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Митр. Калистос Уеър (Тимоти Уеър) е
роден през 1934 г. в Бат, Великобритания. Към православието се обръща на
24-годишна възраст и става монах в
историческия манастир „Св. Йоан Богослов” на о. Патмос в Гърция. След
като прекарва няколко години на Св.
гора и в Йерусалим, той се завръща в
Англия, където прави блестяща академична кариера. В продължение на 35 години (1966 – 2001) е хоноруван преподавател по богословие в Оксфордския
университет, а доскоро и декан на Института за православни изследвания
в Кеймбридж. През 1982 г. е ръкоположен за епископ на Вселенската патриаршия с титула Диоклийски епископ, а
през 2007 г. е повишен в митрополитска степен. Гост лектор на много университети, член на Атинската академия на науките. Сред основните му трудове са Евстратий Аргенти: Гръцката
църква под турска власт, Православният път, Царството вътре в нас, Образът на
Троицата и други. Големият му филологичен принос е преводът на Добротолюбието на английски език, както и на древните богослужебни сборници Постен триод и
Празничен миней. На български език излезе сборник с негови статии Тайнството на
човешката личност. Исихастки студии (София, 2002).
През 2002 г., по време на посещението си в България, Калистос Уеър даде първото си
интервю за списание Християнство и култура. С радост използваме възможността
след шест години отново да срещнем нашите читатели с изключителната личност
на един от най-ярките представители на съвременната Православна църква.

Разговор
Диоклийският митрополит Калистос Уеър
пред Златина Иванова
2000 години след Възкресение Христово смъртта изглежда по-всесилна отвсякога. Човешкият живот никога не е струвал толкова малко. Как може
Църквата да обясни на смеещия се през сълзи днешен свят, че смъртта
вече не е всесилна, защото Христос я победи със Своята смърт? Може ли
модерният човек да разбере вестта за Възкресението?
Права сте, че за нас, православните християни, има две неща от изключителна
важност – първото е Възкресението на Христос, а второто – стойността на
човешката личност. Това са нещата, за които трябва да свидетелстваме в
днешния свят. Християните са призвани да бъдат свидетели на възкръсналия
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Христос. А възкресението означава, че светлината е по-силна от мрака, доверието е по-силно от страха. Възкресението означава, че не трябва повече да
се страхуваме от тъмните сили в този свят и в човешкото сърце. Но как да
свидетелстваме за това в днешния свят, в секуларизираното общество, когато
хората са водени от материалистични идеали? Нашето свидетелство трябва
да бъде непретенциозно, ненатрапчиво, благо. Славата на Византийската империя, на българската империя, на Руската империя, когато Църквата имаше
чрез тях велика мощ – всичко това вече е част от миналото. Ние не може да
спечелим света обратно чрез агресивно, налагащо се, империалистично мислене
и поведение. През първите векове хората са били запленени от християнството
и тогава Църквата не е имала светска сила. Но те са били впечатлявани, даже
шокирани от качеството на живота на християните и това ги е карало да пожелаят да станат част от тази общност. Имало е нещо необяснимо в тяхното
общество, хората са усещали, че това е била общност на любовта. Ако искаме
да свидетелстваме за Възкресението в днешния ден, ние трябва да се опитваме
да бъдем, с Божията помощ, по-близко до първите християни.
Що се отнася до стойността на човешката личност, това е изключително
важен въпрос. Ние, всеки един от нас, е създаден по образ, по подобие на Бога.
Това означава, че у всяка човешка личност има нещо божествено, всяка човешка
личност е с абсолютна ценност. Ние всички съзнаваме по различен начин, че Божият образ у нас ни прави едновременно различни, уникални – и равни. Всеки човек е различен. Господ никога не създава едно нещо два пъти. Светът има нужда
от всяка отделна човешка личност. Така че освен да свидетелстваме чрез неизискваща любов за Възкресението на Христос, ние трябва да бъдем свидетели
за ценността на всяко отделно човешко същество. Никой не е презрян, никой
не бива да бъде презиран, никой не бива да бъде отхвърлян като незначителен.
Всичко има стойност в очите на Бога.
Защо в западния християнски свят Пасха, или Великден, както го наричаме
ние, няма това значение и тази празничност, с която се отбелязва в православието? Защо западният човек е по-близък до радостта от Раждането
на Христос, отколкото до Неговото възкресение?
Вярно е, че в западния свят Рождество Христово е по-важният празник, докато
за нас, православните християни, Пасха е венецът на празниците. Днес в английското общество всички отбелязват Рождество дори и да не ходят на църква, и
знаят всичко за този празник. Но Великден минава почти незабелязан освен от
осъзнатите християни, които са малко. Аз вярвам, че и на Запад някога Великден
е бил най-важният християнски празник в обществото. През първите десет
века от живота на Църквата, когато все още Изтокът и Западът са били в
пълно общение, със сигурност акцентът е бил поставян върху Възкресението на
Христос. В древната Църква на Запад кръстът е бил възприеман не само като
символ на страданието, но също и като знак на победа. Защото със Своето
Възкресение Христос победи смъртта. Не знам точната причина, заради която
на Запад нещата се променят. Страхувам се, че тук Рождество Христово се
възприема от повечето хора сантиментално. Те виждат младенеца в пещера-
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та, заобиколен от святата си майка и полските животни – и това наистина
е прекрасна картина. Но отвъд това не виждат нищо, защото повечето хора
са забравили, че това не е било обикновено бебе. Това дете е било живият Бог,
второто Лице на Троицата, както пеем в тропара за празника: „Новороденото
дете е предвечният Бог”. А истинското значение на празника е, че тогава Бог
става наш брат, обличайки се изцяло в нашето човешко естество. Това наистина е тайна с изключително значение. Но с още по-голямо значение е смъртта
на Христос на кръста и възкресението Му от смъртта. Това е, което ние, православните християни на Запад, се опитваме да споделяме с другите около нас
– какъв е смисълът на Възкресението за техния свят.
Във вашата статия за отношенията между Светия Дух и Божия Син в изкупителната Му мисия вие отбелязвате ролята на Светия Дух във всички
ключови моменти от земния живот на Спасителя. Каква е ролята на Светия Дух и на Отец, разбира се, в акта на Възкресението? Задавам този
въпрос, тъй като дори православните християни сме свикнали да мислим
за Възкресението не-триадологично, все едно учението за Троицата е нещо,
което засяга единствено студентите по богословие, и то само един семестър.
Наистина нашата вяра е в основата си тринитарна. Един велик руски богослов,
който почина като мъченик в сталински затвор през 30-е години на ХХ век, отец
Павел Флоренски, казва: „Между Троицата и ада няма друг избор”. Толкова важна
е била Св. Троица за отец Павел Флоренски, че ако бъде загубена вярата в Троицата, целият живот губи своите смисъл и стойност и цялата радост от него
изчезва. И още един руски мислител – Николай Фьодоров, е казал: „Нашата социална програма е Троицата”. С други думи, Троицата трябва да бъде основата на
целия ни християнски живот, на цялото ни дело. Когато казваме, че човешката
личност е създадена по образа на Бога, ние имаме предвид не само образа на
Христос, но също и образа на цялата Троица. И когато мислим за живота на
Христос, е изключително важно да виждаме присъствието на Троицата във
всички събития от Неговия живот. Например, когато Христос се кръщава в Йордан, Отец казва от небето: „Това е Моят възлюбен Син”, и Духът бил изпратен
от Отец и под формата на гълъб почивал върху Христос – така виждаме в Христовото кръщение присъствието на цялата Троица – Отец, Син и Свети Дух. И
за Възкресението на Христос трябва да мислим като за тринитарно събитие.
Отговорът може да бъде намерен в посланието на Павел до Римляни, където
се казва, че Христос възкръсна от мъртвите чрез силата на Духа. Ние бихме
могли да кажем, че Христос победи смъртта чрез Своята сила, но по-дълбок би
бил отговорът, даден с тринитарната терминология, а именно: Бог Отец възкреси Своя Син от смъртта чрез силата на Духа. През целия живот на Христа
на земята Светият Дух е Този, който Го движи. Когато Христос се връща от
40-те дни на изкушения в пустинята, в Евангелието се казва, че Той се върнал
„в силата на Духа”. По същия начин, когато Той умира на кръста и после се
връща от смъртта на третия ден след Своето разпятие, Той се връща в силата
на Духа. Отците казват, че Синът и Духът са двете ръце на Бог Отец, а Бог
Отец винаги използва едновременно и във всяко дело и двете Си ръце.
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Какви са предимствата и недостатъците за Църквата от факта, че тя
живее в общество с идеали, които са преимуществено антихристиянски?
Има ли разлика между богоборчеството на ранната езическа епоха и съвременния свят?
През първите векове на християнството Църквата е живяла в едно общество,
където почти всеки е вярвал в Бога. Съществували много езически вярвания за
Бога, хората са служели понякога и на демони вместо на истинския Бог, но поне
всеки в древния свят е вярвал в съществуването на невидима реалност, в съществуването на духовни сили, които контролирали целия му живот. Малцина са
били тези, които са били чисти материалисти. Докато ние днес, които живеем
в т.нар. постхристиянска епоха, сме поставени в съвсем различна ситуация, защото повечето западни хора имат твърде смътна представа за Бога, а мнозина
изобщо и не вярват в съществуването на духовна реалност. В някакъв смисъл
това прави нашата задача днес по-трудна. Когато апостол Павел говорел на
езичниците атиняни, той се обръщал към вярата им в Бога, в когото ние живеем
и се движим и на когото дължим съществуването си. Вярата в Бога е била отправната точка, откъдето е започвал разговорът за възкръсналия Христос. Но
нашите съвременници нямат вяра, нито ясна представа за реалността отвъд
видимия свят. И ако искаме да споделим с тях християнското послание, трябва
да тръгнем от различно място. Ние вярваме, че понеже всички са създадени
по образ Божи, дълбоко у всекиго съществува спомен, усещане за Бога, което
може да е скрито и затрупано, но е живо. Това прави възможен положителният
отговор на съвременния човек към християнското послание. В миналото, когато
хората са проповядвали християнството, те често са се позовавали на вечността на адския огън. Аз мисля, че това никога не е бил подходящият начин да
се проповядва Христос. Но още повече днес това не би донесло никакъв резултат и особено в западния свят, в страни като Великобритания например. Ако
представяме вярата си в Христос като нещо, което трябва да уплаши и хвърли
в ужас, ако представяме Бога като сърдит и жесток, хората няма да проявят
никакъв интерес към словото ни. Но особено в нашето западно общество хората все още са запазили усет за чудо – чудото на красотата в природата, в
музиката и поезията, изкуството. Така че усещането за трансцендентното е
съхранено, чувството за вечност е живо. Затова днес Христос трябва да бъде
проповядван с изразността на този език, позитивно. Да, нашето време е едно
предизвикателство, но това е възможност за задълбочаване в християнския ни
опит и за творчество.
Днес всички християнски общности говорят за изгубените християнски корени на Европа и призовават Европейския съюз да преоткрие християнската си идентичност и християнските ценности. Това не е ли утопия? Каква
би могла да бъде реалната цел на християнското свидетелство в Европа?
Когато говорим за Европа, ние не мислим за географска област, а по-скоро за
духовна реалност. И ако попитаме какво дава на Европейския съюз тази духовна
реалност, то отговорът би могъл да бъде само един – неговия християнски характер. Фундаментът на християнската вяра е този, който е направил Европа
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една цялост. Без съмнение трябва да бъдем реалисти. За съжаление християнското присъствие в Западна Европа днес е по-скоро слабо и без позиции. Това
трябва да ни накара да се изправим открито пред факта, че хората не се раждат християни, а стават такива чрез личен избор, какъвто е бил случаят и през
първите векове на християнството. Това поставя християнството в позицията
на изгубено съкровище, което е скрито и трябва да бъде преоткрито. Затова
вярваме, че християнството е близо до сърцето на Европа, но аз не считам, че
трябва да покажем това, като включваме християнски фрази в европейската
конституция. Пътят е чрез личното ни свидетелство в един съвсем практичен
план – свидетелството на живеещи вярата си хора.
Вие сте дългогодишен преподавател и познавате мисленето на съвременния
млад човек. Вашата гледна точка към спора в посткомунистическите държави между Църквата и светската власт – Църквата настоява за задължително православно религиозно образование в училище, а държавата отстоява идеята за мултирелигиозно образование? Какъв според вас трябва да
бъде характерът на съвременното религиозно образование в училищата?
Аз се надявам, че в различните страни на Европа в училищата ще продължи да
се преподава религия и най-вече ще се запази преподаването на християнската
религия. А в традиционно православните страни се надявам, че в училищата ще
се преподава предимно православието. Така че православните църкви в посткомунистическите държави трябва да продължат да търсят общ език с правителствата, за да стане възможно преподаването на православието в училищата.
Но ние не бива да се осланяме главно на това. Даже не трябва да се осланяме
изобщо на това. Ако искаме децата да растат с православна вяра, не бива да
разчитаме на училището. В модерния свят училището не може да допринесе за
това. Ние в Църквата трябва да учим своите деца чрез участие в Божествената литургия, чрез словото и катехизацията в храмовете. Дали децата ще
бъдат християни или не, зависи преди всичко от влиянието на семейството.
Така че не бива да очакваме училището да свърши работата, която е отредена
на нас. Основната тежест трябва да бъде поета от християнския енорийски
свещеник, от локалната християнска общност, която работи с него, и от семейството.
В книгата си, посветена на православното богословие през ХХ век, твърдите, че основният проблем пред православната богословска мисъл на миналия век е била еклесиологията, докато през ХХI век православното богос
ловие ще се концентрира върху християнската антропология. Какво имате
предвид?
Вярно е, че съм казвал, и то неведнъж, че главният богословски проблем през
ХХ век, който отмина, беше въпросът: какво е Църквата. И вярвам, че това ще
продължи да бъде важно и през ХХI век. Но аз виждам, че все по-голямо значение придобива въпросът, който става централен: какво е всъщност човешката
личност? През ХХ век православните мислители станаха свидетели на колап
са на традиционната църковна институция в Русия. С идването на комунизма
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Църквата загуби своята мощ и влияние, тя престана да бъде силната държавна
Църква и се превърна в гонена Църква. Това гонение и загубата на позиции в обществото, което след Втората световна война стана характерно и за другите
комунистически страни, постави пред православните богослови въпроса какво
е Църквата сама по себе си? Ако Църквата не е държавна институция, с привилегирована позиция в образованието и изобщо в живота на нацията – тогава
какво е Църквата? И така руските мислители в емиграция през 30-те, 40-те и
50-те години на века, като отец Николай Афанасиев, започнаха да си задават
въпроса за същността на Църквата. И техният отговор бе: Църквата е тук,
за да празнува Божествената евхаристия, Църквата е евхаристиен организъм.
Това, което конституира Църквата, не е силата на държавата. Това, което
конституира Църквата, е извършването на Евхаристията, Причастието с Богочовека Христос. Така, от една страна, колапсът на Константиновия модел на
отношения между Църквата и държавата конфронтира православните с въпроса
каква е същността на Църквата.
Също през ХХ век православните, и най-вече тези, които емигрираха на Запад,
влязоха в контакт с християни от други деноминации и се включиха в икуменическото движение. Това също беше предизвикателство към православните да се
запитат какво е основополагащото в нашата Църква, какво ни прави различни
от останалите християни. Всеки, който участва в движението за християнско
единство, е трябвало да си даде отговор каква е същността на Църквата.
Въпреки че тези проблеми остават централни, сега на преден план излизат други въпроси, които са приоритетни в диалога ни с обществото. На първо място
се сблъскваме с дълбоката криза, особено на Запад, на брака и семейството.
Толкова хора днес живеят заедно и имат деца, без да са семейни, толкова много
хора днес са объркани от природата на сексуалността и казват: защо човек да
не може да бъде хомосексуален, ако иска това. Има криза и в нашето християнско разбиране за отличителните черти на мъжа и жената, за природата на нашата сексуалност, криза в цялата институция на брака. И така, ние трябва да
задълбочим своето разбиране за християнското осмисляне на сексуалността, а
това означава задълбочаване в учението за човешката личност. Това е единият
аспект на нашата съвременна ситуация.
Второ, ние сме свидетели на огромни открития в областта на медицината. И
има цяла поредица от въпроси, които са предизвикателство за нас като християни. И най-сериозните от тях са в областта на биоетиката. За да можем
да отговорим на тези въпроси, отново трябва да потърсим отговор на въпроса
какво означава да бъдеш личност.
Има и трети аспект, свързан с екологичната криза. Говорим за екологична криза
в околната среда, но всъщност кризата не е около нас, в света извън нас. Кризата е в сърцето на човека. Ние, човешките същества, сме загубили истинската
връзка с физическия свят около себе си. Ние разрушаваме този вселенски храм,
който Бог ни е дал. Най-вече това е криза в разбирането за нашето собствено човечество, във връзка с животните и въобще с природата. Екологичната
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криза е в същността си антропологична криза. И така, в тези три области –
сексуалност, биоетика, екология, ние се нуждаем от задълбочено богословие на
човешката личност.
Вече няколко десетилетия вие сте епископ на Църквата. През тези години
на служение какво ви причини най-голяма болка и каква е надеждата ви за
бъдещето на Православието?
(Продължително мълчание.) Това, което ми причинява най-голяма болка в Православната църква, е недостатъчната любов и недостатъчното доверие между
нас. Между различните патриаршии и поместни църкви. Ние всички мислим за
себе си като за едната свята, апостолска и съборна Църква на Христос. Но
много често не свидетелстваме за това единство. Много често ние сме разделени от национални амбиции и църковни конкуренции. Всичко това ми причинява,
като православен, голяма болка – че ние, православните, и на международно, и
на местно ниво не си сътрудничим, но взаимно се подозираме. А това, за което
аз работих, вероятно с много малък успех, повече от 40 години в Оксфорд, бе
да постигнем доверие помежду си, сътрудничество, любов едни към други, между
всички националности – гърци, руснаци, българи и сърби, англичани... Искам всички да работим заедно. Затова се моля в Православната църква да постигнем
видимо свидетелство на нашето православно единство. Ние сме една Църква, но
не го показваме убедително. Нека станем наистина това, което сме.
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митр. Калистос Уеър

Смеем ли да се надяваме за
спасението на всички?
„Бог не допуска злото, Той изправя злото”
Св. Исаак Сирийски
„Любовта не може да понесе това”
Св. Силуан Атонски

Има въпроси, на които с нашето ниво на познание не сме в състояние да отговорим, но независимо от това колко невъзможни за отговор са те, ние сме длъжни
да ги задаваме. Поглеждайки отвъд прага на смъртта, ние питаме: Как душата
може да съществува без тялото? Каква е природата на нашето безтелесно
съзнание между смъртта и окончателното възкресение? Какво точно е взаимоотношението между тялото ни сега и „духовното тяло” (1 Кор. 15:44), което
праведниците ще получат в идващия век? И накрая, но не на последно място, ние
питаме: Смеем ли да се надяваме за спасението на всички? Върху този последен въпрос аз желая да фокусирам вниманието си. Възможен или не за отговор,
това е въпрос, който критично засяга нашето цялостно разбиране за Божието
отношение към света. Във финалния завършек на историята на спасението ще
има ли всеобхватно помирение? Ще намери ли накрая всяко сътворено същество
място в Тринитарния перихорезис (взаимопроникване), в движението на взаимната любов, протичаща вечно между Отца, и Сина, и Светия Дух?
Грехът е неизбежност, но
всичко ще бъде наред
и всичко ще бъде добре.
Имаме ли право да се подпишем под тези думи на Юлиана от Норич (бенедектинска монахиня, светица на Католическата църква, 1342 – 1416), както прави това
Т. С. Елиът в края на своите Четири квартета?
Нека поставим въпроса по-ясно, като се позовем на думите на един руски православен монах от ХХ век и след това насочим вниманието си към първата глава на
Битие. Дилемата, пред която сме изправени, е добре синтезирана в разговора,
предаден от архимандрит Софроний (Сахаров), ученик на св. Силуан Атонски:
„Това беше много характерно за стареца Силуан – да се моли за починалите,
страдащи в ада от разделението си с Бога... Той не можеше да понесе мисълта,
че някой ще чезне във „външна тъмнина”. Спомням си един разговор между него
и един инок, който заявяваше с нескрито задоволство: „Бог ще накаже всички
атеисти. Те ще горят във вечен огън”.
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Видимо натъжен, старецът Силуан му отговори: „Кажи ми, да предположим, че ти
отидеш в рая и оттам погледнеш долу и видиш някой да гори в огъня на ада – ще
бъдеш ли щастлив?”.
„Не може да им се помогне. Това е било тяхна собствена грешка”, отговори
монахът.
Старецът отвърна със скръбно изражение: „Любовта не може да понесе това.
Трябва да се молим за всички”.1
Точно тук пред нас се изправя основният проблем. Старецът Силуан се обръща
към Божественото милосърдие: „Любовта не може да понесе това”. Инокът подчертава значението на човешката отговорност: „Това е било тяхна собствена
грешка”. Изправени сме пред два принципа, които очевидно си противоречат:
първият – Бог е любов; и вторият – човешките същества са свободни.
Как да оценим безпристрастно всеки от тези принципи? Първият, че Бог е любов и тази Негова любов е благородна, неизчерпаема, безкрайно търпелива. Той
няма никога да престане да обича разумните създания, които Сам е сътворил;
Той ще продължи да се грижи за тях в Своята нежна милост, докато един ден
евентуално, вероятно след безброй векове, всички те свободно ще се обърнат
към Него. Но в този случай какво се случва с нашия втори принцип: човешките
същества са свободни. Ако триумфът на Божествената любов е неизбежен, какво е мястото на свободния избор? Как ние можем да бъдем истински свободни,
ако при Второто пришествие няма да има какво да избираме?
Нека погледнем на въпроса от малко по-различен ъгъл. На първата страница от
Библията е написано: „И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро”
(Бит. 1:31). В началото съгласно този библейски пасаж всичко е било в единство,
цялото творение е участвало напълно в добротата, истината и красотата на
Създателя. Трябва ли тогава да допуснем, че накрая няма да има вече единство,
но двойственост? Ще продължи ли тогава вечното противопоставяне между
доброто и злото, между ада и рая, между радостта и мъчението? Ако започнахме с твърдението, че Бог е създал света напълно добър, но същевременно
утвърждаваме, че значителна част от Неговото разумно творение ще свърши в
непоносими мъки, отделено от Него завинаги, това със сигурност ще означава,
че Бог се е провалил с творението и е бил победен от силите на злото. Можем
ли да бъдем удовлетворени от това заключение? Или ще посмеем ли да поглед
нем, макар и неуверено, зад тази двойственост към пълното възстановяване на
единството, когато „всичко ще бъде наред”?
Отхвърляйки възможността за всеобщо спасение, К. С. Луис заявява: „Не всички ще се спасят. Няма друго учение, което, ако беше по силите ми, с огромно
желание бих премахнал от християнството. Но то има пълната подкрепа на Писанието и на думите на Нашия Господ; то винаги е било утвърждавано от хрис1

Archimandrite Sophrony (Sakharov), Saint Silouan the Athonite, 48; Архимандрит Софроний (Сахаров), Свети
Силуан, с.48.
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тиянския свят и има причина това да е така”.2 Прав ли е Луис? Действително
ли универсализмът противоречи на Писанието, на Преданието?

Против надеждата за всеобщо спасение
Аргументът на свободната воля. Защото хората са свободни, те имат свободата да отхвърлят Бога. Даровете на Бога са неотменими; Бог никога няма да
ни отнеме правото на свободен избор и така ние сме свободни в избора си да
кажем „Не” на Бога във вечността. Такова безкрайно отхвърляне на Бога всъщност е същността на ада. Тогава, щом свободната воля съществува, трябва
да съществува и възможността за ада, като място за вечни мъки. Премахнем
ли ада, ние отхвърляме правото на свободен избор. Никой не може в противоречие със свободния си избор да бъде насилствено вкаран в рая. Както отбелязва
руският богослов Пол Евдокимов, Бог може да направи всичко, освен да накара
насила някой да Го обича, защото любовта е свобода и там, където няма свобода на избора, няма любов.3 По този начин, докато позоваването на силата на
Божествената любов е най-силният аргумент в полза на всеобщото спасение,
то позоваването на свободната воля е най-силният аргумент против това спасение. Забележително е, че привържениците и на двата тезиса в дебата, макар
и по различен начин, търсят подкрепа за своята правота във факта, че Бог е
любов.
Критичната точка, след която няма връщане назад. Може да се възрази, нима
доказателството на свободната воля не е предостатъчно? Ако Бог никога не
отнема от нас свободата на избора и ако намиращите се в ада запазват свободната си воля, не е ли винаги открит пътят за покаянието? На това против
ниците на универсалното спасение обикновено отговарят, че има един момент,
след който е невъзможно връщането назад, след който покаянието е невъзможно. Бог не лишава осъдените на адски мъки от тяхната свобода, но неправилната употреба на дадената им свобода е вече толкова дълбоко вкоренена в тях,
че те не са способни на промяна и така остават завинаги свързани с принципа
на отхвърлянето на Бога. Бог не е престанал да ги обича, но те са направили
себе си неспособни да отвърнат на тази любов.
Може да бъде направен паралел между светците на небето и осъдените в ада.
Светците не са загубили своята свобода, но за тях е вече невъзможно да се
отдалечат от Бога и да съгрешат. Те имат свободата да избират, но винаги
избират доброто. По същия начин намиращите се в ада съхраняват свободата
на избора, защото те не престават да бъдат личности. Но техният избор е
злото и те повече не са способни да се изкачат в небесното царство. Дяволът притежава свобода – но не свободата на покаянието. Следователно след
Страшния съд ще има „голямо разделение” и пропастта между небето и ада ще
стане завинаги непреодолима.
Аргументът на справедливостта. Това е в противовес на Божествената спра2

The Problem of pain 2 (London: Geoffrey Bles, 1940), 106.

3

L’Orthodoxie (Neuchatel/Paris: Delachaux et Niestle, 1959), 60.
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ведливост. Често се правят опити да се твърди, че грешниците трябва да се
радват на същата отплата като праведниците. Но ако престъпниците не получават заслужено според делата си, нравствената хармония във вселената ще
бъде нарушена. Аз намирам този аргумент далеч по-уязвим, отколкото предишните два аргумента. Както св. Исаак Сирийски правилно утвърждава, нашите
човешки представи за овъзмездяваща справедливост са съвършено неприложими
спрямо Бог.4 Бог е Бог не на отмъщението, но на всеопрощаващата любов; Неговата справедливост не е нищо друго освен Неговата любов. Когато Бог наказва,
целта Му не е да отмъсти, но да изцели.
Моралният и пастирският аргумент. Накрая, от страна на антиуниверсалистите може често да бъде чут аргумента, че универсализмът лишава Христовото
послание от неговата неотложност и недооценява настойчивостта на предупреждението, което идва от целия Нов завет. Христос започва своята обществена проповед с думата „Днес” (Лука 4:21). „Ето, сега е благоприятно време”,
казва апостол Павел, „ето, сега е спасителен ден” (2 Кор. 6:2). „Днес”, „сега”
– тези слова визират настоящия живот, който е нашата възможност и решение,
нашето кризисно време, времето (kairos), когато правим своя избор, който ще
определя нашето положение във вечността. Ако ние от своя страна допуснем
един неограничен брой бъдещи възможности след смъртта ни и ако наградата
на всички ще бъде еднаква независимо от делата ни в настоящия живот, то тогава какъв е смисълът на Христовото послание и защо е необходимостта от обръщане и покаяние „тук и сега”? Ако триумфът на Божията любов е неизбежен и
в края на краищата пред нас не стои дилемата на избора между ад и рай, то не
се ли превръщат нашите дела тук, на земята, в напразни и безсмислени?
Ориген съзнава тази трудност. Учението за апокатастиса (всеобщото спасение и единение в Бога, включително и това на дявола) той съветва да бъде пазено в тайна, защото, ако започне да се проповядва открито на неукрепналите
във вярата, това ще доведе до тяхното безгрижие и безраличие.5 Няма съмнение, че по тази причина пиетистът богослов Кристиан Готлиб Барт отбелязва:
„Ако някой не вярва в универсалното спасение (апокатастиса), е говедо, но ако
някой открито го проповядва, е магаре”.6 Св. Исаак Сирийски подхожда към този
проблем различно. Той подчертава, че има несъизмерима разлика за нас, ако отговорим на Божествената любов „тук и сега” или го направим след неизброим
период от време. Защото мъките на ада дори и да не бъдат вечни, са неописуеми: „Въпреки това (Геената) е мъчителна – даже и пределно ограничена: кой е
в състояние да я понесе?”.7
Ако най-силният аргумент в полза на всеобщото спасение е позоваването на
4
Сравнете притчата за работниците на лозето (Мат. 20:1-16). Съгласно общоприетите човешки критерии Бог
безусловно е несправедлив.
5
Against Celsus 6. 26; tr. Chadwick, 341. Ориген счита, че идеята за вечния ад може да бъде полезна в определени случаи, например като средство за сплашване, но то може да бъде използвано само по отношение на
хора с ниско ниво на духовно развитие.
6
Цитат по книгата на Jaroslav Pelikan The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1988), 5.
7

Homily 40. 7: tr. S.Brock, 176.
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Божествената любов и ако най-силният аргумент на другата страна е позоваването на човешката свобода, то тогава пак се връщаме към въпроса, с който
започнахме: Как да приведем в съгласие тези два принципа: „Бог е любов” и „Човешките същества са свободни”? Засега не можем да направим нищо повече от
това да се държим здраво и за двата, признавайки същевременно, че пътят към
тяхното пълно хармонизиране е тайна отвъд нашата днешна компетентност.
Това, което апостол Павел казва за помирението на християнството и юдаизма,
е приложимо също към крайното помирение на цялото творение: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими
Неговите съдби, и неизследими пътищата му!” (Рим. 11:33).
Когато на гарата в Оксфорд ми се налага да чакам влака за Лондон, понякога
се разхождам по дългия северен край на перона, докато не стигна до надписа:
„Забранено е на пасажерите да преминават тази линия. Глоба 50 паунда”. В дискусията за надеждата в бъдещето ние се нуждаем от подобно предупреждение:
„На богословите се забранява да преминават зад тази линия” – нека моите читатели определят подходящата глоба. Несъмнено Оригеновата грешка е тази,
че се е опитал да каже твърде много. Това е грешка, на която аз по-скоро се
възхищавам, отколкото я ненавиждам, но при всички случаи това е грешка.
Нашата вяра в човешката свобода означава, че ние нямаме право категорично
да заявим, „Всички трябва да се спасят”. Но нашата вяра в Божията любов ни
кара да дръзнем да се надяваме, че всички ще се спасят.
Има ли някой там? Попита пътникът,
чукайки на залятата от лунна светлина врата.
Адът съществува като вероятност точно защото съществува свободната
воля. Ето защо, уповавайки се на неизчерпаемото привличане на Божията любов,
ние си позволяваме да изразим нашата надежда – нищо повече от надежда, че накрая, подобно на Пътника от стиха на Уолтър де Л’Мар, няма да намерим никого
зад онези порти. Затова нека оставим последната дума на св. Силуан Атонски:
„Любовта не може да понесе това... Ние трябва да се молим за всички”.
Превод: В. Каравълчев
Със съкращения от главата
Dare we hope for the salvation of all? в книгата The Inner Kingdom.
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Бракът: тайнство, бреме
или институция?
Основна клетка на обществото, място за безопасен секс, романтичен съюз на
две сърца, най-старата институция, икономическа изгода и брачни договори,
крепило на обществения морал, архаична форма на съвместен живот (прогонваща бързо-бързо романтичната любов), тайнство на любовта и малка църква?
Можем ли да говорим адекватно за брака? А можем ли да определим какво е
християнският брак?
Трудни въпроси и още по-трудни отговори. Може би защото толкова трудно се
улучва верният тон – да съобщиш на външните опита от най-интимното си
пространство, в което се случват важните срещи в живота, поемат се далеч
отиващи отговорности и стават съдбовни промени с нашата личност.
Последните няколко седмици темата за брака отново попадна във фокуса на обществения и медийния интерес покрай проекта за нов Семеен кодекс. В предложението да се легализира съвместното съжителство на съпружески начала, както и в улеснената процедура за развод мнозина съзряха заговор срещу брачната
институция като такава. Изсипаха се обвинения, че по този начин на практика
се легализира полигамията и дори кръвосмешението. Поискаха държавата да се
намеси и законодателно да защити брака като безспорна обществена ценност.
Други пък бурно аплодираха промените с аргумента, че 48% от двойките съжителстват без сключен брак, а 51% от новородените деца са извънбрачни и в
този ред на мисли законодателите просто следват естествените промени и
процеси в модерното българско общество.
Няма да навлизаме в подробности по започналия дебат, защото вярваме, че сериозният, задълбоченият разговор за брака тепърва предстои. Решихме да се
включим в разноликата дискусия с три подбрани гласа: на Сергей Аверинцев, о.
Джон Ериксън и о. Йоан Майендорф. Обединява ги това, че са автентични православни свидетелства, пределно искрени, открити и честни към обсъжданите
теми. И още нещо. Една от отличителните черти на православната духовност
– духовната трезвост – може да бъде лесно проследена и в трите текста. Надяваме се подобен начин на говорене за християнския брак и подобна опитност
да ни провокира, така че да можем да чуем и други гласове, говорещи с разум,
автентично и трезво по така важния въпрос за брака.
Християнство и култура
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Сергей Аверинцев (1937 – 2004 г.) е
световноизвестен руски византолог
и мислител, завършва класическа филология в Московския университет.
Автор е на религиозни стихове и на
над 700 труда – монографии, студии,
статии, преводи на художествена,
философска и богословска литература от старогръцки, латински, немски,
френски, италиански, сирийски, коптски и др. Няколко години, до самата си
смърт, преподава история на руската
литература във Виенския държавен
университет.

С. С. Аверинцев

Брак и семейство:
несвоевременен опит за
християнски поглед върху
нещата
Нека читателят не чака нещо като малка богословска дисертация, изградена по
правилен, предварително готов план, с цитати от отците на Църквата и авторитетните духовни писатели на необходимите места.
По-скоро това ще са признания, записани почти без система и донемайкъде лични. Толкова лични, че не е съвсем лесно и да ги записвам.
Работата е там, че за мен, какъвто съм, въпросът за изпитания и изпитван от
мен опит на отношенията ми с покойните ми родители, жена ми, децата ми е
прекалено тясно свързан с друг въпрос – защо всъщност вярвам в Бога?
Изглежда, че този опит е най-солидното доказателство за Божието битие за
мен.
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Питайте един истински монах за неговото монашество, истински отшелник за
отшелничеството му – и ще чуете най-достоверните възможни разкази за Бога.
Мене Господ не ми е дал да бъда монах, нито отшелник. Но Той ми е дал да бъда
син, съпруг и баща – и оттам аз знам това, което знам, и което, веднъж научен,
не мога да не знам.
Затова за мен не е убедително никакво друго светоусещане освен вярата.
***
Последователно безверното съзнание е абсолютно неспособно да даде що-годе
свързан отговор на въпроса за най-простите реалности на човешкия живот. За
него тези реалности неизбежно се разпиляват на своите съставки (на плоскостните си проекции), обръщайки се на прах и преставайки да бъдат реалности.
За „плоскостните проекции” е необходимо пояснение. Нямам никакво намерение да
посягам върху правата на научността. И дори върху правата на „рационализма”
– при условие че той не напуска пределите, в които остава рационален. Всяка наука, всяка научна дисциплина – защото науката живее само в конкретната множественост на научните дисциплини (способни за взаимодействие и частичен синтез, но и ревниви за методологичната си обособеност една от друга), а не като
митичната Наука „изобщо”. Науката с голяма буква има правото и задължението
да чертае проекциите на изучавания предмет върху екрана си и да работи с тях.
Но мирогледът, който заслужава името си, не може да борави с проекции. Той затова е и „миро-глед”, защото се мъчи да „гледа” света, а не екраните. „Научен
мироглед” е contradictio in adiecto. Напротив, „цялостен мироглед” е плеоназъм:
какъв ще е този мироглед, ако не е цялостен? Разбира се, поради несъвършенството и непълнотата на човешкото знание, дори на духовното, дори на праведно-духовното, всеки мироглед дава само сянка на цялостта. Християнинът е наймалко разположен да спори с това. Апостол Павел казва: „Сега виждаме смътно
като през огледало” (1 Кор. 13:12). Но дори и през смътното огледало сме длъжни
да гледаме в правилната посока и да не позволяваме да ни объркат идеологическите фантоми, паразитиращи върху реалността на науката. И психологията, и
физиологията са почтени дисциплини. Но когато нашите съвременници говорят,
без да се усещат, за „психологията” на някого, когато става дума за духовния му
живот и за „физиологията” му, когато става дума за телесния му живот, тоест
подменят дори на лексикално ниво реалността с науката, която изучава тази
реалност, то подобна словоупотреба свидетелства съвсем не за широко разпространение на научния подход, а напротив, за недостиг на рационалност.
Но да се върнем на темата.
Какво е реалността на съпружеството за безверното съзнание? Най-напред „секс”,
„физиология”, с други думи, тъкмо тази „плът”, за която френският поет Маларме,
доста далечен от какъвто и да е християнски аскетизъм, толкова правдиво казва,
че тя сама по себе си е, „уви”, нещо невесело. Ах, това им е хубавото на истинските поети, макар и невярващи – че те, не бидейки и в най-малка степен праведници,
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не участват в рекламната пропаганда на ада. А който не е учил френски, нека
погледне стиховете на младата Ахматова („О, каква е мъка на сърцето! Да не иде
смъртният ми час?”). Нашият съвременник, който се мъчи да се устрои по-весело,
като изучава по книжки секстехниките – не лъха ли жестоко униние от него? Не
ми се ще да споменавам в този контекст едно наистина славно име, но ергенинът
Имануел Кант, горкият, определил брака като договор за взаимно ползване на съответните телесни части; това несъмнено е най-неостроумната и безсъдържателна дефиниция, която е хрумнала на великия мислител. Но да продължим нашия
списък. На второ място идва „психологията”, тоест спонтанните емоции, които
по определение са преходни и противоречиви; на човека му „се искат” едновременно най-противоположни неща. Емоциите са си само емоции: бъбрив парламент, в
който ораторите тъй се надвикват един друг, че да не дава Господ. Не стига, че
„психологията” при такъв възглед е част без цяло; самата тя продължава да се
дроби на гмеж от противоусети. На трето място е „социологията”: семейството
като „клетка на обществото”. Невкусно. На четвърто – „икономиката”: съвместното водене на стопанство. Тъй-тъй. На пето – „моралът”. Още по-зле.
А всичко заедно – не е ли глупост?
Не е това – и не е това – и не е това.
Същото е при майчинството, бащинството, синовството. Пак „физиология” (в
дадения случай „генетика” + „ембриология”). Пак „психология” – не на последно място, разбира се, всеизвестните „комплекси”. Пак „социология”: семейното
възпитание като обществена институция. Пак „икономика”. Пак „морал”. Всички
проекции – но само не нещото, което ми е известно, слава на Създателя, от
опит. Безверниците са обречени, като един вид неизбежна компенсация, да бъдат изключително лековерни. Те възприемат чертежите и схемите, които вършат работа на дело, при професионална употреба, но са безсмислени извън тях,
за същински образ на реалността.
Но аз нали знам! Моят опит ми е даден и не може да се пренебрегне. Няма нищо
подобно на невероятната му простота в това, което изброихме по-горе. Но ето
че се чуват съвсем други думи – и аз трепвам и започвам да проумявам опитно
преживяното. Примерно, това са думите на апостол Павел, че всяко бащинство
на небето и на земята се именува от Бога Отца (Еф. 3:15). И за брака: „Ще бъдат двамата една плът” – обезкуражаващата, невероятна точност на тия думи
ми стана окончателно ясна май едва след сребърната ми сватба.
Не казионна „клетка на обществото”. Не романтичен „съюз на сърцата”. Една
плът.
***
Благословената трудност на семейството е в това, че то е място, където
всеки от нас пристъпва невероятно близко към най-важното действащо лице на
нашия живот – към Другия.
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Специално при брака свойството на Другия да бъде Друг се подчертава рязко от
две забрани: библейската забрана на еднополовата любов и забраната на кръвосмешението. Мъжът трябва да се съедини с жената и да възприеме женския 
поглед върху нещата, женската  душа до дълбините на собствената си мъжка
душа; и жената има също тъй трудната задача по отношение на мъжа. Честъртън, който възхвалява брака като никой друг, отбелязва, че според мъжките
стандарти всяка жена е луда, според женските всеки мъж е чудовище, мъжът
и жената са психологически несъвместими – и слава Богу! Точно така си е. Но
и това не стига: мъжът и жената, които създават ново семейство, трябва да
дойдат непременно от две различни семейства, с неизбежната разлика в уменията и навиците, в това, което за всекиго от тях се разбира от само себе
си – и отново да започнат да свикват с най-фините разлики в значението на
елементарните жестове, думи, интонации. Ето на какво му предстои да стане
една плът.
Колкото за отношенията между родители и деца, тук, напротив, единството на
плътта и кръвта е в началото на пътя; но пътят минава през все по-нови и нови
разкъсвания на пъпната връв. Това, което е излязло от родната утроба, трябва
да стане личност. Това е изпитание и за родителите, и за децата: изведнъж да
приемеш като Друг този, с когото си бил някога едно неразличимо цяло в топлия мрак на родовото битие. А психологическата бариера между поколенията е
толкова трудна, че може да поспори и с пропастта, която отделя мъжкия свят
от женския, и с тази между различните семейни традиции.
Ох, този Друг – та нали той е, по думите на Евангелието, Ближният! Цялата
работа е там, че ние не сме го измислили – той неумолимо, взискателно ни поставя пред твърдата реалност на своето собствено битие, което абсолютно
не зависи от нашите фантазии, за да ни измъчи донемайкъде и да ни предложи
единствения достъпен шанс за спасение. Извън Другия няма спасение; християнският път към Бога е през Ближния. Езичникът е този, който търси Бога
преди всичко в чудесата на мирозданието, в мощта на стихиите, в „космичните
ритми”, както се изразяват най-интелигентните ни съвременници, или в не помалко стихийните бездни на собственото безсъзнателно, населено, казано на
Юнгов език, с „архетипи”. Не че на християните е чак пък съвсем забранено да
се радват на хубостите на Божието създание; Господ сам похвалил полските
цветя, надминаващи с великолепието си цар Соломон в цялата му царска слава.
Няма абсолютна забрана и за това да се вслушваш в гласовете на собственото
си мълчание; но тука вече ни е казано да се пазим, за да не изпаднем в прелест,
да не приемем акустичните фокуси на вътрешната ни празнота за глас Божи
– че ще изпълзи оттам страшният звяр на име „самост”, ще изяде бедната ни
душица и ще легне на нейно място. Двайсет и пета глава на Евангелието на
Матея ни учи да търсим Бога преди всичко в Ближния: абсолютната другост на
Бога, das ganz Andere, „съвършено другото”, както го е формулирал германският
религиозен философ Рудолф Ото преди почти 80 години – в относителната другост на Другия, взискателността на Бога – във взискателността на Ближния.
„Доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте
го сторили”. Каквото не е сторено за Другия във времето, не е сторено за Бога
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във вечността. Затова заповедта за любов към Ближния е „подобна” на заповед
та за любов към Бога (Мат. 22:39). Но Бога, както е казано в Първото послание
на Йоан Богослов, никой никога не е видял, и затова, уви, не е трудно да се мамим
сами, подменяйки реалността на Бога със собствени фантазии, измисляйки си
удобен кумир по поръчка на „самостта”, привързвайки се към своята мечта и
приемайки тази привързаност за свята любов. Но да се стори това с Ближния, с
Другия, е много по-трудно тъкмо защото той е Друг. Недай Боже, младежът да
се настрои да търси „момичето на своята мечта”; тъкмо жената, която може
да стане за него радост и спасение, може да прилича най-малко на този призрак,
а друга, напротив, да го ориентира лъжливо с привидното си сходство с него.
Недай Боже, начинаещите родители да планират бъдещите отношения с децата
си, когато те пораснат; всичко ще бъде другояче. И слава Богу. Недай Боже, и
децата от лъжлив пиетет към родителите си да им приписват несъществуващи добродетели във въображението си; първо, те рискуват да не забележат при
това истинското добро; и второ, най-неприятният човек е по-адекватен обект
на любовта от най-блестящия идол. Нашият Бог е Съществуващият и Живият
и няма нищо общо с привидности.
Трудно е на „самостта” да се примири с волята на Другия, с правата на Другия,
със самото битие на Другия. Това изкушение е винаги тук. Кой не знае христоматийната фраза от Сартровата пиеса: „Адът – това са другите”? Тук му
е времето да си спомним думите на Йоан Богослов: „Който каже: „любя Бога”,
а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял,
как може да люби Бога, Когото не е видял?”. Да приемеш на сериозно волята
на Бога, правата на Бога, битието на Бога, повярвайте ми, не е по-лесно. За
„самостта” ни то е като смърт. Впрочем защо „като”? То си е смърт – без
метафори и преувеличения.
Но ако все пак ни е някак по-лесно да приемем абсолютната другост, трансцендентност на Бога, отколкото доста относителната, но непоносима другост на
нашия събрат по човечество – дали това не значи, че ни се е случило най-лошото: че сме подменили живия Бог с измислен?
Протестантският теолог Дитрих Бонхьофер, комуто се паднало да се занимава
с теология в условията на хитлеристки затвор и който бил накрая обесен от
хитлеристите, казва, че най-безупречният начин да преживееш опита на трансцендентното е да приемеш „аз”-а на другия. Няма да обсъждаме специално Бонхьоферовия контекст на тази теза; ще отбележим само, че тя е в добро съгласие със споменатата по-горе двайсет и пета глава на Евангелието на Матея.
Има над какво да се замислим: в очите на свидетеля на Божията правда всеки
друг тъкмо с другостта си ни дава изживяване на Бога; в очите на Сартровия
герой той по същата причина ни дава изживяване на Ада.
Разбира се, всичко, което бе казано по-горе за благословените трудности на
семейния живот, е валидно и за онзи особен род християнско семейство, който
наричаме монашеска община. И в рамките на манастира теснотата и принципната неразривност на отношенията между хората могат да станат страшно
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изпитание. Разбира се, между атмосферата на манастира и атмосферата на
най-набожното семейство има разлика, която ще ти извади очите; и все пак
сходството на централния проблем и на пътищата за решението му е по-съществено. Не дрехата и набожната жестикулация правят монаха монах; дори
аскетическите подвизи при цялата им важност все пак не са толкова важни
както смирението, търпението, братолюбието и миролюбието. Както готовността да понизиш себе си пред другия. Като любовта.
„И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов
нямам, нищо не ме ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любов
та не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири
своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина;
всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любов
та никога не отпада” – пише апостол Павел (1 Кор. 13:3-8).
И пак парадигмата на семейството е значима спрямо оная общност от хора,
която се нарича човешки род. Това трябва да се каже без сянка разкрасяваща
сантименталност. Хората, разбира се, са си братя; но както е отбелязал навремето Волошин, от епохата на Каин и Авел много добре се знае какво може да
бъде брат за брата. Охо, и още как, бихме казали днес. Братя босненски сърби,
босненски мюсюлмани...
Струва си да си спомним, че когато питали Христос кой е ближен за человека, Той
отговорил с притчата за милосърдния самарянин (Лук. 10: 29-37), тоест за милосърдния чужденец. Да си признаем, че то е било доста необичайно: все едно ако Той
днес би почнал да говори на босненските мюсюлмани за милосърдния сърбин или обратното. (В Хитлерова Германия един честен свещеник предложил на своите слушатели да сложат на мястото на самарянина евреин). Не забелязваме ли тук крайно изостряне на принципа, за който говорихме по-горе във връзка със забраната на
кръвосмесителните бракове и според който трябва да признаем като свой тъкмо
различния и чуждия? Да си припомним, че в родословието на нашия Господ според
Евангелието на Матея са споменати само дошлите отвън жени: няма ги честните,
почтени матрони – нито Сара, нито Ревека, нито Лия, нито Рахил, споменавани и
до днес като образци на благословено майчинство в последованието на православното бракосъчетание, но има минимум три чужденки – и ханаанката Тамар, преоблякла се като езическа храмова блудница, за да зачене своите близнаци от Иуда,
и Раав, също ханаанка и при това истинска блудница от Иерихон, и моавката Рут,
полегнала на нивата пред нозете на беловласия Вооз, което било трогателно до
сълзи, но все пак и доста дръзко, нали. Рода и народа на Вирсавия, жената на хетееца Урия, ние не знаем, но затова пък знаем историята . Като цяло не прилича
много на триумф на чистото потекло – ветхозаветния идеал на „светото семе”
(Ис. 6:13), „чистото семе” (Иер. 2:21). Пък и на триумф на благонравието.
Затова пък тия жени представляват цялото човечество, с нестройния шум на
езиците, с пъстротата на устоите, нравите, обичаите. С вселенската вина,
която може да бъде оправдана единствено с раждането на Христос. Изкупена
само с любовта на Христос.
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***
Изкупление, покаяние, оправдание – това са ключови понятия на християнството.
Видиш ли, читателю: християнинът е един здравомислещ досадник, комуто при
вида на зле работещия часовник хрумва мисълта да го занесе на поправка. А
нали са възможни и много по-интересни и свежи идеи. Например: няма такова
нещо като правилно време, правилното време е догматическа и авторитарна
измишльотина. Това, което часовникът показва, е един от възможните отговори
на въпроса колко е часът. Или: часовникът е толкова долен предмет, най-малкото по това, че се ориентира не към вечността, а към времето, че той трябва
не да се поправя, а да се хвърли.
Плътското битие на човека допуска два най-противоположни на християнството
възгледа. Първият е неоезическият: полът не само че не се нуждае от пречистване и освещаване – напротив, само той може да оправдае и да освети всичко
останало. Някога на тази тема декламирали романтиците, включително Ницше
(комуто това поразително не отивало). Немалко красноречие са  посветили
Василий Розанов и Д. Х. Лорънс. Днес тя все повече отива в сферата на чевръстата реклама на „момичетата без комплекси”. Вторият възглед е неоманихейски: полът е толкова долен, долен същностно, онтологически, че той не може
нито да се оправдае, нито да се освети. Логически двата възгледа като че се
изключват по най-радикалния начин; темата обаче е такава, че тук логиката
често отива много скоро на кино и тогава двете умонастроения, превръщайки
се просто в настроения, се сменят горе-долу така, както се сменят еуфорията
и депресията у невротика. Такова алогично махало на настроенията е много
характерно за психологията на същия този романтизъм, играл с контрастите
на безпределната ангелизация и също тъй безпределна демонизация на еротичното. По контрабанден път това се е просмукало и в християнската мисъл на
Владимир Соловьов, който се отнасял към брака много по-сурово, отколкото към
романтично-платоническата влюбеност – при условие че тя е само платоничес
ка. Руският читател не се нуждае от подсещане как тази част от соловьовското наследство отеква в живота и творчеството на Блок. Но Соловьов или
Блок – това все пак е едно високо, трагично ниво. В наше време то най-често е
заместено от онази простота, която е по-лоша и от простотията; но алогичното съвместяване на несъвместимото при тези условия бие още по-силно на
очи. Никога няма да забравя как една боркиня за сексуална революция, която в
споровете с мен ужасно енергично отстояваше суверенната и самодостатъчна
красота на пола като такъв, при поредната ни среща внезапно започна да ругае
природното поведение на мъжете и жените, дето се вика, по-каруцарски. Тия
думи, които аз, читателю, няма да повтарям, защото те противоречат на достойнството на предмета, който обсъждаме с теб, ме поразиха не с грубостта
си – днес обръгнахме на много неща, – а със своето безсмислие. Защото те биха
могли да имат някакъв смисъл само в контекста на лъжливия аскетизъм, подивялото фарисейство, но не и в контекста на възхвалите на „свободния секс”. Ако
това нещо е толкова хубаво, то откъде-накъде то е толкова лошо (или обрат
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ното)? Но князът на този свят е достатъчно опитен, за да знае колко малко
чедата на този свят са загрижени за логиката. Модерната словесност като
правило се държи като тази дама: тя изхожда от това, че всичко е позволено –
и всичко е гнусно. Ако е гнусно – то спрямо каква изходна точка, каква заповед,
какви висота и чистота? Нали всяка оценка логически предполага ценност; всяко осъждане логически предполага закон. Не, бе – уверяват ни – никакви изходни
точки, никакви заповеди и закони, никакви вертикални координати, – всичко е
гнусно, но гнусно „просто така”, без отношение към каквото и да е. Нищо не
следва от никъде, нищо не задължава към нищо... И наивна започва да изглежда
надеждата на Т. С. Елиът, водил се по Бодлеровия пример, че уж инферналните
диаблерии ще докажат на някого e contrario битието на Благото. Някога това се
е случвало: още Пол Клодел бил обърнат към вярата от четене на Рембо, пък и на
Елиът Бодлер май е помогнал. Но можеш да докажеш нещо само на този, който
още не се е отказал от логиката. Съвременниците ни, уви, вече не един път са
приемали безкритично различни идеологии, съвместяващи най-несъвместимото.
Ще погълнат и тази.
В противоположност на езичеството и манихейството християнското учение
за плътското естество на човека си е чиста проза и разочарова романтиците.
Християнската интуиция казва, че нещата тук изобщо не са блестящи – ала не
са и безнадеждни. Дори и в най-добрия, най-благополучния случай остава насъщната нужда от пречистване и освещаване. Дори в най-мрачния случай пътят на
пречистването не може да бъде окончателно затворен. Природата на човека
е разстроена от греха много по-основно, отколкото последователите на Русо
някога са сънували; и все пак тя е тъкмо разстроена, а не изначално лоша. Калта, както е известно, е субстанция не на мястото си; към реалността на пола
това е приложимо толкова буквално, че е трудно и да го изговориш. Злото на
безбожната и безчовечна похот е зло духовно, а не същностно, то е вкоренено
в „самостта”, в егоизма, в лъжливия избор, а не в онтологичните структури.
Както е посочил навремето К. С. Луис, за християнина няма някаква особена
сексуална етика – има просто етика, единна и неделима: да речем, съпружеската
невярност е лоша по същата причина, по която е лошо всяко вероломство към
доверилия ти се. Не трябва да лъжеш, да вършиш предателство, да се самоутвърждаваш за сметка на ближния, да се увличаш от егоцентрично самоугаждане,
без значение дали то е плътско или душевно. И ако Синайският декалог все пак
формулира „не прелюбодействай” като отделна заповед, това е, защото в случая на прелюбодейството настанилата се в душата лъжа покварява и тялото,
тоест с особена, уникална пълнота трови цялото психофизично същество на
човека от горе до долу. Блудството е велик грях на душата срещу тялото. „Тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото” – казва апостол Павел (1
Кор. 6: 13). Тъкмо високото достойнство на тялото е за него върховен аргумент
срещу допустимостта на блудството.
Кой знае защо опонентите на християнството на всеки ъгъл си въобразяват,
че уж за християните извор на греха е материалното начало. Дето се вика, с
точност до обратното. На нещо повече или по-малко близко до това учели езическите платоници и неоплатоници, след тях манихеите; ала тъкмо християни-
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те спорели с тях, така че платониците ги укорявали – какъв парадокс за съвременния човек! – за чрезмерната им любов към тялото. Вникнем ли внимателно
в библейските текстове, особено в новозаветните, ще се убедим, че думата
„плът” в някакъв що-годе отрицателен смисъл не е синоним на „телесното”,
„материалното”. „Плът и кръв” – това е, тъй да се каже, „човешко, твърде човешко”, само човешко в противоположност на божественото. „Не плът и кръв са
ти открили това” – казва Христос на Петър (Мат. 16:17), което значи: не твоите човешки помисли. „Да постъпваш плътски” – да се ръководиш от своята воля,
от своята „самост”. „Живеещите плътски за плътското мислят” – тия слова на
апостол Павел (Рим. 8:5) съдържат не хула срещу телесното измерение на човешкото битие, а присъда за порочния кръг на егоистичната самозатвореност,
която отхвърля върховното начало и своя дълг пред него. Когато пък „плътта”
по контекст означава „тяло”, негативните обертонове напълно липсват. Както
обяснява 1 Кор. 15, „не всяка плът е една и съща” и при възкресението човек
ще получи духовна плът, „тяло духовно”; философски образованите езичници,
свикнали заедно с Платон да преценяват тялото като мрачна тъмница на духа,
се чудели – за какво им е на тия християни възкресение по плът? И върховната
тайна на християнството се нарича Въплъщение на Бога: „Тайна велика: Бог се
яви в плът” (1 Тим. 3:16).
И все пак човек е устроен вертикално. Правата стойка, тъй характерна за
човешкото естество, възнася с изразителността на икона или йероглиф челото и очите над по-чувствената уста, лицето като цяло над гръдния кош,
сърцето над това, което Бахтин нарича „телесно долнище”. Долното не е
отхвърлено, не е проклето, но трябва да е в послушание на горното, да знае
мястото си. Този принцип сам по себе си е характерен не за християнската
етика, ами чисто и просто за човешката етика като такава; човек е достоен
за името си дотолкова, доколкото е подчинил своето тяло на своя дух, ум,
воля и съвест. Всеки приличен агностик трябва да се съгласи с това. Специфична за християнството е тенденцията кризите на телесното послушание
на духа да се свързват пряко или косвено с моментите, в които човешкият
дух сам съзнателно или безсъзнателно излиза от послушание на Божия Дух.
От християнска гледна точка сериозността на блудните, нечисти помисли и
състояния, при които плътта се бунтува срещу духа, е обусловена главно от
значението им на симптоми. Когато човешкият дух застава, тъй да се каже,
не под правилен ъгъл спрямо своята горна цел, когато духовният живот се
измества от самоутвърждаване, самоугаждане и самоизмама (на аскетически
език „прелест”), вероятността, че волята внезапно ще се огъне пред най-глупавото, най-идиотското и долно „иска ми се”, е особено голяма, в това число
и при човека, когото всички, включително той самият, са свикнали да смятат
за просто неспособен на това. В повестта на Толстой същият този отец
Сергий, който си отрязал пръста, за да не изпадне в блудство, отстъпва пред
най-баналната съблазън – но само след като подвижничеството му е станало
фалш, обрасло с „хорска слава”. Както и да стоят нещата с Толстоевото еретичество, анализът на този казус е в най-безупречно съгласие с традицията
на християнската аскетика. „Рибата се вмирисва от главата”; първоначалната
развала тръгва най-често не отдолу, а отгоре, не от плътта, а от ума и духа
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– когато последният стане в най-буквален смисъл „нечист дух”. Покварата на
плътта е нещо като материализация на покварата на духа. Собствено казано,
полът като такъв – „сексът” на езика на съвременниците ни – е абстракция,
която има смисъл в контекста на анатомията и психологията, но отсъства в
„екзистенциалната” реалност на човека; така е, защото човекът е същество,
чийто биологичен живот никога не може да има невинната самоидентичност
на телесните функции на животното. В човека всичко е духовно, с положителен
или отрицателен знак, без каквато и да е неутралност; това, което в наше
време е прието да се нарича на лош руски език „бездуховност”, изобщо не е
нулев вариант, а именно отрицателна величина, не отсъствие на духа, а негова
развала, гниене, разпад, който заразява вторично и плътта. Затова на човека
не му е дадено наистина да стане „красив звяр” или дори само грозен звяр; той
може да става единствено все по-лош човек, а в самия край на този път – дявол. Но този нещастен случай само абсолютно повърхностно, без необходимата
богословска и философска коректност може да се определи като победа на материята над духа. В края на краищата дяволът е духовно същество, „нечист
дух”. Сексът сам по себе си, като предмет на съответните научни дисциплини,
е духовно, нравствено и естетически безкачествен (това всъщност искахме
да кажем по-горе, като отбелязахме, че „екзистенциално” той е нещо несъществуващо); своята злокачественост или доброкачественост, проклятие и
поквара или пречистване и освещаване той получава отвън, от други и съвсем
не материални нива на битието.
Но нас ни занимава въпросът за пречистването и освещаването. Кралица
Виктория рекла уж на някакъв военен съвет в отговор на нечието „в случай
на поражение...”: „Случаят на поражение не интересува Наше Величество”.
Ами че той наистина си е абсолютно безинтересен. Едно добро сексуалната
революция все пак е направила – според поговорката „всяко зло за добро”: тя
окончателно е отнела на разврата прелестта му на опасно и дръзко предизвикателство, пленителността на укриваната тайна, разголвайки по нечуван
начин баналността му и създавайки отгоре на всичкото система от идеологически клишета в негова защита, досадно предсказуеми като всички клишета
от този род. В наше време грешниците и блудниците ще надлицемерстват
всеки лицемер, ще надфарисействат всеки фарисей. Тъй че да минем към полюбопитните материи.
Апостол Павел казва за жената: „ще се спаси чрез раждане на деца”, и завършва
изречението, говорейки за двамата съпрузи: „...ако пребъдат във вяра, в любов и
в светост с целомъдрие” (1 Тим. 2:15). Струва си да се отбележи, че в гръцкия
оригинал (както и в другите древни езици – еврейски и латински) думата, превеждана като „вяра”, значи също и „вярност”. И до днес в някои контексти се
използва църковнославянското обозначение на вярващите – „верни” („литургия
на верните”). Едва ли е благоразумно да се смята, че една и съща дума има
два алтернативни превода: или „вяра”, или „вярност”. Един вид омоним като
„лук” – растение и „лък” (рус. „лук” – б. пр.) – оръжие. Точно обратното: там е
работата, че за Библията на Ветхия и Новия завет вярата е вярност, вярващият е верен. Но това е толкова важна тема, че ще трябва още веднъж да се
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върнем към нея. Засега да продължим обзора на цитираните думи на апостол
Павел. „Спасена чрез раждане на деца”: апостолът имал причини да акцентира
върху този момент за жената. Майчинството по естествен начин заема много
по-съществено място в нейния живот, отколкото бащинството в живота на
най-човеколюбивия, благ и отговорен мъж. Всеки от нас, който като младенец
се е хранил от майчина гръд и е бил утешаван с майчина ласка, е добил първоначалното посвещение във високи тайнства; ние с лека ръка забравяме това и го
нямаме за нищо – но Вячеслав Иванов, който е разбирал от посвещения, възпял
тази инициация в сонетите на Нежната тайна. Майката, която кърми и – според
чудния руски народен израз – жали своето дете, е несъвършен, но истински образ
– на какво? Разбира се, на пренепорочното Майчинство на Пресветата Дева,
но нека да се осмелим и да се качим още по-нагоре. Думата, която във Ветхия
завет обозначава Божията милост, е образувана от корен, който означава собствено майчина утроба; споменът за това се е запазил в чудноватото славянско словообразувание „благоутробие”. Пророк Исаия, сред всички пророци пророк
на милостта, прибягва отново и отново към метафората на майчинството, за
да опише Божията ласка:
Радвайте се, небеса, и весели се, земьо,
и възклицавайте от радост, планини:
защото Господ утеши Своя народ
и помилува Своите страдалци.
А Сион казваше: „Остави ме Господ,
и Бог мой ме забрави!”
Ще забрави ли жена кърмачето си,
не ще пожали ли сина на утробата си?
Но ако би и забравила тя,
Аз няма да те забравя.
				
(49: 13-15).

На ръце ще ви носят
и на колене ще ви галят;
както утешава някого майка му,
тъй ще ви утеша и Аз,
и ще бъдете утешени в Иерусалим.
				
(66: 12-13).
Божията милост според Исаия е майчинска и дори по-майчинска от майчината:
„но ако би и забравила тя, Аз няма да забравя”.
Пази Боже, говорейки за подобни материи, да изпаднем в сълзлива сантименталност, подобно на атмосферата от картината на Жан-Батист Грьоз. И все пак
позволено е да се каже, че някакъв аспект на реалността се възприема адекватно от безсловесния младенец, който изживява майчината ласка като милост
Божия, без все още да различава образа от Първообраза. Поне пророк Исаия го
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оправдава. След това човек се научава да различава; той придобива знания за
своята земна майка и изобщо за родителите си, но тези знания – дори в най-доб
рия случай, когато родителите имат достатъчно достойнства, а той пиетет
към тях – са донейде печални в сравнение с първоначалния опит. Но недай Боже,
да забрави това, което е знаел преди всяко друго знание. Той е знаел и не може
да се оправдава с незнание. Сега може да дойде горчивият опит на живота. Той
вече е изпитал силата и славата.
Традиционните учители по християнско нравствено богословие били абсолютно
прави, когато определяли добрата воля за раждане на деца като необходимо
условие за оправдание и освещаване на брачния живот. Това условие е наистина
необходимо, но все още недостатъчно. Неслучайно апостол Павел продължава:
„ако пребъдат във вяра и любов...”.
Открай време хората усещали: ако Бог е пратил земните блага, не е грях да се
седне съвместно на трапезата – но под страх от срам и позор е необходимо
общото вкусване на гозбите и напитките, които „радват сърцето на човека”,
да изразява и символизира нещо, което излиза далеч отвъд обикновената сетивна наслада. То трябва да бъде знак и символ на нерушимия патриархален
мир между всички, които споделят гощавката. Без тази заповед, древна като
човешкия род и издигната на невъобразима висота в християнското тайнство
Евхаристия, пиршеството се превръща в акт на „чревоугодие”, недостойно за
човешкото достойнство; сътрапезниците вече не „вкусват”, а „лапат” и „се
напиват”. Същият закон важи с още по-голяма сила и за брачното ложе. Самата плътска милувка трябва, за да не стане непоносима мерзост, да изразява
и символизира най-духовното, което може да съществува: безусловната взаимна прошка и безусловното взаимно доверие. Съпрузите, които се доближават
един до друг с нещо неопростено, с камък в пазвата, практикуват блудство в
брака.
Най-телесното като знак и същевременно реалност на незримото духовно: това
е дефиницията на християнското тайнство. Умиването с кръщелна вода е знак
и същевременно реалност на невидимото духовно умиване. Телесното вкусване
на светите Дарове е знак и същевременно реалност на приобщаването към
Надсветовното. Бракът също е наречен тайнство, дори „велико” тайнство от
апостол Павел (Еф. 5:32) и това е най-високото, което може да се каже за брака.
Главозамайващо високо. И добавя: „говоря за Христа и за Църквата”. Смисълът
на тия думи, не винаги разбираеми за съвременния човек, е: в своята висша
точка бракът е знак и същевременно реалност на отношенията между Христос
и Църквата. „Мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и
предаде Себе Си за нея”.
Ключовата дума на Библията се предава традиционно у нас с думата „завет”.
„Сключи Господ завет с Авраама” (Бит. 15:18). „И ще направя завета Си с него
завет вечен” (Бит. 17:19). Собствено то означава „съюз”, „договор”, понякога
„брак”. Преди всички други „атрибути” на Бога, по израза на по-сетнешната
рефлексия, Библията узнава и възхвалява непоклатимата, диамантена вярност
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на Бога: „Бог верний пази Своя завет”. Дори библейската дума, обикновено превеждана като „истина”, има доловими смислови отсенки на „вярност”. На верността на Бога човек е призван да отговори с вяра и вярност – ето защо тия
понятия в Библията са тъждествени! В противен случай той си навлича праведната ревност на Бога: „Господ е Бог Ревнител”. Пророците не се уморяват да
описват „завета” между Бога и Неговия народ като неразлъчим брак с недостойна, но любима жена, която няма да бъде изоставена. Неслучайно в канона на
Ветхия завет не е могла да не влезе Песен на Песните:
Положи ме като печат на сърцето си,
като пръстен на ръката си:
защото любовта е силна като смърт,
ревността люта като преизподня.
Чакали идването на Месия като идване на Жениха, Любимия (евр. „дод”), който
ще сключи Нов брак – Новия завет. Неслучайно първото Си чудо Христос извършил на сватбено пиршество в Кана Галилейска; неслучайно постоянният образ
на бъдния век в евангелските притчи е сватбена трапеза.
Ето какво изразява християнският брак като тайнство. Ясно е, че такъв брак
не може да бъде „практична” временна спогодба. Той е принципно неразлъчим,
и то не защото поповете искат да мъчат хората, а защото съюзът на безусловното взаимно опрощение и безгранично доверие се сключва само завинаги.
Защото вярата и верността, достойни за това име, не познават край. Защото
Божият завет е завет вечен.
Превод: Андрей Романов
Текстът е публикуван в сп. Мирна (бр. 20, София, 2003)
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Бракът и възможните
алтернативи: търсене на
цялост и святост
Едва ли е необходимо подробно да аргументираме тазгодишната тема на летния семинар на академията „Св. Владимир” – „Има ли бъдеще пред християнския
брак?”. Практически ежедневно „традиционната” концепция и дефиниция за брака е поставяна под въпрос. През първите няколко месеца на 2004 г. медиите
коментираха темата за еднополовите бракове, които вече са легализирани в
щата Масачузетс, а подкрепата за тях нараства в много среди, включително
и в християнските. Това не са единствените предизвикателства пред „традиционните” концепции и дефиниции на брака. Преди няколко десетилетия в речника навлезе терминът „свободно съжителство”. Сравнително скоро научихме
и термина „предбрачен договор”, подписван преди формалното сключване на
брака. Днес вече дори не ни правят впечатление двойките, които живеят заедно
без брак, нито прекратяването на брачното съжителство или разводът, който
често е последван от следващ брак и (дори още по-често) от нов развод. (Една
плашеща статистика – в момента средната продължителност на брака в Съ-
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единените щати е пет години.) Ако рейтингите на телевизиите и заплатите
на звездите могат да бъдат някакъв индикатор, ние като общество явно не
виждаме нищо нередно в секса и брака, както изглежда от сериала „Приятели”,
където сексът представлява обичайно занимание за свободното време, а бракът
е обект на постоянни закачки.
Какъв трябва да е нашият отговор като православни християни? Лесно е да се
говори за необходимостта от възстановяване на „традиционните” брак и семейство. Мнозина около нас правят точно това, а сред тях и немалко телеeвангелисти и политици. Можем просто да се включим в общия хор и да повторим
това, което мнозина вече говорят. Макар и по-трудно, но значително по-необходимо е да изследваме внимателно нашето собствено разбиране за християнския
брак. Притежаваме ли ясна и задълбочена представа за брака, която да представим на съвременното общество, вместо само да сипем обвинения? Можем ли да
отправим предизвикателство към света на сериала „Приятели”?
Според мен ние притежаваме такава задълбочена представа. Но също така съм
убеден, че тази представа ще влезе в противоречие не само със света на „Приятели”, но и с някои „традиционни” и широко разпространени в нашето общество
разбирания за брака, които и ние често безкритично повтаряме.
Бих искал да започна с някои исторически бележки по този въпрос – и не само
защото съм историк. Важно е да бъдат изследвани нашите изходни позиции, които ние често приемаме за даденост и за общовалидни както за всички човешки
същества, така и за всички исторически епохи, а по тази причина смятаме за
нормални и задължителни за всички хора. Често изпадаме в заблудата да мислим,
че миналото в много отношения е наподобявало настоящето, макар и да е било
по-добро. Често гледаме с носталгия към „добрите стари времена” – към времето на президента Айзенхауер например. Обръщаме се назад към времето, когато
бракът и семейството са били разбирани и практикувани по начина, по който са
показани в любимите ни телевизионни филми „Ози и Хариет”1 и „Остави го на
Бийвър”2. В тях виждаме олицетворение на нашите „традиционни” разбирания
за брака. От методологическа гледна точка е важно да поставим под въпрос
късогледото разбиране за това, което се приема за „традиционно”. За да можем
ние, като православни християни, да възстановим нашето разбиране и гледна
точка и за да можем да представим това разбиране като убедително предизвикателство към света на „Приятели”, трябва да сме наясно колко различно е
било миналото. По-конкретно, трябва да сме наясно с огромните разлики между
предмодерните традиционни общества и модерните общества, които са се появили през миналото столетие. Реалността, с която се сблъскват хората, които
са изправени пред решението дали да се оженят, дали да имат или нямат деца,
не е непременно същата реалност, която е съществувала преди хиляда или две
хиляди години или дори преди сто години. Няколко фактора могат лесно да бъдат
1
Приключенията на Ози и Хариет (The Adventures of Ozzie and Harriet) – популярен американски сериал,
излъчван от телевизия АВС от 1952 до 1966 г.
2
Остави го на Бийвър (Leave it to Beaver) – популярна телевизионна семейна комедия в САЩ през 50-те и
60-те години, ориентирана към средната класа.
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изпуснати от внимание.
Преди всичко, различно е мястото на брака в живота и в самото общество.
Днес хората имат много и най-различни избори – включително и избора дали да
се оженят или не. Когато се говори за начина на живот, в повечето предмодерни
общества хората са имали значително по-малко възможности и много по-малко
избори. При относително отсъствие на социална и дори физическа мобилност
много повече неща са били фактически предопределени и са били смятани за
даденост. Вашият живот е щял да бъде много подобен на този на вашите родители. Ако баща ви е бил земеделец, вие също ще станете земеделец или съпруга
на земеделец. Ако не се случат някакви бедствия, вие ще останете да живеете
в същото село, а и ще останете част от същата социална група. Ще се ожените и ще го направите в относително ранна възраст, особено що се отнася
до жените; в рамките на брака ще имате строго определена роля, предписана
в пълни детайли от обичая и традицията, включително и за приемливата сексуална поза. Ако можете, вие ще имате деца, тъй като се нуждаете от тях по
икономически причини, за да могат те да ви помагат в земеделието или търговията. При отсъствието на гражданско общество, което да гарантира някаква
защита на личността, съществуването ви ще зависи от контактите с вашето
семейство или род, тъй като по това време голямото семейство често е живеело заедно и това са били хората, готови да ви окажат подкрепа при трудности
или да отмъстят за вас на този, които ви е направил нещо лошо.
В римския свят, където християнството се разпространява най-рано, несъмнено
„семейните ценности” са били изключително важни. Римското право предлага
много мощни стимули за брака и за семейството и налага санкции на тези,
които не спазват тези правила. Причините за това са главно утилитарни, целта е да се поддържа социалната структура и да се осигурява икономическото
благоденствие на империята. От мъжете и жените се очаква да предоставят
своите тела в служба на обществото, всеки по свой начин – мъжете, като
управляват домакинството (като не забравяте, че това до голяма степен е
бил един патриархален и центриран около мъжа свят), а жените, като раждат
деца. „Семейните ценности” са били много важни и в древния юдаизъм. Децата
са били необходими като средство за оцеляване в този свят, а и в отвъдното.
Потомството осигурява вашето собствено безсмъртие. Оттук и левиратът,
който предписва, ако даден мъж почине, без да има деца, неговият брат да вземе съпругата му и да отгледа деца и за него. Следователно, независимо дали в
римското общество или в света на древния юдаизъм, човек не може да очаква да
спечели божественото благоволение и уважението на хората, ако не е женен и
няма деца. В този свят няма място за неженени или бездетни хора. Тези, които
са оставали неженени, обикновено са били подчинени елементи в рамките на голямото семейство и са осигурявали необходимите услуги за домакинството – от
грижата за децата до грижата за възрастните – и това са роби, дъщери, които
не са намерили съпруг, или овдовели баби.
Трябва да обърнем внимание на още нещо: в гръко-римския свят, както и в много
други традиционни общества, човек, или поне свободният човек, не очаква брака
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и семейството да задоволят всичките му житейски нужди. Бракът е бил важен
за икономическото благополучие и материалната подкрепа – мъжът определено
е ценял своята съпруга и децата си по същия начин, по който е ценял и другите
си притежания. Но за емоционална подкрепа той е разчитал на приятелството,
което по дефиниция е било възможно само сред равни, т.е. приятелите са били
намирани сред другите уважавани мъже, членове на обществото, и определено
не сред жените, робите или други неравноправни категории. Често мъжът не
е търсел в брака дори задоволяване на сексуалните си желания. Много показателна е една древна поговорка, която казва: „Боговете са ни дали съпругите,
за да имаме законни деца, мъжете – за да имаме приятели, и куртизанките – за
удоволствие”.
Възможно ли е някой, независимо по каква причина, да пренебрегне социалните изисквания за брак и семейство? В древността това е било изключително трудно, независимо дали в юдейското, гръко-римското или в повечето други
предмодерни общества. Християнството обаче предлага на древния свят много
по-различно послание, както и много по-различен поглед към брака и семейството – послание, което е същински революционно и истински освобождаващо. Християнството учи, че бракът и децата не са задължително условие за спасение,
за високо самочувствие, за получаване на одобрение от божеството или от
другите хора. Християнството приема и почита брака, но то също така приема
и почита безбрачието. То цени децата, но също така се обръща и към бездетните – като Йоаким и Анна, Захария и Елисавета – които също са благословени
от Бог. Накратко, християнството релативизира значението и на брака, и на
семейството. То прави това, като представя в нова светлина брака и семейството, както и всички човешки взаимоотношения, и тази перспектива става
възможна благодарение на Христовата даряваща любов. Древният свят цени
брака и семейството много високо, но не по правилните причини. То ги цени, защото те са били приемани като препятствие пред смъртта – както смъртта
на конкретния човек, така и смъртта на обществото. Но Христос доказва, че
любовта е по-силна от смъртта.
През следващите дни ще се върнем много пъти към новите перспективи, предложени от християнството. За момента обаче бих искал да се върна към проблема,
който поставих в началото – за разликата между древния свят, традиционния
свят на предмодерното общество, за който говорих до този момент, и модерния свят – света, в който „традиционното” разбиране за брака и семейството
ежедневно е поставян под въпрос.
В модерния свят ние притежаваме много по-голяма икономическа и социална мобилност. Идеята, че личният живот на един човек ще се отличава незначително
от живота на неговите родители, вече не е валидна. По-скоро обратното. В
Америка обичаме да вярваме, че синът или дъщерята на бедния миньор може да
стане доктор, адвокат или успешен бизнесмен. Също така обичаме да говорим
за достойнството и правата на личността, като значително по-малко внимание
обръщаме на групата, рода или обществото като цяло. Особено важна за нас е
личната реализация, което често се превръща в цел на живота. Насърчавани сме
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да разберем какво всъщност е истински важно за мен, какво всъщност ме прави
щастлив, какво ме удовлетворява. А като се вземе под внимание и материалната задоволеност на модерния свят, обикновено имаме възможност да намерим
начин да финансираме пътя към постигането на личното си удовлетворение.
В модерния свят вече не е очевидна връзката между брака и поддържането на
ежедневното житейско съществуване, бракът не е и задължително условие за
постигане на обикновено щастие или лично удовлетворение. В развитите икономически страни бракът вече не е икономическа и социална необходимост. Вече
не е необходимо човек да е женен, да съжителства с някого (макар в действителност да не може да го понася) и да има деца, които да му помагат да
си подсигури ежедневното съществуване от притежаваното малко парче земя.
Бракът не е необходимо условие, за да има човек приятен живот. Всеки може да
потърси и да открие множество пътища към собственото си удовлетворение,
към личното си обогатяване и извън своя дом. В този модерен свят решението
дали човек да бъде женен и да има деца е много по-съзнателно и отговорно,
отколкото в традиционното общество. И в това съществува ирония. В този
модерен свят, подобно на традиционното общество, бракът и семейството
(вече ограничено до нуклеарното семейство) са се превърнали в норма за нормалност, за наличие на добре уредено съществуване. През 50-те години всеобщото очакване към човек, който заслужава уважението на обществото, е
той да бъде женен, да има деца, да притежава хубава къща в покрайнините на
града, да има кола и куче, да е активен член на асоциацията на родителите на
ученици и да ходи редовно на църква. (Разбира се, далеч не всички са успявали да
покрият този модел, но на тях се е гледало с известно съмнение и недоверие.)
От съвременна гледна точка ние често се обръщаме към това време като към
модел за „традиционния” брак, като към нормалния и нормативен начин, по който
обществото е било изградено и каквото винаги трябва да бъде. В този свят
обаче отсъства елементът на необходимост, с който е бил натоварен бракът в
предишните векове и в предишните общества; целта на брака вече е постигане
на личното удовлетворение и той е представен като мястото, където това
лично удовлетворение може да бъде постигнато. Идеалният брак, както е представен в популярната литература от 20-те и 30-те години на ХХ век, е „бракът
по взаимност”, в който съпругът и съпругата постигат блаженството на съвместния живот, като се обичат и си помагат и споделят всичко като най-добри
приятели. За разлика от предходните времена на брака започва да се гледа като
на институцията, в която нормалните, добре уредените хора, независимо дали
мъже или жени, могат да намерят всякакво удовлетворение – сексуално, емоционално, духовно. Не очакваме ли твърде много от брака?
До голяма степен християните се възползват от това разбиране за брака.
Това с особена сила важи за протестантите евангелисти, при които бракът
много често е представян като ПРАВИЛНОТО състояние на добрия християнин,
като най-висшето Божие призвание за всички мъже и жени. До известна степен това е валидно и за нас – православните християни. Напълно правилно ние
често говорим, че човешките същества – и мъжете и жените – са израз на
благостта на Божието творение. Вероятно като реакция срещу по-ранната и
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възможно нездравословната концентрация върху безбрачния живот, ние преобърнахме светоотческата литература в търсене на такива пасажи, които да дават положителна оценка на брака и на сексуалната активност, и същевременно
се оплаквахме от онези патристически текстове, които не проявяват особен
ентусиазъм по този въпрос. В голяма част от нашата популярна литература
безбрачният живот, целибатът под каквато и да било форма, включително и
при монашеството, не се обсъжда като реална възможност. Пред себе си имам
няколко бележки от студентски есета, написани в рамките на лекционния курс
за брака, воден от мен и проф. Роси: „Хората трябва да бъдат насърчавани да
водят отговорен начин на живот заради тяхното духовно здраве” – тук контекстът предполага, че безбрачните хора бягат от отговорност. „Църквата и
свещениците трябва да помогнат на хората, които никога не са се женили, да
намерят своя партньор”. Църквата трябва „да даде увереност на безбрачните и
да разпръсне у тях страха от брака чрез проповеди, разговори, молитва и семинари”. Не мога да твърдя, че тези бележки са напълно представителни. В някои
от есетата през годините се отбелязва, че „бракът не е за всекиго”, както
и че ние не трябва да се отнасяме към безбрачното състояние само като към
преходен етап към брака, като нещо временно, като анормалност, която трябва
да бъде коригирана. Цялостната тенденция обаче е на брака да бъде гледано
като на норма за християнски живот.
В резултат безбрачните, разбира се, са подложени на огромен натиск. Помислете само за коментарите, които неженените често могат да чуят: „Не разбирам защо привлекателна млада жена като теб не си е намерила съпруг”. Или:
„Колко деца имаш?”. „Нямам, не съм женен”. „О, съжалявам…” Това възприятие
обаче подлага на голям натиск и женените. Много малко бракове действително носят това блаженство и лично удовлетворение, което се очаква от тях и
което всъщност се изисква от брака. И това може да се превърне в извор на
неудовлетворение. Тогава си мислим: „Нещо трябва да е сбъркано в моя брак. Обратното на това, което обществото е обещало, обратното дори на обещаното
от Църквата, бракът в момента не ме прави щастлив и може би никога няма да
ме направи”. Очакваме от нашия брак и семейство да бъдат точно толкова топли и приятни, колкото изглежда семейството в „Ози и Хариет” или в „Остави го
на Бийвър”. А това, което в действителност получаваме, е „Женени с деца”.
Когато налагаме кичозна, идеализирана, нереалистична и непостижима представа за брака като крайната цел на човешкия живот, ние всъщност правим лоша
услуга на нашия свят, на света на „Приятели”, на този свят, в който трябва да
се стремим към спасението. Ако наистина искаме да отправим предизвикателство към света на „Приятели”, не можем просто да налагаме представата за
това, което често е определяно като „традиционен брак”. Трябва да предложим
различна гледна точка – гледната точка, която откриваме в Новия завет. В
него, както вече отбелязах, важността и на брака, и на семейството е релативизирана. Бракът е нещо добро, но това в същата степен важи и за безбрачието – и нито едно от двете състояния не е сам по себе си крайно. И бракът,
и семейството са средство за постигане на по-висша цел. По тази причина
може да кажем, че природата и на двете представлява инструмент, път към
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постигане на това по-висше благо, като ни приближава към Бога, Който е Благ
Сам по Себе Си и е началото на цялото Благо. Достойнството на брака или
безбрачието във всеки конкретен случай зависи от това до каква степен това
състояние служи на по-висшата цел, на пътя към спасението.
Тази гледна точка най-пълно е разработена в Посланията на ап. Павел, особено в
глава 7 на Първо послание до коринтяни, където подробно се говори по темата
за брака. Тук искам само да се спра на няколко момента, които имат отношение
към нашата тема. Главата започва с обсъждане на темата дали човек е добре
да бъде женен, или да остане неженен. Тук Павел съветва, а не заповядва. Той
желае всички да са като него, т.е. да не са женени, но признава, че „всеки си има
своя дарба от Бога – един – тъй, друг – инак”. В крайна сметка няма значение
дали човек е женен или неженен до момента, в който не изпада в аморалност.
Текстът продължава с обсъждане на темата за развода и се спира на конкретния случаи на повярвали хора, женени за неповярвали – част, на която в момента
нямам време да се спра в детайли. След това Павел достига до това, което бих
определил като неговото най-важно послание: „Само нека всякой да постъпва
тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ”. Юдеин или езичник,
обрязан или необрязан? Това няма значение, защото „обрязването е нищо, и необрязването е нищо, а пазенето Божиите заповеди е всичко”. И после Павел повтаря отново: „Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред
Бога”. И добавя: „Роб ли си призван, да те не е грижа; но, дори и ако можеш да
станеш свободен, още повече се възползвай от робството. Защото призваният
в Господа роб бива Господен свободник; тъй също и призваният свободник бива
роб Христов”. Обърнете внимание как в тези стихове и робите, и свободните
са призовани да погледнат по нов начин на състоянието си. „Всякой в каквото
звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога”.
Защо е толкова важно да останеш в състоянието, в което си призван, и да
водиш живота, който Бог ти е отредил? Павел не настоява на съхраняване на
статуквото. Със сигурност той не защитава неравенството и потисничеството, характерни за социалния модел по негово време. По-скоро той настоява
читателите му да погледнат на всичките си контакти – на брака, семейството,
етническата принадлежност или социалния си статут – в есхатологична перспектива, т.е. в светлината на крайната цел и съдба на човечеството на този
свят. Това виждаме и в следващите стихове:
„За девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет, като помилуван от Господа да Му бъда верен. Поради настоящата нужда за добро намирам
това: добре е за човека да си бъде тъй. Свързан ли е с жена, не търси развод;
развързан ли си от жена, не търси жена. Па, ако се ожениш, няма да съгрешиш;
и девица, ако се омъжи, няма да съгреши. Но такива ще имат грижа за плътта,
а пък аз ви щадя. Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та
ония, които имат жени, да бъдат като че нямат; и които плачат – като че не
плачат, и които се радват – като че се не радват; и които купуват – като че
не притежават; и които се ползуват от тоя свят – като да се не ползуват,
защото е преходен образът на този свят”.
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Преходен е образът на този свят, на света с всичките му империи и самообслужващи се мощни структури и основани на насилието зависимости. Важното
в тази предпоследна глава на човешката история – както казва Павел няколко
стиха след това – е „благоприлично и постоянно служене Господу безпрепятствено”. Така че води живота, който Бог ти е отредил – като юдеин или грък,
роб или свободен, женен или неженен, но никога не изпускай от поглед наградата, очаквай наближаващия край. Ориентирай своя живот, както и всичките си
контакти именно спрямо този край. Живей своя живот в предчувствие, надежда
и очакване на края, който се намира отвъд институциите на този свят, включително и на брака. Нека целият твой живот да е насочен към този край и да
води към него, защото това е пълното осъществяване на Божествения план за
Неговото творение.
Именно тази есхатологична перспектива Павел изисква от Коринтската църква
да не губи от погледа си. Ние сме призвани такива, каквито сме – конфликтни,
слаби и грешни човешки същества, с невероятно много дарования, но и с още
повече недостатъци. Призвани сме нашият живот да е търсене на цялост и святост. Призвани сме да участваме в Божията святост, да станем светци, точно
както Бог е Светията. Призвани сме да обичаме по начин, който надхвърля нашите ограничени човешки възможности, доброволно да приемем саможертвената
любов, която Бог е разкрил в Иисус Христос, и да дадем израз на тази любов
чрез нашия собствен живот независимо от отреденото ни от Бог състояние.
Тази есхатологична перспектива може да ни помогне и когато се обръщаме към
конкретните проблеми, свързани с положението на брака и семейството в нашия
свят.
На първо място, обратно на толкова често натрапваната ни идеализирана представа, бракът не е нещо статично (каквото впечатление човек може да получи
от рекламите, които обещават голямо сексуално удоволствие до 70-годишна
възраст). В идеалния вариант бракът съдържа в себе си идеята за растеж.
Неминуемо това включва и промяната и преминаването на брака през различни
етапи – защото и човешкият живот преминава през различни етапи. Най-голямата промяна настъпва с раждането на първото дете, когато съпругата вече
е и майка и пренасочва вниманието си от съпруга към детето. Друга голяма
промяна настъпва, когато птичето излети от гнездото на майката и бащата,
а тяхното внимание престава да е концентрирано върху футболните мачове, в
които участва тяхното дете. Ще успеят ли на този нов етап от техния брачен
живот да преоткрият себе си? За все повече женени двойки днес друга голяма
промяна настъпва, когато единият или и двамата в крайна сметка се превърнат
в немощни старци, болни от алцхаймер или паркинсон например. Дори за найщастливо женените двойки така наречените „златни години” всъщност може
да се превърнат в години, изпълнени с изпитания. На всеки един от тези етапи
най-важният въпрос е дали можем да ги възприемаме като средство, което ни
насочва към финала, намиращ се отвъд тази или онази непосредствена ситуация, отвъд тази или онази лична връзка, т.е. дали всеки един от тези етапи
ще бъде видян като възможност за израстване в святост. Или всеки един от
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тези етапи ще се превърне в извор на неудовлетвореност, защото точно в този
момент тази конкретна връзка не отговаря на идеализираната ни представа
за това как трябва да изглежда блаженият брак. (Иронията се състои в това,
че в миналите времена този въпрос почти не се е появявал. Не само защото
продължителността на живота е била по-кратка. Тогава е съществувало ясно
разграничение между отделните периоди в живота – детството, младостта,
зрелостта и старостта. След като социалните изисквания са изпълнени от
зрелия човек, след като децата са родени, отгледани и са напуснали домашното
огнище, съпругът и съпругата са достигнали старостта и са били свободни да
се оттеглят в манастир или да водят подобен начин на живот у дома. От тях
не се е очаквало да се държат като младоженци.)
Нека се обърнем към децата и семейния живот. Как може да погледнем на тях
от есхатологична перспектива? Често идеализираме нашите деца и се стремим да направим всичко за тях. Понякога те се превръщат просто в отражение
на собствения ни егоизъм. Децата могат да бъдат извор на велика гордост. Но
не трябва да забравяме, че раждането и отглеждането на деца не е самоцел.
Целта на отглеждането на деца не е нашето собствено възвеличаване, а точно
обратното. Често изпитваме страх от момента, в който нашите деца ще ни
„напуснат”, понякога до степен това да се превърне в основния ни проблем. А не
би трябвало да е така. На отглеждането на деца, както и на другите страни
на брачния живот, трябва да се гледа само като на средство, което ни насочва
към Края, който се намира отвъд въпроса как децата ще ни напуснат. Не поставяйте децата си на първо място. На първо място поставяйте Бог, вашата
любов към Бога, вашата вяра в Бог, ориентирайте целия си живот към Него и
от това любовта към децата ви няма да пострада. По-скоро това ще пречисти
любовта ви към тях, като превърне собственото ви възвеличаване в израз на
саможертвената Христова любов.
Децата не са единственото възможно средство в нашето търсене на святост
и цялост. Св. Йоан Златоуст се обръща към проблема за бездетието с голяма
чувствителност. При бездетен брак могат да бъдат култивирани други добродетели: гостоприемство, служене на другите, съвместно творчество. Във всеки
случай ние трябва да устоим на изкушението просто да живеем един за друг, без
да имаме отношение към търсенето на святостта, без да се интересуваме от
Бог и от нашите събратя.
Какви са алтернативите на брака? Тенденцията в развитите и развиващите се
страни е процентът на неженените хора като част от общото население да
се увеличава. В Съединените щати приблизително 50% от зрелите хора не са
женени. Профилът и причините за това са най-различни. Някои отлагат брака,
докато постигнат определени лични цели – образователни, професионални, икономически или емоционални. Някои никога не се женят. Някои са разведени или
разделени, което не означава задължително, че са в очакване на развод, тъй
като единият от двамата може да е в затвора например. Някои са вдовци. Затова и проблемите, с които се сблъскват неженените хора, също са различни. Например проблемът със здравеопазването няма да стои с еднаква острота пред
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възрастен вдовец или вдовица и пред млада разведена жена, която се стреми да
се върне на работа и в същото време да си гледа децата и да съчетава други
отговорности. Съвсем различни ще бъдат проблемите, с които се сблъсква никога нежененият човек, независимо от неговата възраст. Но всички тези хора се
изправят и пред някои общи проблеми. Много проучвания и интервюта посочват
самотата – самотата да се храниш с полуфабрикати, които вече са толкова
масови в нашите супермаркети. Самотните хора, независимо от социалната им
категория или профил, често имат проблеми, много от които културно обусловени. Съществува огромен натиск към „самотните” да се впишат в ценностите
и очакванията на една култура, която продължава да идеализира и да превръща
в идол семейния модел на съпруг, съпруга, две деца, три коли и едно куче. (Това
е и едно от възможните обяснения за стремежа за узаконяване на еднополовите
бракове. Хомосексуалните също искат да се „впишат” в този модел.)
Както вече отбелязах, неженените хора са разнолика група. Често обаче ние
възприемаме „неженените” като синоним на така широко рекламираното безразборно хойкане. Със сигурност съществуват и много хора, които могат да бъдат
описани като „предбрачни”, т.е. хора, които очакват да се оженят, но които
отлагат брака по различни причини: поради страх от обвързване, очакването
да се появи „правилният” човек (поредната илюзия, разбира се), загриженост за
кариерата, която може да бъде и много благородна кариера. Самотният живот
в днешна Америка е коварен от духовна гледна точка. При много млади и не толкова млади самотни хора, ние наблюдаваме някакъв вид на удължено юношество.
От тях се очаква да взимат много повече решения, отколкото в предмодерните
общества – решения, които се отнасят до образованието, кариерата, работата, града и мястото на живот, както и до начина на живот. В миналото повечето от хората въобще не са имали право на избор за тези неща. Но младите
хора често не притежават необходимото чувство за отговорност за своите
решения и понякога не разбират важността на тези решения. Сексът например
лесно може да се превърне в удоволствие за свободното време, подобно на ходенето на обяд или отиването на кино, въпреки че нито една от тези дейности
няма никакво отношение към саможертвената любов. Всичко това кара младите
хора трудно да усядат, било то чрез брака или по някакъв друг начин.
Как Църквата трябва да се грижи за неженените хора? По-конкретно как тя
трябва да се отнася към младите неженени хора. През голям период от църковната история това въобще не е било проблем. Но днес е проблем. За разлика
от миналото вече не живеем в традиционно общество. В някои отношения отговорът на този въпрос е много прост. Независимо дали се обръща към женени
или неженени хора, Църквата трябва да им представи същото есхатологично
предизвикателство, което свети Павел отправя към коринтяните. „Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога... защото е преходен
образът на този свят”. Затова и всеки от нас е призван към аскетическа битка
независимо от положението, в което се намира (стремежът към собственото
възвеличаване може да бъде еднакво изкушение както за женените, така и за
неженените), битката, чиято цел е израстването в Божията любов във всички
разнообразни ситуации и връзки, в които можем да попаднем. При всички случаи
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не можем да допуснем, че състоянието на безбрачие е пречка пред стремежа
към святост и цялост, както не можем да допуснем, че бракът е гаранция за
цялост и святост.
Всички ние сме крехки и слаби човешки същества, увредени по един или друг начин от греха. Това е състоянието, в което всеки един от нас е бил призван, за
да бъде спасен чрез Божията благодат. Посланието на Църквата в това отношение е просто и конкретно: ние ще открием това изцеление и цялост в Бога и
само в Бога. Но ние не чуваме това послание много често. Много по-често сме
насърчавани да вярваме, че ще открием изцелението и целостта по други начини,
и особено и преди всичко чрез брака. „Самотата е коварно състояние”, казваме
често на младите хора. С което им намекваме или направо казваме: „Бракът ще
реши твоите проблеми”. Вярно ли е това? Много хора смятат, че да. Помислете
върху следното мнение, изказвано често от хора, които обмислят възможността да се оженят: „Да, наистина, ставам ревнив и излизам извън нерви, като си
помисля, че тя може да се интересува от друг мъж, но това няма да се случва,
когато се оженя”. Когато чувате нещо подобно, вие знаете, че агресивното поведение на този мъж няма да изчезне. По-вероятно е да се засили. Или пък: „Има
неща, които ме дразнят в поведението на Брад, но съм сигурна, че ще успея да
го променя с моята любов, когато се оженим”. Знаете, че това няма да се случи.
Така достигаме до последната серия на „Приятели”. Те са разделени и оженени.
Вие обаче знаете, че те нито ще станат верни, нито пък ще изпитат блаженство в брака си. Бракът не може да излекува всичко, което е сбъркано в тези
хора или във всеки един от нас. Бракът може да е контекстът, в който всеки
от нас да открие изцеление и цялост. Но бракът сам по себе си не е извор на
изцеление и цялост. Бракът, също както и самотата, може да е много коварен
от духовна гледна точка – особено когато се превърне във фалшив идол. Ако се
обърнем към съвременните предизвикателства пред християнския брак – предизвикателства, които чуваме ежедневно по медиите – нека не забравяме, че дори
„традиционният” брак може да представлява предизвикателство пред нашето
православно разбиране за спасението – като предлага фалшиво чувство за сигурност, като дава фалшиви обещания, като предполага, че бракът сам по себе
си, а не Бог, е това, което ще ни даде цялост в този грешен свят. Някой ще
открие целостта в брака. Друг ще намери цялост в самотата. Но никой няма
да постигне това, ако не се обърне към началото и извора на всички изцеления,
към извора на целостта, към Освещаващия.
Превод: Момчил Методиев
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Йеронимус Босх, детайл
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о. Йоан Майендорф

БРАКЪТ В ПРАВОСЛАВИЕТО1
Древната църква и римското право
Римляните разбирали брака на първо място не като средство да си осигурят
потомство, а като съглашение между две свободни в избора си страни. Известният принцип на римското право, според който „бракът не е общение, а съгласие” (nuptius non concubitus, sed consensus facit), както и тезата на Модестин, че
„съжителството със свободна жена представлява брак, а не конкубинат” – от
което следва, че съжителството с робиня, нямаща право да даде свободно съгласие, при никакви условия не може да се нарече брак – са залегнали в основата
на гражданското право на всички съвременни цивилизовани страни. Същността
на брака се вижда в съгласието, което от своя страна придава значимост и
законност на брачния договор.
Фактът, че съгласно Римското право бракът се сключвал между две свободни
страни, предполага значителен социален прогрес, особено в сравнение с възгледите за брака в други цивилизации на Древния свят. Това дало правни основания
за повсеместната еманципация на жените и правното им равенство с мъжете.
Встъпвайки в брак, мъжът и жената сключвали обикновен юридически договор,
поради което бракът не се нуждаел от трета страна като гарант за юридическата си действеност. Държавата си осигурила право на регистрация на
брачните договори, която давала възможност да се следи тяхната законност и
осигурявала материали за съда, когато пред него се представяли спорове, свързани с брачните отношения.
Римското право, също като Моисеевия закон, предвиждало възможност за прекратяване на брачния договор. Условията, необходими за развод, били твърде
разнообразни както преди, така и след началото на християнската ера.
И по време на гоненията, и в периода на съюз с римската държава, християнската Църква се подчинявала на римските закони, регулиращи брака. Дори когато
християнството станало държавна религия, древните определения за брака като
договор били въведени в държавните закони и даже в църковния закон Номоканон от четиринайсет глави. Потвърждения за това откриваме и в славянската
версия на Номоканона, така наречената Кормчая книга, на която се основавало
каноничното право на славянските страни до началото на XIX век.
В съчиненията на светите отци също са залегнали римските представи и терминология за брака. Ето какво казва писателят от II век Атинагор на император
1

Преводът на подбрани глави от книгата е направен по руското издание Брак в Православии (М., Путь, 2001)
и по английското издание Marriage: An Orthodox Perspective (N.Y., SVS Press, 1975).
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Марк Аврелий в своята Апология (гл. 33): „Всеки от нас смята за своя жена тази,
за която е женен по вашите закони”. Св. Йоан Златоуст (404 г.) се позовава на
„гражданския закон”, когато определя брака като „нищо друго, освен обединение
или средство” (Омилия 56 върху Битие, 2).
Броят на светоотческите цитати по този въпрос може да се увеличи до безкрайност. Съдържанието им обаче далеч не показва, че Църквата е останала
безразлична по въпроса за брака или че не е имала своя собствена гледна точка,
а просто е възприела господстващото римско разбиране за брака като договор.
В следващите глави ще покажем, че разминавания между Църквата и империята
винаги е имало. В течение на цялата си история Църквата никога не е показвала
по-ясно, че въвежда в света нова, безпрецедентна божествена реалност. Тази
нова реалност, както се вижда от новозаветните текстове, предполагала съвършено ново отношение към брака, коренно различно от юдейското и римското.
Тя обаче не се изразявала в някакъв оригинален брачен обред, естеството  не
налагало отмяна на законите на светското общество. Християните правилно
разбрали значението на римското право и оценили прогресивните му в социално
отношение страни. Но в същото време те никога не забравяли, че в кръщението
и евхаристията им е даден нов опит за живот и усъвършенстване, който е уникален и всеобщ. Затова при сключването на брак между християни обредната
страна поначало нямала определящо значение; в центъра на вниманието било
отношението към брака на участниците в него, самите им личности. Ако в
брак встъпвали християни, то и самият брак ставал християнски и предполагал
християнска отговорност един за друг и опит в християнския живот. Затова за
християните бракът ставал тайнство, а не юридически договор на две страни.

Бракът като тайнство
„Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за Църквата” (Еф. 5, 32). Нито
юдейският утилитаризъм, нито римският легализъм са съизмерими с новото
разбиране за брака – християнското, което откриваме в 5-а глава на Посланието до Ефесяни, а именно: и мъжът, и жената могат и са длъжни да преобразят
своя договор в реално Царство Божие.
Всеки човек е член на земното общество, гражданин на своята страна и член
на семейството си. Той не може да избегне потребностите на материалното
съществуване, нито да отхвърли наложените му задължения пред обществото.
Евангелието не отрича отговорностите на човека в света и обществото. Истинското християнство никога не е призовавало към отричане на света. Даже
монасите служат по свой особен начин на света чрез отричане на неговата
ценност и стремеж да господстват над себе си, да ограничават свободата си.
Призванието на човека да бъде „Божий образ и подобие” е преди всичко неограниченото, божествено по природа, свободно творчество, устремено към абсолютното Добро, към висшите форми на Красотата и Любовта, към пребиваване
в Доброто; нали сам Бог е Добро, Красота и Любов, нали сам Бог обича човека.
Човек може да Го призовава, да чува отговора Му, да усеща любовта Му. За християнина Бог не е абстрактна идея, а Личност, с Която може да се срещнеш: Аз
съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас (Иоан 14:20). В Бога човек от-
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крива същинската си природа, защото е бил сътворен именно по „образ Божий”.
И Христос, като съвършен Бог, е проявил съвършена човешка природа не въпреки
своята Божественост, а тъкмо поради божествеността Си: в Него Божеството се разкрило като истинската норма за човешкото естество.
Когато човек приеме кръщение и стане в Евхаристията „едно тяло” с Христос,
той фактически достига до по-пълно изразяване на самия себе си, приближава се
до истинско съединение с Бога и ближните, поема отговорност за целия свят,
реализира дадената му от Бога възможност за безгранично творчество, служение и любов.
И така, когато свети апостол Павел нарича брака „тайна” (или „тайнство”,
което на гръцки е една и съща дума), той има предвид, че в брака човек не
само удовлетворява потребностите на земното си, светско съществуване, но
и прави крачка по пътя към целта, за която е бил сътворен, тоест встъпва в
Царството на вечния живот. Тук, на земята, човек също притежава най-разнообразни таланти – интелектуални, физически, емоционални – но неговото земно
съществувание е ограничено във времето. Затова „да се родиш от вода и Дух”
означава да влезеш в Царството на вечния живот; в Христовото Възкресение
това Царство е вече отворено и може опитно да се познае. Наричайки брака „тайнство”, свети Павел утвърждава, че бракът се запазва и във вечното
Царство. Мъжът става едно същество, една „плът” с жена си, както Синът
Божий престанал да бъде само Бог, а станал и човек, за да може народът Му
да стане Негово Тяло. Ето защо евангелското повествование толкова често
сравнява Царството Божие с брачен пир: това е реализация на старозаветните
пророчества за брачен пир между Бога и Израил, избрания народ. Затова истинският християнски брак трябва да бъде единство не само в добродетелта на
абстрактния етически закон или заповед, а и като Тайна на Царството Божие,
въвеждаща човека във вечна радост и вечна любов.
Бидейки тайна, тайнство, християнският брак неизбежно противоречи на практическата, емпирична реалност на падналото човечество. Затова той, както и
самото Евангелие, представлява недостижим идеал. Има обаче огромна разлика
между „тайнство” и „идеал”. Тайнството не е абстракция, а опит, в който човек
общува с Бога. В тайнството човешката природа, без да губи пълнотата на
човешкото си естество, участва в по-висшата реалност на Духа. Човешкото
естество става още по-човешко и изпълнява своята изключителна съдба. Тайнството е път към истинския живот, към човешкото спасение. То отваря вратите към истинското, неповредено човечество. Затова тайнството не е магия.
Светият Дух не потиска човешката свобода, а освобождава човека от оковите
на греха. В новия живот невъзможното става възможно, ако човек свободно пожелае да приеме това, което му дарява Бог. Всички тези черти на тайнството
изобщо се наблюдават и в брака.
Грешките, недоразуменията и дори противенето на Бога, тоест грехът, са възможни, докато човек живее мимолетното, емпирично, видимо битие на падналия
свят. Православната църква разбира това много добре, затова тайната на Царството, която се разкрива в брака, не се свежда до набор от юридически норми.
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Истинското разбиране и оправдано снизхождение към човешките слабости са
възможни единствено когато за абсолютна норма се признава новозаветното
учение за брака като тайнство.

Брак и Евхаристия
Ако древната Църква е смятала брака за тайнство, в което се предвкусва радостта на Царството Божие, защо не е създала специален обред на венчанието,
специални норми на брака, а е признала за норма брака, сключен по законите на
светското общество? Църквата никога не се е опитвала да отмени тези закони или да разруши веднъж установения обществен строй.
Отговорът на този въпрос е в същността на различията между нехристиянския и
християнския брак: първият се сключва между езичници, вторият – между християни; от начина на сключване на брака не се променя нищо. Апостол Павел постоянно
напомня, че Бог живее в неръкотворни храмове и че телата ни са храм на Светия
Дух. Ако мъж и жена, които са членове на Христовото Тяло, стават в брака една
плът, то съюзът им се скрепява от Светия Дух, живеещ във всеки от тях.
Обаче членове на Тялото Христово те стават чрез Евхаристията.
За връзката между брака и Евхаристията се загатва още в евангелския разказ
за сватбата в Кана (Иоан 2: 1-11), който се чете при съвременния венчален обред. Този текст, както и много други места от Евангелието от Иоан, подчертава значението на кръщението и Евхаристията: както водата е била претворена
във вино, така и грешният човешки живот чрез присъствието на Христос може
да се преобрази в новата реалност на Царството.
Древните християнски писатели, които напълно признавали юридическата сила
на гражданския брак, твърдят също, че именно Евхаристията придава на брака неговото специфично християнско съдържание. Така Тертулиан (II век) пише,
че бракът, „скрепен от Църквата и потвърден от жертвоприношението (Евхаристията), се запечатва с благословение и се вписва на небесата от Ангелите” (Към жена си, II, 8, 6-9). Всички християни, желаещи да встъпят в брак,
първо преминавали през формалностите на гражданската регистрация, придаващи на брака законност в очите на светското общество, а след това приемали
благословение от епископа по време на неделната литургия в присъствие на
християнската община. Тогава вече гражданският им договор се превръщал в
„тайнство” с непреходна ценност, простиращо се отвъд пределите на земния
живот, тъй като бракът бил „записан на небесата”, а не просто регистриран
на земята. Бракът ставал вечен съюз в Христа. За същия обред се говори и в
писмото на знаменития епископ-мъченик Игнатий Антиохийски (100 г.): „Встъпващите в брак трябва да осведомят епископа, за да може бракът да бъде съгласие в Господа, а не човешко пожелание” (До Поликарп, 5,2).
Това, което прави тайнството тайнство, не е непременно извършването на определен брой специални, видими действия от пълноправен свещеник. Всъщност,
като тайнствен съюз на Бога с Неговия народ, самата Църква е Тайнството,
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Тайната на спасението (ср. особено Посланието до Ефесяни, 3). Когато човек
стане част от този съюз чрез кръщението, това наистина е „тайнство”, тъй
като тайната на спасението се прилага към индивидуалния обет на този човек.
Но всички тези индивидуални тайнства намират своя завършек в Евхаристията
(за това е писал Николай Кавасила, велик православен мистик и богослов от XIV
век – За живота в Христа). Самата Евхаристия представлява брачен пир, както
често се казва в Евангелието. По думите на Кавасила „това е най-прехваленият
брачен пир, на който Женихът довежда Църквата като невеста-девица... на който ставаме плът от плътта Му и кост от костите Му” (пак там).

Кръщението в древната църква се извършвало по време на Литургия, както сега
се извършват ръкоположения на дякони, свещеници или епископи. Първоначално
така се извършвал и бракът. По-нататък ще видим, че каноничните забрани
за „смесени” бракове, втори бракове и т.н. могат да се обяснят единствено с
разбирането за християнския брак като част от Тайна, връхна точка на която
се явява Евхаристията. Такива бракове не можели да бъдат тайнство в пълния
смисъл на думата. Макар и съвсем законни от гледна точка на гражданското
право, те нямали християнско ядро – единение в Евхаристията.
Много от неяснотите и недоразуменията, които се наблюдават в съвременното
отношение на православните към брака, биха могли лесно да се преодолеят, ако
се възстанови първоначалната взаимовръзка между брака и Евхаристията. Православното догматично богословие (даже в своята схоластична, „учебникарска”
форма) теоретично е потвърдило тази връзка, наричайки свещеника – за разлика
от римския католицизъм – „извършител” (minister) на брака.2 Обратно, чрез заимстване на редица понятия от римската юриспруденция, западното средновековно
богословие е създало немалко затруднения в догматичното богословие, в това
число и по въпроса за брака. Според католическите богослови бракът е само
„договор” между две страни, сключва се от мъжа и жената, като те самите са
извършители (ministers) на тайнството, а свещеникът е единствено свидетел
2

Р. Trembelas. Dogmatique de 1'Eglise Catholique. Orthodoxe. Ill, Chevetogne. 1968. P. 364.
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(witness). Като всеки юридически договор, бракът се прекратява след смъртта на
една от страните и е неразторгваем, докато съпрузите са живи. Така единственият принос на християнството в римския легализъм е концепцията за неразторгваемостта на брака при живи съпрузи. Според преобладаващия на Запад възглед
бракът като всяко човешко съглашение, засягащо „тялото”, се прекратява със
смъртта и затова е недостоен да влезе в Царството Божие. Дори е съмнително
дали разбираният по този начин брак може все още да се нарича тайнство. Православната църква обаче, признавайки свещеника за извършител (minister) на брака, така както е извършител (minister) и на Евхаристията, безусловно съединява
брака с вечната Тайна, в която преградите между небето и земята са разрушени
и в която човешките решения и действия придобиват вечно измерение.
Колкото и да е парадоксално, Католическата църква е запазила древната християнска традиция в литургичната практика: бракът между католици се сключва
по време на меса, докато смесените бракове са лишени от тази привилегия.
Разбира се, възстановяването на такава практика в Православната църква би
било от по-голяма полза за православното богословие на брака, отколкото заимстването на юридическите представи за брака от католицизма, още повече че
католическото богословие е престанало да счита традиционната си литургия
за основа на учението за брака.
Даже в наши дни Православната църква понякога се оказва в положение, напомнящо за първите векове на християнството. Така например в Съветския съюз
извършването на венчание в църквата често е невъзможно заради преследването на религията от държавата, но е възможно приемане на Евхаристия, без
да се привлича вниманието на властите. Затова Църквата може и фактически
признава браковете на християните даже без църковен обред. Тази търпимост
при подобни обстоятелства е напълно законна. Такова положение обаче би било,
разбира се, съвършено недопустимо, ако вярващите биха имали възможност да
извършват тържествената служба на венчание. Във всеки случай допускането
до Евхаристия винаги предполага убеденост, че дадената двойка не само встъпва законно в брак, но и възнамерява да живее в съответствие с Евангелието.
Същата логика може да се прилага и по отношение на неправославни двойки,
присъединяващи се към Църквата. При нужда те се кръщават повторно или пък
само се миропомазват, или пък веднага се допускат до православна изповед, но в
никакъв случай не ги венчават повторно, тъй като самият факт на допускането
им до Евхаристия вече предполага, че Църквата благославя техния брачен съюз3.
Само пълното неразбиране на православното учение за брака може да доведе до
повторно венчание на присъединяващите се инославни.

Венчание
До IX век Църквата не познавала обред на бракосъчетание, независим от участието в Евхаристията.4 Обикновено след регистрацията на гражданския брак
3
Ср. решенията на руския Свети синод по въпросите, които засяга П. И. Нечаев в своето Практическо ръководство за свещенослужители. Изд. 9-о. СПб., 1907. С. 263–264.
4

Ср. например А. Завялов. Брак – статия в Православна богословска енциклопедия. Под ред. на А. П. Лопухин, т. 2, 1903. С. 1029–1030, 1034.
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християнската двойка взимала участие в Евхаристията и приемането на Светите Тайни според Тертулиан било печат на брака, който включвал в себе си в
пълна степен цялата християнска отговорност, за която говорихме по-рано.
Но от IV век насам източните християнски автори започват да споменават за
тържествен обред, съпровождащ това тайнство. Според свети Иоан Златоуст
венците символизирали победа над страстите, тъй като християнският брак
се сключвал не само „по плът”, а бил и тайнство на вечния живот, тайнство
за вечността. В посланието на свети Теодор Студит (828 г.) четем, че венчанието се съпровождало от кратка молитва на епископа или свещеника „пред
целия народ” след неделната Литургия. Свети Теодор привежда следния текст
на молитвата: „Сам Ти, Владико, простри ръка от Твоето Свято жилище и съедини Твоите раби и Твоето създание. Осени ги с Твоето единно съчетание на
умовете; венчай ги в плът една, направи брака им честен; съхрани неосквернено
тяхното ложе; благоволи да е безупречен съвместният им живот” (Писма, 1,
22, Р. 99, кол. 973). Литургическите книги от тази епоха (например известният
Барберинов кодекс) съдържат няколко кратки молитви, подобни на гореспоменатата. Всички те били предназначени за четене по време на Литургия.5
Обаче появата на обреда на венчанието не го правела задължителен за всички
встъпващи в брак християни. Добре известният паметник на византийското право Епинагог – чийто автор вероятно бил знаменитият патриарх Фотий (857–867,
877–886) – регулиращ отношенията между Църквата и държавата, гласи, че на
християните се предоставят три начина за сключване на брак: „Бракът – пише
Фотий – представлява съюз между мъжа и жената, единение с цел те да постигнат
пълнота на живота; той се осъществява посредством благословение, венчание
или договор”. (XVI, X). От VI до IX век законодателите на империята се погрижили
за засилване на контрола на Църквата над браковете (виж например 64-та новела
на император Юстиниан), но и това не направило венчанието задължително.
Решителна крачка в тази насока била направена в началото на X век и съвпаднала с появата на независим от Евхаристията обред на венчание. От какво била
предизвикана тази промяна, коренно видоизменила, ако не смисъла на брака, то
поне разбирането на този смисъл от огромното мнозинство вярващи?
Отговорът може лесно да се намери в същия императорски едикт, който провъзгласил това изменение. В 89-ата си новела византийският император Лъв VI
(912 г.) за пръв път подложил на критика предишното законодателство за това,
че такива юридически актове като осиновяването и брака се смятат за чисто
граждански процедури. Той провъзгласил, че и двата акта, доколкото се извършват не от роби, а от свободни хора, трябва да се санкционират посредством
определена църковна церемония. Брак, неполучил благословението на Църквата,
„няма да се счита за брак”, а ще бъде незаконен конкубинат6.
Някои аспекти на този указ заслужават специално внимание: например парале5

См. Joar. Euchologion, repr. Jear, 1960. р. 321–322.

6

A. Dair. Les Novelles de Leon VI, le Sage Paris, 1944. р. 294–297.
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лът между брака и осиновяването7, а също така и изключването на робите от
сферата на действие на новия закон. Но най-голямото объркване произтичало от
това, че Църквата поела отговорността за юридическото оформяне на брака.
Въпреки много близките отношения между Църквата и държавата през онази
епоха във всички християнски страни такава отговорност не била съвсем обичайна за Църквата. Промяната била неочаквана. Преди император Лъв VI всеки
гражданин можел да встъпва в брак, който Църквата не одобрява (втори или
трети, смесен и т.н.), без при това да излиза от рамките на закона. Ако бил
християнин, подобна постъпка му навличала епитимия и отлъчване (за което
ще говорим по-надолу), но пред гражданския закон той оставал невинен. Според
новия закон на Лъв VI Църквата трябвало да дава юридически статут на всички
бракове, в това число и на противоречащите на християнските норми. Разбира
се, на теория новата обстановка давала на Църквата възможност да усъвършенства нравствеността на гражданите, но на практика тази нравственост
била толкова далеч от съвършенството, че Църквата била принудена не само
да благославя бракове, на които гледала неодобрително, но и да допуска разводи.
Това довело до частично заличаване на различията между „светско” и „свещено”, между падналото човешко общество и Божието Царство, между брака като
договор и брака–тайнство.
Църквата заплатила скъпо за поетата пред обществото отговорност: наложило  се да „секуларизира” дотогава чисто пастирското отношение към брака
и фактически да изостави своята строга покайна дисциплина. Можело ли например да откаже църковно благословение на наново встъпващ в брак вдовец,
когато този отказ водел до лишаването му от граждански права за една или
две години? С превръщането на тайнството на брака в юридическа формалност
станало невъзможно да се избягват компромиси. Това от своя страна довело до
изопачаване на пастирската практика на Църквата, а в съвестта на вярващите
– на проникновената идея за брака като неповторима и вечна връзка между хора,
тайнствено отразяваща съюза между Христос и Църквата. Самият император
Лъв VI, автор на Новелата, натрапил на Църквата своя собствен – четвърти –
брак със Зоя Карбонопсина, сключен през 903 г.
Но имало компромис, който Църквата не можела да приеме при никакви обстоятелства: това било принизяването на светостта на Евхаристията. Така тя
не можела да допусне до Свето Причастие неправославен или встъпващ във
втори брак. Това наложило необходимостта от нов брачен обред, независим от
Евхаристията. При това стечение на обстоятелствата – укрепване на юридическото значение на църковния брак и отслабването на връзката между него и
Евхаристията – създаването на такъв обред станало напълно реално.
Обаче дори Новелата на император Лъв VI не била в състояние да забрани на определена категория християни да встъпват в брак посредством обред с чисто
литургически характер, т.е. чрез Евхаристията, без извършване на специалния
(често много скъп) обред на венчание. Новият закон не се отнасял до робите,
тоест до повече от половината от населението на империята. Това противоре7

Нима не би било желателно и сега осиновяването да има религиозен характер?
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чие между брачното законодателство за робите и свободните било отстранено
от император Алексий I Комнин (1081 – 1118), който издал друг закон, превръщащ
венчанието в юридическо задължение и за робите.
Установявайки независим от Евхаристията обред на венчание, Църквата не забравила за дълбинната връзка между брака и Евхаристията; това се вижда например от текста на свети Симеон Солунски. Древните форми на венчание включвали причастяване на венчаващите се – по формулировката на църковния канон,
„ако са достойни”. Причастяването се предшествало от възглас на свещеника:
„Преждеосветеная Светая Светим”, а самото Причастяване се съпровождало
от причастния стих: „Чашу Господню приму”8. Брачният обред, включващ Светото Причастие, просъществувал чак до XV век; намира се в гръцките служебници
от XIII век и в славянските ръкописи чак до XV век9.
Ако брачните двойки не били „достойни”, т.е., когато бракът не съответствал
на църковните канони, те се допускали не до тайнството, а само до чашата
вино, благословена от свещеника. Този обичай, сходен с раздаването на благословен хляб или антидор (известен като „нафора” – б. пр.) след Литургия на
„недостойните да се причастят”, станал повсеместен и съществува досега.
Но дори нашият съвременен обред е съхранил някои особености, които свидетелстват за първоначалната му връзка с Евхаристията. Той започва, както и
Литургията, с възгласа „Благословено Царство Отца и Сина и Святаго Духа” и
включва приобщаване към общата чаша, предшествано от пеене на Господнята
молитва, както преди Причастието по време на Литургия.
Каноничната и обредна традиция на Църквата са отразили и факта, че Евхаристията представлява „истинският печат” на брака. Бракът, сключен преди
кръщението, т.е. извън връзката с Литургията, няма сакраментално значение10.
По тази причина новопокръстеният можел да встъпи в повторен брак с християнка и едва тогава да бъде разглеждан като потенциален кандидат за въздигане
в свещен сан, при което този повторен брак в дадения случай се разглеждал
като първи (Апостолско правило 17). От друга страна, както беше казано погоре, нехристиянска двойка, приета в Църквата чрез кръщение, миропомазване и
причастяване, не преминавала през повторна брачна церемония; общото участие
на съпрузите в Евхаристията представлявало християнското изпълване на „естествения” брак, сключен извън Църквата. Връзката между брака и Евхаристията трябва – а това не е толкова трудно – да се възстанови в наши дни. Не е
ли този път най-добрият за Църквата, желаеща да покаже на чадата си истинското значение на тайнството, в което участват?
Превод: София Шиндарова
8
Ср. Евхологион, Х в., намерен в библиотеката на Синайския манастир; текстът в Описание литургических
рукописей на А. А. Димитровски. Киев, 1901. С. 31. Това е практика на гръцките църкви. И сега се пее причастният стих в момента на венчанието.
9

А. Катански. К истории о брачном праве. – Христианское чтение, СПб., 1880. С. 112, 116.

10

Противоположното мнение е изказано от С. В. Троицки в забележителната му книга Христианская философия брака, която, струва ми се, има нужда от по-строга богословска или канонична обосновка.
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Венцислав Каравълчев

Папската визита в САЩ
развълнува хората,
но не реши проблемите
Първата визита на папа Бенедикт ХVI в САЩ беше истински тест за Католичес
ката църква, доказала своята жизненост през вековете, но изправена пред все
повече предизвикателства и несигурност.
„Хората се вълнуват от папската визита. Папа Бенедикт XVI им каза: „Вие означавате много за Вселенската църква”, но за повечето вярващи Църквата е
това, което се случва в собствената им енория”, заяви Ш. Гарсия от Американската конференция на католическите епископи. Според нея, ако папата можеше
да намери пролука в напрегнатата си шестдневна програма във Вашингтон и
Ню Йорк и да види борбата, която се води на църковния аванпост в Бостън, в
мегацърквата на Финикс, препълнена с испаноговорящи, или пък в оределите
малки енории на Айова, където няколко храма са обслужват от един свещеник,
може би щеше да разбере по-добре проблемите на Католическата църква в САЩ.
Обликът на нейния живот е съвсем различен от празните пейки в католически-
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те църкви в Европа, от живота в т.нар. Трети свят, където свещениците са
дефицит, или от този в ислямските страни, където католиците не могат да
строят дори храмове.
Днес в Съединените щати живеят 67 милиона католици в един динамичен религиозен свят, групиран в близо 19 900 енории. Миряните и по-специално жените са
поели лидерски роли в църковния живот, което е новост в църковната практика.
Там, където свещениците не достигат, а наличните са затрупани със задължения, миряните са тези, които поддържат „живеца на вярата”. Според проучване
на университета Джорджтаун 55% от католиците в САЩ практикуват вярата
си, а за 61% тайнствата са сърцевината на религиозния им живот. Но едновременно с това броят на католическите свещеници от десетилетия намалява, а
доверието в епископата е сериозно накърнено след серията сексуални скандали
с духовници педофили, разтърсили през 2002 г. първо Бостън, а впоследствие и
цялата страна.

Кризата
Бостънската църква „Св. Мария” е умален модел на Католическата църква в Америка. Тя е енория със стогодишна история, която осъществява служението си в
мултиетническия и залят от насилие квартал Роксбъри. Основана от ирландски
и немски емигранти, днес е дом на афро-американците. Бостънският архидиоцез,
който сериозно пострада духовно и финансово от сексскандалите, на два пъти
се опита да затвори „Св. Мария” с аргумента, че е необходима финансова стабилизация, а броят на вярващите в енорията намалява. Закриването на енории
е само една от последиците на финансовата криза, обхванала Католическата
църква. Бостънският архидиоцез плати над 85 милиона долара обезщетение на
жертвите на сексскандала, докато в национален мащаб загубите надхвърлят
2 милиарда долара. Този финансов удар, както и продължаващата миграция към
градовете, принуди Католическата църква в рамките на шест години да закрие
2,7% от енориите си в САЩ. Въпреки това Католическата църква в САЩ продължава да бъде най-богатата национална католическа църква, която всяка година
е в състояние да отделя 9 милиарда долара за своите епархии и диоцези.
Но както навсякъде, така и тук, кризата на човешките ресурси се оказва потежка от финансовата. Повече от 17% от енориите на Католическата църква
в САЩ нямат свещеници. За 30 години броят на ръкоположенията е намалял с
40,8%. Така че тревогите на 70-годишния отец Дейвид от бостънската „Св. Мария” са оправдани: „Ще затворят ли храма, когато аз си отида?”. Според Бенедикт XVI обаче „за една Църква е по-важно да има добри свещеници и служители,
отколкото многобройни”. Макар и верни като твърдение, тези думи не посочват
изхода за стотиците енории без свещеници и не променят факта, че средната
възраст на католическите духовници в страната е 60 години.
Според местните католици недостигът на свещеници и скандалите са само
видимите прояви на истинския проблем. А той се състои в ниската религиозна
култура на католиците – както емигранти, така и местни. И въпреки че пове-
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чето католици са горди с факта, че са такива, само 43% считат учението на
Католическата църква, папата и епископата за авторитет при „определяне на
това кое е морално допустимо”. Местен католически ежедневник съвсем резонно постави истинския проблем: „Имаме нужда папа Бенедикт да назове името
на нашата криза. Това не е нито липсата на свещеници, нито сексскандалът.
Това е образованието... Младите католици днес не знаят елементарни неща за
своята вяра, често и техните родители не са по-просветени, как ще продължаваме тогава напред?”.

Разчупване на клерикализма
По думите на Ш. Гарсия повече от 30 000 души в САЩ са преминали специална подготовка за служение в църквата, като над 80% от тях са жени. Почти
половината от административните постове в диоцезите са заети от жени,
показва проучването на Националната асоциация на църковно-административния
персонал. Броят на жените в Църквата стремително се увеличава, след като
през 1983 г. специална ревизия на каноничното право позволи на миряните в
Католическата църква да заемат длъжности, запазени в миналото само за клирици. Днес те могат да заемат различни постове – от началник канцелария на
диоцеза до четци на Св. писание по време на католическата меса. Но не всички
жени са очаровани от визитата на папата. „Аз съм радостна, че папа Бенедикт
ХVI идва да види света отвъд Ватикана”, казва бенедиктинската монахиня Па.
„Но ако той не идва, за да се учи от природата на църквата, от нейните нужди и
въпроси, тогава къде е положителната страна на тази визита? Ако половината
от католическия свят, жените, са оставени без право на участие в дискусиите,
какво може да научи той?”.
Посещението на папата в „голямата страна на демокрацията” не се размина
и без демонстрации. Наред с напълно оправданите протести с искания за наказания на епископите, злоупотребяващи с духовната си власт, против сексуалното насилие на клириците, за премахване на задължителния целибат, против
войната в Ирак и др., имаше и такива, които защитаваха хомосексуализма и
женското свещенство. Все пак не всеки ден папата посещава САЩ и не всеки
ден оплакванията могат да стигнат директно до този, от когото зависи до
голяма степен решаването им. Демонстрациите разкриха двата фронта, които
заплашват основите на католицизма в Съединените щати – в североизточните
райони, където са потомците на ирландските и немските емигранти, е особено
силно либералното крило в Църквата, което поставя въпросите за семейството
и сексуалната етика в центъра на богословските дебати. В тези среди често
може да се чуе идеята, че причините за сексуалните злоупотреби и скандали
се крият в рестриктивната политика на Ватикана в областта на сексуалната
етика – която се проявява в безрезервната подкрепа за целибата на католичес
кото духовенство, както и в тоталната забрана на всяка форма за „семейно
планиране” и противозачатъчни средства.
На югозапад паството на Католическата църква е основно от латиноамериканци, които са смесили вярата си с много народни вярвания, местни култове и т.н.
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Но те, от друга страна, са много патриархално настроени и със здрави семейни
устои. Там са често срещани големите и сплотени фамилии с много деца. Говорейки за тях, папата взе отношение и към емигрантската политика на Америка:
Не е морално семействата да бъдат разделяни чрез екстрадиране на когото и
да било от съпрузите.

Посланията
Популярността на главата на Римокатолическата църква е огромна и се простира далеч отвъд пределите на католическата общност, така че всяка негова
визита зад граница се превръща в културен феномен. В такъв определено се
превърна и американското му посещение, чийто лайтмотив бе призивът за защита на човешките права. Той достигна кулминацията си в обръщението на Бенедикт XVI към Обединените нации, в което папата призова да се сложи край на
„непрекъснатото нарушаване на човешките права”. В определена степен подобни бяха и посланията на папа Йоан Павел II към Обединените нации в далечните
1979 и 1995 г. В същия дух беше и още по-ранното послание на папа Павел VI през
1965 г. Това, което съществено ги различава обаче, бе техният исторически
контекст. Посланията от 1965 и 1979 г. бяха от периода на „студената война”,
когато над света беше надвиснала заплахата от ядрена война. Когато папа
Павел VI заяви през 1965 г. „ Не на войната!”, това беше призив както към ядрените държави, така и към САЩ в частност, със скрит подтекст – войната във
Виетнам. Посланието от 1995 г. бе отправено малко след колапса на съветския
блок и бе в контекста на несигурността, която този колапс създаваше. Тазгодишното послание на папата влезе в друго русло. В него отсъстваше думата
„война” за сметка на многобройната употреба на „човешки права”. С други думи,
папското послание претърпя метаморфоза и от „Не на войната!” се превърна в
„Не на нарушаването на човешките права!”. За папата обаче неразделна част от
тези права е и религиозната свобода: „Човешките права трябва да включват и
правото на религиозна свобода. (...) Бог никога не трябва да бъде отричан, за да
бъде задоволено нечие право”. За наблюдателите недвусмисленият адресат на
това изявление беше Китай, където властите отдавна създадоха прецедент –
съществуването на две католически църкви: една неофициална, преследвана от
властите и подчинена на Ватикана, и друга, официална, лоялна и толерирана от
местните власти, със собствена йерархия, непризната от Ватикана. Сигурно
е, че посланието визира и много от ислямските държави, където въпреки някои
успехи, като наскоро осветената първа католическа църква в Катар, властите
упорито отказват да зачитат правата на християните.
Диалогът между културите като основа на зачитането на човешките права е
приоритет във външната политика на Ватикана. Желанието да бъде насърчен
диалогът с различните нехристиянски религии папата демонстрира със срещите си с лидерите на еврейската, мюсюлманската, будистката, джайнистката и хиндуистката общност в САЩ. Вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung
подчерта особената важност на срещата с мюсюлманските лидери. Важност,
произтичаща от факта, че мюсюлманите в САЩ са много по-добре интегрирани
в обществото, отколкото тези в Европа, а интензитетът на европейския хрис-

58

2008 / брой 5 (28)

тияно-мюсюлмански диалог е далеч от нуждите на двете общности. Вестникът
припомня университетската лекция на папа Бенедикт ХVI от 2006 г., когато той
цитира думите на византийския император Йоан Кантакузин, че ислямът разпространява вярата си с насилие, с което си навлече гнева на ислямския свят.
Действията на папата обаче показаха, че той уважава исляма и това определено пролича и при американската му визита. Тази констатация бе потвърдена от
пакистанския журналист и бивш посланик във Великобритания проф. Акбар Ахмад,
директор на Ислямския департамент към Вашингтонския университет, който
определи визитата на папата като историческа. Той предложи и занапред диалогът да започва с „идеите на учени като Авероес (Ибн Рушд) и неговия ученик
Тома Аквински, а не с политически мотивирани изказвания на императори и султани”. Целта на този диалог е двата свята на християнството и исляма, към
които днес принадлежи половината от човечеството, да съществуват заедно в
хармония и мир. Според мюсюлманския учен ХХI век би бил „изключително труден
за човечеството, ако половината от населението на земята започне взаимно
да се изтребва”.
Другата задача, с която Бенедикт XVI се справи значително по-добре от своя
предшественик, беше кризата, провокирана от поредицата сексскандали, които
вече шеста година разтърсват Католическата църква и нанасят непоправим
удар върху имиджа на католицизма. Папата лично се срещна с няколко от стотиците жертви на насилието (което не беше предвидено в официалната му
програма), помоли се с тях и не пропусна нито една възможност при публичните
си прояви, нито една меса, на която да не изрази своето лично отвращение и
срам от проявите на педофилия. Той неколкократно молеше жертвите и вярващите за прошка и с проявата на тази си човечност спечели сърцата не само на
местните католици, но и на цяла евангелистка Америка. Така бяха опровергани
скептиците, които считаха, че академикът-папа няма да може да „стопли” религиозна Америка. Дали бе блестящ PR ход за справяне в кризисна ситуация, или
лично покаяние за случилото се в поверената му Църква, това знае само папата
и Онзи, който познава човешкото сърце. Истинските мотиви ще проличат и от
това дали Католическата църква ще продължи да премества провинили се с педофилия духовници на други служби, или напълно ще ги низвергне от редовете на
свещенството – тях, както и онези, които са ги прикривали.
Религиозността и патриотизмът са отличителни черти на американския манталитет. След като улови верния тон на религиозната тоналност, папата поласка и патриотизма на американците с твърдението, че САЩ олицетворяват
вярната комбинация за светска форма на управление с морално задължение, базирано на „властта на Бога Творец”. При това подкрепи констатацията си с
цитати от Джордж Вашингтон и Франклин Рузвелт. В градината на Белия дом
той засвидетелства своя респект към „голямото плуралистично общество” и
високата си оценка към онези американци, които „са жертвали живота си за
защитата на свободата у дома си и по света”. Фактът, че и папата, и президентът Буш използват идентичен тон в описанието на свободата като дар на
Създателя към всички хора, че и двамата стъпват в публичните си прояви на
фундамента на вярата, че защитават възможността за хармония между вярата
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и разума – всичко това ги прави чужденци във все по-отдалечаващата се от
Бога Европа. Но не и в Съединените щати – „най-напредничавата, креативна и
динамична страна в света, която едновременно с това е и най-религиозната”
(Буш). Въпреки че в речта си никога не беше конкретен, Бенедикт XVI не спести
на Буш болезнената истина: демокрацията може да процъфтява само тогава,
когато нейните политически лидери се ръководят в действията си само от
истината. Немското списание „Шпигел” определи този акцент в речта пред
Белия дом като „шамар за войнолюбеца Буш”. „Демокрация без ценности може
да загуби душата си”, продължава Бенедикт XVI словото си напълно в духа на
средновековните трактати-поучения към царе, управници и военачалници. Деликатен, но ясен бе и намекът-пожелание към ООН да се утвърждава все повече
като действен глас във вземането на международните решения – нещо, което
американската администрация съзнателно игнорира през последните години.
Общественият отзвук от визитата на Бенедикт XVI беше действително голям
и неговият ефект тепърва ще бъде почувстван както от Католическата църква
в САЩ, така и от цялото американско общество. Проучването на общественото мнение, направено преди посещението и веднага след него с наслагване на
резултатите, показа, че общественото мнение за Бенедикт XVI се е променило
силно в положителна посока. Сега 71% от американците се изказват силно положително за него, докато преди папската визита процентът им е бил 58. Близо
една трета от американците пък заявяват, че сега се чувстват по-близо до
своите духовни ценности, а 49% считат, че разбират по-добре позицията на
Католическата църква по редица обществено значими въпроси и са готови да се
променят, като се опитат да водят по-морален живот и отделят повече време
на семейството си. Дори предстоящите президентски избори в САЩ ще бъдат
повлияни от тази визита, тъй като близо една трета от запитаните са заявили, че ще отидат да гласуват, както и че ще се стремят да участват по-активно в обществения и църковен живот на страната. Чрез визитата си в САЩ
Бенедикт XVI определено успя да излезе от сянката на своя „харизматичен”
предшественик Йоан Павел II, който бе считан за любимец на масите, а затова
и на медиите. За милионите вярващи католици в САЩ пък остава надеждата, че
и тяхната Църква ще излезе от сянката на скандалите и ще намери пътя към
изхода от днешната си криза.
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От 1999 г. Стефан Бончев работи
в Министерството на външните
работи в секцията, отговаряща за
Португалия, Светия престол и Малтийския орден. Наблюдава отблизо процесите в Римокатолическата
църква и по-специално отношенията
 с Православието, както и с консервативното течение вътре в самата
нея. Има трайни интереси в област
та на православното богословие и
християнската философия.

Стефан Бончев

тридентската меса
и традиционалисткото
движение в
римокатолическата църква
„Традиционалисткото” движение в Католическата църква води ожесточена борба за съхраняването на религиозните и културни ценности, вложени според него
в богослужебните ритуали, утвърдени и възприети от Събора в италианския гр.
Тренто1 и по-специално на месата, наречена на Св. Пий V, което го мотивира
да провеждат фундаментална критика на предприетата от Втория ватикански
събор литургична реформа.

Историята
„Битката” за месата, както я наричат защитниците на тридентския ритуал,
започва в началото на 70-те години на ХХ в. едновременно във Франция и в
Швейцария и се разпространява и в други страни, макар и в по-малка степен.
Сред групите „традиционалистки” клирици, използващи тридентската обредна

1
Съборът в Тренто (Италия) се състои между 1542 и 1563 г. и възлага на папа Пий V да изработи единен
Типик и Служебник на латинската църква. В резултат на това Пий V обнародва през 1570 г. Служебника, който
с незначителни корекции се използва в Западната църква до 1970 г.
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богослужебна форма, се открояват Свещеническото братство „Св. Пий Х”2,
понастоящем в състояние на непълно общение с Рим, както и Свещеническото
братство „Св. Петър”, което е в пълно духовно и литургично общение със Св.
престол.
Според установленията на Втория ватикански събор и последвалите го документи подобно богослужение може да бъде извършено с разрешението на местния
епископ, когато пастирските нужди го налагат. Този компромис е допуснат
след обнародването на апостолическите писма Quattuor abhinc annos от 1984 и
Мotu proprio Ecclesia Dei от 1988 г. на тогавашния папа Йоан Павел II с цел да се
уважи специфичната чувствителност на клирици и верни, привързани към т.нар.
„традиционни” богослужебни практики. Във Франция около 60 епархии предоставят възможността да се служи традиционната литургия в общение и при пълно
подчинение на папата. В Белгия същото се отнася за 4 диоцеза, един е диоцезът
в Швейцария, епархията на Люксембург също следва тридентската форма на
богослужение, в САЩ диоцезите, които позволяват и осигуряват отслужването
на тридентинската меса, са петдесетина, и т.н. Тридентската меса и богослужение се следват също и от много абатства, манастири и общности, между
които най-големите и влиятелни са абатствата във Фонгомбо, Рандол и в Бару,
в централна Франция.
Въвеждането от папа Павел VI (1963 – 1978), по време на Втория ватикански
събор (1968 – 1970 г.), на обновения римски служебник довежда до революция в
римокатолическата богослужебна практика – продължителността на месата
се съкращава значително, латинският език се премахва като богослужебен, отстъпвайки място на националните езици, опростяват се радикално богослужебните одежди, всяка от които въплъщава определена символика в продължение на
векове и ярко отличава римското духовенство от това на останалите християнски деноминации и изповедания, свещенослужителите започват да отслужват
месата обърнати на Запад, т.е. с лице към събранието от верни, а не както до
този момент – обърнати с лице на Изток, към олтара, с гръб към присъстващите. Последното налага изтегляне на олтарната маса, върху която се извършва
Жертвата, към средата на храма и др. В идеологическо отношение Вторият
ватикански събор въвежда и развива идеята за връзки и общуване (с крайна
цел – обединение под върховенството на папата, б.а.) между Римокатолическата
църква и другите християнски деноминации, като особено внимание се обръща
на сближаването с Източноправославните църкви, но не на последно място и с
протестантските деноминации, интензивните връзки с другите религии, като
исляма, юдаизма и будизма, също биват насърчавани от събора. Идеите и дви2

Свещеническото братство „Св. Пий Х” (СБСПХ) е основано през ноември 1970 г. от френския архиепископ
Марсел Льофевр с цел да подготвя свещеници, привързани към тридентската меса и строго осъждащи всеки
опит за модернизация и либерализация на Римокатолическата църква. Противопоставяйки се решително на
решенията на Втория ватикански събор, СБСПХ е разпуснато от папата през 1975 г., но неговият основател
монс. Льофевр продължава самоволно дейността му. Братството разполага с 472 свещеници, 178 семинаристи, групирани в 6 семинарии, 85 монаси, 250 монахини и претендира, че има 150 хил. последователи в над
30 страни. След отлъчването на архиеп. Льофевр през 1988 г. от братството се отделят дузина свещеници и
няколко семинаристи и основават Свещеническото братство „Св. Петър”, което запазва използването на Тридентската меса, но остава в пълно общение и напълно подчинено на папата.
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жението за диалог и сближаване между религиите, които намират широк отглас
в духа на решенията и постановките на Втория ватикански събор, са известни
под общото наименование „икуменизъм”. Именно тази литургична реформа, извършена от Павел VI, и широко разгласените икуменически идеи на събора са в
основата на конфликта между Ватикана и католиците традиционалисти, които
остават привързани към тридентската или „на св. Пий V” меса и са твърди
противници на диалога и сближаването на Римската църква със „схизматични”
и „еретически” според тях деноминации и вероизповедания.
След повече от три десетилетия на разделение и сблъсъци, чиято кулминация
е отлъчването през 1988 г.3 на петима традиционалистки епископи, водени от
монсеньор Марсел Льофевр4 и настъпилата фактически в резултат на това
схизма, папа Бенедикт ХVI прави решителна крачка към помиряването на двете
течения в Католическата църква, като приема отново през септември 2006 г.
в лоното на Рим традиционалистките свещеници, които са заявили желание за
това, но чийто брой остава пренебрежимо малък.
В резултат на контактите, които на практика никога не секват напълно между
Римската курия (в лицето специално на тогава още кардинал Ратцингер, който
за целта използва свои доверени хора в съответните среди) и Свещеническото
братство „Св. Пий Х”, вече като Бенедикт ХVI, Ратцингер публикува на 7 юли
2007 г. апостолическото писмо Summorum Pontificum, придружено твърде необичайно от пастирско послание, отправено към епископите, с което месата на
св. Пий V е реабилитирана. В посланието си папата обяснява, че Вторият ватикански събор не се поставя под съмнение с този акт и осъвременената меса
на папа Павел VI остава основна референция за богослужението. Така признаването на равноправната легитимност на използването на богослужебните книги
отпреди Втория ватикански събор кара някои да се опасяват, че се създават
условия за възникване на „биритуализъм”, произтичащ от възможността, която
се дава на вярващите, да избират между двата литургични обреда, въплъщаващи
две различни виждания за Църквата, които считат себе си за противоположни
едно на друго. Папските разпоредби в литургично-обредно отношение се приветстват както от монс. Феле5 от страна на Свещеническото братство „Св.
Пий Х”, така и от традиционалистките групи, пребиваващи в пълно общение със
Св. престол. Същевременно папата отправя настоятелен призив за помиряване
на противостоящите си течения в Църквата – традиционалисткото и модернисткото.
3
Кулминация в деградацията на отношенията между Ватикана и католиците традиционалисти е самоволното
ръкополагане на трима свещеници от средите на братството „Св. Пий Х” за епископи от неговия основател архиепископ Марсел Льофевр и бразилския епископ Антонио де Кастро-Майер, поради което те заедно с тримата
новоръкоположени епископи биват отлъчени от Църквата от папа Йоан Павел ІІ.
4
Марсел Льофевр (1905 – 1991) – френски духовник, мисионер в Африка, архиепископ на Дакар (Сенегал)
и после на гр. Тюл (Франция). Основател на Свещеническото братство „Св. Пий Х” и яростен противник на реформаторския Втори ватикански събор и защитник на Тридентската меса. Отлъчен през 1988 г. от Йоан Павел
ІІ за неподчинение заради самоволното ръкополагане на трима епископи.
5

Бернар Феле – р. 1958 г., швейцарски католически духовник, епископ, ръкоположен от монс. Льофевр и
наследил го в ръководството на Свещеническото братство „Св. Пий Х”, отлъчен заедно с него през 1988 г.
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Съвременната ситуация
С публикуването на апостолическото си писмо от 7 юли 2007 г. папа Бенедикт
ХVI излага възгледа си, че старият обред всъщност никога не е бил отменян,
нито забраняван. Така въпросното апостолическо писмо Summorum Pontificum
върху употребата на римската литургия отпреди реформата от 1969–70 г.,
санкционирано от канона за непогрешимостта на папата по въпросите на вярата според постановките на Каноническото право на Католическата църква,
установява условията за използването на предхождащите събора богослужебни
ритуали. Ето и основните пунктове в апостолическото писмо и посланието към
него:
Разрешава се отслужването на Божествената литургия според изданието на
Римския служебник, обнародван от Блажения папа Йоан ХХIII през 1962 г.6, който
никога не е бил отменян като извънредна форма за отслужване на Църковната
литургия, но условията, при които се използва този служебник и които са били
изложени в предходните писма Quattuor abhinc annos и Ecclesia Dei се заместват
от указанията, дадени в Summorum Pontificum.
В енориите, в които съществува стабилна (постоянна) група от вярващи, привързани към по-раншната литургична традиция, енорийският свещеник приема
доброволно да отслужва месата според Римския служебник от 1962 г.
Енорийският свещеник има право също да разреши на верните или на друг свещеник, които го поискат, отслужването на тази извънредна форма на литургия
в особени случаи като сватби, опела или други церемонии (например богослужение при поклонничество…).
Ако група вярващи, отговарящи на условията, посочени в апостолическото писмо, не получат удовлетворение от енорийския свещеник на искането си за отслужване на тридентски обред, то те са в правото си да информират за това
епархийския епископ. В този случай епископът е настоятелно помолен да изпълни
желанието им.
Епископ, който е загрижен да удовлетвори подобна молба от вярващите, но който по една или друга причина е възпрепятстван да го направи, може да се обърне
към Папската комисия Ecclesia Dei, която ще му осигури съвет и помощ.

Критиките по същество
Отпреди началото на прилагането на реформата от 1969 г. кардиналите Отавиани и Бачи отправят до папата писмо, наречено Кратък критически преглед,
което представлява изключително строго изследване на новия Ordo Missae (ред
на Литургията – лат.): „Новият Ordo Missae се отдалечава по впечатляващ на6
Става дума за незначителна редакция на Служебника на св. Пий V, предприета от папа Йоан ХХІІІ, която
не го променя по същество и е последната преди Втория ватикански събор, когато се извършва радикалната
реформа. Ползва се като референция от традиционалистите.
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чин в целостта си, както и в конкретните детайли от католическото учение за
Светата литургия, дефинирано навеки от Събора в Тренто”. Въпреки няколкото
уточнения и поправки вследствие на този текст (конкретно по отношение на
дефиницията за литургия в чл. 7 на въведението), той продължава и до днес все
още да бъде в основата на най-яростните критики срещу служебника от 1969 г.
За най-твърдите противници на обновения обред мотивите за промените са желанието литургията да се превърне в по-малко неприемлива за протестантите
и дори за подкопаване на вярата на самите католици. Жертвеният аспект на
литургията е редуциран според тях за сметка на аспекта „трапеза”. Изразите
и молитвите, които несъмнено представят месата като жертвоприношение,
биват или премахнати, или чувствително намалени като брой. Думите и действията, подсказващи, че хлябът и виното се претворяват в Тяло и Кръв на Господ
Иисус Христос, биват също премахнати или заместени: например значително
бива намален броят на колениченията и другите жестове, свързани с преклонението пред Св. дарове; новопоявили се изрази като „духовно питие” са откровено двусмислени и съмнителни и т.н. Тези промени (наред с другите, извършени
в Църквата след Втория ватикански събор) носят основната отговорност за
западането на вярата според защитниците на старото литургийно последование. Противниците на реформата дават като доказателство социологическите
проучвания, които са изцяло на тяхна страна. Те посочват, че броят на посещаващите литургията значително спада в целия западен свят, а и не само там.
Тези, които не приемат обновената литургия, извеждат извода, че съдържанието  е органически недостатъчно, ако бъде сравнено с това на литургията
отпреди ревизията. Някои радикални традиционалисти смятат, че от сакраментална гледна точка новата литургия е невалидна. Други са съгласни, че преработената литургия има дефекти, които обаче трябва да бъдат отстранени чрез
„реформа на реформата”.

Критики по формата
Един от големите упреци, отправяни към прилагането на новия Ordo Missae, е
начинът, по който това се осъществява. Събрани са голям брой свидетелства
за извършени недопустими нарушения на богослужебната дисциплина в името
или зад паравана на Втория ватикански събор, като в същото време последният
пропагандира точно обратното. Мнозина свещеници и верни тогава биват дълбоко засегнати и обидени от тази реформа, чието осъществяване се извършва
понякога автоматично и машинално, дори грубо, без всякакво внимание спрямо
вярата и религиозната им чувствителност.
Светият престол многократно критикува и изказва съжаление за тези нарушения, по-специално с инструкцията Redemptionis sacramentum на Конгрегацията
за Богослужението и Богослужебната дисциплина. Кардинал Йозеф Ратцингер по
времето, когато е Префект на Конгрегацията за доктрината на Вярата, декларира: „Литургичната реформа, що се отнася до конкретната  реализация, се
отдалечи още повече от това, което искаше Вторият ватикански събор. Има-
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ме литургия, дегенерирала в шоу, в което се опитваме с променлив успех сред
групата на „производителите на литургии” да направим религията интересна
с помощта на модерни глупости и съблазняващи морализаторски максими, като
при това имаме и все по-ясно изразено отдръпване от страна на тези, които
търсят в месата не духовното шоу, но срещата с живия Бог…”

Критиката на преводите
Значителна част от критиките срещу Ordo Missae от 1969 г. се отнася до преводите. Последните биват приети от епископските конференции на различните
страни в течение на цялата 1970 г.
На 26 март 1970 г. римската Конгрегация за Богослужението и Богослужебната
дисциплина обнародва официалното издание (на латински език) на новата меса.
От своя страна още през ноември 1969 г. френската епископска конференция
налага с циркулярна заповед до всички епархийски епископи превода на Последованието на Св. литургия, обнародвано преди публикуването на пълния Служебник
и новата литургия започва да се служи във Франция от 1 януари 1970 г.
Т.нар. „преводи” често пъти са по-скоро интерпретативна адаптация на латинския текст, отколкото точно пресъздаване на оригинала на съответния език.
Един от най-смущаващите примери в преработената литургия е този на молитвата Orate fratres, която завършва възношението на Даровете:
Латински текст

Буквален превод
Възглас: Молете се,
P: Oráte, fratres: ut meum ac
братя мои, за да може
vestrum sacrifícium acceptábile
моята жертва, която е и
fiat apud Deum Patrem
ваша, да бъде приета от
omnipoténtem.
Всемогъщия Бог и Отец.
Отговор: Господ да
R: Suscípiat Dóminus
sacrifícium de mánibus tuis ad приеме жертвата от
laudem et glóriam nóminis sui, твоите ръце за чест и
ad utilitátem quoque nostram,
слава на името Му, както
totiúsque Ecclésiæ suæ
и за доброто на нас и
sanctæ.
цялата Му Света Църква.

Литургичен „превод”
Да се помолим
в момента,
когато принасяме
жертвата на
цялата Църква.
За Слава Божия и
за спасението на
света.

През март 2001 г. Конгрегацията за обредите публикува пета подред инструкция
за правилното прилагане на литургичната реформа, наречена Liturgiam authenticam. В този текст Ватикана разпорежда да се прегледат преводите на литургията: „необходимо е оригиналният, първичният текст да бъде, доколкото е
възможно, преведен изцяло и много точно, т.е. без пропуски, нито добавяния към
съдържанието, без въвеждане на парафрази или обяснителни думи”.
След въвеждането на по-строги правила и контрол върху точността на превода
нарушенията, посочвани от критиците на обновената меса, не биха били вече
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възможни. Срокът за извършване на поправките в преводите бива фиксиран за
март 2006 г., или пет години от датата на обнародването на инструкцията.
Докато например английският превод на богослужебните книги е вече предаден
за санкция в Рим, то преводът им на френски все още не е завършен, но това
в никакъв случай не прави традиционалистите по-оптимистично настроени по
отношение на точността и качеството на превода, който се прави от модернистите.

Пътища за сближаване
За да се преодолее литургическият спор, и от двете страни са склонни към известна еволюция в позициите си по отношение на литургията, като например:
Традиционалистите подсказват, че би могло да се помисли за възстановяването
на старата молитвена формула при възношението на даровете – хляба и виното
(при което са концентрирани най-фрапиращите и смущаващи за тях промени)
като алтернатива на предвиденото в обновеното литургийно последование на
Павел VI. Също се посочва и възстановяване на задължителното четене на стария „римски (евхаристиен) канон”, който след реформата е запазен под наименованието „Първа евхаристийна молитва” и понастоящем може да бъде казван по
избор от служащия месата.
От своя страна модернистите смятат, че биха могли да бъдат направени някои
трансформации в Служебника от 1962 г. в посока например всички да могат да
отслужват Евхаристията, следвайки един и същи литургичен календар и схема
за четене на апостолските четива.
Тези две отсенки на компромис са показателни за важността, която се отдава
от страна и на двете течения в Католическата църква, традиционалистите и
модернистите, на реформата на последованието на Св. литургия.
Днес е несъмнено, че традиционалистката меса печели все повече популярност
и това не може да остане нито скрито, нито да остави средите на вярващите
католици безразлични. Времето на политиката на мълчанието по отношение
на традиционализма изглежда вече е история. Най-висшите църковни власти
са принудени да отчетат развитието на това движение и потенциала, който
той представлява. Дойде времето за тези, които искаха да изпратят тридентската меса в музея, какъвто е например кардинал Медина, който през 1998
г. най-енергично се изказва против нея, да признае днес: „въз основа на моите
изследвания мога само да констатирам, че месата на св. Пий V никога не е била
отменяна”.
Към настоящия момент Ватикана изглежда доста загрижен за реакцията на
епископите по този деликатен въпрос, защото наистина главата на Римокатолическата църква би трябвало да се съобразява и да държи сметка за мнението
на епархийските пастири, които имат най-сериозни отговорности пред верните.
Ситуацията става още по-трудна за римския първосвещеник, когато прелати
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като кардинал Стрезински, който на Пепелна сряда преди няколко години отиде
на служба с един берлински протестантски пастор, или като кардинал Лоу, който с готовност се присъедини към празничния обяд по случай Рамадана в джамията в Уайлънд, като заяви, че там се чувства като у дома си; като епископа
на Амиен монс. Буйоре, който с готовност отстъпва олтара на катедралата на
града за богослужение на православните, но в местен вестник заявява, че традиционалистите от „Св. Пий Х” не са в общение с папата, пребивавайки по този
начин извън Църквата, и това е причината да не им предостави една празна и
изоставена църковна постройка за ползване, което принуждава вече от повече
от година около 500 привърженици на тридентската меса в Амиен да служат
на градския площад; като монс. Дьофоа, който по време на церемонията по откриването на ислямския факултет в Лил, Франция, заявява, че: „Ислямът е част
от нашите европейски корени. Бих желал да търсим тези корени заедно, за да
можем да изградим общ философски фундамент”, и т.н. и т.н.
След дълбоката криза, своеобразното „слизане в ада” на традиционалисткото
движение през 70-те години, след отчаяната борба за запазване на каквото е
останало през 80-те, след изключителното възраждане и подем с чувствителното увеличаване на броя на верните и храмовете през 90-те години, традиционалистката меса е повече отвсякога актуална в средите на практикуващите
католици и осъзнаването на капиталната  роля за ревитализацията на Католическата църква се увеличава като концентрични кръгове, които достигат вече
и до някои части от младото духовенство. Някои епископи правят всичко възможно да осуетят или поне да забавят решението на проблема с разрешаването
на тридентската меса в своите епархии, но напредването  и все по-голямата
 популярност сред вярващите я превръщат във все по-неизбежен за решаване
проблем. Но традиционалистите твърдо вярват, че времената на криза, когато
„враговете на Божествената истина” се опитват всячески да я прикрият, са
вече в края си, защото нейната светлина не може да бъде скрита и ще заблести
отново, озарявайки цялата Църква, доказвайки още веднъж, че „портите адови
не ще  надделеят”.
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In varietate concordia
Какво е Европейският съюз? Какво е Европа? Къде е мястото на християнството в Европа и света? Какви сме ние, българите? Какво е мястото ни в света?
Какви са предизвикателствата пред нас? По кой път на развитие ще поемем?
Все важни и сложни въпроси, на които, ако нямаме готов отговор, то би следвало поне да потърсим. Разбира се, този отговор много зависи от позициите
на отговарящия. Не бихме могли да очакваме пълно единомислие по никой от
поставените въпроси. Но липсата на еднозначен отговор не означава, че не би
трябвало да се говори. Напротив. Само в дебата, чрез изказването на различни
и аргументирани позиции, може да се приближаваме до адекватните решения на
сложни социални, политически и културни проблеми.
Рубриката In varietate concordia („Единни в многообразието” е девизът на Европейския съюз) е приносът на списание Християнство и култура в търсенето на
въпроси и отговори по тези важни за българското общество теми.
Дебатът, началото на който бе поставено в предишния брой 27 на списанието
със статията на Петър Николов-Зиков В търсене на българската идентичност.
Възможно ли е едно ново ойкумене?, продължава в този брой със статията Европейската интеграция и въпросът за европейската идентичност.
Християнство и култура
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Европейската интеграция и
въпросът за европейската
идентичност
Напоследък в дискусиите около европейската интеграция все по-често се чуват
гласове на недоволство от свеждането  до чисто технически въпроси, като
хармонизиране на законодателството и стопанска интеграция. Мнозина се питат с ирония и дори с възмущение дали обединена Европа може да се ограничи
само до обмяна на стоки и до общи административни (да не кажем „бюрократични”) структури. В противовес те настояват по-ясно да се дефинира и да
се отстоява нейната културна и духовна идентичност. И докато „расовите”
критерии – широко използвани в миналото – са напълно неприемливи по днешни
разбирания, мнозина без задръжки изтъкват християнските корени и същност
на европейската цивилизация. Да се говори за „християнска Европа” вече не е
старомодно.
Подозрително е все пак, че този подчертан интерес към европейската „духовност” и „култура” се проявява най-вече от противниците на нови разширения
на Европейския съюз. Главната причина за тяхната загриженост са, разбира се,
преговорите за присъединяване на Турция и позицията им прозира в два по-открити въпроса: „Може ли да се приемат в Европейския съюз страни, които не
принадлежат към християнския свят?” и „Може ли да се приемат страни, които
географски се намират извън Европа?”. Така формулираните въпроси сами подсказват отрицателен отговор. Но проблемът не е в отговорите, а в самите
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въпроси. Защото макар „европейската идентичност” да представлява сама по
себе си легитимна тема, тя не може да замени привидно „техническите въпроси” на днешната европейската интеграция. Ясните правни и политически критерии не бива да се подменят с дискусии за „географските и културните граници”, за „християнската” или каквато и да било друга „същност” на Европа. От
друга страна, разглеждането на проблема за европейската идентичност през
призмата на текущите политически проблеми на евроинтеграцията неизбежно
води до неговото политизиране и конюнктурно разглеждане. Рискуваме дебатът
за това какво представлява и докъде се простира Европа да бъде сведен до
обикновено пропагандно средство – било в подкрепа, било в противопоставяне
на определени кандидатури за еврочленство. Самата европейска идентичност
пък не би могла да бъде сведена само до географско местоположение и религиозна принадлежност.

Колко стар е „Старият континент”?
Свикнали сме с представата, че Европа е не просто един от континентите
– тя е едновременно най-малкият и най-важният в човешката история. Континентът изглежда като неподлежаща на дискутиране физическа реалност, като
основа, върху която се е развила хилядолетната европейска цивилизация. Но ако
погледнем без предубеждение картата на света, ще видим, че Европа всъщност
е един от полуостровите на голямата евразийска суша, която на свой ред е
свързана с Африка. В действителност „европейският континент” не е даденост
на географията, той е рожба на историята. Затова нека се върнем накратко
към процеса на неговото „създаване”. На първо място трябва да подчертаем,
че има съществена разлика между идеята за Европа като за наднационална
общност и като за отделен континент „от Атлантика до Урал”. Тези две понятия имат различни корени и с много малко изключения са използвани поотделно
докъм XVII–XVIII век1, като и днес по-внимателните наблюдатели винаги правят
разлика между тях.
Названието „Европа”, както и делението на сушата на континенти, дължим
на древните гърци. Всъщност терминът „Европа” първоначално означава само
един малък регион в континентална Гърция, но след това постепенно започва
да се отнася до цялата територия на северозапад от проливите на Босфора
и Дарданелите. Заедно с това сред древните гърци се разпространява разбирането, че светът се дели на две или три големи части: „Европа”, „Азия” и
евентуално „Либия” – днешната Африка. Названието „Европа” и разбирането за
подразделяне на земната суша на отделни части се срещат спорадично и през
следващите векове, но далеч не са единствена и безспорна интерпретация. Тя
получава по-ясно изражение в началото на Новото време: географските карти
от XVI век насетне ясно представят Европа като част от света, отделна от
Азия2.
1

J.‑B. Duroselle, L’Idée d’Europe dans l’histoire. Paris: Denoël, 1965, p. 74.

2

W. Schmale, Geschichte Europas, Wien: Böhlau, 2000, p. 46 sqq.
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Идеята за наднационална общност в днешна Европа се заражда през Средновековието и е основана на чувството за принадлежност към християнството
(christianitas), при това разбирано като западното християнство. Паралелно използваният термин „запад” (оccidens) е показателен в това отношение. Названието Европа започва да се използва паралелно на christianitas и оccidens, но дори
в началото на Новото време все още се среща сравнително рядко. Това дава
основание на един известен историк да се запита „Съществувала ли е Европа
преди 1700 година?”3. Макар и може би леко преувеличен, отговорът е негативен
– названието „Европа” започва широко да се използва в днешното си значение
едва от края на XVII – началото на XVIII век. Но това е не просто заместване
на названията christianitas и оccidens, а промяна и на самата парадигма. По това
време наред с религиозните критерии за принадлежност към тази общност се
добавят и дори изпъкват някои политически характеристики. Като специфични
за Европа започват да се сочат режими с „меко”, недеспотично управление;
подчертава се и политическото многообразие – наличието на множество малки
държави с различни типове управление, в това число републики. Важна роля за
политическото дефиниране на европейското пространство има и стремежът
към „баланс на силите” в него4. Може да се каже, че концепцията за Европа се
формира основно в епохата на Просвещението и е тясно свързана с нейния дух
– тя е типично творение на осемнадесетото столетие5.
Така, с издигане на идеята за Европа като наднационална общност през XVIII
век, разбирането за нея и като обособена част от земната суша добива политическа значимост. Всъщност именно себеусещането на западноевропейските
елити дава нов живот на античната представа за Европа като отделна от
Азия. Иначе, от чисто географска гледна точка, тази идея на древните гърци
се оказва просто погрешна – тя е плод на ограничените познания за света по
тяхно време. Но това разбиране се налага до такава степен, че против общоприетата логика (по-принцип континентите се делят от вода, но това не важи
за „границата” на Европа с Азия), съществуването на европейския континент
бива прието за научен факт. Нещо повече – за оформянето на днешната представа за Европа като отделен континент значително допринася развитието на
самата географската наука на ХIХ век. Именно тя налага идеята за „континентите” не просто като големи части от сушата, а като антропогеографски единици с ясно изразен индивидуален профил6. Според тази схема в Европа живеят
„европейци”, които имат „европейска култура”, в Африка живеят „африканци”,
които имат „африканска култура”, и т.н. Така чисто географските понятия се
изпълват с политическо и културно съдържание. Това обаче става в света на
идеите. В действителност континентите си остават вътрешно разнородни, а
границите между тях – в много отношения условни.
3

P. Burke, Did Europe exist before 1700? In: History of European Ideas, 1, 1980, 1, p. 21–29.

4

F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa. Bari: Editori Laterza, 1961, p. 48 sqq; J.‑B. Duroselle, L’Idée d’Europe …,
1965, p. 75 sqq.
5
F. Chabod, Storia dell’idea..., 1961, p. 193.
6

M. Lewis, K. Wigen, The myth of continents: a critique of metageography. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1997, pp. 21–31.
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Разминаването между географски и
културно-исторически граници на Европа
Сравнен с Европа като общност на западното християнство, континентът
Европа е почти два пъти по-голям. Съвсем естествено териториите, които
са допълнително добавени към това вече обособено ядро, започват да бъдат
разглеждани като негова периферия. От друга страна, тези пространства са
директно свързани с условно казано, „неевропейския свят”. Това обяснява „конструирането” впоследствие както на „Източна Европа”, така и на „Балканите”
като „не напълно европейски пространства” именно от XVIII век насам – преди
те изобщо не са смятани за „европейски пространства” в политически и културен смисъл.
В продължение на векове линията, която разделя „Европа” от „Азия”, остава без
политическо значение – тя е условна точно колкото и Гринуичкият меридиан.
Древните гърци, на които я дължим, живеят от двете  страни (както в континентална Гърция и по островите, така и в Мала Азия); за тях „другите” са
„варварите”, независимо къде се намират. Римляните също не я виждат като
граница и разделянето на империята на Източна и Западна част няма нищо
общо с условните граници между Европа, Азия и Африка. Идентифицирането на
исляма с Азия и на християнството с Европа също е по-късно изобретение – и
двете идват от Близкия изток. Миналото на региона, в който живеем, също е
показателно за разминаването между географските и историческите граници
на Европа. Докато днешна Европа се оформя, започвайки от Ранното средновековие, Балканите имат твърде близка съдба до тази на Анатолия и част от
Близкия изток под властта на Византия и Османската империя. Това положение
се запазва докъм XIX, а в отделни части и до началото на XX век.
През епохата на Просвещението, когато изкристализира днешната идея за Европа, нейните географски граници не съвпадат с политическите реалности и
пресичат владенията на две големи империи. Затова, когато върху географските карти окончателно се слага ясна граница между Европа и Азия, съответно се
появяват „Европейска Турция” и „Европейска Русия”. Що се отнася до „Европейска Турция”, постепенно през XVIII и особено през XIX век все повече европейци
започват да мислят за тези провинции на Османската империя като за част от
Европа под „чужда”, османска власт7. Християнските народи на Балканите възприемат това разбиране, при това – ентусиазирано, и успяват да го използват
за собствените си национално-политически цели. Факт е, че идеята за Европа
като континент е повлияла на съдбата на Балканите и е довела до постепенното им превръщане в „регион на Европа”, наистина периферен, започвайки от
XVIII и особено от ХIХ век нататък.
В опит за компенсация на късното европеизиране на Източна и Югоизточна
Европа някои автори извеждат на преден план християнството изобщо (като
7

J. Osterhammel, Die Entzauberung Asiens: Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. München:
Beck, 1998, pp. 47–51.
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донякъде идентифицират източното християнство с Източна Европа), опитват
се да представят Византия като „другата Европа” през Средновековието, а
себе си виждат като нейни наследници8. Все пак в автентичния си вид идеята
за „Европа” като наднационална общност не включва и дори изрично се противопоставя на Византия; още повече че тя добива завършеност векове след нейното изчезване. В случая става дума за анахронизъм, при който не се отчитат
действителните корени на днешна Европа, и по-важно – тя се разглежда като
някаква изначална даденост, вместо да се види постепенното  формиране като
наднационална общност.

„Културни” или „политически” критерии?
И така, доколкото корените на днешна Европа като наднационална общност са
в християнската цивилизация, то това е в западното християнство. От тази
гледна точка говоренето у нас за „християнска Европа” е нож с две остриета.
Използвано като аргумент срещу кандидатурата на Турция, то поставя под въп
рос и изначалната принадлежност към „европейското” на православните страни
на изток. Така „географският” и „религиозният” критерий в крайна сметка напомнят колко крехка и проблематична е европейската принадлежност и на страни като България, чиито жители са християни в голямото си мнозинство, но не
принадлежат на света на западното християнство – не само чисто догматично,
но и като вековен политически, социален и културен опит. Това положение се
запазва за дълго и що се отнася до балканския регион, приобщаването към европейския свят набира сила основно през ХIХ век. Процесът е труден и далеч не
е завършен – това се вижда с невъоръжено око.
Не бива да се забравя, че макар оформянето на днешна Европа да се дължи на
процеси, протекли в света на западното християнство, те не са непременно
религиозно обусловени. Това, което характеризира днешна Европа, както и самата идея за Европа, се появява сравнително късно в историята на християнския
свят. Независимо от религиозните си корени Европа добива завършеност само
след като ги надраства. Както бе споменато при дефинирането на „Европа”,
през епохата на Просвещението на преден план започват да излизат политически критерии, докато религиозният – за принадлежност към западното християнство, самото то вече разделено след Реформацията – започва да отстъпва на
заден план. Именно затова интегрирането в Европа предполага възприемане на
нормите на съвременната европейска политическа култура, а не на западното
християнство, в което и да било от направленията му.
Ако видим идеята за Европа като продукт на Просвещението, много по-естествен започва да изглежда и фактът, че днешният Европейски съюз е плод преди
всичко на политически процеси от втората половина на ХХ век. В този контекст вече не е толкова изненадващо, че днешната европейска интеграция
води началото си от търговски спогодби, чиято цел е да осигурят просперитета, стабилността и мира на континента. Колкото и прозаично да звучи, в
8

P. Tzermias, Das andere Byzanz. Konstantinopels Beitrag zu Europa. Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1991.
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основата на днешна обединена Европа стои не християнството, а създаването
на Европейската общност за въглища и стомана в началото на 50-те години
на ХХ век. В крайна сметка създаването на Европейския съюз като политически
процес се вписва в традициите на „създаването” на Европа през епохата на
Просвещението. Нормално е следователно споровете около евроинтеграцията
да се фиксират около политически и правни критерии, вместо да се говори за
принадлежност към „европейското” като някаква даденост.
В крайна сметка трябва да подчертаем основните рискове, които носи пренасочването на дебата за евроинтеграцията към проблема за европейската идентичност и свързаната с него подмяна на политическите критерии с географски
и религиозни съображения. Имам предвид главно българския случай. На пръв поглед този подход ни носи определен психологически комфорт, като създава усещането, че сме европейци „по рождение”, защото живеем на континента и сме
част от християнската цивилизация. Подобни „културно-исторически” аргументи обаче лесно могат да се обърнат именно срещу страни като нашата. Да се
насочва дебатът към корените на европейската цивилизация би довело до ново
повдигане на въпросите около това колко различни са историята и културното
наследство на балканските страни и доколко това препятства ефективната
евроинтеграция. Въпросът не е изгубил чисто политическата си значимост, макар вече да сме приети в Европейския съюз – вглеждането в миналото би могло
само да подсили настроенията за още по-голямо диференциране вътре в него и
за трансформирането му в съюз на няколко скорости.
Вторият проблем е, че възприемането на „европейското” като даденост би могло да доведе до отказ от усилията за действително адаптиране към нормите на
Европейския съюз. Според подобна интерпретация да си „европеец” е резултат
от това, че живееш на континента и принадлежиш на християнския свят – приемането в Европейския съюз изглежда просто като признание на този факт; то
се мисли по-скоро като „завръщане”, отколкото като „интегриране” в Европа.
Особено опасни последици биха могли да имат опитите да се изживяваме като
„другата Европа”. Това е предпочитан подход на някои политици и интелектуалци в региона, които настояват, че страните им са част от Европа (залагайки
на географското положение и на принадлежността си към християнството), но
в същото време изтъкват своята културна обособеност спрямо Западна Европа (основавайки се примерно на православната и/или византийската традиция).
Всъщност да си част от „другата Европа” е добро оправдание за това да не си
съвсем като останалите европейци и въпреки това да се чувстваш „европеец”.
Така сякаш отпада необходимостта новите и/или бъдещите членки из основи да
се реформират (някой би казал „да се европеизират”) – повече усилия като че
ли се влагат в разобличаването на натрупаните негативни „стереотипи” за
Източна Европа и за Балканите. Все по-ясно става обаче, че освен стереотипите има и множество реални политически, икономически и социални проблеми.
Именно тяхното решаване, а не въпросът за идентичността, трябва да заеме
водещо място в процеса на европейската интеграция.
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ХЮ УАЙБРЮ

ИЗТОЧНИЯТ И ЗАПАДНИЯТ
ПОДХОД КЪМ ТЕОЛОГИЯТА
В английския език съществува фразата: „Изтокът си е Изток, Западът си е
Запад и те никога не се срещат”. Разбира се, те се срещат; не на последно
място такива срещи зачестиха от началото на ХХ век и на тях християните
от Изтока и Запада откриха по нещо в традицията и църквата на другия. Аз съм
англикан и съм един от тези западни християни, които са имали продължителен
контакт с Източното православно християнство, така че моят личен опит
представлява добро въведение към темата на тази статия.
Станах активен член на Англиканската църква в късните си юношески години и
скоро осъзнах, че призванието ми е да стана свещеник. Увереността ми се засили през двете години, които прекарах във военновъздушните сили по време на
военната си служба. Имах късмета по-голямата част от това време да прекарам в изучаване на руски език. Много от моите учители бяха руски емигранти и
чрез тях осъществих първия си контакт с руското православие. Този опит даде
отражение върху голяма част от моя по-нататъшен живот и това ме доведе
до няколко назначения, които ми дадоха възможност за контакти с православни
християни. След военната ми служба започнах да изучавам теология в Оксфорд.
Обучението включваше изучаване на Стария и Новия завет, развитието на християнската доктрина до 451 г. и свободно избираем предмет. Избрах си Ранната
християнска литургия.
Изучавах теологията като академична дисциплина, както всеки друг в университета. Всички курсове, които бях записал, се преподаваха и изучаваха от ис-
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торическа и критична гледна точка. Обучаваха ни да изучаваме библейските
текстове в техния исторически контекст и да се питаме какво са означавали,
когато са били написани. По същия начин изучавахме и развитието на християнската доктрина. В същото време участвах в литургичното богослужение в
параклиса на нашия колеж, както и в други църкви в Оксфорд; и постепенно се
научих да се моля сам. Тези три неща – изучаването на теологията, участието
в литургичното богослужение и практиката на личната молитва, се развиваха
паралелно, но не беше задължително те взаимно да си влияят. Същевременно
изучаването на теологията постави доста въпроси пред моето дотогавашно
разбиране за християнската вяра. Това според мен е една от характерните особености на Западното християнство във всичките негови форми. Доктрината,
богослужението и личната молитва са три различаващи се една от друга страни на християнската религия.
След като завърших университета в Оксфорд, получих стипендия от Световния
съвет на църквите да се обучавам една година в Париж в Богословския институт „Св. Сергий” на Руската православна църква. В института все още работеха някои от най-известните емигранти – негови основатели. За една академична година се потопих в православното християнство в неговата руска форма.
Посещавах лекциите и църковните служби и именно в „Св. Сергий” открих една
от основните разлики между източния и западния подход към теологията. За
Източното православие изучаването на теологията означава усвояването на
християнската традиция, изработена от гръцките отци от IV и V век. Това
включва и използването на интелекта. Но аз открих, че за православните теологията не е просто интелектуално упражнение. Теологията е неотделима от
вярата, от живота на Църквата, от личната вяра и от християнския живот
на вярващите. Доктрината също така не може да бъде отделена от литургическото богослужение на Църквата. Православното литургично богослужение
е формирано въз основа на християнската вяра и неговото съдържание много
често е във висша степен доктринално. Православната химнография включва
догматическите дефиниции на Вселенските събори, доктриналното учение и аскетическата традиция на Църквата, превърнати в поезия. Също така научих, че
литургичната молитва не може да бъде отделена от личната молитва. Тя е основната форма на молитва за всички православни християни и задава формата и
съдържанието на личната им молитва извън литургията. В „Св. Сергий” открих
една християнска традиция, в която теологията, литургическото богослужение
и личната молитва са интегрирани една в друга. Това интегрирано представяне
на християнството стана достъпно за мнозина на Запад чрез известната книга
на Владимир Лоски Очерк върху мистическото богословие на Източната църква.
Твърдеше се, че руският епископ в Париж митрополит Антоний Блум (Сурожки)
е препоръчвал на всеки, пожелал да приеме православието, първо да прочете два
пъти книгата на Лоски и след това да дойде отново.
Този опит с православното християнство ми даде напълно нова перспектива
към теологията. В Оксфорд аз изучавах теологията като академичен предмет.
По този начин тя е преподавана и изучавана във всички западни университети
и семинари. Това е дисциплина като всяка друга и може да бъде преподавана и
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изучавана от хора, които не са задължително вярващи християни – макар обикновено те да са именно такива. Разбира се, това не е бил обичайният подход на
Запад в ранните векове. Но към края на Средните векове теологията на Запад
се превръща повече в интелектуална, академична дисциплина, която се изучава
в университетите паралелно на литургическото богослужение и личната молитва, без обаче задължително да е част от тях. По подобен начин литургическото богослужение и личната набожност се развиват отделно една от друга.
Това продължава да голяма степен да бъде характерна особеност на Западното
християнство. В „Св. Сергий” осъзнах, че това не е така в православното християнство, и вероятно това е най-важното различие между източния и западния
подход към теологията. На Запад теологията се е превърнала в академичен
предмет, основно предмет на интелектуално изучаване, а на Изток тя си
остава здраво свързана с богослужението и молитвата в живота на Църквата.
Важно е да отбележим, че поне отчасти това е валидно и за класическото
англиканство. Подобно на православието и за разлика от католицизма англиканството не се стреми да умножава догматиката, Англиканската църква приема
символа на вярата и доктриналните определения на първите четири Вселенски
събора. За всичко останало тя се обръща към Книгата за обща молитва1 и
към литургическото богослужение като норма за доктрината. В Англиканската
църква, както и в Православната, доктрина и литургия са били считани за тясно обвързани една с друга. Също така е вярно, че в класическата англиканска
традиция литургическото богослужение на Църквата винаги е било считано за
основа на личната вяра.
Разликата между източния и западния подход към теологията може да бъде
илюстрирана и по друг начин. Днес на Запад много християни се интересуват
от духовността. Техните търсения в тази посока могат да поемат различни
пътища, които не е задължително винаги да са християнски. Но дори когато се
придържат към християнската традиция, те не виждат задължителна връзка
между духовността и доктрината. Теологията като доктрина е едно, а духов
ността, молитвата и личната връзка с Бог е нещо съвсем различно. Важна
характеристика на православието е, че в гръцкия език, както и вероятно в
другите православни езици, не съществува дума за „духовност” в модерния западен смисъл. В книгата за молитвата на митрополит Антоний Блум може да
видите, че той използва английската дума. Но той е прекарал по-голямата част
от живота си на Запад, в Англия, и до известна степен използва западна терминология. Най-близката дума в гръцкия език, която веднъж ми каза един гръцки
богослов, е theologia – теология, но разбирана не като интелектуално възприемане на християнската вяра, а като знание за Бога, което може да бъде получено
чрез молитвата и изпълнението на Неговите заповеди. Православните мислят
цялата теология като мистична и така възприемат истината за Бога и света,
1

Книга за обща молитва (Book of Common Prayer) – заглавието на най-важната богослужебна книга, използвана от Англиканската църква, която включва реда на всички богослужения и тайнства, извършвани от нея.
Първото издание е от 1549 г. и отразява резултатите от английската реформация. През следващите векове
книгата претърпява редица промени и съответно нови издания.
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за Бога и човечеството, и това знание трябва да бъде разбрано от вярващите
по пътя на личния опит, а не просто да бъде прието като интелектуална позиция. В увода към своята книга Лоски пише: „Ако мистичният опит е лично разработване и оползотворяване съдържанието на общата вяра, то богословието
е начин на изразяване за обща полза на онова, което може да бъде преживяно
от всекиго”. Тримата християнски автори, които получават титлата „богос
лов” в Православната традиция, са също така и известни мистици – св. Йоан
Богослов, авторът на четвъртото евангелие; св. Григорий Назиански, автор на
съзерцателна поезия, и св. Симеон Нови Богослов, възпял общението с Бога. Те
не са били професори в университети, те са били светци. Те са доказателство
за думите на Евагрий Понтийски: „Богословът е човек, който се моли правилно,
а който се моли правилно, е богослов”.
Може да се каже, че такъв е подходът към теологията в ранните векове във
всички части на Църквата. Доктрината е развита с цел да съхрани християнския опит на спасението чрез Иисус Христос, Сина Божий, в Светия Дух. Целта
на този опит е била да предаде съдържанието на християнската вяра по разбираем начин, а не да задоволява интелектуално любопитство, да помогне на
християните да постигнат обожението (теосиса). Лоски обобщава по следния
начин борбата на Църквата срещу различните ереси: „Църквата се бори срещу
гностиците, за да защити самата идея за обожението като всеобща цел: „Бог
стана човек, за да могат хората да станат богове”. Тя утвърждава против
арианите догмата за единосъщната Троица, защото именно Словото, Логосът,
е Този, Който отваря за нас пътя към единението с Божеството, и ако въплътилото се Слово няма същата същност с Отца, ако не е истински Бог, то и
нашето обожение не е възможно. Църквата осъжда несторианството, за да разруши преградата, с която в личността на Самия Христос са искали да отделят
човека от Бога. Тя се надига срещу аполинарианството и монофизитството,
за да покаже, че доколкото истинската човешка природа в цялата  пълнота е
била възприета от Словото, дотолкова и цялата наша природа трябва да влезе
в единение с Бога. Тя се сражава с монотелитите, защото извън единението
на двете воли в Христос – Божествената и човешката – обожението не би
могло да бъде постигнато: „Бог е създал човека по Своя воля, но не го спасява
без съдействието на волята на човека”. Църквата тържествува в борбата за
иконите, утвърждавайки възможността да се изразяват божествените реалности в материята като символ и залог за нашето освещаване. Във въпросите,
които възникват впоследствие – за Светия Дух, за благодатта, дори за самата
Църква (един догматически въпрос на нашето време) – винаги централна грижа,
залогът на борбата са възможността, начинът или средствата за единението
с Бога”.
Този подход към теологията е бил характерен и за Запада през ранните векове,
но през Средновековието постепенно е изоставен. На Запад единството на
теология, литургическо богослужение и лична молитва постепенно се разпада,
поради което понякога мистицизъм и теология се възприемат като взаимно изключващи се понятия.
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След формалната схизма между Изтока и Запада през ХI век западната теология поема по нови пътища, които я отдалечават от източната. В историята
на християнството е важен фактът, че в първите векове именно Изтокът има
водеща позиция в разработването на християнската доктрина и развива много
по-задълбочена теология от Запада – макар и някои страни от тази източна
теология впоследствие да са признати за ереси. Западът до голяма степен е
оставил на Изтока да свърши работата по дефинирането на християнската
доктрина, макар през целия период внимателно да наблюдава това развитие, за
да е сигурен, че тази доктрина е в унисон с наследените правила на вярата.
След VIII в. източната теология постепенно се насочва към съхраняване на вече
развитата традиция и започва да обезсърчава богословските спекулации. Тогава
идва редът на Запада да се превърне в център на теологическото развитие. В
средновековната латинска църква св. Тома Аквински се стреми да даде израз на
християнската истина, като използва основно философията на Аристотел, а не
неоплатонизма, осигурил философския контекст на светоотческата доктринална мисъл. Тома дава предимство на Откровението, но той също така възприема
идеята за автономността на човешкия разум и въвежда разграничението между
областта на вярата и областта на разума. Той вярва, че философията и науката
могат да играят важна роля за развитието на теологията. Така през Средновековието започва да се прави разлика между естествената теология – обема
от знания за Бога, които могат да бъдат разбрани само чрез човешкия разум, и
теологията на Откровението, което представлява знание за Бога отвъд човешкия разум. Постепенно подходът на Тома Аквински се налага като основен
в Римската католическа традиция. От ХVI век нататък неговото учение е
възприето като истински израз на доктрината, томизмът се превръща в
официална философия на Римската католическа църква до ХХ век, а свети
Тома е възприет като най-големия богослов.
Реформацията от ХVI век е причина за още по-голямо отдалечаване на реформираната западна теология от православната. Реформаторската теология по
принцип отрича възможността за естествена теология. Тя утвърждава авторитета на Библията за сметка на църковното Предание: sola scriptura става истинският девиз на лутераните. Постепенно се развиват специфична лутеранска
и калвинистка теология. През ХVI в. и Лутер, и Калвин оказват огромно влияние
върху англиканската теологическа мисъл, която за известно време е под силното влияние на калвинизма. Англиканската теология обаче никога не изпада в пълна зависимост от една от тези две реформаторски традиции, като реформираната англиканска църква проявява еднакво силни тенденции за завръщане към
ранните отци на Църквата, както и към самото Свещено писание. В началото
на ХVII в. една от влиятелните школи в англиканската теология е силно повлияна
от гръцката патристическа традиция. През ХVIII в. голяма част от теологията
на Запада извън Римската католическата традиция изпада под силното влияние
на рационализма на Просвещението.
След ХVI в. не може да се говори за съществуването на само един западен
подход към теологията. Римският католицизъм, протестантството и англиканството търсят корените си в средновековната западна традиция, която
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те възприемат, отхвърлят или модифицират. Но подходът им е различен. През
ХХ в. ситуацията е дори още по-разнолика. В Римската католическа църква се
наблюдава възстановяване на интереса към гръцкото богословие на отците, което от своя страна постепенно открива пътя към някои теологически промени,
одобрени от Втория ватикански събор, не на последно място и в доктрината
за Църквата. Тома Аквински губи своето доминиращо положение в римската
теология, която вече не е изцяло зависима от томистката философия. Важно
въздействие върху теологията започват да оказват други философи, като екзистенциалистите, в един свят, в който нито платонизмът, нито аристотелизмът
са вече приемлива рамка за философско и теологическо мислене. Известният
англикански теолог Джон Маккуари2 например написа книга, озаглавена Екзистенциалистка теология.
В съвременните западни църкви съществува голямо разнообразие в подхода към
теологията. Но може да се обобщи, че съществуват две основни тенденции. Във
всички църкви има традиционалисти, които твърдят, че християнската истина
веднъж завинаги е била изказана в Свещеното писание и чрез доктриналните
дефиниции в миналото. Те смятат, че Църквата трябва да остане вярна на
това, което е наследила. Наред с тях има и хора, които понякога, макар и невинаги благосклонно, са наричани либерали. Те са убедени, че развитието на човешкото познание през последните три или четири столетия изисква християните
да изразят своята вяра по нов начин. В Англиканската църква вече е широко
възприето мнението, че съществуват три основни източника на християнската
вяра – Писанието, Преданието и разумът. Много други християни на Запад вече
приемат, че ние трябва да използваме дарения ни от Бог разум, за да интерпретираме Писанието и Преданието в светлината на модерното познание и ако е
необходимо, да можем да изразим нашата вяра чрез новата терминология.
В нито една западна църква не съществува доминираща школа, която да преобладава в теологическото мислене и писане. Православните теолози без съмнение биха сметнали голяма част от западната теология от който и да било вид,
за твърде рационалистична и твърде спекулативна – което е резултат именно
от този интелектуален подход към теологията, характерен за западното християнство. Това означава, че в момента между източния и някои западни подходи
към теологията съществува по-голяма разлика, отколкото през която и да било
предшестваща епоха. Според православните теологията в смисъла на доктрина е в същността си учението, изработено от богословите през IV в. и малко
по-късно – това на отците на Църквата. Това учение е намерило догматически
израз в определенията на седемте Вселенски събора, обобщени през VIII в. от св.
Йоан Дамаскин. Съществуват и някои по-късни развития – исихасткият спор от
ХIV в. води до по-точното определение на една конкретна област на доктрината
– отношението между Божията същност и Божиите енергии. Това развитие има
за задача и да защити възможността от същинско човешко участие в Божията
природа. Вярно е, че през ХVII и ХVIII в. православното богословие изпитва влия2
Джон Маккуари (John Macquarrie, 1919 – 2007) – шотландски теолог и философ, често оценяван като един
от най-влиятелните англикански систематически теолози през втората половина на ХХ в. Професор по богословие в Университета в Оксфорд от 1970 до 1986 г.
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нието и на реформаторската, и на контрареформаторската теология, както и
че в теологическите наръчници през ХIХ в. както в Гърция, така и в Русия, може
да се забележи влиянието на съвременните им богословски модели на Римската
католическа църква. Но от ХIХ век започва движение за връщане към светоотческите корени на православната теология, което се развива особено силно
през ХХ в. и постепенно се налага във всички православни църкви. През ХIХ и
началото на ХХ в. теолозите от т.нар. руска школа в Руската православна църква развиват един доста по-различен подход към православното теологическо
мислене. Те са категорични, че православната теология трябва да запази своите светоотечески основи, но също така настояват, че тя трябва да премине
отвъд светите отци, ако иска да влезе в контакт с модерния свят. Тази школа
си поставя за цел да осъществи контакт между православието и модерната
култура, както и с модерната западна философска мисъл, и смята, че Православната църква трябва да е отворена за икуменически контакти с Римската католическа и другите западни християнски църкви. Най-известните представители
на тази школа са Владимир Соловьов и Сергей Булгаков. Булгаков се установява
в Париж след болшевишката революция и преподава в Руския православен богос
ловски институт „Св. Сергий” в Париж чак до смъртта си. Тази школа обаче е
изместена от неопатристическата школа, чийто най-известен представител е
Владимир Лоски. Западните християни може да оценят това като голяма загуба
за православната теология, защото това означава, че съвременната православна теология е предимно патристическа по своето съдържание. През последните
12 години Факултетът по теология в Оксфорд кани всяка година на едногодишна
специализация четирима студенти от Източна Европа и от бившия Съветски
съюз, за да напреднат в обучението си по специфична теологическа област от
техен интерес. Почти всички от тях заявяват интерес към някаква област
от патристиката. Отците крият в себе си всичките отговори. Някои западни
християни също мислят, че всички отговори могат да се открият в миналото.
Други обаче не са толкова убедени.
В наше време съществува още една разлика между източния и западния подход
към теологията, която също е от значение за връзките между Изтока и Запада.
След Втория ватикански събор католическите теолози са възприели концепцията за „йерархията на истините”. Декретът за икуменизма изисква от католическите теолози, които участват в икуменическия диалог, при сравняването на
различните доктрини да се водят от правилото, че в католицизма съществува
„йерархия” на истините, които от своя страна имат различно отношение към
основите на християнската вяра. (Unitatis Redintegratio 11). С други думи, някои
от християнските доктрини имат по-голяма значимост от други. Доктрината
за Светата Троица е най-фундаменталното и същностно учение в тази йерархия на истините на вярата. Доктрини като Чистилището и почитането на
светците се намират по-ниско в тази скала. От тази гледна точка възможно
е да бъде постигнато съгласие с отделни църкви по най-важните доктрини, докато същевременно се запазят различията по въпроси от по-малка значимост.
Повечето западни църкви с готовност биха възприели такъв подход. Подобна
концепция обаче е чужда на православието, което смята всички доктрини за
взаимно свързани. Ако дадена църква изпадне в грешка по един конкретен въпрос
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на вярата, статутът на цялата тази църква е поставен под въпрос. Православната теология е нещо цялостно и така и трябва да бъде възприемана.
Съществува още една важна разлика между източния и западния подход към теологията. Православната теология използва апофатичната, или отрицателната,
теология. Тази концепция не е непозната на Запад, но там тя е използвана по
доста по-различен начин. На Запад апофатичната теология може да бъде разбрана като помощно обяснение на невъзможността Бог да бъде постигнат от
човека и по тази причина – като важен ограничител на теологията. Когато говорим за Бога, ние използваме човешки език и затова можем да кажем например,
че Бог е мъдър. Но същевременно не трябва да забравяме, че Неговата мъдрост
е напълно необятна. На Запад апофатизмът е използван като средство при
развитието на аналогията. Докато в Източната традиция апофатичното богословие е в основата на цялата теология. Тя настоява, че Бог е отвъд всичко,
което ние можем да кажем или разберем за Него и че ние можем да постигнем
единство с Бога само като преминем отвъд положителните твърдения за Него
на катафатичната (положителната) теология. Лоски обобщава своето изложение за отрицателната теология по следния начин: „Отрицателното богословие
не е само теория на екстаза в собствения смисъл на думата; то е израз на една
фундаментална нагласа, която превръща богословието като цяло в съзерцание
на тайните на Откровението. То не е дял или глава от богословието, неизбежно
въведение в Божията непознаваемост, след което можем спокойно да преминем
към излагането на учението с обичайните термини, характерни за човешкия
разум и традиционната философия. Апофатизмът ни учи да виждаме в догматите на Църквата преди всичко един отрицателен смисъл, една възбрана пред
нашата мисъл да следва своите естествени пътища и да създава понятия, които да заменят духовните реалности. Защото християнството не е философска
школа, която разсъждава върху абстрактни понятия, но преди всичко общение с
живия Бог. Ето защо въпреки цялата си философска култура и естествената
си наклонност към умозрение светите отци на Източното предание, верни на
апофатичното начало в богословието, съумяват да запазят своята мисъл на
прага на тайната и да не заменят Бога с Негови идоли. Ето защо също така
няма философия, която е „повече или по-малко” християнска – Платон не е повече
християнин от Аристотел. На Изток въпросът за взаимоотношението между
богословие и философия никога не се поставя: апофатичната позиция дава на
светите отци на Църквата онази свобода и размах, с която те се ползват от
философските термини, без да рискуват да останат недоразбрани или да изпаднат в някакво „концептуално богословие”. Винаги, когато богословието се превръща в религиозна философия, какъвто е случаят с Ориген, това става, защото
се изоставя апофатизмът, който е истинската нишка на цялото Предание на
Източната църква”.3
Превод: Момчил Методиев

3

Цитатите от Лоски са дадени по българското издание на Очерк върху мистическото богословие на Източната
църква, С. 2005, „Омофор”.
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Калин Михайлов

Изцелени взаимоотношения
„А за вас, които благоговеете пред името Ми,
ще изгрее Слънцето на правдата, и изцеление
ще има в лъчите Му, и вие ще излезете и ще се
разиграете като охранени телци” (Мал. 4:2)
Преди да сме намерили себе си в Христос (срв. Фил. 3:9), ние сме чужденци за
нас самите, не разбираме процесите, които текат в душите ни, мятаме се между крайности и търсим безспир онова, което може да ни донесе удовлетворение.
Един от ярките герои на Камю от романа му „Чумата”, Тару, който въплъщава
представата на автора за „светеца без Бог” (какъв оксиморон!), казва, че единственото нещо, което търси и което го интересува, е да постигне „душевен
мир”.
Защо обаче и след като сме приели Христос, „нашия мир” (Еф. 2:14), след като
сме облечени в най-високото достойнство на Божии синове и дъщери, често
пъти продължаваме да се чувстваме чужди на самите себе си, продължаваме да
имаме сериозни проблеми с начина, по който се възприемаме, и да робуваме на
представи, които са по-характерни за вехтия човек, а не за новото творение
в Христос, което би трябвало да бъдем във всяка област от личността и от
живота ни?
Защо продължаваме да бъдем зависими от модели на реагиране, които би трябвало да сме загърбили? Защо сме така лесно уязвими и малките неща от ежед
невието ни изкарват от равновесие? Защо сме раздразнителни, непостоянни и
лесно се огорчаваме?
В редовете, които следват, ще се опитам да дам някои от възможните отговори на тези въпроси.

История с ластик
Така може да бъде наречена една случка, която съм разказвал нееднократно, за
да представя образно начина, по който се чувстват много от хората, впримчени
в нездрави взаимоотношения.
Една млада жена, нека да я наречем с условното име Биляна, живее в близкото
обкръжение на зависим човек. Биляна е човек, който се е покаял и е познал Бога.
Той е осъществил в нея „раждането свише”, за което говори ап. Йоан Богослов
в третата глава от своето Евангелие. Но въпреки това и въпреки че сърцето
 копнее да бъде едно с Божието сърце, често  се случва тъкмо когато се е
устремила с цялото си същество към Бога и към това да пребъдва в Него (според думите на Иисус – срв. Иоан 15:4), точно тогава нещо като опънат докрай и
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изпуснат ластик да я издърпва от Божието присъствие. Тя няма обяснение защо
 се случва това и вероятно би останала без обяснение, ако Бог не копнее да ни
изважда тъкмо от такива ситуации и да ни ги разяснява.
Нека да си представим личността на Биляна в Бога, т.е. според Неговия замисъл, като един осветен храм (ап. Павел ни дава многократно основание за подобни аналогии, например 1 Кор. 3:16). В центъра на този храм, посветен на Бога,
се намира мястото, където връзката с Него е най-съкровена, това е Светая
Светих или олтарът – ако някой предпочита, може и амвонът – на храма. Когато
е настроена молитвено и устремена към Бога, Биляна всъщност се стреми да
пребъдва в този център на личността , където нейният дух общува благодатно с Божия Дух.
Проблемът е, че има нещо, което е останало вън от осветеното пространство
на храма, в околната тъмнина – там, където е плач и скърцане със зъби. В моментите, в които Биляна е устремена най-много да бъде в единство с Бога и да
се радва на общението с Него, това нещо като с ластик я издърпва от Божието
присъствие и я тегли към външната тъмнина.
Какво може да е това мистериозно нещо? То е част от самата нея, нещо, което
тя не е приела в Христос, което е отхвърлила или пренебрегнала (възможно е
дори да го мрази, съзнателно или несъзнателно), но което Бог иска да бъде неделима част от храма на нейната личност – независимо дали то се разполага
на нивото на тялото или на душата.
Наскоро разговарях с един приятел, който се интересуваше от въпроса „какво
спасява Бог от човека?”. Отговорът, до който стигнахме и двамата, бе: „целият човек”. Господ Иисус Христос е приел плът и е станал „като един от нас”,
по думите на Йоан Богослов, за да подири, спаси и обнови целостта на нашата
личност, всичко, което е било обречено на погиване.
Ако подобно спасяване-интегриране и благославяне на отхвърленото не стане, в
човека, за когото то не се е случило, винаги ще има условия за шизоидно раздвоение на личността – между онова, което е вън, и онова, което е вътре, между
приетите части на личността му и онези, които са отхвърлени и пренебрегнати. За известни периоди от време той може да не обръща внимание на останалото отвън, сякаш не съществува, ала то ще намери начин рано или късно да
заяви за себе си и за своето присъствие и ще го изненада точно в моментите,
когато най-малко го очаква.
*
Мисля, че не е трудно да си представим как се стига до отхвърлянето или
пренебрегването, за което става дума, макар животът да предлага необхватно разнообразие от човешки истории. Най-често, макар и съвсем не винаги,
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„съзависимите”1 хора като Биляна идват от разстроени семейства, където
родителите са белязани дълбоко от своите собствени емоционални и духовни
проблеми – зависимостта на единия от тях или на двамата се развива като
защитен механизъм срещу непоносимата вътрешна болка, която ги измъчва. Такива родители, дори да искат, не са способни да дадат на децата приемащата
и безусловна любов, от която се нуждаят, тъй като обикновено самите те не
са я получили, не знаят за какво става въпрос и не могат дори да си я представят. Да се очаква от тях способност за даване на подобна любов е като да
се искат на босия цървулите. Погълнати от водовъртежа на скандалите, изневерите, побоите, пиянствата и/или вкопчени в децата като „единствен смисъл
на живота” и на оставането им заедно, подобни родители разрушават отрано
базисните за всекиго символни образи на Бащата и Майката, Съпруга и Съпругата, Мъжа и Жената, образа и на Семейството като цяло – какъвто е той в
Божиите очи. За дете, израснало в такава среда, семейството и домът вече не
са привлекателното място, където може да черпи сигурност и защита, а място
на заплаха, страх, самота. Заклеймяващите, пренебрежителни, злобни и подигравателни думи, които чува, „зачертават” определени страни от личността му и
цели области от живота му. (Имам предвид главно думите, насочени към него,
но убийствено действат и онези, които са изстреляни към другия родител.) Произнесени в моменти на раздразнение, огорчение и болка, те се врязват дълбоко
в неговото съзнание и подсъзнание и кънтят със силата на проклятие в ума и в
сърцето му и когато то вече отдавна е престанало да бъде дете. „Не те бива
за нищо!”, „С този твой акъл никога няма да се омъжиш!”, „Мислиш ли, че някой
мъж изобщо може да те погледне?”, „Я се виж само на какво приличаш – всички
жени сте такива!” – това са само част от най-„безобидните” реплики, които
един душегрижител чува, и болката от които продължава да живее в душата на
вече порасналото дете.
Съществува и друг вариант, при който активно отрицание липсва, но липсва и
всяко насърчение – детето не е чувало ни дума на похвала или интерес към него
или към заниманията му. В такива семейства бащата и майката или и двамата
са емоционално и духовно отсъстващи родители, което нерядко е свързано със
спецификата на работата им или с работохолизма им; може да са и от родителите, които не умеят да дават подходящ израз на любовта си; най-сетне
възможно е единият от тях просто да не е наличен физически поради развод или
поради преждевременна смърт.
В резултат на всичко това порасналото дете, натоварвано, като правило, с
несвойствени или прекомерни за възрастта и пола му функции, се развива като
изкривена и хилава фиданка в сянката на по-високите дървета и без дълбоки
корени, които да растат самостоятелно и да стигат до благодатната влага,
от която то се нуждае. Подобно дръвче, макар и пораснало, има нужда от пресаждане и лекуване, за да може да се изправи нагоре и да се вкорени в почвата
на Божията любов (срв. Еф. 3:18).
1
Психолозите и брачните съветници са изковали този малко тромаво звучащ на български термин „съзависимост”, но засега поне не виждам по-подходящ – виж. Майер, П., Фр. Минърт, Р. Хемфелт. Любовта е избор. С.:
„Нов човек”, 2007.
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Спътник или самостоятелна планета
Един от сполучливите начини, по които може да бъде представена т.нар. съзависимост, е чрез сравнението със спътник – ако зависимият човек се върти около
изкуственото слънце на онова, към което се е пристрастил (а то може да е

най-различно – от алкохол, наркотици и храна до секс и работа), съзависимият
се върти около самия зависим2.
Неговото движение е като движението на спътник около планета, с тенденция
орбитата му на въртене около нея да се стеснява все повече и повече, докато
накрая падне върху тази планета и се разбие. Такова положение е нездраво както
за спътника, така и за планетата, защото и двамата живеят с илюзията, че е
абсолютно невъзможно да съществуват един без друг, че това е тяхната съдба,
фатум, „карма” или каквото и да било в този дух.
В семейство, където е имало или има един зависим човек, може да съществуват още трима или четирима души, които да развиват съзависимост или дори
с течение на времето самите те да са станали зависими. Когато християни2

За това сравнение съм задължен на Джийн Холт (Jean Holt).
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нът идва от подобно семейство, той има нужда от разглеждане, през Божия
поглед и в Божието присъствие, на своите взаимоотношения с най-важните за
формирането на личността му хора и от изтръгване на греховните корени в
тези взаимоотношения, които Бог открива и от които продължават да поникват отровни цветя (можем да ги наречем и цветя на злото). Изтръгването им
става чрез освобождаващата сила на прошката, която човек дава и получава в
Божието име – друг път за освобождение и за развързване на нашата личност
от въжетата на травмиращите ни спомени и за изцеление на болните ни взаимоотношения, стари и нови, не съществува. В Господнята молитва „Отче наш”
се казва: „И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си”
(Мат. 6:12) – скъпоценни слова, които ни показват, че даването и получаването
на прошка са свързани тясно и неразривно.
*
При хората с неизцелени взаимоотношения (възможно е процесът на изцеление
да е започнал, но да не е завършил!) уханието на отровните цветя, за които
споменах, се долавя не само в моментите на по-силна устременост към Бога, но
и в ежедневното общуване с другите.
Ето само някои от възможните тревожни симптоми в общуването, които би
трябвало да заострят вниманието ни – без непременно инцидентната поява на
някои от тях да означава, че сме съзависими:
1. Човек не успява да общува естествено със своите ближни и далечни. Той е
мнителен, винаги подозира някакъв таен умисъл, някакво нараняващо чувствата
му намерение, което другият може и да не открива, но то непременно съществува и е въпрос на време да излезе на бял свят. Разговорите често протичат по
схемата „казвам ти, дъще, сещай се, снахо”, липсва принципност, яснота, твърдо поставяне на граници, казване и отстояване на „да” и „не”. Предполага се, че
другият ще се сети какво имаме предвид или какво очакваме от него, дори без
да сме го назовали изрично. Най-важните неща обикновено се оставят за края
на разговора, когато събеседниците вече са притеснени с времето и не могат
да реагират спокойно.
2. Крият се или се омаловажават факти, които ни се струват „компрометиращи” в очите на другия (като правило само предполагаемо). С цената на лъжи
или увъртания се замазват неудобни истини за наши слабости, грешки, провали.
С нокти и зъби се защитава „имиджът”, който бихме желали да имаме пред
другите.
3. Всяка наша публична проява, всеки разговор със значим или дори не толкова значим за нас човек се подлага на безмилостна дисекция, в която активен
участник е нашият ум („главата”), но не и сърцето. В резултат ние като че
ли живеем с една част от нашата личност, а другата анализира онова, което
първата преживява. И понеже това води до неравновесие, склонни сме ту да се
отдаваме на сух, изцяло рационален анализ, ту да „наваксваме” пропуснатото
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чрез една несдържана емоционалност, която след това ни се струва непремерена и патологично разпусната.
4. Понеже всеки път или достатъчно често констатираме, че не сме били на висотата на собствените си перфекционистки критерии (летвата е била сложена
толкова високо, че е било изключено да я надскочим), изпадаме в самоокайване
или в сантиментално връщане към случаи и ситуации, когато не сме се чувствали така зле и не сме се представили толкова неубедително, когато всичко е
било „някак по-иначе”.
5. Развиваме завист към тези, които се справят по-добре от нас, които са „подуховни” и които нямат такива „тежки борби” като нашите. Не сме далеч и от
ревността, която не се уморява да поставя неудобни въпроси – защо за другите
така, а за мен другояче, не заслужавам ли и аз да бъда поне толкова благословен,
колкото брата X и сестрата Y?
6. Целият този комплекс от чувства, които бушуват дълбоко в нас (от недоволство до бунт), излиза на повърхността като едно нежелано от нас поведение,
като неадекватно реагиране в сходни ситуации – искали сме да бъдем любезни, а излиза, че сме били обвинителни, искали сме просто да защитим нашите
„чувствителни души”, а всъщност сме нападнали някого с агресивна реплика
или непремерен жест; искали сме да се държим като мъдри и владеещи себе си
доброжелателни хора, а сме посрещнали другия така, сякаш сме на тежко въоръжен пиратски кораб, с оръдия, приготвени за стрелба, и с „екипаж”, готов за
абордаж.
7. Случва се, когато се срещнем с чуждо страдание, болка или просто с поведение, което буди у нас срам или други подобни чувства, свързани с накърнено
човешко достойнство, то да ни натовари до такава степен, че излизаме изцяло
от релси; не знаем как да реагираме, не знаем какво да правим, знаем само, че
се чувстваме отвратително – сякаш сме заели, ама съвсем буквално, мястото
на човека отсреща, с чието състояние се отъждествяваме напълно.
8. В отношенията с нашите най-близки се чувстваме като „индианци”, вързани с
късо въже един за друг и с лице един срещу друг; държим в ръце наточени като
бръснач ножове и всяко движение е нараняващо за другия; в затворен и омагьосан кръг сме, но не знаем как да излезем от него.
9. Мъчи ни непростителност, която дори не можем да разберем в какво точно се
състои и проявява – нали „принципно” сме простили на всекиго и за всичко.
Тези и други подобни симптоми (и съпътстващите ги мъчителни разсъждения)
продължават да мъчат християните, които предпочитат да кръжат в орбитите
на неизцелените взаимоотношения и да бъдат спътници на човешки планети,
вместо да се превърнат в самостоятелни небесни тела, движещи се около Слънцето на правдата – Христос (срв. Мал. 4:2).
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Нашето минало има значение. И смисъл!
Наскоро получих писмо от една близка, която върви по нелекия път на освобождение от греховните товари на миналото – духовни и емоционални. Продължавайки
да живее в обкръжение на зависими, обременени хора.
Ще си позволя да цитирам част от писмото  с нейно разрешение:
„Adagio на Моцарт... нежна душевност. Внезапно сълзите избликват неканени.
Миналото ми без Теб се събуди отново. Дълбоко стаената болка на спомена...
сякаш оживя и замъгли доскоро трезвата ми, устремена към сърцето Ти мисъл.
Защо ли? Навън все така монотонно и безутешно се сипе дъждът. Не спира и
тъгата ми по един неосъзнато изживян 33-годишен живот – живот, приел без
условия и алтернатива „ценностите” на земните ми родители. Думи... израз на
безсилието ми да променя тези изминали години. Години, грехове и болки, които
Ти, Святий, погреба в най-дълбоките морски дълбини. Защо да си ги припомням?
Ръката ми пише ли, пише, дъждът вали ли, вали...”
Като човек, който с Божия милост и благодат също продължава да върви по
пътя на освещението, имах убеденост и дръзновение да включа в моя отговор
на това писмо и следните думи:
„Драга... Аз съм разбрал едно за себе си по отношение на миналото – че то също
трябва да стане част от моята история с Бога, въпреки че тогава аз не съм
Го познавал. Но Той ме е познавал! За да не изпитвам носталгия по миналото, по
загубеното за общение с Бога време, за времето, в което съм бил пленен от
греха, трябва просто да си „взема” това време от врага, да „издърпам” нишката от него обратно, тъй като имам право на това – очистено от греха в него,
миналото ми вече е осветено, макар и ретроспективно, от точката на моето
повярване назад. Аз съм предал целия си живот на Христа, а не само времето,
което ми остава да живея на земята – предал съм го с неговото минало, настояще и бъдеще! Това е много радостно”.
Наистина е много радостно. И насърчително. Нашият живот преди покаянието
ни придобива смисъл, защото греховното в него е очистено чрез кръвта на Агнеца. Нашето настояще също има смисъл, защото вече живеем с Христос и за
Христос. Нашето бъдеще също има смисъл – тогава „ще бъдем подобни Нему,
защото ще Го видим както си е” (1 Йоан 3:2).
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Илиана Александрова

Книгата Свети Силуан Атонски
излиза на български език
Свети Силуан пише: „Светът се държи на молитвата; а когато отслабне молитвата, тогава светът ще загине”. Истина ли е това? Няма как да проверим;
трябва да го приемем на вяра. Много хора днес обаче по-скоро са готови да вярват, че времето на светците е отминало. И да страдат, че не се открива онази
гореща, стремителна, безусловна вяра, която извежда Христовите свидетели в
сияйната орбита на Божествената любов и ги прави способни да вместят целия
свят в душите и молитвите си.
Един тъжен въпрос е произнесъл Христос веднъж, докато говорeл за молитвата.
„Син Човеческий, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?” Този въпрос сякаш
доказва и страховете, и отчаянието, и безсилието на човека днес да държи
живота си в Христовата перспектива. Но макар да прилича на реторичен, въпросът всъщност изисква отговор. Във всяко време. Отговорът на атонския
подвижник Силуан е неговата молитва.
„Да се молиш за хората – това е да проливаш собствената си кръв”, казва
старецът. Тази трудна молитва ражда преподобния Силуан Атонски – светец на
нашата епоха, Христов свидетел, във време, когато можем да избираме: дали да
повярваме, че светостта е пресъхнала, или да повярваме на свети Силуан.
Повярвал му е неговият ученик, архимандрит Софроний Сахаров. С благословията на стареца Силуан след смъртта му той събира и издава в книга неговите
духовни записки. Освен записките, които говорят непосредствено за аскетичес
кия опит на светеца, книгата съдържа и една обширна встъпителна студия, в
която архимандрит Софроний представя основните богословски прозрения на св.
Силуан, тълкувани в духа на Православното предание.
Свети Силуан (в света Семьон Иванович Антонов) е роден в Русия през 1866
г. През 1892 година Семьон отива на Света гора и става послушник в руския
манастир „Свети Пантелеймон”, където остава до края на дните си. При монашеското си пострижение приема името Силуан.
Монахът Силуан умира на 11 (24) септември 1938 г. след повече от 40 години
подвижнически живот. Половин век по-късно, на 26 ноември 1987 г., Светият
синод на Вселенската патриаршия решава „Старецът Силуан Атонски да бъде
причислен към преподобните и свети мъже на Църквата”.
Авторът на книгата за свети Силуан, архимандрит Софроний (Сахаров), е руснак по произход. През 1917 г. той емигрира вав Франция. Прекарва няколко години
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в Париж като художник и студент в Православния богословски институт „Св.
Сергий Радонежки”. През 1925 г. бъдещият отец Софроний отива на Атон, за да
търси изцеление на своята неспособност да живее по Евангелските заповеди,
както той самият е споделял. Там среща отец Силуан, който става негов духовник. Новоподстриганият монах Софроний остава в манастира „Св. Пантелеймон”
до своя Старец. През 1938 г., вече в края на дните си, преподобният Силуан му
дава няколкото тетрадки със свои записки, за да ги публикува, ако сметне, че
биха били полезни за някого.
През 1947 г. отец Софроний се връща в Париж за лечение. Преживява много
тежка операция, която за месеци го поставя между живота и смъртта. Докато
бавно се възстановява, той успява да изпълни и завета на своя Старец. Така, с
отпечатването на книгата Старецът Силуан през 1948 г. в Париж и нейното
повторното издаване през 1952 г., започва познанството на съвременния свят
със Стареца Силуан.
По-късно, вече в Англия, отец Софроний публикува и други три книги: Неговият
Живот е мой (1977), Ще видим Бога, както Си е (1985) и За молитвата (1991). В
тях предава свидетелството на свети Силуан и собствения си опит на духовник.
Чрез живота си, чрез здравата монашеска общност, която създава, вдъхновен
от подвига на свети Силуан и чрез книгите си, архимандрит Софроний разкрива
дълбочината и универсалното значение на аскетическия опит на своя Старец. И
го прави разбираем за хора от различни нации, страни и континенти.
Отец Софроний умира на 11 юли 1993 г. и е погребан в основания от него манастир „Свети Йоан Предтеча”. Още преди смъртта му книгата Старецът
Силуан е преведена на повече от 20 езика, като едно от най-значимите свидетелства на светостта през ХХ век. Ето какво пише за разпространието на
книгата в Русия по времето на комунизма монахът от Троице-Сергиевата Лавра
архимандрит Алипий: „По нелегален път тази книга проникна в СССР и направи
потресаващо впечатление на вярващия народ и особено на младежта, която в
средата на 70-те търсеше пътя към Църквата. Въпреки полицейските забрани за разпространяването на духовна литература книгата на отец Софроний
се размножаваше в хиляди ксерокопия в православна среда. Неведнъж ми се е
случвало да чуя за хора, далечни от Църквата, които след прочитането на Стареца Силуан са променили своя живот, станали са ревностни християни. Сред
монашеското братство на Лаврата има и такива, които тъкмо под влиянието
на тази книга са напуснали света с неговата суета и са приели монашество.
Необикновеният успех на книгата се дължеше на това, че в нея се разказваше
не за древен светец, а за наш съвременник и сънародник, който е видял Христа
и е получил даровете на Светия Дух”.
Книгата за светия Старец Силуан и днес се чете и превежда по целия свят.
Все повече хора намират вдъхновение в подвига на този човек, в чийто живот
са се изпълнили Христовите думи към Неговите верни: „Вие сте светлината на
света. Не може се укри град, който стои навръх планина!”.
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Българското издание на книгата за свети Силуан се подготвя повече от десет
години. Днес то е факт, осъществен със съдействието на монашеската общност от манастира „Св. Йоан Предтеча”, от преводача Кръстю Банев, екип от
сътрудници и консултанти, редактора Мариян Стоядинов и издателство „Омофор”, София.
Преводачът на книгата е бакалавър по геология, магистър по пастирско богос
ловие, доктор по философия, преподавател в Института за православни християнски изследвания – Кеймбридж, Англия, и проповедник при Архиепископията на
Тиатира и Великобритания към Вселенската патриаршия. Редакторът на книгата е доктор по богословие и преподавател в богословския факултет на Великотърновския университет.
Книгата излиза с благословията на Русенския митрополит Неофит. Нейната
българска премиера е в годината, когато православният свят отбелязва 70-годишнината от Успението на преп. Силуан Атонски (24.IХ.1938) и 60 години от
първото издание на неговите Писания.
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Писанията на св. Силуан
Никой не може да знае от себе си какво е Божията любов, ако Светият Дух не го
научи; но в нашата Църква чрез Светия Дух познаваме Божията любов, затова
говорим за нея.
Грешната душа, която не познава Господа, се бои от смъртта: мисли, че Господ
няма да  прости греховете. То е, защото душата не знае Господа и как много
Той ни обича. А ако знаеха хората, нито един човек не би се отчаял, защото
Господ не само прощава, но и много Се радва на обръщането на грешника. И да
е дошла смъртта, ти твърдо вярвай, че помолиш ли се, ще получиш прошка.
Господ не е такъв, каквито сме ние. Той е много кротък и е милостив, и е благ,
и когато душата Го познае, тя се удивява безкрайно и казва: „Ах, какъв Господ
си имаме”.
Светият Дух е дал на нашата Църква да знае колко голямо е Божието милосърдие.
***
Господ ни обича и ни приема кротко, без укор, както в Евангелието бащата не
укорил блудния син, а наредил да му дадат нова премяна, и на ръката му скъпоценен пръстен, и обуща на нозете му, и казал да заколят угоеното теле и да се
веселят, и в нищо не го изобличил.
О, как кротко и търпеливо трябва да поправяме брата си, за да празнува душата
неговото завръщане.
Светият Дух учи душата неизказано да обича хората.
О, братя, нека забравим земята и всичко, що е на нея. Тя ни отвлича от съзерцаването на Светата Троица, Която е непостижима за нашия ум, но Която светиите виждат на небесата в Светия Дух.
А ние да пребъдем в молитва без всякакво въображение и да молим Господа за
смирен дух, и Господ ще ни обикне, и ще ни даде на земята всичко полезно за
душата и тялото.
Господи милостиви, дай благодатта Си на всички народи по земята, за да Те
познаят, защото без Твоя Дух Свети човек не може да Те познае и да разбере
Твоята любов.
О, малки дечица, познайте Твореца на небето и на земята.
Господи, изпрати Твоята милост на децата по земята, които Ти обичаш, и им дай
да Те познаят чрез Светия Дух. Със сълзи Те моля; чуй молитвата ми за Твоите
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деца и на всички им дай да познаят Твоята слава в Светия Дух.
***
Светият Дух дава на нашата Православна църква да разбира Божиите тайни и
тя е силна със своята свята мисъл и с търпението си.
Благодатта е научила православната душа да се държи здраво за Господа и за
Неговата Пречиста майка и нашият дух е изпълнен с радост, когато съзерцава
Бога, Който ни става познат.
Но Бог се познава само чрез Светия Дух и сляп и неразумен е онзи, който в гордостта си иска със своя ум да познае Твореца.
С ума си ние не можем да узнаем дори как е направено слънцето; и когато молим
Бога да ни каже как е направил слънцето, чуваме ясно в душата си отговор:
„Смири се и ще познаеш не само слънцето, но и неговия Творец”.
А когато душата познае Господа, забравя от радост и слънцето, и цялото творение, и престава да се грижи за земното знание.
***
Господ повелява да Го обичаме от цялото си сърце и от цялата си душа – но как
е възможно да обичаш Онзи, Когото никога не си виждал? Как да се научим на
тази любов? Господ се познава по действието в душата. Когато Господ я посети, душата знае, че скъпият Гост е идвал и си е отишъл, и тъгува по Него, и
със сълзи го търси: „Къде си Ти, Светлина моя, къде си Ти, радост моя? Твоите
следи благоухаят в душата ми, но Тебе Те няма, и тъгува душата ми по Тебе, и
сърцето ми е печално и боли, и нищо повече не ме радва, понеже оскърбих Господа
и Той се скри от мене”.
Ако бяхме простодушни като децата, Господ щеше да ни покаже рая и ние щях
ме да Го видим в славата Му сред херувими и серафими, и всички небесни сили,
и светиите, но ние не сме смирени и затова мъчим и себе си, и другите, които
живеят с нас.
***
Господ ни обича толкова много, че ние себе си не можем така да обичаме; но
душата с тъга мисли, че Господ я е забравил и че не иска дори да я погледне, и
от това страда, и се мъчи.
Но не е така, братя. Господ безкрайно ни обича и ни дава благодатта на Светия Дух, и ни утешава. Господ не иска душата да бъде в униние и недоумение
за своето спасение. Твърдо вярвай, че ние страдаме само дотогава, докато не
се смирим; а щом се смирим, идва краят на скърбите, защото за смирението 
Божият Дух известява душата, че е спасена.
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Велика слава подобава Господу за това, че Той ни обича толкова много, и тази
любов се познава чрез Светия Дух.
***
Огромна е разликата между най-простия човек, познал Господа чрез Светия Дух
– и човека, бил той и много велик, но непознаващ благодатта на Светия Дух.
Огромна е разликата между това само да вярваш, че Бог съществува, да знаеш
за Него от природата или от Писанието и това да познаваш Господа чрез Светия Дух.
Духът на човек, познал Бога чрез Светия Дух, гори от любов към Бога ден и нощ
и душата му не може да се привърже към нищо земно.
Душата, която не е изпитала сладостта на Светия Дух, се радва на празната
светска слава, на богатство или на власт; а душата, която познава Господа
чрез Светия Дух, желае единствено и само Господа и богатството и светската
слава за нея са нищо.
Душата, която е вкусила Светия Дух, Го познава по вкуса. Писанието казва:
„Вкусете и вижте колко благ е Господ” (Пс. 33:9). Давид от опит е знаел това и
до днес Господ дава на Своите раби да познават от опита си Неговата благост,
и ще учи Своите раби до свършека на вековете.
Който е познал Бога чрез Светия Дух, той се е научил от Него на смирение и се
е уподобил на своя Учител Христос, Сина Божи, и е заприличал на Него.
Господи, сподоби ни с дара на Твоето Свято смирение.
***
Пазете Божията благодат; с нея леко се живее, всичко става добре, по Бога,
всичко е мило и радостно, душата намира покой в Бога и ходи, сякаш е в някаква прекрасна градина, в която живеят Господ и Божията майка. Без благодат
човек е грешна пръст, а с Божията благодат по ум човекът е подобен на ангел.
Ангелите служат на Бога с ума си и Го обичат, така прави и човекът, когато е
ангел по ум.
Блажени са онези, които ден и нощ се грижат как да угодят на Господа, за да
станат достойни за Неговата любов: те от опит ще познаят и ще вкусят
благодатта на Светия Дух.
Благодатта идва така, че душата да я разпознае, и когато благодатта си
отива, душата силно тъгува за нея, и със сълзи я търси. Ако родители изгубят
любимото дете, как биха го търсили навсякъде. А боголюбивата душа търси
Господа с много по-голяма тъга и сила, така че и да си спомни не може за близки
и любими хора.
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Слава на Господа, че ни дава да разбираме кога идва благодатта и ни учи да
познаваме за какво тя идва и за какво си отива. Който спазва всички заповеди,
душата му винаги ще чувства благодат, макар и малка. Но тя лесно си отива
заради тщеславие, заради един горд помисъл. Можем много да постим, много да
се молим и много добро да правим, но ако го правим от тщеславие, ще сме като
тъпана, който кънти, а отвътре е кух. Тщеславието опустошава душата и човек
трябва да е много опитен и да води дълга борба, за да го победи. За вредата от
тщеславието аз научих в манастира от опит и от Писанието и сега ден и нощ
моля Господа за Христово смирение. Това е голяма и безкрайна наука.
Нашата война е и люта, и мъдра, и същевременно проста. Ако душата обикне
смирението, всички мрежи на враговете ни ще бъдат разкъсани и всички техни
крепости – превзети. В нашата духовна борба също трябва зорко да се пазят
цели всички боеприпаси и продукти. Припасите – нашето смирение, и продуктите – Божията благодат, ако ги загубим, враговете ще ни победят.
Войната е мъчна, но само за гордите; а на смирените им е леко, защото те са
обикнали Господа и Той им дава Своето силно оръжие: благодатта на Светия
Дух, от която се боят враговете ни, защото тя ги изгаря.
***
Мъчим се ние всички по земята и търсим свободата, но малцина знаят в какво
се състои свободата, къде е тя.
И аз също искам свобода и ден и нощ я търся. Разбрах, че тя е в Бога и че Бог я
дава на смирените по сърце, които са се покаяли и са отсекли своята воля пред
Него. На каещия се Господ дава Своя мир и свободата да Го обича. И няма нищо
по-добро на света от това да обичаш Бога и ближния. В това душата намира
покой и радост.
О, народи по цялата земя, на колене падам пред вас и ви умолявам със сълзи:
елате при Христос. Зная Неговата любов към вас. Зная я и затова призовавам
цялата земя. Ако не знаеш нещо, как ще говориш за него?
Ще попиташ: „Но как е възможно да се познава Бога?”. А аз ще ти отговоря, че
ние сме виждали Господа в Светия Дух. И ти, ако се смириш, и на тебе Светият
Дух ще ти покаже нашия Господ; и ти също ще поискаш да викнеш за Него по
цялата земя.
Аз съм стар и чакам смъртта, и пиша истината от любов към хората, за които
скърби душата ми. Може и само една душа да се спаси; и за нея ще благодаря
на Бога; но сърцето ме боли за целия свят и се моля и проливам сълзи за целия
свят, за да се покаят всички, да познаят Бога и да живеят в любов, и да се наслаждават на свободата в Бога.
***

99

Книги

Любовта не зависи от времето и винаги има сила. Някои мислят, че Господ е
страдал заради любовта Си към човека, но, тъй като сами те нямат тази любов
в душата си, им се струва, че това е било някога отдавна. Но когато душата
познае Божията любов чрез Светия Дух, тогава тя ясно чувства, че Господ ни е
Отец, най-родният, най-близкият, най-скъпият, най-добрият, и че няма по-голямо
щастие от това да обичаш Бога с целия си ум и с цялото си сърце, с цялата
си душа, както е заповядал Господ, и ближния като самия себе си. И когато я
има тази любов в душата, тогава всичко радва душата, а когато любовта си
отиде, човек не намира покой и е объркан, и обвинява другите, че са го обидили,
и не разбира, че сам си е виновен – загубил е любовта към Бога и е осъдил или
намразил брата.
От любовта към брата идва благодатта и с любов към брата тя се запазва; но
ако не обичаме брата, и Божията благодат няма да дойде в душата.
Ако хората спазваха Христовите заповеди, на земята щеше да e рай и всички
щяха да имат всичко, от което се нуждаят – достатъчно и с малък труд, и
Божият Дух щеше да живее в душите на хората, защото Той Самият търси
човешката душа и иска да живее в нас, и ако не се вселява, то е само заради
гордостта на нашия ум.
***
Докато живеем на земята, трябва да се научим да се борим с враговете. Найтрудно от всичко е да умъртвиш плътта заради Бога и да победиш самолюбието.
За да победиш самолюбието, трябва винаги да се смиряваш. Това е голямата
наука, която бързо няма да овладееш.
Трябва да се смяташ за по-лош от всички и да осъдиш себе си за в ада. Това смирява душата и тя добива покайния плач, от който се ражда радостта. Хубаво е
да приучиш душата си да мисли: аз ще горя в адския огън. Но е жалко, че малцина
разбират това. Мнозина се отчайват и пропадат. Техните души подивяват и не
искат нито да се молят, нито да четат, нито дори да мислят за Бога.
Трябва сам да се осъдиш в душата си, но да не се отчайваш за милосърдието
и любовта на Бога. Трябва да придобиеш смирен и съкрушен дух, тогава всички
помисли ще си отидат и умът ще се очисти. Но трябва да знаеш при това своята мярка, за да не пренатовариш душата си. Изучи себе си и давай на душата
си подвиг според силите .
***
По-рано мислех, че Господ върши чудеса само по молитвите на светиите, но сега
разбрах, че и на грешния човек Господ ще стори чудо, стига само да се смири
душата му, защото когато човек се научи на смирение, тогава Господ слуша
неговите молитви.
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Мнозина от неопитност казват, че еди-кой си светия е направил чудо, но аз разбрах, че Светият Дух, Който живее в човека, Той върши чудесата. Господ иска
всички да се спасят и да бъдат вечно с Него, затова чува молитвите на грешния
човек, заради ползата на другите или на самия човек, който се моли.
***
За всички, които желаят моите молитви, със сълзи моля Господа: „Господи, дай им
Твоя Свети Дух, да Те познаят чрез Светия Дух”.
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Матиас Грюневалд, „Светец в гора” (1516–19),
рисунка с въглен © Albertina
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Людмила Димова

Трилогията Грюневалд
След Карлсруе и Колмар наред е Берлин – амбициозна изложба представя рисунките на загадъчния ренесансов художник.
За личността му се знае твърде малко, тя напълно се е скрила зад неговото
творчество, от което пък е запазена оскъдна част – 25 картини, 9 от които
са в Изенхаймския олтар, и 36 рисунки. Говори се за един изчезнал Йоан, за
едно изчезнало Преображение, а трите олтара на катедралата в Майнц, които
шведите демонтират по време на Трийсетгодишната война, потънали заедно с
кораба в Балтийско море. Матиас Грюневалд е загадка, той е сред имената в
историята на изкуството, които винаги ще подхранват въображението.
След двете изложби през тази зима в германския град Карлсруе и във френския
Колмар, където се намира прочутият Изенхаймски олтар, последва финалният
акорд на трилогията. Ако в първите две изложби ренесансовият художник бе представен в контекста на съвременниците си – Албрехт Дюрер, Ханс Холбайн Стари
и Ханс Балдунг Грийн, за да се подчертае неговата уникалност, то берлинската
включва само произведения на Грюневалд, но според немската преса по нищо не
отстъпва като сензация. В берлинския графичен кабинет до началото на юни могат да се видят всички познати негови рисунки (с едно изключение), събрани от
Париж, Оксфорд, Виена, Мюнхен, Ваймар, Стокхолм и другаде, допълнени от няколко
картини, сред тях – четирите пана на Хелеровия олтар, създаден във Франкфурт.
Матиас Грюневалд възкръсва през ХХ век благодарение на цяло поколение художници – от Паул Клее през Макс Бекман до Ото Дикс и Франсис Бейкън. Всички те
са завладени най-вече от живописта на Изенхаймския олтар (1515 г.), изпълнена
в темперни и маслени бои върху липово дърво: от експресивните Страсти Христови, психеделичните цветове, режисурата на светлината, драматизма, ужаса
от непосилната болка и безизходицата на смъртта. Иисус на кръста стъписвал
християните най-вече във времена на катастрофи, болести и съмнения. При
него отделянето на душата от тялото е физиологически осезаемо, дотогава
никой художник не го е постигал. Експресивността на живописта е готическа,
формата следва ренесансовия идеал, но въпреки това усещането е съвременно.
Днешните изследователи с право подозират, че Грюневалд е стигнал до това,
което много по-късно Зигмунд Фройд ще нарече „несъзнавано”.
Но освен композитор на цветовете той е и гениален рисувач, както се разбира
от последната изложба. Всички рисунки (19 от тях се съхраняват в Берлин) са
на религиозни теми. Изследвани са през последните седем години от куратора
Михаел Рот и вече се знае, че са направени не с креда, а с въглен. Само една – и
то най-загадъчната, е подписана, много от другите за известно време са били
приписвани на Дюрер.
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Тезата на изложбата: колкото и детайлно да са направени, тези рисунки не са
предназначени за публика, а за вътрешна употреба от художника, като подготовка за живописните му картини. За сравнение: Дюрер оставя около хиляда
рисунки и голям брой гравюри, предназначени за разпространение. Разбираемо е защо Грюневалд, а не Дюрер потъва в забрава.
Когато през XVII век Йоахим фон Сандрарт – немският Вазари, събира биографии на художници за своята монументална „Германска Академия“, се натъква на някой си Грюневалд, наречен още Матис фон Ашафенбург, който имал
изключителен статут, но следите му се губели някъде.
Днес се предполага, че художникът всъщност се наричал
Матис Готхарт-Нитхарт. Вероятно е роден около 1480 г.
във Вюрцбург, починал е през 1528 г. в Хале. Бил художник
в двора на кардинала на Майнц Албрехт фон Бранденбург.
Вероятно е пътувал до Гент, Амстердам и Италия. Много
вероятно се е срещал с Дюрер, когато двамата са предавали своите пана за олтара на дарителя от Франкфурт
Якоб Хелер. Може би господарите на двореца в Ашафенбург са го назначили да прави камини. Може би е варял сапун във Франкфурт, със сигурност е бил хидроинженер в
Хале. Сандрарт споменава един стар художник от Франкфурт, ученик на ученик на Грюневалд, който разказвал, че
Грюневалд живеел в меланхолия и уединение и имал лош
брак. Такъв го представя и операта на Паул Хиндемит
„Матис художникът”. Знае се още, че Грюневалд имал широки познания, разбирал от космология и от металургия,
интересувал се от слънчеви затъмнения и алхимия.
Дълго време историците приемали инженерството за
странично негово занимание. Изложбата доказва, че окото
на техник и умението на занаятчия са толкова значими,
колкото и талантът му на рисувач. Използвал сложна техника: първо скицирал с по-твърд въглен нещо като основна
конструкция, върху която нанасял фиксиращ разтвор, после
с по-мек въглен поставял отсенките, а фигурите разработвал с фини линии и
поставял драматични акценти с оловна бяла боя. Акуратно изпълнената рисунка
„Светец в гора” (около 1516 г.) не е сред най-забележителните, но много добре
представя играта на светлината и сенките върху тялото и дрехата, драматичните акценти в бяло. Най-загадъчен е портретът на три мъжки глави на различна
възраст с нимба, създаден около 1510–1515 г. Опирайки се на Първото съборно послание на св. ап. Йоан, един изследовател предполага, че става дума „за трите елемента на сатанинската природа” – вляво похотта на плътта, вдясно похотта на
очите или алчността, а в средата гордостта житейска (1 Йоан, 2:16). Съществува и прозаично обяснение – рисунката е подготвителна, направена е за по-късна
употреба, а Грюневалд от икономия нарисувал трите лица на един лист.
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Изенхаймският олтар, 1515 г.
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Матиас Грюневалд, Студия на коленичил крал и два ангела, 1516–19 г.,
рисунка с въглен, © bpk, Jörg P. Anders
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Най-голямата запазена рисунка е „Христос на кръста” (1515–20 г.). Тялото не е
закрепено с гвоздеи, пръстите на краката символизират предсмъртната агония,
но плътта е невредима и кара изследователите да предполагат, че вероятно
става дума за единствения акт на Грюневалд по жив модел. Изображението се
различава от триумфиращия в смъртта си Христос, както го рисува Дюрер. При
Грюневалд човекът Христос страда за вярващите, болката му отзвучава в сгърчените ръце и ходила, същевременно е дистанциран от реалното, божествен
въпреки мъченията. „Дюрер ни е близък, Грюневалд остава за нас завладяваща
загадка”, обобщава директорът на Берлинските музеи Петер Клаус Шустер.
Грюневалд е майстор и на драпериите, и на играта с нюансите на сивото –
напомнят го няколкото живописни произведения в изложбата. Към най-съвършените му постижения в техниката „сиво в сиво” се причисляват паната от
Хелеровия олтар – светлините и сенките в тях правят фигурите да изглеждат
като триизмерни пластики.
Изложбата е безупречна според критиката, рисунките са поставени в ниши и
могат да се гледат от двете страни, застраховката на всяка стига до 15 млн.
евро. Но въпреки това загадката остава: едва ли някой ще успее да обясни рационално как и защо това изкуство ни въздейства. Едва ли ще намери отговор
и въпросът защо художникът е потънал в забрава. Може би тъкмо защото неговата магия е трудна за издържане и хората винаги са искали да се изплъзнат
от нея. Без успех.

Матиас Грюневалд, „Три мъжки глави”, 1510–15 г., рисунка с въглен © bpk, Jörg P. Anders
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Людмила Димова

Илия Троянов.
Сливане на световете
Авторът пътешественик, роден в София и пишещ
на немски, работи върху роман за диктаторския
режим в България

Илия Троянов

Само допреди година Илия Троянов беше чужденец за българската литература, въпреки че след 1989 г. редовно се връща в страната, където е роден и откъдето
през 1971 г. бяга с родителите си. Наистина през 90-те първият му роман Светът
е голям и спасение дебне отвсякъде (1996 г.) излиза в превод на български, но в нищожен тираж. По същото време Илия Троянов вече пътешества по широкия свят
– живее години наред в Бомбай и в Кейптаун, пътува по течението на Ганг, три
месеца броди пеш из Танзания, в Индия преподава английски на мюсюлмани, изучава
Корана и отива на поклонение (хадж) в Мека и Медина. Видяното превръща в думи.
Книгите му получават признание първо в Германия – немският език е негова втора
родина, както сам казва, но многобройните му съчинения са преведени на 20 езика.
За по-малко от година Троянов влезе в българския литературен контекст с четири книги, издадени без хронологична последователност. През лятото на 2007 г.
„Сиела” пусна най-големия му успех – романа Събирачът на светове (2006 г.) за
британския дипломат и пътешественик сър Ричард Френсис Бъртън (1821–1890),
и преиздаде Светът е голям... През 2008 г. също със знака на „Сиела” излезе По
пътя на Ганг, заглавието е включено в класация (на „Конде Наст Пъбликейшънс”)
на 86 книги за пътешествия, повлияли най-силно върху възгледите на читателите
за дадена страна, наред с произведенията на Херодот, Марк Твен, Токвил, Лорънс
Дърел, Ришард Капушчински и др. Неотдавна „Балкани” издаде публикуваната още
през 1999 г. и миналата година преиздадена в Германия книга Кучешки времена.
Революцията менте – 1989: суров и все така актуален анализ на българския преход. Троянов редовно присъства в немската преса с полемични текстове за архивите на ДС, престъпността и олигархията, за несправедливата демократизация
в България. През октомври 2007 г. по немската обществена телевизия ЦДФ бе
излъчен филмът му за неразкритите престъпления в Белене, Ловеч и Скравена,
преди два месеца го видя и публиката на София Филм Фест. Неотдавна в Германия излезе негов сборник с литературни репортажи от Азия и Африка, в който
голямо място е отредено и на България. След 8 години на големия екран вече е
игралният филм на Стефан Командарев по романа Светът е голям и спасение
дебне отвсякъде. Илия Троянов – човекът, който не може да живее на едно място
и да пише по една тема, вече е по-малко чужденец в България.
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Роден е в София през 1965 г. Когато е на 6 години, семейството му бяга през
Югославия и Италия в Германия, където получава политическо убежище. Година
по-късно тримата заминават за Кения, там баща му работи като инженер. До
1984 г. Илия живее в Найроби, после следва в Мюнхен право и етнология. В края
на 80-те създава издателство за източноевропейска и африканска литература.
Сам издава първата си книга В Африка. Митовете и всекидневието на Източна
Африка (1993 г.). През 2006 г. романът му Събирачът на светове (изд. „К. Ханзер”) спечели наградата на Лайпцигския панаир на книгата. Илия Троянов е носител на литературната награда на „Бертелсман”, Марбургската литературна
награда, наградата „Шамисо”, Берлинската литературна награда. Чуждестранната критика отбелязва, че сред писателите пътешественици той най-дълбоко
е вникнал в описаните езици, религии и култури и е създал свой литературен
стил – на границата между романа и пътеписа. В Събирача на светове Троянов
отново защитава убеждението си, че начинът, по който Европа гледа на неевропейските култури, не е променен от XIX век до днес. През 2007 г. на английски
излезе отговорът му на тезата на Хънтингтън за сблъсъка на цивилизациите, написан в съавторство с индиеца Ранджит Хоскоте, Confluence (Сливане).
„Определението на собствената културна идентичност и принадлежност чрез
разграничаване е безсмислено, защото е невъзможно”, пишат двамата. „Опитът
да се съхрани външна културна чистота чрез потискане на вредните влияния
трябва да се провали. Културите не се сблъскват, те се сливат”.
Да започнем с филма Давай напред и не забравяй! Една балада за българските герои, излъчен по ЦДФ, вашият принос в преосмислянето на близкото
минало – давате думата на оцелелите от лагерите и затворите на социализма. Какъв опит получихте от работата по филма?
Филмът е част от по-голям проект, по който работя от дълго време. Книгата Кучешки времена беше опит да вляза в темата, проблемът при нея е, че
документалната работа ме надви. За автор като мен, който работи предимно с художествена измислица, ролята на документирането на разказаното, на
информацията, понякога е толкова голяма, че литературната преработка на
материала изглежда почти проблематична. Имаш чувството, че не можеш с литературни средства да овладееш информационната пълноводност, сякаш нямаш
право на това. През 90-те години това ми се струваше важно, сякаш извън моето желание бях принуден да водя документален разказ. Това беше първата крачка. Оттогава всъщност събирам материал по темата и от 15 години живея с
намерението да напиша голям роман, който с инструментите на литературата
анализира онова, което най-много ме занимава – въпроса за достойнството на
отделния човек във времена, които не предполагат достойнство на личността.
Когато цялата система, цялата машина прави всичко възможно да унижи човека,
да унищожи този, който се съпротивлява. И разбира се, всички последствия от
това, като предателство, компромиси. Като писател ми е много интересно да
представя и противоположната страна. Казах си, не мога да разкажа историята
на България без гледната точка на апаратчика – не непременно много висше
стоящ, но достатъчно самодоволен член на номенклатурата. И този филм се
оказа малка помощ в събирането на материал за романа.
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Големият проблем при романа е, че той се нуждае от невероятно сложна организация. Той наистина е като голяма сграда – има много инфраструктурни неща за
обмисляне и едно от тях е да се разпредели енергията така, че да не се изразходва преди финала, както често се случва. Друг проблем се появява, когато дълго
се занимаваш с темата, но нищо не публикуваш. Имаш чувството, че си аутист.
Аз винаги се нуждая от отзвук, постигам го, когато работя като журналист.
Първата ми статия за България в немската преса излезе през 1994 г., оттогава
съм написал около 15 – не много често, но последователно. Така че комбинацията
от документална книга, филм и статии е предварителната работа към основния
проект. Трябваше обаче първо да напиша Събирачът на светове, този роман е
много важна междинна спирка – доказах на себе си, че мога да боравя с изключително голямо количество информация, проучвания и текстове. Когато искаш да
участваш в маратон, първо трябва да разбереш дали изобщо можеш да издържиш
на разстоянието. Така че днес имам повече увереност, за да тръгна към този емоционално тежък за мен роман. Защото работата върху Събирачът на светове от
емоционална гледна точка беше много благодарна, свързана с повече сетивност и
удоволствия. А този проект е много натоварващ. Нямам нищо против битката с
властта в България, с бившата номенклатура, аз обичам битките. Единственото
нещо, което винаги ме ядосва, е обвинението, че ми прави удоволствие да пиша
негативни неща. Няма нищо по-неприятно за автора от заниманията с такива
теми. След снимките на филма ми трябваше доста време, за да се възстановя.
Филмът беше около 24 минути, 18 от тях – за ужасите в концлагерите и затворите, но бяхме заснели 15 часа – водех разговори денонощно. После изгледах пет
пъти тези 15 часа, това е всичко друго, но не и приятно. Същото ми предстои и
при романа – да обобщя целия материал, който вече имам, и да събера още. Дадох
прекалено дълъг отговор на кратък въпрос. Всъщност винаги съм съзнавал, че има
логика – всичко досега бяха необходими стъпки от един голям житейски проект.
Трудно бих могла да си представя по-амбициозен роман от Събирачът на
светове.
Вярвам, че този ще е също толкова амбициозен. От години е във въображението ми, важното е да се отдалечиш от прототипа. По отношение на Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде много хора ме питат: „За твоите родители
ли става дума?”. Точно обратното, когато пишеш роман, се опитваш съзнателно да се отдалечиш от прототипа, защото той ограничава. Ако мисля за баща
ми, не бих могъл да пиша свободно. Напротив, опитвам се да създам нов герой,
който, разбира се, има елементи от човек, когото познавам. Аз познавам добре
50 оцелели лагерници, главният герой ще притежава елементи от тези хора, но
ще бъде изцяло мое създание.
В последната ви книга с репортажи от цял свят, която се радва на много
положителни оценки в Германия, също е отредено място на безрадостното
българско настояще.
В новата ми книга има пет текста за България, но те са излизали в немската
преса. Съзнателно подбрах онези репортажи, които имат литературни качест-
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ва. Литературният репортаж е един от жанровете, които от 20 години развивам. Според читателите и критиците, които сега се обадиха, изглежда съм
измислил свой стил в тази посока. Затова не включих онези статии за България,
които са по-скоро политически и документални или полемични.
Вашето обяснение – защо толкова дълго време не присъствахте в българската литература и в медиите?
Доскоро не ме превеждаха. Когато през 1997 г. преведоха Светът е голям...,
отпечатаха само 500 бройки и те изчезнаха. Голяма мъка беше за режисьора
Стефан Командарев да намери книга за сценария. Екипът през цялото време
работеше с ксерокопия.
Може да се напише цяло съчинение само за заглавието на този роман, българската съдба и вашата лична могат да се видят през него. Как се появи то?
Когато започнах първата глава. Писах, писах и изведнъж се появи заглавието
– излезе от текста. Имате право, Светът е голям и спасение дебне отвсякъде някак обобщава моите занимания с България. При мен няма ясна граница
– Събирачът на светове го показа – всички региони, които за другите са ясно
разграничени, се сливат в мислите ми. Не разделям нещата, за мен е съвършено
абсурден въпросът защо се занимавам и с България. Разбира се, има и чувство за
политическа отговорност, но освен това България е част от моето същество,
как да не се занимавам с нея!
Какво мислите за филма на Командарев?
Бях много положително изненадан, защото романът не е от тези, за които веднага да си кажеш, че стават за филм. Мисля, че филмът е поел по единствено
възможния път – да се концентрира върху няколко наративни елемента от романа,
които да развие сбито, убедително, органично, и смело да изостави много неща.
И преди всичко това, за което спорехме дълги години: сега, като гледах филма, се
учудих колко естествени, обосновани от действието са скоковете във времето.
Филмът не звучи претенциозно, крайният продукт е като свободно разказана
история. Вчера чух от Николай Никитин, който е селекционер за Източна Европа
на Берлинския филмов фестивал, че това е първият наистина европейски филм
от Източна Европа и от доста време най-добрият български филм.
Вярвате ли, че Събирачът на световете – далеч по-труден за филмиране
роман, може да се пренесе на екрана?
Карл Баумгартнер, най-известният независим немски продуцент, който съпродуцира и филма на Командарев, ми каза, че за Събирачът на светове трябва
грандиозна холивудска продукция. Но как можеш да пробиеш като европейски
автор в Холивуд? В края на май романът излиза на английски в едно от водещите издателства Faber & Faber. Преводът е сензационен, дори плаках, когато
го четох, невероятно добър, по-добър от оригинала. Издателството е доста
оптимистично настроено. Кой знае, ако имам успех в САЩ...
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На корицата на българското издание е изписана една ваша мисъл: „Не вярвам, че човек не би могъл да стане един от другите”...
Това е решение на издателството, взели са го от някой мой текст. Да, самото
разделение на нас и други вече е насилие. Когато интерпретирам философски
въпроса за насилието, аз го свързвам с въпроса за различието. Става дума
за религиозна представа, във всички религии винаги е имало течения, които
отхвърлят различието между хората. Това всъщност най-много ми е повлияло
– търсенето на общото. Най-голямото католическо издателство в Германия
„Хердер” подготвя поредица на седем религиозни мислители. За мое огромно
учудване са ме включили сред папа Бенедикт XVI, Далай Лама и др. Отначало
отхвърлих предложението, казах, че има някакво недоразумение. Но те ми отвърнаха точно с този аргумент, че ценят това, че съм сред малкото автори със
свободно религиозно мислене. Не изхождам от догми и традиция, а се опитвам
да съживя, да преведа многообразието на религиозния опит и мислене в един
вид лична етика, която очевидно много хора споделят. Затова отхвърлям всички
идеологии на различието – национализма, шовинизма, всяка форма на религиозен
фанатизъм, всяка закономерност, която конституира една определена група и
изключва всички други. Това означава, че според мен мисълта за елиминиране е
криминална, защото винаги води до насилие. Това е мое основно убеждение.
Какво е да практикуваш вярата си в един атеистичен контекст?
В Индия научих нещо, което наистина ме промени: за много от почитаните там
светци, за много поети не се знае към каква религиозна общност принадлежат.
В стиховете си те казват: забравете Библията, забравете Корана – важен е
личният достъп до Божественото. Впечатляващо е, че много от тези хора са
почитани и от индусите, и от християните и мюсюлманите. В дните, когато
се празнуват тези светци, идват хора от всички религии и ги почитат – всеки
по своя начин. Освобождаването от строго религиозната идентичност ми оказа огромно влияние. Но аз не го екстраполирам – не настоявам, че всички хора
трябва да са такива, имам най-голямо уважение към тези, които практикуват
своята вяра в една-единствена традиция. Но съм доста радикален, когато тези
хора настояват, че тяхната традиция превъзхожда другите.
Индия ли е примерът за диалог на религиите?
Наистина една от многото грешни представи на Европа за Индия е тази за
продължителните религиозни конфликти – тях ги е имало, но Индия има много
по-дълга история не само в съжителството на религиите, но и в сливането им.
Някои примери дадохме заедно с Ранджит Хоскоте в книгата ни Confluence.
Как тези убеждения се свързват с отношението ви към суфизма?
Думата суфизъм е безсмислица, защото -изъм обикновено е наставка за идеология, а суфи традицията не е идеология. Тя позволява много начини за достъп до
Бога, не е чудно, че ме е привлякъл достъпът през словото, изключителното значение на словото, много суфи светци са сред най-големите поети на човечество-
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то. Превеждам заедно с мой индийски приятел една поетеса, живяла през XV век в
Кашмир, невероятно модерна, със свободен дух и език, който изобщо не е остарял.
Много от тях са убити от онези, които са на власт, от ортодоксалните. Суфи
винаги са били срещу догмите на времето – както в светски, така и в духовен
смисъл. И това ме убеждава, че между духовното и светското няма разлика. За
съжаление в Европа духовният и светският живот са в отделни пространства,
които нямат нищо общо помежду си, а това води до фатални последици, до една
фрагментарна етика, която се прилага само в „извънработно време”. Другият
елемент на традицията на суфи е хуморът, разбиран като нонсенс. Няма друга
религиозна традиция, която да използва толкова много хумора, отчасти доста хаплив, дори вулгарен, за да повлияе на хората чрез мъдростта. Аз също се опитвам
да го използвам при писането. Има много неща, които ме възхищават, но се страхувам да кажа „аз съм суфи”, защото това не обяснява много. Освен това се страхувам от етикетите. На литературно четене в Хамбург един слушател много
настояваше да разбере какъв съм. И в един момент му казах: „Добре, аз съм суфи
анархист и анархистичен суфи”. Той ме попита: „Но какво означава това?”. Ето, в
това е проблемът: ако сега измисля етикет, се появява въпросът какво означава
той. Затова по-добре да се откажа от използването на етикети. Цялата тази
дискусия е потискаща. Идват хора и питат: „Вие мюсюлманин ли сте или не?”.
Когато им отговоря: „Нито едното, нито другото”, срещам голямо неразбиране.
Как беше приета книгата ви за съжителството на религиите?
Много крайно – имаше хора, които я приеха, но други казаха: „Пълна безсмислица”.
Щях да се радвам, ако бяха доказали тезата си с наши грешки в съдържателен
план. За съжаление отрицателните критики бяха по принцип, прекалено полемични и повърхностни. Те не помагат на автора. Имах чувството, че става дума
за инстинктивни, идеологически мотивирани реакции, които се проявяват и във
въпросите при интервютата. Щом някой ме попита: „Европеец ли сте изобщо,
щом казвате това?”. Когато в книгата доказвам, че в религиозен и културен
план съществува не Европа, а Евразия, че има с хиляди повече съвпадения, отколкото различия между културите, не мога да преведа този въпрос другояче, освен
че ние държим на нашата европейска идентичност само за да изолираме другите. Или защото удобно сме ги превърнали в образ на врага, или по икономически
причини. Междувременно в Германия и в цяла Европа, вероятно и в България,
много хора изпитват наистина примитивна неприязън към исляма. Това почти
винаги са хора, които нямат никаква представа и вярват, че ислямът се състои
само от терористи. Така много бързо се стига до края на разговора.
Как тогава може да се води диалог между християните и мюсюлманите в
Европа?
Хората, които наистина водят диалог, се справят чудесно. Точно от църквата
идва утеха, защото интелигентните свещеници наистина смятат диалога за
много важен. Интересно е, че критиката към книгата дойде от хора, при които
забелязах, че въпросът за вярата има чисто политическа форма, а не е съкровен
въпрос. Моят основен аргумент е, че изобщо не е вярно, че интеграцията на
мюсюлманите не е успяла. В Германия голямата част от тях са интегрирани, но
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точно те не се забелязват. Съществуват изключително много движения, разговори, срещи, публикации, но понеже те са продуктивни, по-малко се забелязват.
Ако се върнем на спора с карикатурите на Мохамед, аз самият имам един спомен
от лагера за бежанци в Цирндорф през 1971. Арабите играеха футбол в коридора и
смущаваха някои българи, които вместо да потърсят разговор, нарисуваха някаква
карикатура. Арабите нахлуха в стаята на тримата, които особено се бяха отличили, и ги намушкаха с ножове. Българите оцеляха по чудо, вдигна се огромен скандал.
Баща ми, който по-късно щеше да работи в арабски страни, но тогава още нямаше
представа за какво става дума, инстинктивно каза: „Това не е проблем, не е някакво
сляпо насилие, а конфликт между обидените и другите”. Но разбира се, подобни инциденти са по-впечатляващи от хилядите примери за всекидневeн задружен живот.
Връщате се от Антарктида, какво ви отведе там?
Работя върху още един роман и търсех място, където той да завърши. Става дума
за това какво се случва, когато един човек приеме на сериозно съхраняването на
сътворението. Когато някой казва, че сътворението е по-важно от човека, понеже
човекът е този, който разрушава сътворението и трябва да бъде отстранен. Това
е, така да се каже, мисловен експеримент. Веднъж се събудих с видение, че главният герой е изследовател на глетчери. Глетчерите, които е изследвал десетилетия
наред, са изчезнали. Този човек е изгубил обекта на интереса и страстта си и
това го води до радикална критика на цивилизацията. Той казва: „Човешката цивилизация сама по себе си е негативна, трябва да опазим света от човечеството”.
Романът е най-всеобхватната форма за размисъл, предлага абсолютно всички
възможности. Тъкмо в него могат да се проиграят много драматично теми, които в една научна книга попадат под съвсем друг легитимационен натиск. Можеш
да вземеш един герой и да направиш с него всичко – интересуваше ме дали мога
да опиша от първо лице радикализирането на един човек, което се отразява и
на езика. Неговият език се променя, той се връща назад във времето. Много е
абстрактно, затова се нуждаех от място, където нещата да се случат. Винаги
подхождам прагматично към моите романи. Казвам си: добре, ако аз съм този човек и имам нужда от работа, къде бих могъл да я намеря като експерт по глетчери? Разбира се, на круизен кораб – на него се качват различни специалисти
и гидове. После имах много ярко видение – кораб на мъртвите, на който всички
са осъдени, но никой не го знае. Корабът катастрофира, защото нарушава едно
табу – последния континент, недокоснат от цивилизацията. Само в Антарктида
има природа, която не е повлияна от хората, всичко друго е културен ландшафт,
дори пустините до голяма степен са причинени от хората. За да изследвам
всичко това, се обадих в редакцията на вестник „Цайт” и им казах: „Искам да
пиша репортаж за Антарктида”. Изключителна привилегия е, че мога да постъпвам така. Те казаха: „Страхотно!”, и финансираха всичко. В Антарктида
останах три седмици. Бях поразен! И преди съм имал силни моменти на вълнение
пред природата – в Кения при изгрев слънце, в Танзания... Има нещо свещено в
природата! И когато си изложен на него без защита, когато имаш достатъчно
време да отхвърлиш пречките на цивилизацията, в малкото такива моменти си
поразен в истинския смисъл на думата. Да видим как ще продължа...

115

Култура

За Артър Кларк – рицаря –
In memoriam
...Само една секунда преди настоящето е миналото,
а една секунда след него е бъдещето. Няма настояще.
А ако настояще няма, то тогава е трудно да говорим
за минало и бъдеще, тъй като и двете зависят от
настоящето. Затова, ако гледаме външните неща, изглежда, че миналото е само в паметта ни, а бъдещето
е само във въображението ни, само една представа...1
Далай Лама
Вярата и мечтата са едно и също нещо. Почти. Ако не мечтаеш, ако не се опитваш да си представиш бъдещето, то не бе ти се искало и да имаш вяра в нещо
или в някого. Някои мечтаят в образи, други – в думи. Има мечтатели, които
мечтаят чрез изчисления.
Струва ми се, че именно от мечтата за бъдещето са се родили всички големи
открития. Без мечтата за бъдещето не би имало развитие на нашата цивилизация.
Мисълта, словото е онова, което прави времето цяло, което го свързва в едно –
минало-настояще-бъдеще. Един от големите умове, тъкачи на времевата тъкан,
беше (не, по-скоро е) сър Артър Кларк. Колебанието ми за времевата форма е
1

Далай Лама, Изкуството да живееш, С, 2008, с. 63
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предизвикано от това, че той напусна този свят на 18 март тази година. Но
стотиците, написани от него разкази, повести, романи, научно-популярни текстове остават тук и сега и мисълта му продължава да тъче връзката миналонастояще-бъдеще. Тази мечта, създадена от ум, творящ от научни позиции и
познания, продължава да е тук и сега в хилядите страници, преведени на почти
всички земни езици.
Автор на повече от 70 романа, стотици разкази, сценарии за филми, многобройни
научно-популярни работи, свързани с полетите в космоса, с подводните изследвания, футуристични прогнози. Член на управителните тела на множество асоциации, общества, фондации. Одитор, физик, писател, гмуркач, рицар... Опитвам
се да направя статистика от цялата информация, но се обърквам и не успявам.
Толкова много неща само за 91 години! Кой беше сър Артър Кларк? Какъв беше
той? Как успя да направи толкова много?
Артър Кларк е роден на 16 декември 1917 г. в бедно английско семейство от
крайбрежното градче Майнхед, графство Съмърсет, Западна Англия. Учи в местното училище. Космосът, ракетите и науката изскачат от страниците на масовите научнофантастични списания, които той купува в „Улуъртс” за три пенса
едното и които не винаги може да си позволи. Неговият брат Фред си го спомня,
сглобяващ телескопи и пускащ домашно направени ракети. Научната фантастика го вдъхновява. Въпреки че първата му работа след завършване на училище
е здраво стъпила на земята – през 1936 г. А. Кларк отива да работи в Лондон
като ревизор. Другото по-важно нещо в живота му тогава е това, че следвайки
своя интерес към науките за космоса, той става член на Британското междупланетно общество (British Interplanetary Society). Започва да пише за Бюлетина на
BIS и така се слага началото на неговото научнофантастично творчество.
Също като много други млади мъже по онова време с избухването на Втората
световна война Артър Кларк е призован в армията. Той е изпратен в Кралските
ВВС, в първата радарна установка за насочване на полетите в трудни метеорологични условия през експерименталния  етап. По-късно в единствената си
повест, която не е научнофантастична – Glide Path, пресъздава впечатленията
си от този етап от своя живот. След войната той се връща в Лондон и става
президент на BIS. В годините след войната Артър Кларк завършва Кралския колеж със специалностите физика и математика.
През 1946 г. е дебютът му във фантастиката с разказа Амбразура и повестта
Спасителен отряд. През 50-те години излизат Пясъците на Марс и Прелюдия към
космоса. А след това започва да издава по една книга годишно, като не се броят
другите му съчинения. От научнофантастичните работи на автора с най-голяма
известност са романите Краят на детството (1953), Градът и звездите (1956),
Среща с Рама (1973), Фонтаните на рая (1979). Последната му книга Последната теорема (The Last Theorem) е написана в съавторство с Фредерик Пол. Ще
очакваме излизането  на бял свят – в Amazon.com я продават като предстоящо
заглавие – очаква се да се появи през август тази година.
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Световната фантастика нарича Артър Кларк „фантаст номер едно”. Няма да
изброявам десетките награди „Хюго”, „Небюла”, „Юпитер”, Мемориален приз
„Дж. У. Кемпбел”, Международната награда за фантастика и други, получени през
годините. Ще публикуваме тук една от наградените му през 1954 г. с наградата
„Хюго” творби – разказа Деветте милиарда имена на бога.
За заслуги пред литературата кралица Елизабет II през 1998 г. удостоява Артър
Кларк с рицарско звание. Церемонията по посвещаването му в рицар е извършена на 26 май 2000 г. в Коломбо. И без този кралски жест за мен неговото
рицарство е безспорно. Той е рицар, защото следва своята мисия – да направи
света по-добър, по-хубав, по-добро място за живеене. При това не само познатия ни свят на Земята, а Света въобще, Вселената. Това е пространството,
в което се развива действието на неговите романи, разкази, повести, филми.
Битката за победа на Доброто над Злото е във Времето и Пространството
изобщо. И сър Артър Кларк е един от рицарите на Доброто в Пространството
и във Времето.
За списание Християнство и култура исках да намеря текстове, които да показват отношението на Артър Кларк към религията. Преди текста на разказа ще
представя на вниманието на читателя някои цитати от книги на Артър Кларк и
част от едно негово интервю за списание Free Inquiry. Читателят може сам да
прецени отношението на А. Кларк към религията от тези текстове:
„...Знанието може да погуби религията и без да опровергава нейните догми, а
просто като не им придава значение...”2
„...Разбира се, човекът е създал Бога по образ и подобие свое; но имал ли е друга
алтернатива? Истинските основи на геологията не биха могли да се заложат
дотогава, докато ние не изследваме други, различни от Земята светове, по същия този начин и научната теология може да възникне само след среща с извънземни цивилизации. Сравнителното изучаване на религиите няма да стане наука
дотогава, докато става дума само за религиите, създадени от човека.
Ще чакаме, не без вътрешно притеснение, отговора на следните въпроси: а)
какви са – ако въобще има такива – религиозните концепции на същества, при
които отсъстват „родители”, а има само един „родител” или пък броят на „родителите” е повече от двама; б) не са ли свойствени религиозните вярвания
само на такива организми, които в годините на своето формиране поддържат
тесен контакт с преките си предци?
Ако се изясни, че религиозност се среща само при разумните роднини на маймуните, кучетата, делфините, слоновете и т.н., но не и сред извънземните компютри, мислещи термити, риби, костенурки и амеби, ще трябва да се направят
доста болезнени изводи... Не е изключено, че както любовта, така и религията
възникват само при бозайниците – примерно по едни и същи причини...”3
2

А. Кларк, Краят на детството, с. 34

3

А. Кларк, Фонтаны рая, М., 1981, с. 103
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„...Вероятно е, че нашата роля на този свят не е да се прекланяме пред Бога, а
да го създадем...”4
В една рефлексия, в която той разглежда „човечеството” по-широко, в интродукцията към епизод от Мистериозният свят, Кларк казва: „...Понякога си мисля, че
вселената е машина, подредена за постоянното удивление на астрономите”.
Като последно негово изказване по темата религия може да се считат дадените от Артър Кларк писмени инструкции относно погребението му: „...Абсолютно никакви религиозни ритуали от която и да е религиозна вяра не трябва да
бъдат асоциирани с моето погребение”.
Венета Домусчиева

Бог, наука и заблуда
Разговор с Артър Кларк5
от Мат Чери, Free Inquiry magazine,
Volume 19, Number 2. 1999
(.......)
Нашите читатели са запознати с вашите възгледи и в частност с вашето
особено силно подчертаване на използването на науката в разбирането на
природния свят. Но бихте ли споделили възгледите си относно моралните
въпроси?
Една от големите традиции на човечеството е, че моралът е бил отвлечен,
ограбен от религията. И така хората считат, че религията и моралът имат
необходимата връзка. Но базисът на морала е наистина много прост и изобщо
не изисква религия. Той е това: „Не прави срещу никого другиго онова, което не
би искал да бъда направено на тебе”. Струва ми се, че тук е казано всичко.
Другият въпрос е защо хората не могат да живеят според този принцип? Защо
е тъй, че хората не могат да действат, както човешките същества би трябвало да го правят? Аз съм ужасен от това, което всички ние гледаме по новините
всеки ден – масови убийства, насилия, неправди, груби нарушения на закона от
всякакъв вид. Когато гледам какво става, аз се чудя понякога дали човешката
раса заслужава да оцелее.
В последните години от напредъка в технологията възникнаха много етични въпроси, например клонирането.
4

http://www.celebatheists.com/?title=Arthur_C._Clarke

5

Free Inquiry magazine, Volume 19, Number 2. 1999 http://www.secularhumanism.org/library/fi/clarke_19_2.
html
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Да, и такива въпроси ще продължават да възникват с нарастващо темпо. Те ще
подложат на изпитание всички нас – но по-специално онези, които се придържат
към строги, непроменливи морални възгледи като онези, съдържащи се в повечето от религиите.
Във връзка с това аз бях – по странен начин – въвлечен в проекта за клонирането. Имаше проект в действие – да ме изпратят в далечния космос заедно с
много други хора. Не целия мен все пак – а само коса от главата ми, докато аз
все още си седя в къщи. Това беше доста сериозен проект от компания, която
изпрати (в космоса) много космически кораби. Идеята беше, че може би след
стотици милиони години и повече някоя напреднала цивилизация би намерила
тази малка космическа капсула, съдържаща моята коса, един Артър Ч. Кларк би
бил клониран от нея и по този начин аз бих се появил (излюпил) в една друга
галактика в отдалеченото бъдеще. Интересна мисъл.
Написали сте много за възможните технологии на бъдещето. Например вие
сте много известен с идеята за спътник на геостационарната орбита. Но
като гледаме към следващия век или дори към следващото хилядолетие, какво виждате вие като големи технологични промени, които биха предизвикали изменения на човешкия вид или биха предизвикали основно нови дилеми
или проблеми за човешката раса?
Аз мисля, че повечето от големите промени ще са биологически, включвайки
напредъка в проучването на ДНК и на технологиите между другите неща. Но
има също потенциално революционно проучване, което тече във физическите
науки. Нещото, от което аз се интересувам най-много в момента, са така наречените неизчерпаеми енергийни решения – възможността за намирането на
нови пътища за отпушване на видимо безгранични източници на енергия. Има
вече почти десет години, откакто студеният синтез беше шумно хвален и след
това осмян. Но оттогава има мъртво вълнение на научните мнения и много от
експериментите показват, че може би нещо важно става тук, че може би ние
можем да разрешим нашите енергийни нужди веднъж завинаги. Това поле е обект
на свръхочаквания и разочарования, вече виждам доказателство, че може би ние
сме на прага на един енергиен пробив.
Това ще предизвика тотална трансформация на нашето общество и края на
епохата на изкопаемите горива и на всички геополитически импликации от това.
Няма повече да се тревожим за глобалното затопляне, ще започнем да се тревожим за глобалното захлаждане. И така една енергийна революция е най-големият жокер в колодата в момента.
Мислите ли, че пробивът ще дойде от студения синтез или от нещо различно?
Аз не зная дали ще дойде от студения синтез или от горещото делене, или от
нещо друго. Аз подозирам, че може да бъде нещо тотално неочаквано – може би
път за проникване в квантовите флуктуации на енергията на нулевата точка

120

2008 / брой 5 (28)

(space-zero-point energy), както понякога наричат това. Това ново откритие
може да се окаже любопитен лабораторен резултат, който не може да бъде
измерен. Но спомнете си, ядрената енергия е стартирала като малък, любопитен лабораторен резултат.
Какви са вашите мисли относно развитието в бъдещето на нещо друго, за
което също сте писали често – религията?
Е, аз подозирам, че религията е необходимото зло в детството на човечеството.
И че това е едно от интересните неща в контакта с други мислещи същества:
ние бихме могли да видим каква роля, ако има такава, играе религията в тяхното
развитие. Аз мисля, че религията би могла да бъде един страничен продукт на
размножаването на бозайниците. Ако това е истина, то биха ли имали не-бозайниците религия? Както и да е, това е едно от най-хубавите неща в проекта SETI
(Search for Extraterrestrial Intelligence – Търсене на извънземен разум); ако той е успешен, ние бихме могли може би да отговорим на тези въпроси някой ден. (...)
Ако религията е наистина едно доказателство за етап на недоразвитост
на човечеството, то виждате ли вие някакви перспективи за неговото
израстване?
Да, има вероятност, че човечеството ще надрасне своите инфантилни тенденции, както предположих аз в Краят на детството. Но е изненадващо колко детински лековерни са човешките същества. Има например толкова много различни религии – всяка от тях претендира да има истината, всяка казва, че нейните
истини са супериорни по отношение на истините на останалите – как би могъл
някой наистина да вземе някоя от тях на сериозно? Аз съм на мнение, че това е
лудост. И тази душевна болест ме безпокои, особено сега. Вълните на лунатизъм заливат САЩ и света под формата на култове на новото хилядолетие. Списание Тайм писа преди четири години за това, че Исус е роден предполагаемо
около 5 г. пр. Р.Хр. – е, значи вече е 2004 г.! Както изглежда, някои хилядолетни
култове плещят глупости, игнорирайки собствените си догми!
Виждате ли изобщо някаква ценност в различните религии?
Макар че понякога обявявам себе си за крипто-будист, будизмът не е религия.
От онези наоколо в момента ислямът е единствената религия, която ме привлича. Но разбира се, ислямът е бил замърсен от различни влияния. Боя се, че
мюсюлманите се държат също като християните.
Какво ви привлича в исляма?
Исторически ислямът е имал голяма толерантност за други виждания и е предложил
на света своята безценна мъдрост във формата на астрономия и алгебра. И както
знаете, ислямът е помогнал да се спаси западната цивилизация от Тъмните векове
посредством запазването на класически текстове и трансмитирането им до Запада. Ние, от друга страна, изгорихме библиотеката в Александрия. Ако ислямът не
беше изпаднал в междуособни войни и беше продължил със завладяването на оста-
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налата Европа, ние бихме избегнали стотици години на християнски варваризъм.
Вашите телевизионни серии Мистериозният свят на Артър Кларк (The
Mysterious World of Arthur Clarke) са все още класика. Те показват човешкия
стремеж към мистерия, но също и как да се приложат някои научни принципи, за да се намерят отговори. Чувствате ли, че човешкото желание за необясними мистерии ще бъде винаги по-силно от научните обяснения? Дали
хората винаги ще отхвърлят научните обяснения, ако вместо това могат
да имат вълнуваща мистерия или чудо?
Изглежда, че тенденцията е да става така. Хората много се дразнят, когато
някой (...) им показва как е направен един трик или им разкрива истината с натуралистично обяснение. Те казват „Не, трикът е наистина паранормален”. Как
можеш да спориш с хора, които толкова силно искат да вярват?

Деветте милиарда имена
на бога
– Това е доста необикновена поръчка – каза д-р Вагнер. – Доколкото знам, за
пръв път от някого се иска да достави в тибетски манастир компютърна система за автоматично генериране на знакови последователности. Не искам да
любопитствам, но бихте ли ми казали все пак за какво ще използва такава машина вашата… тъй… институция?
– С удоволствие – отвърна невъзмутимият лама в копринена роба. – Вашият
компютър ни трябва, за да съставим и отпечатаме списък с думи. Това е проект, върху който работим от три века, на практика, откакто съществува орденът ни. Предполагам, че идеята му ще ви се стори доста странна.
– Достатъчно свободомислещ съм, за да я приема.
– В действителност задачата е съвсем проста. Правим списък, който да съдържа всички възможни имена на Бога. Вярваме, че всяко от тях може да се изпише
с не повече от девет знака от азбука, която сме създали специално за целта.
– И сте правили това в продължение на триста години?
– Да. Очаквахме, че ще са ни необходими около петнайсет хиляди години, за да
свършим работата.
– О, сега разбирам защо ви е нужен нашият компютър – възкликна д-р Вагнер. –
Но каква е по-точно целта на вашия проект?
– Наречете го ритуал, ако искате, но това е залегнало в основата на нашата
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вяра – обясни гостът. – Всички имена на Върховното същество – Господ, Йехова,
Аллах и прочее – са измислени от човека наименования. Тук възниква донякъде
труден философски проблем, на който обаче няма да се спирам. Въпросът е, че
сред всички възможни комбинации от букви, които могат да се срещнат, са и
истинските имена на Бога. Ние се опитваме да им направим пълен списък, като
систематично изредим всички пермутации на букви.
– Разбирам. Започвате от А и стигате до ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ…
– Точно така. Но за целта използваме собствена азбука. Интересен проблем ще
представлява съставянето на програма, която да елиминира глупавите комбинации. Например една буква не може да се среща повече от три пъти последователно.
– Три ли? Искате да кажете два пъти.
– Три е съвсем правилно. Съжалявам, но не познавате езика ни, за да ви обясня.
– Освен това искате да наемете двама наши специалисти, така ли?
– Да, за трите месеца докато трае проектът.
– Имам още само един въпрос…
Но още преди да довърши, застаналият пред него лама му подаде лист хартия.
– Това е банковата гаранция за кредита, който може да използваме.
– Благодаря ви. Това е предостатъчно.
***
Гледката от самия ръб предизвикваше виене на свят, но човек свиква с всичко.
За три месеца Джордж Хенли бе престанал да се плаши от дълбоката над половин километър пропаст отдолу.
Появата на Чък обаче откъсна погледа му от далечните планини.
– Слушай, Джордж, научих нещо не особено приятно.
– Да не се е повредила машината?
От близо три месеца принтерът бълваше денонощно лавина от хартия, изписана
с безсмислици, която монасите внимателно разрязваха на части и подвързваха
в дебели томове. До края на проекта оставаше едва седмица. Ако сега компютърът спреше, можеха да ги задържат, а двамата нямаха желание да останат
нито ден повече.
– Не, нищо подобно. Току-що разбрах целта на всичко това.
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– Мисля, че е известна на всички – отвърна Джордж.
– Знаем какво се опитват да направят монасите, но не и защо. Главният лама
ми обясни, но идеята им е толкова смахната, че…
– Нищо, казвай нататък.
– Те вярват, че след като изпишат всички имена на Бога – които според тях са
около девет милиарда – ще изпълнят Неговата задача. Човешката раса била създадена именно за нея и след това нямало да има повече смисъл да съществува.
– Какво очакват, да настъпи краят на света ли?
– Не знам, но нещо не ми харесва в цялата работа – разсъждаваше Чък. – Самолетът ще дойде да ни прибере след седмица, а списъкът ще бъде завършен само
след четири дни. Мисля си дали компютърът не се нуждае от малка профилактика, която да забави задачата с два-три дни. Ако нагласим нещата както трябва,
ще сме вече в самолета, когато се отпечата и последното име…
***
– И все пак не ми харесва да се измъкваме така – рече Джордж седмица по-късно, докато се спускаха с понитата по виещия се път. – Как ли ще го приемат?
– Има ли значение? Главният лама изглежда знаеше, че се готвим да бягаме, но
нали компютърът работи и ще изпълни докрай задачата? А нищо оттам нататък не го интересува.
След един от стръмните завои забелязаха полето, насред което ги чакаше самолетът. От това място можеха да хвърлят последен поглед към манастира. В
момента там компютърът навярно подреждаше останалите няколко имена и те
се отпечатваха пред стаилите дъх лами.
– Дали е свършил вече? – запита Джордж. – Време му е.
Чък не отговори и Хенли се обърна към него, за да види пребледнялото му лице,
обърнато към небето.
– Виж! – рече Чък и Джордж вдигна очи нагоре.
Над главите им звездите безшумно гаснеха.
Arthur Clarke, The Nine Billion Names of God
Превод: Емануел Икономов
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