети той не е от религиозно, а от естетическо естество. “Богът в природата”, това значи: за тях природата е божествена, т. е. прекрасна
и величествена. Одухотворяването на нещата е било винаги същност на поезията. Бог е в случая една метафора, един поетичен образ. Тоя Бог с невидимото
крило – мигар той не е един ангел, който Славейков по погрешка взима за Бога?
Вазов и Славейков не са религиозни натури. Когато Пенчо Славейков се спира
отделно върху идеята за Бога, той го схваща като рожба на човешкото съзнание,
сиреч измислица или илюзия („Симфония на безнадеждността”). Безсмъртието поетът вижда в делото на човека и в паметта на потомството. Такива възгледи са
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невъзможни за едно религиозно съзнание....
Пълна противоположност на спокойния и съзерцателен Пенчо Славейков се явява
Яворов с тревожния и страдалчески образ на своята поезия. Яворов не е в състояние да съзре Бога в природата, нито е способен за сливане с нея. Самотен и
изоставен се чувствува сред нямата безответна вселена, загубен в нейните пространства, осъден на гибел, без да е искал и без да знае защо е извикан на живот.
Самотно ми е. Чувствувам пустинята въздушна.
И слънчевия жар!
Природата сияе мъртво-равнодушна:
Защо съм посред нея жива твар?
В тази пустиня единствено близък му е неговият подобен – човекът. Общата съдба ги свързва крепко. Една безкрайна жал към страдащия брат го изпълва. Това състрадание обаче не е любовта към ближния; тези две чувства вървят в съвършено
противоположни посоки: любовта към ближния иде от Бога като негова повеля и
закон, състраданието отива срещу Бога – води към бунт против Него.
Но да знам,
че някой Бог всесилен там
стои над всичко хладен зрител,
извикал бих отдън гърди
към тоя тъмен промислител:
о, Господи, проклет бъди!
Яворов се старае да облекчи чуждото страдание и е готов да отрече и Бога,
ако съществува Бог, защото вярва в правотата на човека и във възможността
да му се помогне. Но когато страданието постига него самия, той се сблъсква
с егоизма на човека и се убеждава в суетността на всяко състрадание. Той
е сам, неразбран и непожален от никого; той страда, без някой да може да му
помогне – и в своята мъка той узнава Божието наказание. Страданието му
показва Бога. Стрелата затреперва в раната и простреляният дивеч вижда
ловеца. “Чрез твоята жестокост те познах”, се изповядва Яворов пред Бога и
въззовава към Него:
Кажи, кажи, сърцето ми да стане камък,
и нека ме приспи навеки мраз!
В тези два стиха се крие като че ли едно противоречие. Бог се смята за източник
на живота, нарича се творец и закрилник; учените твърдят, че човек е измислил Бога
от страх пред смъртта; а ето, Яворов проси от Бога смърт. За да разясним това
противоречие, трябва да разберем  отношението на Яворова към живота. Той схваща живота отрицателно, като една верига от страдания, от която няма никакъв
изход, освен смъртта и унищожението. Неговата страстна изнурена натура (умората е една от главните теми на Яворова) жадува покой. Небитието му се пред-
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ставя за висше блаженство и “блаженството велико на смъртта” иска той от Бога.
Религията на Яворова с доста свои черти и особено със своя песимистичен дух се
доближава твърде много до будизма. Това родство ще да е съзнавал и сам Яворов, щом
като е нарекъл “Нирвана” едно от най-хубавите си и най-характерни стихотворения.
…
Димчо Дебелянов е чувствувал върху себе си ръката на свръхестественото през
целия си кратък и злочест живот – от “скръбните детски дни” до оня момент
през войната, когато един неприятелски куршум го поваля край Струма. Чувството на зависимост, което Шлаермахер възвеждаше в началото на всяка религия,
лежи в основата на Дебеляновата лирика. Една чужда воля, по-силна от неговата,
управлява действията му и го тласка през хиляди страдания към една неизвестна цел. Той е като че ли обсебен. Това състояние на обсебеност се е отразило
в образите, с които си служи. Там той е “роб”, “неволник”, “пленен”, “затворен в
тъмница”, не може “да развърне десница”, един “бързей” го е понесъл нанякъде и
той безпомощно е “отпуснал весла”.
Напред ли, назад ли се вгледам,
не виждам, не помня, не знам,
и в немощ пред смисъл неведом
взор склопвам покрусен и ням.
Понякога му се струва, че смисълът ще му се открие и неизвестната воля найсетне ще му се яви – напразно, това не се извършва. “Невъзпламнал угасва великият миг на великото чудо”, небето остава заключено, но властта на чуждата воля
продължава. И Димчо Дебелянов не пита повече: той знае, че това е Бог, макар и незнаен, и му се подчинява. Смирението е най-съществената черта на поезията му.
С чувството за зависимост от Бога у Дебелянов се свързва съзнанието за
виновност, която иде още от първородния грях (стихотворението “През векове”).
По силата на това съзнание животът му се представя като изкупление. Оттук
извира дълбоката етичност в поезията на Дебелянова, която е карала някои да
го намират нечужд на известно филистерство. Тази етичност обаче съвсем не е
филистерска. Религиозната є основа не є позволява да окаменее в един морал от
правила и наставления и да се превърне в тъмница за духа. Тя не е рожба на “практическия разум”, а е дошла от небето и цялата е устремена към небето. От нея
са продиктувани ония два великолепни стиха – едни от най-дълбоките стихове в
нашата поезия – с които Дебелянов се обръща към любимата си умираща жена:
И любовта ни сякаш п е свята,
защото трябва да се разделим.
Религиозната природа на Димчо Дебелянов се прояви и в отношението му към
войната. Той не се увлече от нея като някои писатели, не се опълчи срещу нея
като други, а я прие във всичката є сурова логика като съдба, пратена от горе
– примири се и с нея.
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След войната и още по-рано – преди нея – в нашата литература почна да се култивира съзнателно една религиозна поезия. В тази религиозна поезия обаче няма
нито капка религиозност, даже само заради това, че е съзнателна и преднамерена. Религиозен у нея е само жестът, не и сърцето. Наистина, думата “Господи”
се мярка постоянно върху устните на новите поети, но затова и те всички грешат против четвъртата заповед: не произнасяй напразно името Господне! Като
всички религиозно индиферентни хора те не притежават чувството за светост
и за тях не съществуват светини. В това отношение приличат на деца. Свещеният потир е за тях една златна чаша, иконата – една интересна картина.
Те лесно преминават в кощунство, кичейки себе си с божествените образи и
атрибути. Сравняват своята любов с Христа, а себе си – със Света Мария, или
турят на собствените си глави нимба с такава свобода, като че ли надяват
шапка: “Дали не ще ме славят Божи хора като великомъченик?” Какъв контраст
с Димчо Дебелянов, който в своята „Молитва” моли Бога да сложи ръка върху
устните му, за да не би в момент на непосилна мъка да почерни светото Му име!
На що се дължи възникването на тая псевдорелигиозна лирика? То се дължи преди
всичко на една основна естетическа грешка, която нашите съвременни поети
неволно правят. Те смесват изкуството с психологическата реалност, която е
негов материал. В кръга на чувствата различават повече поетични и по-малко
поетични емоции и към най-поетичните от тях отнасят религиозното чувство.
Те забравят, че чувството само по себе си не е нито поетично, нито непоетично, че то става изкуство само тогава, когато мине през въображението на
една творческа индивидуалност, и по тази причина смятат, че обладаването на
религиозното чувство е вече поезия. Те се стремят към религията не по вътрешна необходимост, а по чисто естетични съображения и подбуди. Религията ги
блазни със своята тайнственост и красота. Те виждат в нея едно съкровище от
образи и теми, без да се интересуват от съдържанието им. Това чисто естетично отношение слага своя отпечатък върху религиозната лирика на днешните
ни поети. От него иде нейният естетизъм и нейната декоративност. Поетът
възпява Христа и Богородица, както възпява и евменидите, защото вярва в едните толкоз, колкото и в другите. Религията е тук само един повод “за ярко пеещи
стихове”.

Философски преглед, I, 1929 г., №4, 405–411
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Ясен Гюзелев:

Изкуството е игра
с безкрайни възможности
Интервю на Десислава Николова
Ясен Гюзелев е роден в София. Следва илюстрация в Художествената академия. Започва професионалната си кариера като илюстратор в Италия. По-късно е поканен да илюстрира Царицата
на пчелите по братя Грим за германското издателство Й. Ф. Шрайбер. Книгата е отпечатана на
шведски, датски и английски. Тази поръчка му дава нужните контакти, за да може да работи за
различни чуждестранни издателства от София. Работи за тайванското издателство "Грим Прес",
за което последователно илюстрира Дама Пика на Пушкин, Сократ и Микеланджело. Други важни
проекти са Приключенията на Пинокио по Карло Колоди, книгите Алиса в страната на чудесата и
Алиса в огледалния свят на Луис Карол – всички за издателство "Симпли Рийд Букс" във Ванкувър.
Като своя запазена марка определя променливостта, която му позволява чрез различни формални,
визуални и стилистични похвати да изрази себе си и възложената му тема. Въпреки това смята,
че е разпознаваем във всички свои книги, дори те да са в различна техника, композиционно и цветово решение. Носител е на множество награди, между които сребърен медал от асоциацията на
илюстраторите, Ню Йорк, 2004; награда на независимите книгоиздатели, САЩ, 2002; награда за
илюстратор на годината, Болоня, 1994.
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Илюстрация към Алиса в страната на чудесата

Как започва творческият процес при теб при получаването на поръчка?
Обичам да работя с текстове, които са превърнати в класика или са близки до
някаква създадена митология, представа във вековете, ако щеш. Така че това са
текстове или истории за определени личности, за които хората имат изградена
представа от деца. За мен тази представа се е променяла с моето узряване,
напредване в годините и житейския ми опит, така че никога не съм започвал
съвсем на гола поляна. Но едно е да имаш някаква обща представа, когато си чел
текста още като дете или просто си се замислял от време на време, друго е,
когато трябва да го конкретизираш вече в определен проект, който трябва да е
издържан стилово, цветово и технически по един и същ начин от 1 до 31 страница. Също така трябва да бъде запазено цялото стилово разнообразие на гледни
точки, сцени, ситуации. Тогава започвам да мисля по-конкретно, препрочитам тек
ста и започват да ми се явяват варианти, като винаги се стремя и мисловно да
бъда близо до текста, максимално да го отразя, да намеря формалния, визуалния
ефект на това, което е написано с думи и понятия. Това е голямо предизвикателство, защото се оказва трудно. Но всъщност колкото е по-трудно, толкова е и
по-забавно и може би мисля по-интересни неща. Така беше с Алиса в страната
на чудесата.
Забавляваш ли се, когато рисуваш?
Да, но понякога никак не ми е забавно. Когато технически започнеш да прехвърляш
идеята върху белия лист, идва един момент, в който това, което виждаш вътре,
някак си не може да пасне, някакви вътрешни компоненти, които не се получават,
и тогава идва момент на отчаяние. Казваш си, край, не мога. Работил си вече
три-четири месеца и си казваш: може би трябва да почна всичко отначало.
Случвало ли ти се е да започнеш нещо отначало?
Не, някак си винаги се намира път. Минават два-три дена, липсващата брънка се
появява и нещата се изкарват докрай. Но понякога съм започвал отначало поради
чисто технически грешки.
Можеш ли да ми опишеш процеса? Как се случват нещата чисто технически,
как се създават на хартия и как се пренасят в книгата?
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Чисто технически се започва по класическия начин. Започва се със скица, рисунка
с молив. Най-добре е първо композициите да се нахвърлят на малки рисунки, да
видиш целия дизайн на формирането на книгата на малки рисунки. След което
всяка отделна илюстрация се разработва в детайли, за да се види наистина дали
малката скица може да се прехвърли реално в пространството, за да изглежда
перспективно вярно. Дали всичко това може да пасне така, както го виждаш, или
трябва нещо да се промени.
Работите ти са анатомически много добре построени, работиш много детайлно.
Да, аз имам тази добра школа още от гимназията. Имах един много добър учител,
на когото съм благодарен. Той ме учи да рисувам по този начин. Казва се Пламен
Вълчев. Ако не се лъжа, сега той е професор в академията. Аз имах афинитет към
тази класическа ренесансова рисунка и този поглед върху света, но той ме научи
как става това. По-късно, разбира се, беше много важно и това, което успях да
взема от академията, да пренастроя мисленето си по-стилизирано, по-художнически именно в областта на книгата. Изградих художническия си почерк на тази
база просто защото разбрах, че това е моето вътрешно искрено усещане и виждане на света, да го пречупвам именно през тази гледна точка. Не че не бих желал
да се потопя и в други стилове и води, но засега така ме води течението и не съм
недоволен. Смятам, че поне на този етап съм се намерил.
Това, което аз забелязах в твоите илюстрации е, че образите изглеждат изключително мъдри и малко тъжни, визирам Пинокио, който е едно много тъжно момче.
Така е. Когато ми беше поръчано да илюстрирам този текст, аз подходих недотам
подготвен и запознат с текста. Спомнях си го от детството, но когато препро-

Илюстрация към Пинокио:
Пинокио и Манджафоко
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Пинокио

читах и препрочитах тази история, започнах да забелязвам колко много подтекст
и подсмисли Колоди е вкарал. Улових чисто религиозен, библейско-християнски подтекст. В един момент дори си казах, че може би прекалявам в търсенето на чак
такива сложни асоциации, но все пак реших да ги използвам като един нов прочит
на книгата. В сцените, които пряко илюстрират историите на Пинокио, преплетох
цитати от стари произведения на изкуството. Илюстрирах определени евангелски сцени от най-различни епохи, християнски течения в изкуството, от ранно
християнство, през византийски и класически ренесансови майстори. Реших да
преплета цялата тази дългогодишна християнска история в много малки детайли,
които някой може и да не забележи. По-късно прочетох студии върху Пинокио и открих, че и други хора мислят като мен. Разбрах, че това не беше случайно и в този
смисъл Пинокио не е просто забавна история за едно палаво, дървено момченце, което иска да стане истинско момче, а е история, която носи цялата тази мъдрост
и страстите и страданията Христови. Разбира се, преведени на езика на децата
и на тогавашната действителност на Колоди, който по този начин отново е успял
да преведе големите теми на битието, разбира се, с цялата негова дидактичност
и поучителност за децата. Но затова смятам, че цялата тази история е останала
през вековете една от най-любимите за четене. Защото хубавата литература за
мене е тази, която дава различни планове, различни нива на прочит. Не е достатъчно да измислиш една хубава история с интересна завръзка и финал.
А смяташ ли, че илюстрациите помагат да четем между редовете, да визуализираме скритите послания?
За мен това е една от необходимостите на илюстрацията. Какво означава илюстрацията? От една страна, означава да осветиш текста, да му дадеш някаква
фигуративност, визуалност, която би трябвало да помогне на читателя да си
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представи по-лесно някои ситуации, образи. Но от друга страна, ако илюстрираш
такъв богат текст и ако постигнеш еквивалента на това богатство по изобразителен път, ти ще принудиш читателя, който вече става зрител, отново да
си зададе въпроси. Той започва да разчита в твоята картина различни планове,
които му дават някакво допълнително естетическо удоволствие, каквото е и
самото четене. Това е една екстра.
В случая смяташ ли, че имаш мисията да помагаш на хората да стигнат до
определени послания?
Това е мисия, доколкото съм роден с това усещане. Може би в такъв смисъл
талантът ми е мисия. Не знам до какво точно трябва да доведе потребителя.
Може би виждам нещата точно така. Доставям на зрителя едни допълнителни
естетически изживявания и може би го карам да си зададе нови въпроси. Карам
го да съпреживее въпросите. Това са отговорите, които ще го доведат до нови
въпроси по един нов път, който е картината. Аз разглеждам по този начин цялото
добро изобразително изкуство. Това е мисията и предназначението му. Не правя
разлика между отделните жанрове в изобразителното изкуство, било то свободна живопис, стенопис или скулптура. Това са визуални изкуства, с които един
талантлив артист дава възможност на този, който ги употребява, да преживее
нещо наново в естетически план, а отчасти може би и във философски.

Като цяло положението в България е грозно и този грозен естетически вкус или
липсата на естетически вкус си личи не само от чалгата и другите грозотии, които ни заобикалят, но и във всяко едно отношение. Българинът не се интересува
в каква къща живее, не се интересува по какви улици ходи, а на най-елементарно
ниво той няма естетически претенции към нищо. Разбира се, оставяме един малък процент, който не можем да включим в това число. Това са ерудирани хора с
прекрасно отношение към изкуството и с много разбиране.
Кой носи вина за това?
Едва ли трябва да говорим за вина. Има обяснения в нашето историческо развитие. Разбира се, ние сме пропуснали много от това, което е била Европа през
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вековете, но да не се впускаме в тази тема. Виновни няма. Но в края на краищата,
ако едно общество не се чувства като общество, което заедно иска да направи
живота си по-красив и по-смислен, никой не му е виновен. Именно затова има силни нации, които произвеждат с воля и енергия красота и богатство за себе си, и
слаби нации, които просто вървят по течението или по-точно рушат и малкото,
което имат, и може би накрая изчезват. Но без да говорим, обстоятелства, които подпомагат да се подобри естетиката на българина, са и пресата, масмедиите и журналистиката, за която аз имам изключително отрицателно мнение.
Разбира се, защо да не кажем и че постоянното натрапване, че политиците са
ни виновни за всичко, премахва отговорността от всекиго поотделно и той си
живее доволен в собствената кочина, знаейки, че друг му е виновен за това. Но
все пак има много хора, които говорят умно за това. Лично за себе си мога да
кажа, че изпитвам разочарование от една такава констатация, защото все пак
на мен ми се иска да живея в общество, което има обща цел за себе си. Оказва се
обаче, че едва ли може да се говори за съществуването на общество, на общност
в България.
А какво би помогнало да се подобрят нещата? Смяташ ли, че твоето изкуство ще направи хората по-добри?
Никъде по света моите колеги не са така популярни. Малцина са тези, които успяват да станат общоизвестни имена. Това е професия, която стои встрани от
общественото внимание, и е по-добре да бъде така. Навярно това е системата
в целия западен свят. Ако не си във вестниците, просто не съществуваш. В този
смисъл в България някакви хора решават да определят някакви други хора за някак-

Чеширският котарак от Алиса в страната на чудесата
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които испански, френски и... български.

ви и ги лансират по този начин, докато не решат, че вече им е изтекло времето,
и те престават да бъдат каквито и да било. Покрай тази система хората живеят в един измислен свят, с един измислен елит – интелектуален и политически.
Измисленият свят на приказките е доста по-хубав от нашия.
По-хубав и по-истински, защото той поне в добрите си образци се докосва до
големите проблеми и въпроси, не само до злободневните. Там можеш да намериш
по-важни отговори изобщо за битието, отколкото за измислената злободневна
действителност, в която живеят повечето хора тук. Аз отдавна съм го забелязал. Те всъщност не живеят своя живот такъв, какъвто е, а такъв, какъвто го
прочетат във вестник Труд. Това е жалко. И в края на краищата, приказката може
да формира по-добър модел на поведение. Затова се казва, че е хубаво и възрастните да препрочитат понякога старите добри приказки.
Много е интересна композицията на твоите илюстрации, в тях има много
сценичност, много театралност.
Това е свързано с моето усещане, виждане. Винаги така се получава и сигурно го
търся съзнателно. Сякаш са герои в театър. Това е едно театрално изкуство на
фона на театрален декор и осветление. Сигурно е търсено, за да се подчертае
цялата фикция на нещата. Едно намигване, защото както споменах, аз рисувам
по класическия начин, с една убедителна перспектива, убедително построени
анатомически фигури със светлосенки, по класическия маниер. Но когато всичко
това е поставено в атмосфера, която създава усещане за сценичност, за декор,
тогава става едно намигване, сякаш всичко е наужким. То изглежда като истинско, но не е. Нека си дадем сметка, че това е просто една фикция, една игра. Обаче това не е такова усещане за сценичност. Ако се прехвърли директно, ако се
опитаме да направим от моите композиции сценография, няма да се получи. Там
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би трябвало театралното да се търси с други средства. Това е, което като финално усилие ми осмисля целия процес. Именно да придам тази призрачност, относителност, нереалност, сюрреалност на композицията си. Защото ако не успея
да придам прозрачност на сцените, които илюстрирам, може би ще остана на
едно по-първично, по-академично ниво на изображение. Моята задача не е чисто
и просто да изобразя нещо. Вътре и отвън изображението трябва да има нещо
ново. Всеки добър художник го постига по своему. Моят метод е може би именно
тази крачка, която правя отвъд. Чисто технически е доста трудно, защото това
изисква много прецизно изпипване, просто един дълъг процес. Процес, който при
някои колеги е може би много бърз, което не го прави по-лош, но това е именно
въпрос на индивидуалност, на усещане, на чувствителност. Има експресивни натури, по-твърди, категорично виждащи нещата, и такива като мен, на които им е
необходимо да влязат по-дълбоко, за да могат да извадят оттам това, което друг
би постигнал с два замаха на перото, казано най-символично. Но всъщност всичко
това е техника, която няма фактическо значение. Важен е крайният резултат и
кой как го постига. Това е хубавото във всяко изкуство, особено във времената,
в които живеем днес, че всеки един носи своята чувствителност и я изразява по
различен начин. Няма правила как би трябвало да се получи това. И въпреки всичко
има някакви закони, според които едно нещо определяме за добро, друго – за неизкуство. И това е вечното търсене и кръжене около тези общовалидни истини,
които никой няма да открие никога.
Опитваш ли се да внушиш свой собствен прочит на приказките, определен
морал?
Да, ако вземем Пинокио, предполагам, че Карло Колоди е имал един ясно определен
морал, с който да поучи своите читатели, морал, базиран на една много ясна
негова религиозна и изобщо житейска концепция. Аз до голяма степен сигурно
споделям тази негова концепция, но и не съвсем. Така че аз я превеждам на езика
на образите, но не държа да я посоча като единствено вярна и като задължителна да бъде следвана. Мога да обясня конкретно и защо. Аз може би съм вярващ
човек, но едва ли съм така вярно, коректно религиозен, както е бил Карло Колоди.
Израснал съм в една атеистична среда и в обществен, и в семеен план. По-късно,
задавайки си въпросите за битието, за това има ли Бог, съм предпочел да вярвам,
че някакъв голям общ разум, смисъл, съществува отвъд. Но въпреки атеистичния
произход, за който споменах, ние произхождаме от една православна християнска
традиция, която не е заличена, и аз предпочитам да разчитам божественото,
преведено през нашата християнска традиция. Така ми е най-лесно да го виждам.
В този смисъл мога да се определя като християнин, но не съм този, убеденият,
безрезервно повярвалият, който от своя страна така уверено да сочи пътя на
другите. Аз мога да кажа, да, нека да го прочетем пак, нека мислим за тези неща,
но ето в този смисъл не посочвам и никога не ми е било задача да дам някакъв
морал чрез моите неща, чрез моите картини, и смятам, че това никога не е било
задача на големите артисти. Но, разбира се, когато рисувам Пинокио, аз вярвам
в историята на Пинокио и вярвам в Страстите Христови. Когато илюстрирам
Оливър Туист, може би трябва да повярвам в историята на това момче, но тук
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става въпрос за нещо друго. Тук става въпрос за едно човешко страдание, за
една галерия от образи. Което само по себе си, описано от майстора на перото
Дикенс, е един път, по който можеш да се пускаш безкрай и да черпиш, да се докосваш до някакви същности на житието. Но за разлика от Дикенс, притежавал
точния морал, който да предаде на своите съвременници, аз може би не споделям
докрай неговия морал и не бих искал да го натрапвам дотолкова. Може би затова
днес разглеждам Дикенс с един малко по-дистанциран поглед, не с тази страст,
с която се чете през юношеските години. Въпреки всичко неговата дарба да
пресъздава действителността, в която живее, образите, ситуациите, са голямо изкуство сами по себе си и са достатъчни да ме увлекат и да се опитам да
тръгна по този път.
Прави ми впечатление, че когато търсиш божественото в приказките, не се
спираш само на християнските ценности, а и по-назад в античността.
В края на краищата, ние всички сме възпитани в европейската цивилизация, което
е немислимо без древногръцкото наследство и цялата тази прекрасна митология, която са оставили гърците. Най-вероятно още когато е извирала, защото не
може да се каже, че е била съчинявана, е носела това многосмислие, обяснимост и
всеобхватност на живота, не без тези хилядолетия, които са минали след това,
през средновековието, което не е успяло да ги забрави съвсем, и през Ренесанса,
който ги е възродил за нов живот и на тяхна база е наградил изключително много.
Оттам нататък започва едно надграждане и обогатяване, което стига до модерната епоха. То прави от тях неизбродима територия на смисли, значения, морал,
антиморал и всичко, което може да даде не само европейската, но и човешката
цивилизация като култура и значение.
Какво е взело християнството от митологията?
Това е цялото това отношение на древната култура към човека, през човека,
виждането през мащабите на човека. Именно оттам е и втората дума за Ренесанс, а именно Хуманизъм.
Вярваш ли в приказките, смяташ ли, че те са друга реалност, която се случва
в подсъзнанието ни?
Да, можем да вярваме спокойно в приказките. В крайна сметка, ние не можем да
бъдем сигурни, че реалният свят, който ни заобикаля, е единственият. Съществува и научната фантастика, която ни показва, че може би в секундата, която
отминава неусетно, може да се влезе и да се остане цяла вечност. Може би това

127

Тук и сега

не е само научната фантастика. Нека вземем един Бореха, който така си играе с
времето и с пространството. За мен е много стимулиращ автор.
Умееш да играеш с времето и пространството, как го постигаш?
Аз трябва да намеря образен еквивалент за работата си. Правя го може би по различни начини. За пример ще посоча работата си върху двете книги Алиса в страната
на чудесата и Алиса в огледалния свят. Там много исках да намеря някаква композиционна игра, която да отговори адекватно на прекрасната игра на думи, време и
пространство на Луис Карол. Оказа се много трудно. Мислех различни варианти и накрая изходих от едни игри с формата и пространството, които е правил един много
интересен художник – Ешер. Това е холандски художник от ХХ век, чието творчество
е базирано на тези игри с пространството, където едно нещо изглежда така, но е
иначе поставено. Успях на базата на неговите открития да дообогатя, да успея да
свържа в цялост една такава композиция. Цялата история на книгата в картина се
развива едновременно. Разказвам цялата книга в една картина, която фактически
дава едновременност на действието и произволна последователност, отговаряща
на тази игра на време, която съществува в историите на Луис Карол. Пространството е също относително, защото, използвайки тази така наречена цилиндрична перспектива на Ешер, се получава една относителност и взаимозаменяемост на
плоскостите и посоките горе – долу, отпред – отзад, височина. Всичко става взаимозаменяемо и персонажите могат еднакво добре, убедително да ходят по стената,
тавана или по пода на едно пространство. Оттук идва тази пространствена убедителност, която в същото време е невъзможна. Може би именно затова, че в изкуството може да изглежда така убедително, тя е възможна някак си, някога, в едно
измерение. Това е игра, която наистина увлича. Изкуството е преди всичко игра, игра
с безкрайни възможности. Разбира се, това е единият план на тази игра. Оттук идва
трудността да бъдеш верен на изобразяването на всяка една сцена, да можеш да я
свържеш със следващата, по-следващата и така – до края, докато всичко се затвори
в един неразделим кръг без начало и без край или с произволно начало и край, относителности докрай. Нужно е и да придадеш убедителност на персонажите и след това
да ги потопиш в тази сюрреалистична светлина, за която говорихме, да ги сложиш в
пространството, а пространството е въздух, значи да дадеш въздух на картината,
на изображението. Има една история, която ни разказваха в училище навремето. За
Веласкес, при когото една майка отишла с молба да приеме младия є син да учи занаят в ателието му. За да убеди маестрото, тя му казала: “Той ще ви помага, той може
ей така фоновете да ви прави.” А художникът отговорил: “Ако той може фоновете,
значи е по-голям майстор от мене, защото фонът е най-трудното нещо.” Фонът е
най-трудното нещо, защото оттам идва усещането за въздух.
Какво е въздухът за една картина?
За мен е много. Въздушността осмисля композицията ми. По този начин вдъхвам
живот на персонажите си, а и не само това. Може да е и картина без персонажи,
може да е само пейзаж, в който също трябва да има въздух. Може би това е част
от играта, да се усетиш като демиург, който от нищото създава един свят с
хора със свои взаимоотношения.
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Чрез въздуха заживяват самите образи.
Да, тогава имаш чувството, че играта ти се е получила, даваш духа на творението си.
Какво е усещането да завършиш една книга, един цикъл от илюстрации?
Приятно е, изпитваш удовлетворение, защото това е дълъг процес, една изтощителна работа. Защото трябва да я завършиш докрай, трябва да направиш усилие
на волята да изкараш всички рисунки докрай. Това е усилие, което изтощава. Много колеги казват, че илюстрацията е изсмукващо изкуство. Тази игра дава много,
но и се чувстваш много изчерпан. Но, разбира се, човек бързо се презарежда.
Можеш ли да опишеш изкуството си в едно изречение?
Един повик към крачка встрани, към изкуството, към размисъла, към естетиката
и покана за естетическа и мисловна игра.

Алиса
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К

нигата на Мая Плисецкая
Я, Майя Плисецкая... е
една от най-потресаващите изповеди, които човек може
да прочете. Тя е безкомпромисно
свидетелство за живота в СССР,
за униженията, на които са били
подлагани талантливите творци, за честността да разкажеш
това, без да пестиш себе си и
най-близките си хора. Но тя е и
за професионалните терзания,
усилия и стремежи на гениалната
балерина, чиято кариера много
пъти е висяла на косъм, за музиката и балетите є, за общуването
є със света. Нейните близо 500
страници се четат на един дъх.
Предлагаме на читателите две
глави от тази книга. Части от
нея могат да бъдат прочетени и
в книжки 2 и 3 от 2000 г. на списание Факел.

Мая Плисецкая

Рожденият ден на Сталин
Историците ще нарекат тази дата безсмислена.
21 декември 1949 година.
Завеждащите комунисти от всички континенти на планетата се побъркваха от
подло старание как по-величествено да отпразнуват рождения ден на кървавия
тиранин. На ошашавените трудещи се всеки час се внушаваше, че този ден по
значението си е по-висш от Рождество Христово. Нашите братски съветски
народи си блъскаха главите какъв сюрприз да приготвят за благодетеля на човечеството по случай светлия празник. Дори откриха музей на подаръците на вен-
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ценосния вожд. Вестниците публикуваха купища телеграми и писма, адресирани
до “скъпия Йосиф Висарионович”. Всички се “надпреварваха” в подлизурството,
какви думи да измислят, как в изстъпление да се отличат, да близнат сипаничавата, че и мустаката диктаторска мутра. Поетите пишеха оди, композиторите
– песни, майсторите килимари тъчаха килими. А артистите мечтаеха за участие
в правителствения концерт.
Сега така ми се струва. А тогава всичко бледнееше пред факта на участие в
юбилейното световно представление.
Новините идваха на талази. Ту ме бяха видели в августейшия списък, ту името ми
изпаднало, ту отново се появило. Подразбираше се, естествено, че ще е откъсче
от Лебедово. Така беше решил Лебедев. Но стана по-иначе.
За Дон Кихот театърът покани от Тбилиси Вахтанг Чабукиани, танцьор, чиято
слава гърмеше наравно с тази на Уланов, Семьонов. Не може в навечерието на
празника на планетата всички знатни грузинци да не поднесат и своето изкуство на великия комунист патриот.
Строиха целия първи състав, а Уличната танцьорка – второстепенен, но ефектен епизод – няма кой да я изтанцува. Нашата подскачаща солистка Черкасова се
разболяла. Колко пъти ми се е налагало да играя всякакви подскачащи!
За две репетиции засилих “танцьорката”. И зарадвана от успеха на измисления
от мен черен костюм, украсен с червени волани (преди обличаха “танцьорката” в
бяла блуза с мъниста и зелена пола), леко изпълних партията. Успехът – гръмотевичен. Всички ме хвалят. Краката ми бяха леки и подскачах до небето. Публиката
виеше. И така с шампионски скок ще зарадваме Генералисимуса за седемдесетгодишнината.
Шашкин ме повика в гадния си кабинет до канцеларията.
– Падна ти се висока чест. Ще участваш в кремълския концерт на 22 декември.
Това е поръчение от колектива.
(Що за колектив, Създателю?)
– Трябва да изтанцуваш вариацията с подскоци от Дон Кихот.
Репетиции всеки ден в Голямата зала на консерваторията.
Започнаха многочасови бдения. Нито класа, нито закуска, стой цял ден върху продънените кресла в консерваторията. Чакай да те повикат. В партера е пълно със
съсредоточени, внимателни господари – наблюдатели. И комисията, и колегията,
и охраната от НКВД – всички са тук. Сверяват физиономиите на артистите с
“личните” им дела от отдел кадри.
Всеки номер репетират по сто пъти. Репетират поклоните, влизанията и из-
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лизанията, реверансите към бога. Тук пиша бог с малки букви – Сталин не беше
висок.
Дуетът Козловски и Михайлова пее ли, пее. Народна песен. Още малко и ще си
скъсат гласните струни. С пълна сила, не дават да се кръшка. Вера Давидова,
към която от тайна страст гореше кавказкото сърце на пълководеца на народите (Москва беше пълна със слухове), повтаряше и повтаряше кадифената си ария.
Непрекъснато разместваха ариите, мъчеха се да стане все по-хубаво и по-хубаво...
Знаменитата Валерия Барсова, колоратура от същата порода, тежка, приземена,
зиморничаво се завива в оренбургския си шал. Гласът є е уморен, пресипнал. Залата
на консерваторията не е от най-топлите в Москва. Измъчва се и Лепешинская. Правителственият концерт не може да мине без нея. Сталин є симпатизирал, наричал
я “водно конче” (пак според слуховете). Освен това организаторите на концерта
не забравяха, че отвратителният мъж на балерината е съратник на човекоядеца
Берия. Генералите от НКВД непрекъснато се страхуваха.
С мен отново нищо не е наред. Вариацията с подскоците е нищо работа, някакви
си четиридесет секунди. Юбилярят и гостите му няма да успеят да разгледат
младото дарование, да се полюбуват на техниката на подскоците. За утре ми е
заповядано да повторя два пъти солото. Скачам втори път, този път с другия
крак. Пак не е добре. Музиката е същата латерна.
На следващия ден просто седя. Не ме викат да танцувам. Прилича на изхвърляне
от концерта.
Лавровски предлага на комисията “художествено” решение. Пианистът ще изсвири вариацията с подскоците на Лауренция, аз два пъти ще изскачам Дон Кихот.
Ерудитите се съгласяват. С усилие ще вържа конците: сама танцувам, сама съм
си балетмайстор. Но сцената на консерваторията е просторна, широка, скачам
с пълна сила. Старая се. Не бива да излетя от концерта. Ще ме смачкат, ще ме
подиграят: не успя. Ще изглежда, че съвестта ми не е чиста...
Комисията колегия е доволна. Викат ме, питат ме – няма ли да е по-добре, ако се
облека в червена пачка. Та нали този велик за човечеството ден е червен. Ясно,
съгласявам се. Предложете ми да танцувам с маскировъчна пелерина, ще се подчиня. Нямам обратен ход. Ще ме подиграят, ще ме стъпчат.
А какъв цвят ще бъде шапката, другарко Плисецкая, в тон ли ще е? А прическата?
От всичко се интересуват гадовете. Бдят.
Подготвяха юбилея за деня след календарната дата.
Сега всичко по реда си. С дреболиите, с детайлите, със страховете.
Определиха началото на концерта за 6 вечерта (може да е било за 7, не помня).
А в театъра да бъдеш в дванайсет. Това вече е точно. Да се гримираш трябва в
театъра. Да не носиш нищо излишно със себе си. По-добре е тук да се облекат
и костюмите. Замолихме се, ще се вледеним, няма да се настроим. Навън е де-
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кември. Студ. Оперните са с фракове, с рокли, с поли. А шест часа преди излизане
с пачка и с голи рамене не се чувстваш много уютно. Разрешават. Тунеядците,
дето ни конвоират, са цяла рота. На лицата им дълбокомислие, преданост, старание.
Дадоха тон, гримирахме се. Нарисувахме очите. Сресахме се. Закачих с карфица
червена роза на шапката. Стражата внимателно проучи с очи цветенцето. Наистина ли е хартиено.
След това дълго седим в ложата на дирекцията. Тържествено мълчим. Съревноваваме се в изобразяването на искрен душевен трепет по лицата си. Всички сме
свръхпатриоти, но кой е най-големият...
Освен артистите от Болшой и пианиста Гилелс тук са и солистите от ансамбъла на Мойсеев и няколко участващи от републиките. Необходимо е да се покаже в
целия си блясък нерушимата дружба между братските народи. Помня азърбайджанеца Бюл-Бюл, Тамара Ханум от Узбекистан.
Безшумно се появява организаторът. Колите са запалени. Бавно като гъски се движим към първия вход. Настаняваме се. Преброяват ни. Всички са по местата си.
Тръгваме.
При портала на Кремъл – дълга проверка. Разговоря се шепнешком. Внимателно, без
да бързат, разглеждат съдържанието на чантите. Внимателно преобръщат трикото, пантофките с панделки, обувалката. Нотите на акомпаниращия – от кора до
кара. Всичко е наред. Нищо подозрително. Можем да се движим по-нататък.
На входа за артистите процедурата се повтаря с двойно старание. Пропускът
се сравнява със списъка, списъкът – с ръководителя (всяка кола си има свой), ръководителят – с пропуска, личният ти пропуск (със загадъчни цифри и печат) – с
театралния документ. Ясно е, че той е у теб. Дълго сверяване на чертите на
лицето от снимката с тези на оригинала. Отново преглеждане на щемпела “22
декември 1949 г., Кремъл”.
Минете.
Минаваме.
Разпределят ни по тесни гримьорни. На вратите им са имената ни. Отново дълга проверка. Навярно ви е скучно да четете това. Но времето до излизането на
сцената се точеше безкрайно.
Шепнем си с Лепешинская. Има ли тук тоалетна? Има, до вратата. Отивам.
Стражите в коридора трепнаха. Това пък какво е? Виновно, като сянка, влизам в
тоалетната. Няма никого. Простор, свобода. Дали няма някой невидим?…
По ред, опирайки се на масата, се топлим в малката стаичка. Не можем да се
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разминем. Готови сме. Чакаме да ни повикат.
Да огледа всички гримьорни със собствените си очи, обикаля с школувана стойка
стройният адютант генерал Власик – началник на личната охрана на Сталин.
Не поздравява, само жестоко, втренчено се вглежда чак до далака ти така, че
кожата ти настръхва.
Започва концертът.
Тържеството е в Георгиевската зала на Кремъл. Артистите подред се гмуркат
в отваряната от двама светлокоси гренадири тежка желязна врата. А по коридорите болезнено светят прожектори, втренчени като очи. Много очи.
Кутията с колофон е също под охрана. Стои специален страж. Натривам си пантофките. Правя няколко движения. Изплашиха се до смърт. Не им е до танц. Концерта води Балакшеев. Като ехо чувам името си. Ирина Михайловна Головина, за
чина и длъжността є мога само да предполагам, панически шепне: “Постарайте
се, Маечка, с всички сили...” Вратата се отваря. Хвърлям се.
Ослепителна светлина.
Всичко е в злато.
На първия ред с гръб към сцената, зад дълга празнична маса, пообърнато към мен
е размитото от страха ми и ярката светлина мустакато лице на императора.
До него е Мао. Заставам в позиция, звучи роял. Е, Господи, понеси ме!
Първи подскок. Катастрофа. Паркетът е лъснат до блясък с восък. Само да не
падна, да не се подхлъзна. Това е единственото, за което мисля.
Как съм танцувала, добре ли, зле ли, не помня. Задържах се, не рухнах. Чувам глухи
аплодисменти. Сталин се наклонил към Мао Цзедун и нещо му казва. Между тях
като откопирано с индиго изплува лицето на безименния преводач. За какво говорят разпореждащите се със съдбите? Покланям се, напрегнато се усмихвам
и както беше заповядано, не се задържам, гмуркам се в отварящата се златна
врата. Хващам се да мисля, че при реверанса сведох очи към пода. След години
ще си призная, че за мен беше просто страшно да срещна очите на Сталин. Интуитивно.
Никой не реагира. Всички са заети със следващия номер. Обезсилена, бавно се
влача към своята стаичка. Дълго, неподвижно стоя пред огледалото. Изтощеното лице не е моето. Махам червената роза. Уморена съм до смърт. Ще си отдъх
на, после ще се преоблека...
В сутрешните вестници има кратко съобщение на ТАСС за празничния концерт
в Кремъл. И моята фамилия е там. Това е победа. Сега вече мога и да се поборя
за бъдещето си. Докато погледнеш, и могат да разрешат да се изтанцува нещо
ново...
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“Искам справедливост”
Върху титулите на четирите балета на Родион Шчедрин стои моето име:
Конче Вихрогонче – Мая Плисецкая.
Ана Каренина – Мая Плисецкая, неизменно.
Чайка – Мая Плисецкая, винаги.
Дамата с кученцето – Мая Плисецкая, вечно...
Противоречивата престореност не може да ме спре да кажа какво мисля за музиката на мъжа си, какво усещам, какво чувствам.
Шчедрин винаги е бил в сянката на прожекторите на шумния ми успех. Но за моя
радост никога не е страдал от това. Иначе не бихме живели безоблачно толкова
дълги години заедно. Това е и заради щастливата природа на независтливия му
характер и благодарение на спокойната убеденост в силата на великите му изначални творчески възможности.
И още – заради постоянното потъване в музиката.
Елена Михайловна Илюшченко ме попита, когато току-що се бях омъжила за Шчедрин: “Как можеш да легнеш с човек, в чиято глава има само музика?” Може, Елена
Михайловна, може, и съвсем не е лошо!..
Но всъщност съвсем не е просто, когато двама творци живеят дупе до дупе. На
някого ще се наложи ден след ден да отстъпва пред другия. Ако го правиш постоянно, с усилия, стиснал зъби, в края на краищата мнимото равновесие непременно
ще се наруши и... край на съюза.
А какво е значението на музиката за моите балети?
Еснафите сплетничат: мъжът е “балетен композитор”, съчинява балети под диктовката на своята смахната примадона, “прави є кариерата”. А в действителност всичко беше точно обратното. Имаше, няма да се уплаша да го кажа, може
би саможертва. Шчедрин е професионалист от най-висока класа. Можеше превъзходно да напише и балет, и опера, и каквото щете. И пишеше балетите, за да
ми помага. За да ме измъкне от затрудненията на възрастта: новият репертоар
задължително ще повдигне изкуството ти на по-висока степен, само новият репертоар може да те запази от театралните коварства, от самоцитиране, от
стъпкване, от потъване в инертност, от бездействие... Разбира се, всяка нова
свръхзадача го увличаше, препятствията го запалваха. Но в това имаше и неизказана грижа за мен, съчувствие, съпреживяване, тревога. А, може би, по-простичко
казано, любов? Пиша тези редове и ме затопля нежност.
Книгата ми няма да бъде пълна, ако отмина всичко това с мълчание.
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В музикалния свят много добре знаят името на Шчедрин. Само дето ми е обидно,
че знаят името му по-добре от неговата музика. Родион Шчедрин? Да, разбира се,
Кармен-сюита, Кармен-балет. Вариациите по Бизе.
Действително Кармен-сюита го прослави. Виртуозна пиеса! Но ако Шчедрин можеше да се отнесе така с познатите на всички мотиви, нима не им е интересно
на господа диригентите да прелистят и другите му, собствени творби? В тях
ще намерите забележителни неща! Кармен-сюита е само капка от това, което е
направено от Шчедрин...
Това, че балетът Дамата с кученцето премина покрай вниманието на хореографите, ме кара да се задъхвам от яд... Автентична балетна тема. Магията на
Чехов. Прекрасният образ на героинята. Компактност: едно действие. Продължителност: четиридесет и пет минути. Състав на оркестъра: най-минимален.
Само струнни и още три-четири инструмента. И главното – пронизителната,
проникваща чак до сърцето музика. Свежа, сочна като зряла ябълка. Защо, да го
вземат дяволите? Как да ви събудя, спящи красавици?
В своите постановки къде ли не съм танцувала този балет. Той намираше мълниеносен отзвук в зрителната зала. Все някога, мадам. Но защо не сега?
Бях на премиерата на Старата руска циркова музика от Шчедрин в Чикаго. Знаменитият Чикагски оркестър буквално се къпеше в изисканите лакомства на
партитурата. Всеки уважаващ себе си оркестър трябва да изсвири тази пиеса!
Отново спят хората...
Премиерата на Четвъртия концерт за пиано в залата на Център “Кенеди” с Николай Петров и Слава Ростропович. Признание. Похвали от всички страни. Прекрасна критика. И какво от това?
Литургията за хор Запечатаният ангел. Каква чиста, кристална музика! А какъв
балет може да се направи по Ангела (не ме корете, че дърпам все към балета, но
нали съм...).
Разбира се, Шчедрин има и произведения, които трудно възприемам. Опитвам се
да не бъда превзета. Например Музикални приношения за орган с духови. Беше ми
много трудно да изслушам произведението докрай. А то продължава повече от
два часа. Само съпружеското покорство ме удържаше върху стола в концертната
зала до последната точка на финала. Страстно ми се искаше да хукна след беглеца, който напусна аудиторията с протестиращо скърцане по пода. Започнах да
чувствам, че се доближавам до вкуса на нашето куче Бати, което зави непоносимо в момента на първите тактове на телевизионния запис на това съчинение.
Пиша тази глава скрита, в пълна тайна от Шчедрин. Зная, че ще се сърди, ще
ме кандърдисва да я зачеркна, да я махна от книгата. Но няма да го послушам. За
нищо на света няма да го послушам. Толкова отчаяно ми се иска справедливостта
да бъде възстановена.
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А справедливостта би била и в това, ако съдеха за музиката на Шчедрин само
според музиката на Шчедрин. Ако салиерстващите му колеги не прикачаха към
името му черните си завистливи шлейфове.
(Между другото, не вярвам, че в действителност Салиери е отровил Моцарт.
Стареца са насъскали неговите лични салиерчета. Всичко е от завист, всичко е
от подлост, всичко е от човешката същност. Но Пушкин така точно е показал
механизма на завистта на твореца към твореца, че не е по силите на нито един
адвокат в света да заличи злодейската репутация на автентичния Салиери.)
А на Шчедрин яко му завиждаха. Завиждаха му, защото имаше за какво. Добре му
завиждаха!
Блестящ, надарен от Бога и музите на музиката човек, неотразимо чаровен, излъчващ магнетизъм около себе си. Човек с изключителна щедрост, точно съвпадаща със смисъла на фамилията му. Как може да не привлече вниманието към
себе си? Дори в Съюза на композиторите приели двайсетгодишния студент от
консерваторията Шчедрин за честните му очи, без да подава молба, без формалните процедури, без заявление.
Той не се катереше към върха по стълбата на признанието. То само вървеше към
него... Как опростяват проживения ни живот “експертите по Русия”: черно-бялочерно-бяло... Не, господа, действителният живот е къде-къде по-сложен...
В началото на шейсетте години, с последната вълна на хрушчовското “затопляне”, Дмитрий Шостакович основа Съюза на композиторите в Русия като алтернативна организация на Съюза на композиторите на СССР. И стана неин първи
председател. Той няколко пъти говори с Родион да приеме от ръцете му щафетата на това добро дело. Между другото, Шостакович и Родион яко ги натискаха
по високите кабинети на ЦК. Знаменитият класик и обещаващият надежди млад
музикант. Ласкаво, но с мъртва хватка, ту мазно с курабийка, ту действайки със
заплахи, ги кандърдисваха да влязат в комунистическата партия. Натискът продължи дълго и в края на краищата Дмитрий Шостакович отстъпи и подаде заявление. А Шчедрин устоя и остана такъв, какъвто си беше – безпартиен. Мислите
ли, че това беше лесно?
Мога напълно да разбера Шостакович! Колко мъки му се е наложило да изтърпи от
съветската власт. В съвсем не толкова далечното минало, когато Сталин е устройвал всенародни назидателни боеве с пръчки, някакви си три-четири крачки са
отделяли жертвата от физическото унищожение. Шостакович се е страхувал за
децата си, за творбите си. Нима напълно може да изчезне чувството за страх?…
И други прекрасни музиканти от поколението на Шостакович също не са избегнали тази участ. Ойстрах, Хачатурян, Гилелс, Флиер, Коган също бяха членове на
партията. Нашето поколение понякога се решаваше на смели постъпки. Бацилът
на страха вече не беше толкова всеобемно могъщ. Но... много “понякога”.
През 1973 година в Колонната зала в Москва след двучасови уговорки склоняват
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Шчедрин да не оттегля кандидатурата си от гласуването. Само два гласа от
неколкостотин са против него. Останалите са – за. И Родион стана председател на Съюза на композиторите в Русия. Сега той е “в креслото на Шостакович”.
Офисът на композиторите на Русия беше три етажа под московския апартамент
на Шостакович, в същата сграда, в същия вход. На Д. Д. това му беше удобно.
Вече трудно ходеше...
Знам главния мотив за мъчителното съгласие на Шчедрин.
Това бях аз.
В театъра ми ставаше все по-трудно. Трябваше да се боря за място под театралното слънце. А какви козове имах за тази борба? Широка крачка, гъвкавост
и т. н.? Или артистичност? Или мания към балета? Или че съм харесвана от
публиката?
Почетният пост в Съюза на композиторите ми беше нужен, за да престанат да
си бършат краката в мен, да престанат да ми мачкат душата. Толкова ли е трудно да се разбере? Ако компромисът в живота е заради 100-доларова банкнота, е
едно. А ако е заради творчеството, заради близкия човек? Има разлика.
“Шейсетгодишниците” в Русия (а Шчедрин беше един от тях) бяха за истинността на творчеството, за истинността на лъкатушенето в човешкия живот. Евтушенко, Вознесенски... И всеки крачеше към целта по своя си пътека. Компромисът съпътстваше съдбата им. Системата беше жестока. Трябваше да оживееш,
да не дадеш възможност да ти запушат устата, да “заобиколиш” – този глагол
много се употребяваше от “шейсетгодишниците” – и все пак да останеш почтен
човек. “Шейсетгодишниците” наивно се мъчеха и да променят света, да разрушат системата, да разбудят хората, да призоват съвестта им. От днешна глед-
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на точка виждаме колко са били наивни. Донкихотовци на шейсетте години!..
За годините на своето председателство Шчедрин успя да направи много за хората. Наистина много. Но кой е способен да помни доброто? Малцина. Щастие е,
че все още има благодарни хора. Не са се продънили в земята като динозаврите и
мамутите. А днес именно тези, на които най-много е помагал, за които е тропал,
застъпвал се е, без да им мигне окото, казват: Шчедрин ли? Бюрократ.
Добър бюрократ, когато апартаментът ни беше купен с наши собствени пари.
А “преследваните композитори” получаваха безплатни жилища и други блага от
Съюза на композиторите. Проклинаният сега Съюз на композиторите. Ето ви
истината.
Шчедрин винаги е имал позиция.
Той се осмели през шейсет и осма година да не подпише писмото в поддръжка
на нахлуването на съветските войски в Чехословакия. Радио Гласът на Америка съобщи името му заедно с имената на другите отказали писатели смелчаци
Твардовски и Симонов...
Шчедрин от първия ден беше член на Московска трибуна и на междурегионалните
депутатски групи. На този мъничък кръг от смели хора, чиито водачи бяха академик Сахаров и Елцин. Това беше политическата позиция на Шчедрин, неговите
политически убеждения, лицето му. Шчедрин беше в числото на открито съпротивляващите се срещу режима. Ето ви истината. Добър бюрократ!
А какво правеха тогава “преследваните композитори”? Посещаваха ли бунтарските трибуни? Черпеха чуждестранните журналисти с блини и хайвер и вместо
с такси пътуваха със собствени автомобили из прекрасното Подмосковие. Коломенск, Архангелск, Загорск... И шепнеха, шепнеха, че са преследвани, че не са
признати, не са забелязани, не са почетени...
Сега, между нас казано, някак изненадващо се оказа, че половината хора в държавата са били дисиденти. А тези, които на дежурния въпрос на интервюиращия
“Коя е вашата настолна книга?”, отговаряха – “Съчиненията на Ленин”, сега повтарят в унисон: “Билията”, “Библията”... О, хамелеони!.. Но едва сега. Модерно е,
докато силата е на тази страна. Това е така, между другото... Наблюдение.
Има няколко простички, весели приказки, написани от гениални творци за назидание на човечеството. Те са много по-дълбоки и мъдри от томовете на философите. Приказка за златната рибка от Пушкин. Новите дрехи на царя от Андерсен.
Чудна прилика с новите дрехи се случва и в момента. Но в музикалния свят. Или
така ми се струва?
Не ми е работа да съдя коя музика е по-добра. Синята или виолетовата. Евнухската или екстатичната. За всички има място под слънцето. И за пишещите, и за
слушащите. Но доказвай правотата си в открит бой, чрез музиката си. А не нашепвай така, между другото, както се случва, че “Шчедрин е бил съветски начал-
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ник”. Защото недобросъвестните или доверчивите хора с политизирани мозъци
могат да тиражират тази клевета. Съдете по музиката, нежелаещи да мислите
самостоятелно хора, само по музиката. Не по етикетите на засегнатите (ако
се занимават с това) колеги, завистници, тънки ценители на гениалната Ария на
клеветата от Росини. Не хвърлят камък по дърво без ябълки...
Тук е и “преследваният режисьор” Юрий Любимов, приятел с комунистическите
главатари, член на партията, служещ със старание на НКВД, получил почетни
комунистически звания за любимия на Сталин филм Кубански казаци, където се
правеше на палячо в главната роля... Но сега раздаващ наляво-надясно с всички
сили удари по главата. Точно той казва, че е единственият съзнателен борец за
майчицата истина. Всички други са “блюдолизци”...

***
Шчедрин има едно оригинално симфонично произведение. Казва се Автопортрет.
Посветил го е на себе си (така е отбелязано на първата страница). Годината на
написването му е 1984. Преди перестройката! Преди началото на пробуждането
от седемдесетгодишния летаргичен сън. Чак сега всички станаха смели и независими... Иска ми се да чуете тази партитура. Защото това е изповед. Музикална изповед. И ако не сте глухи, сами ще отсъдите кой е Шчедрин, за какво се е
борел тогава, какво е ненавиждал. Толкова е просто – чуйте я!…
Тъжно ми е, че някой днес преднамерено е смесил истината с лъжата. Че в някои
глави акцентите на истината се изместиха. След едно-две поколения, в това не
може да има съмнение, всичко ще си дойде на мястото, кому колкото Бог е дал.
Според таланта, а не според политиката.

Я, Майя Плисецкая..., Издатеьлская группа АСТ, Новости, Москва, 2005.
Подбор и превод от руски Веселина Гюлева
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Мая Плисецкая
или “добрите винаги са
изключение, подарък от Небето”
На 20 ноември 2006 г. живата легенда на руския балет Мая Плисецкая навърши
осемдесет и една години. Безчет са суперлативите за нейното изкуство. Измежду поклонниците на нейния талант са най-известните личности на ХХ век,
самата тя е едно от лицата на столетието. Вдъхновила е шедьоври в поезията,
музиката, живописта, модата и творци като Вознесенски, Шчедрин, Марк Шагал,
Пиер Карден. За нея са поставяли хореографи като Ролан Пети, Бежар, Алберто
Алонсо, а от момента, в който я е видял, Робърт Кенеди (с когото е астрален
близнак) не пропуска нито един неин рожден ден, без да є изпрати скъпоценен
подарък. Самото име Мая Плисецкая многократно е надхвърлило границите на
класическия балет и се е превърнало в синоним на изначалния танц. Нейното изкуство никога не се е изчерпвало с майсторското виртуозно изпълнение на комбинации от движения. Всяко едно нейно движение поражда безчет асоциации, картини, звуци. За една от емблемите на нейния изпълнителски почерк, "Умиращият
лебед", се казва, че танцът є изглежда парадоксален – той рисува не само лебеда,
но и пейзажа, а движенията на ръцете изобразяват и крилете, и струящите води,
и плясъка на вълните, и предсмъртния трепет; самотната осветена на сцената
фигура носи и пресъздава романтичната живописна атмосфера на танца. И наистина, при цялата уникалност на вродената є дарба като че ли най-фрапираща е
крайната емоционална наситеност на всяко едно движение, способността му да
поражда безброй потоци на съзнанието. В изкуството е почти невъзможно да се
постави частицата “най”, но за Плисецкая тя би изглеждала съвсем естествена.
Къде е тайната на непресъхващото є обаяние? Безброй страници са посветени
на анализа на нейния талант – въпреки различните и често противоречащи си
тълкувания единодушно се отбелязва, че дори и да не е академически издържан,
нейният танц е съвършен. За балерини като Надя Павлова и Силви Гилем се казва,
че са преобразили класическия балет, като са наложили свръхданните като стандарт. Малцина от днешните ценители знаят, че първият революционен прелом в
стила на женското танцуване е направен именно от Плисецкая. Високо повдигнатият крак, разсичащият въздуха скок, стремителните въртения, гъвкавият корпус, удивителните ръце се налагат като пример за подражание, а впоследствие и
като стандарт именно от Плисецкая. Търсенето на свой прочит, намирането на
неизползвани пластически решения, експериментаторският дух са също важна
част от облика на тази изключителна балерина. Но може би най-впечатляващ
измежду всичките качества, с които природата щедро е надарила тази жена,
е нейният характер – непокорен, независим, дързък и толкова силен, че не се е
сломил пред нито едно от предизвикателствата и препятствията, с които е бил
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изпълнен животът є.
Родена в семейство с богати театрални традиции, сред близките є са знаменитият танцьор и педагог Асаф Месерер и прочутата с виртуозността си балерина Суламит Месерер, за малката Мая постъпването в балетно училище е напълно
естествено. При все това преди кандидатстването въобще не се е занимавала,
нито пък е проявявала някакви специални интереси, освен че е била необикновено
живо и пъргаво дете, чиято втора природа е движението. “Не се спирах нито за
минута” – спомня си по-късно балерината. Малката Мая не е впечатлила с нещо
особено комисията до момента, в който един от членовете є не я е накарал да
направи поклон. Бъдещата прима се поклонила с такова достойнство, с такава
горда грация, че всички от строгата комисия единодушно решили да я приемат,
защото така царствено може да се покланя само родената балерина. И до денднешен Мая Плисецкая е категорична, че колкото и да се е развил балетът, едно
дете не трябва предварително да се занимава и изкуствено да развива данните си. “Може и да съм старомодна, но предпочитам подбора на природата пред
усърдието и старателността.” Известен е триумфалният път на световноизвестната прима, но като се вгледа човек в нейното израстване през училищните
години, настръхва от ужасите, с които се е сблъскала като дете. През 1937 г. бащата е арестуван и безследно изчезва. Година преди това е в немилост, изключен
от партията, оставен без работа и доведен почти до лудост. Ненадейно, след
с месеци проточилия се “трилър”, семейството получава покана за кремълската
трибуна по случай първомайската манифестация. Мая тържествува и се чуди коя
рокля да си облече... “На разсъмване, броени часове преди първомайския празник,
стълбата заскърца под чугунената тежест на внезапни стъпки. Идваха за баща
ми. Тези арести на разсъмване са многократно описвани в литературата, изиграни във филмите, на театралната сцена. Но да се изживее наистина това, повярвайте, е много страшно.” Чак през 1989 г. Плисецкая научава, че баща є е убит на
7 януари 1938 г. Това е само началото на кошмара, през който трябва да премине
детството на балерината. На следващата година изчезва майката Рахил. Лелята Суламит Месерер (също много известна балерина и солистка на Болшой)
трябва да впрегне цялата еврейска комбинативност, женски чар и влиятелни
познанства, за да прехвърли току-що родилата Рахил от ГУЛАГ в Казахстан и да
спаси дванайсетгодишната Мая от сиропиталище за “деца на народни врагове”.
В лятото на 1939 г. Мая пропътува с влак сама разстоянието от Москва до казахстанския град Чимкент, за да се види с майка си. Започва Втората световна
война, балетното училище е евакуирано. По погрешна информация Плисецкая се
оказва в Свердловск вместо в Куйбишев. Година и половина е на ръба на оцеляването, времето є минава в редене по опашки за прехрана и най-вече – никакъв
балет. Изпитвайки панически ужас, че още малко и престоят є ще бъде фатален
за нейното бъдеще, тя се решава на отчаяния ход да се върне в Москва, като за
целта трябва да мине през фронтовата линия сама, без документи, без разрешително. Върнала се веднъж в балетната зала, Мая се нахвърля на работата си с
ожесточение и през 1943 г. завършва училището с отличие. “Войната продължава
– пише в спомените си тя, – но сега пред мен е моята собствена война. За място
в живота.” След преживяното в детството, след преодолените неволи, стъпила
на прославената сцена на Болшой, няма ни земна, ни небесна сила, която да я от-
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клони от триумфалния є път. Сред въпросите, които поражда изкуството на Мая
Плисецкая, следва да се зададе и този: колко талантлив трябва да е човек, за да
устои на всичко това и да не се срине.
Един от ранните филми за Плисецкая, Балерина, свършва, като представя творческите є превъплъщения в поклони: в традиционните реверанси на екрана се появяват всичките є героини – гордата Мехмене Бану, веселата Китри, пламенната
Зарема, нежната Одета, коварната Одилия, царствената Аврора, темпераментната Лауренсия. Всички те се привеждат в грациозни поклони, възкресявайки в
паметта множество артистични проявления на прославената прима. Тази вълшебна поредица напомня за празника, в който изключителната актриса превръща
всеки свой спектакъл.
Плисецкая никога не е танцувала в кордебалета, тя веднага излиза на сцената
като солистка. Още с първите си солови изяви името є набира лавинообразна
популярност. В балета Дон Кихот, който в бъдеще ще се превърне в едно от
най-ярките є завоевания, тя преминава през всички солови роли. В известната
вариация в четвърто действие преди изпълнението на примата тя имала такъв
огромен успех, че след нея било трудно да се овладее вниманието на зрителите.
За изпълнението є на ролята на Уличната танцьорка от първо действие забележителният балетен диригент Юрий Файер казва, че по-добра от Плисецкая не е
виждал. След една година идва и първата централна роля на Раймонда от едноименния балет, след което е повече от ясно, че Плисецкая е сред водещите балерини на Болшой. Следващата роля на Одета–Одилия се оказва не просто решаваща,
а емблематична за творческия облик на Плисецкая. В далечната 1947 г. двадесет
и две годишната прима създава образ, който променя коренно всички предишни
интерпретации и се налага като образец. Днес малцина си дават сметка, че
вълнообразните, до невъзможност пластични, все по-забързващи се движения на
ръцете, създаващи асоциацията на плуващ лебед, характерните лебедови пози са
изобретение именно на Плисецкая. След появата на Плисецкая чудото на превръщането на девойката в лебед се извършва пред очите на зрителите с пластически средства. Тази роля балерината изиграва над 800 пъти в продължение на
тридесет години, с нея триумфира в десетки градове по всички краища на земното кълбо. С горчива ирония примата споделя: “Кой ли важен гостенин не гощаваха
с моето Лебедово езеро." Въпреки нарастващата слава, въпреки многобройните
роли и успехи името на Мая Плисецкая до 1959 г. е извън списъците за гастроли.
Бунтарският є характер, откритият є темперамент, гордото съзнание за собствения талант и не на последно място, многото роднини в черните списъци на КГБ,
спират за дълго полета към световните сцени. На често задавания въпрос защо
не е останала зад граница, с типичната си чистосърдечност и откровеност Плисецкая отговаря: “Заради мъжа ми, композитора Родион Шчедрин, заради това, че
не мога да лъжа, и заради сцената на Болшой, от която не бих се лишила.” Въпреки
утвърдената слава на класическа балерина тя е личността, която с неизтощима
енергия прокарва пътя на първите модерни творби в закостенелия съветски репертоар. Известно е с каква всеотдайност се е борила за ролята на своя живот
– Кармен. Балетът е поставен специално за нея от кубинския хореограф Алберто
Алонсо, а Родион Шчедрин оркестрира операта на Бизе. Мая Плисецкая е първата
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руска балерина, за която световноизвестни хореографи като Ролан Пети и Морис
Бежар поставят – и двамата са запленени от нейния огромен талант. “Когато
за първи път видях в Париж Мая Плисецкая в Лебедово езеро, тя прониза сърцето
ми – спомня си Ролан Пети. – Това беше любов от пръв поглед и аз съм є верен и
досега.” Бежар казва, че характерът на нейния танц е едновременно класически
и съвременен и че Плисецкая въплъщава в себе си тази хореографска дълбочина,
която той самият винаги търси в творчеството си. Когато Плисецкая вижда за
пръв път Болеро на Бежар през 1974 г., си казва, че този танц трябва да стане
неин. Световноизвестната прима е толкова впечатлена, че е съгласна да приеме
факта, че хореографията не е правена за нея. Така тя пише лично на Бежар, че направо се е разболяла по неговата творба и повече от всичко иска да я изтанцува.
След една година получава предложение от знаменития хореограф за съвместна
работа, на което отговаря: “Съгласна, съгласна, съгласна, съгласна.” Плисецкая
се озовава в Брюксел, където за една седмица трябва да разучи порядъка. Времето е малко, а хореографският език – съвършено непознат. Тя е в паника: “Даже
натренираните Бежарови танцьори се объркват, а какво да кажа аз след всички
лебедови езера и спящи красавици. Сън не ме хващаше, повтарях си, че съм идиот,
и бях готова да се откажа.” Бежар предлага изход от ситуацията – да застане
зад зрителските места и с помощта на джобно фенерче да подсказва смяната на
фигурите: рак, слънце, риба, котка, ориента, самба…С такъв суфльор страховете
на балерината изчезват. Танцуваща, вторачена в подсказващия Бежар, погледът
на Плисецкая придобива особена магнетичност, която придава на пластиката
ритуален молитвен характер. Публиката пощурява по това изпълнение, без да
осъзнава причините за този магнетизъм.
Днес Мая Плисецкая е балерината с най-дълъг и най-успешен път, балерина – приживе прекрачила в легендата. Но животът є е пъстър и конфликтен като на
героиня от роман. Зад хилядите почитатели, цветя, оглушителни аплодисменти
стоят всички възможни подсечки, които държавната тоталитарна машина и театралната злоба могат да създадат. Зад всяко творческо постижение стои ежедневна борба и необятен по мащабите си талант. “Какво понесох за преживения
живот, каква философия? Най-простата. Проста като капка вода, като глътка
въздух. Хората не се делят на класи, раси и политически системи. Хората се делят на добри и лоши. Само това. Кръвожадни революционери, въодушевено кълнящи се, че на смяна на лошите хора най-накрая идват добрите – които на свой ред
убивали, крали. Във всички векове лошите са били повече, много повече. Добрите
винаги са изключение, подарък от Небето.” В тези думи на Мая Плисецкая се крие
и същността на нейната личност и творчество, а именно – подарък от Небето.
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Светослав Божилов
– роден през 1965 г.
в София. Завършил е
Физически факултет
на СУ "Св. Климент
Охридски". Финансист.

Кратка закъсняла рецензия
(Романът Тройният портрет на
Мария Магдалина от Стефан Бочев)

Какво можем да кажем за християнската философия на Стефан Бочев, преди да
чуем какво казва самият той?
Като син и внук на силно и чисто вярващи протестанти, Бочев е определено
прагматичен християнин, търсещ конкретните, практични измерения на вярата
на ежедневно ниво, тук и сега. Това определено не е обичайно в страна като България, където християнският дух е плитък, често изпразнен от съдържателност.
Християнската традиция тук е повече политическа, отколкото духовна. Повече
обредна, понякога езически-обредна, отколкото истински религиозно-християнска. Повече обредно-откупваща от грехове, отколкото личностнообразуваща,
духовно дълбока. И накрая – повече пасивно-съзерцателна, отколкото действеноангажирана.
Не е новост това, че единици са в нашата история личностите, раздаващи с мощ
и свободно своето разбиране на вярата, като действие, като пример. Личности,
оставили отпечатък върху духовната история с позициите и действията си.
Всъщност, струва ни се, че България няма своя истинска духовна история. Малки
духовни островчета, отделни личности или кръгове, но не един Елит, предаващ
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си от поколение на поколение Духовен смисъл и стойностност на една Духовна
аристокрация.
Липсва не само Духовен елит и дебат по въпросите на деня, но стряскащото е,
че днес, когато животът в България се нормализира, не наблюдаваме процес на
раждане на такъв Елит. Дори може би ще е вярно да кажем, че преди 100 години е
съществувал в по-голяма степен, отколкото днес.
Стефан Бочев е истинско изключение в тази пустиня.
Както се е случвало с други личности в историята, поради липса на среда, в която да се води духовен живот, Бочев води този живот с персонажите си върху
страниците на своите произведения. Това е и тъжно, и едновременно закаляващо
способностите и самия Дух.
Най-известният негов текст – Белене. Сказание за концлагерна България е изключително автобиографично описание на социалистическия концлагер, превърнато в нещо много повече – в народопсихологическо изследване, напълно сравнимо
с изследванията на Иван Хаджийски.
Безспорно най-значимото произведение на Стефан Бочев. Сложният жанр на Белене...
обаче изисква по-значима словесна територия от една статия, за да бъде разглеждано и анализирано. Затова тук се спираме на едно много по-лично, но изключително
проникновено негово произведение – романа Тройният портрет на Мария Магдалина.
Краткият текст представлява един дълбок поглед към смисъла на живота и любовта. Сюжетът на романа е положен върху една “заводска” любов от 60-те г. на миналия век. Действието се развива в каучуков завод близо до София.
Битовият реализъм на романа е съзнателно ползван за “приземяване” на великия
смисъл на Вярата, на Християнската вяра, до която Бочев се докосва.
В никакъв смисъл романът не е апология на някакво конфесионално чисто християнство. Разглежда се един-единствен казус – Човешкото измерение на Иисус
Христос и на Любовта, като символ на Човешкото духовно величие.
Тезата, която Бочев защитава, е силно полемична и дръзка от канонично-християнска гледна точка. Иисус – много повече Човек, отколкото Бог...
Но почакайте и ще видите, че зад това се крие 100 пъти по-голямо предизвикателство срещу атеизма и неверието!
В Бочевата “философия” няма хули към “Духа”, а Новият Завет казва, че само това
е истински непростимото за Човека.
Всъщност Бочев “рискува” своята Вяра, за да срази по неповторим литературно-художествен начин атеистичната философия на живота. Да покаже убедително, че це-
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лият Суетен свят е по-малък и от една частица от Християнския духовен Всемир.
Нека говорим вече с думите на самия Бочев:
“Родила си е природата в негово лице (на Иисус) един такъв човек, който е могъл
да “изпълни нормата” за това, което природата очаква от това свое върховно
творение – човека... Не Той себе си, а другите, те са го провъзгласили за Бог. Но
защо? Ами много просто: защото като е осъществил в свое лице “нормата за
човека”, той е поставил пред хората изобщо летвата твърде високо...”
И по-нататък пояснява:
“Използвам... Иисус в три най-характерни за човека, изпълнил нормата за човека,
върховни изпитания, в трите екстремални проверки: в живота, в делото, в смърт
та... Всеки човек, който е поне дотолкова разбрал – а именно, че е имало, че има
такъв човек, който е изпълнил нормата за човека, той вече не може... да живее,
сякаш такова събитие не е ставало, сякаш тази висока летва не е била никога
прескачана. Прескачана е била – Онзи е сторил това.”
Ако си представим чудото на Христовата вяра, нейната духовно и физически изцеляваща мощ, тази безгранична сила, носена от Иисус, тази единствена в историята огромна сила, подчинила себе си на Любовта, то не може да не видим Бочевата
ирония към нас, оправдаващите се с всичко, за да не даваме от себе си Любов.
В ежедневна битка с Егото не за своето спасение, а за спасението на някой друг.
За спасението му не по принцип, а конкретно.
Всъщност, алегорията на Бочев с Човека-Христос е истинско предизвикателство за духовен дебат. Изключително актуален дебат. Ние имаме нуждата да
намерим сред нас 100 души, които да поставят за себе си любовта поне на 1/100
височина от Христовото ниво на Дух. И да покажат на всички, че в това има
Вселенски по мащаб смисъл. Че Духът може да спаси всяка душа, всеки човек. Не
в отвъдното. А тук, сега. Да му даде сили и воля да бъде личност. Чрез вярата да
бъде свободен, силен, успяващ да Дава на другите – най-голямата възможна сила.
Печелещ от даването. От даването на Любов.
Тези обяснения може би са слаби. Наистина романът си заслужава четенето.
Нека погледнем само още един пласт, който Бочев развива в разсъжденията си.
Не по-малко предизвикателен и спорен. За това пък – много човешки.
За Любовта между Мъж и Жена, като отражение (макар и частично) на Божествената Любов.
“... щастие ли беше това? Щастлива ли беше тя? Думи, думи, думи. Щастието се
живее. Измежду всички думи на света, то има нужда само от едно – “обичам”.”
Впрочем това сюжетно развитие в романа въобще не ми изглежда скандално от

147

За книгите и техните читатели

християнска гледна точка. Нека припомним само съчинението на истински вярващия християнин Владимир Соловьов – За Любовта, разглеждащо половата любов,
като израз на Любовта от Новия Завет.
Соловьов казва:
"Въобще смисълът на човешката любов е оправдание и спасение на индивидуалността чрез жертване на егоизма.” И конкретизира, че има предвид именно любовта между мъжа и жената.
Акцентът върху тази Любов в "Тройния портрет на Мария Магдалина" е дан, принесена от Бочев като свободен човек, на Човешкото. То с нищо не намалява дълбочината на разсъжденията му и основната сюжетна линия. Просто утвърждава
единството на човешкия живот в най-естествените му проявления с неговия Дух.
Последната сюжетна линия в романа, обединява първите две. “Заводският художник” – главният герой в романа, и единият от двамата влюбени, е решил да
нарисува портрет на Иисус, но “троен”, с три измерения, така че да предаде найточно личността му.
Около това рисуване се развиват както любовната връзка в романа, така и всички разсъждения за вярата и любовта в явен или задочен диалог между двамата
влюбени. Главният герой казва на своята любима, която му служи за модел на
лицето на Мария Магдалина:
"Разбираш ли... какво трябва да каже моят троен портрет на Иисус? Касае се да
бъде показан той като човек редом с другите хора, като един от човеците – едно
от тези вълшебни същества... Да бъде показан в процеса на преодоляването на
трите върховни изпитания за човека: отношението му към жената – това е първото изпитание, ... следва изпитанието на делото – това е вторият портрет,
този на съзнателното отиване към Голготата, изразен в “носенето на кръста”, и
последното – върховно изпитание – постигането на върха, осъществяването на
възкресението, ... което трябва да покаже как Той възкръсва, като става част от
духа на тези, на които е успял да предаде себе си, в които е успял да се “прелее.”
И тук Бочев прави своите обобщения, следващи логиката на прагматичната
оценка на историческите измерения на Любовта му към хората, на Вярата чрез
Любов, която Иисус проповядва.
“Митът за Иисус... е едно от най-големите богатства на човечеството. Европейската култура – та даже и самата Европейска цивилизация – има корените си
в три толкова велики съкровищници: наследството от древна Елада, наследството от Рим, и наследството от този сам един човек... пръв осъзнал абсолютното
величие на... човешката личност.”
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