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РУСКАТА ИСТОРИЯ ОТ 

ХРИСТИЯНСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

Андрей Зубов в разговор с редакционния екип на  

списание Християнство и култура

Какви бяха целите и акцентите в проекта Руска история. ХХ век? Как се 
отнасяте към определението ревизионист на руската история?

Не се възприемам като ревизионист, защото не бих искал да бъда квалифициран 
в определени рамки – десен, ляв, консерватор. Целта ми е да бъде адекватен за 
себе си, да правя това, което смятам за важно. 

Проектът за тази книга се получи съвсем случайно. Дори по образование аз не 
съм историк, а политолог, като университетски преподавател, се занимавам 
с история на религията. Започнах да се занимавам с руска история в начало-
то на 2000 г. За историята на Русия са написани хиляди книги и въпреки това 
редица въпроси от нашето минало остават нерешени. Основният въпрос пред 

Андрей Зубов e роден в Москва през 1952 г. Завършва 
Московския институт за международни отношения 
(МГИМО) и започва работа в Института по ориен-
талистика. През 1985 г. заради християнска дейност 
научните му трудове са забранени за печат и той за-
щитава докторската си дисертация едва през 1989 г. 
Създател на обществения комитет „Приемственост 
и възраждане на Русия” (през 1999 г.) и член на ор-
ганизацията на руските емигранти-солидаристи „На-
родно-трудов съюз” (от 2003 г.). През 2006 – 2007 г. 
работи активно за обединението на Руската задгра-
нична църква с Московската патриаршия.
В момента Зубов е професор по философия и гене-
рален директор на центъра „Църква и международ-
ни отношения” в Московския институт за междуна-
родни отношения. Ръководи катедрата по история на 
религиите в Руския православен институт „Св. Иоан 
Богослов” и е лектор в Московската духовна акаде-
мия, както и научен сътрудник в Института по ори-
енталистика на Руската академия на науките. Автор 
на пет книги и над 200 научни статии. Отговорен ре-
дактор на проекта Руска история: ХХ век. Резулта-
тът от това изследване предстои да бъде публику-
ван в два тома през юли 2009 г. 
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мен беше какви са причините, довели до катастрофата в Русия – революцията, 
която започва през 1917 г. Този интерес ме накара да напиша книгата Размиш-
ления върху причините за революцията в Русия, която се отнася за периода на 
руския абсолютизъм в Русия – времето от век и половина от Петър I до Николай 
I включително, завършил с реформите на Александър II. Уверен съм, че причини-
те за руската революция трябва да се търсят именно през този период. Най-
общо те могат да бъдат обобщени като три: първата е крепостното право и 
крепостната зависимост – тогава малка част от народа успява да се наложи 
над по-голямата част и да я превърне в източник на своето благосъстояние. В 
резултат голяма част от народа остава в състояние на пълна безкултурност, 
грамотността на руските крепостни селяни практически е нулева, те съзна-
телно са превърнати в диваци, за да не могат да се бунтуват, особено след въс-
танието на Емелян Пугачов. Собствеността на крепостните селяни е отнета и 
е прехвърлена на помешчиците, което води до изграждането на социална стена и 
ненавист между двата сегмента на руското общество – това е втората голяма 
несправедливост. Резултатът от тази социална стена е създаването на две 
суб култури – едната е европейската субкултура, тази на Пушкин, Лермонтов, 
Аксаков, а другата е субкултурата на неграмотността, чиито носители са хора, 
върнати към първобитното състояние. Разделението продължава да съществува 
и след формалното премахване на крепостничеството от Александър II. Трета-
та несправедливост е, че след разкола от средата на ХVII век йерархията на 
Руската църква изцяло подкрепя висшия сегмент на руското общество и губи 
всякаква връзка с народа. Резултатът е, че под европейско влияние висшето 
съсловие се секуларизира, а низшето няма контакт и ненавижда църквата, наро-
дът се обезбожва и губи своята християнска традиция. Християнството прес-
тава да бъде основата на народния живот. Затова и революцията се опитва да 
разреши социалните неравенства под знака на богоборството. Репресиите над 
духовенството и разрушаването на църкви и манастири не възмущават по-голя-
мата част от народа. Това бяха акцентите в моята първа книга за историята 
на Русия. Тя беше посветена и анализираше живота на човека. Висшата ценност 
в нея не беше държавата, империята, културата, а благополучието, щастието, 
свободата и правото на самоуправление на личността. По различни причини 
това изследване не излезе като книга, но отделни части от нея бяха публикува-
ни в списание Новый мир.  

След това неочаквано ми се обади един журналист, който ми предложи да под-
готвя история на Русия през ХХ век. Първо се обърнал с това предложение към 
Солженицин, но той отказал и препоръчал мен. Започнахме проекта, намериха се 
и средства за него. Решихме това да не бъде учебник в тесния мисъл на думата. 
Целта беше това да бъде  книга, написана не от гледна точка на идеология-
та, а от гледна точка на човека. Създадохме авторски колектив от повече от 
четиридесет различни учени и изследователи, руснаци от различни градове, но 
и емигранти от чужбина. Търсихме млади изследователи, тъй като те са по-
освободени от стереотипите, които влияят на хората от нашето поколение. 
Текстовете бяха написани и събрани много бързо, всеки от авторите написа 
повече, отколкото се очакваше от него. Реално работата започна през ноември 
2006 г., а първата редакция беше готова към септември 2007 г. Последваха още 
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редакции, подготовката на непубликувани до момента географски и исторически 
карти. Това изследване, разделено на два тома, предстои да бъде издадено в 
началото на юли от едно от големите руски издателства. 

По какъв начин систематизирахте руската история на ХХ век и кои са ос-
новните митове в нея?

В руската история има твърде много митове. Нашата периодизация не може да 
се нарече принципно нова, но в нея има някои нови детайли, които се появиха 
в резултат на нашия подход към темата. Обикновено под история на Русия се 
разбира история на държавата, а не на обществото, което винаги е било поли-
фонично. Книгата разглежда именно руското общество, руското самосъзнание, 
което невинаги се припокрива с националното самосъзнание и националните 
граници. След катастрофата от 1917 г. важна част от руското общество ос-
тава извън пределите на държавата – Прибалтика, Финландия, Полша, Бесара-
бия. Книгата се опитва да изследва историята на руския свят, а не на СССР. 
Вторият акцент е, че държавата не е всичко, не е висшата ценност. Руската 
държава често е била античовешка, особено комунистическата. Затова изслед-
ваме обществото не само като опора на режима, но и като източник на съпро-
тива срещу него. Тази съпротива може да намери политически израз – в лицето 
на бялото движение, културна – в лицето на дисидентите и духовенството, 
нравствена – съхраняването на семейните и традиционни ценности. Историята 
никога не изследва само процесите в мнозинството, но също и историята на 
малцинствата. Не става дума само за елита, който винаги е малцинство, но 
също и за важни групи като емиграцията, на чието отношение към процесите в 
страната също сме отделили внимание.

Този подход води до нови акценти в периодизацията – ние отделяме като самос-
тоятелен период не самата болшевишка революция, а годините от 1917 до 1922 
г., когато завършва организираното бяло движение. Това все още не е съветски 
период, в тези години съществува бялото движение, чиято цел е съхраняване-
то на старата Русия, но и нейната промяна, в лицето на Корнилов например. В 
една от песните на бялото движение се казва: „ние се борим за свобода, а не 
за интернационал”. През тези години няма единна държавна власт и всеки въз 
основа на вътрешните си убеждения трябва да направи избор на чия страна да 
застане  – на страната на червените, на белите или да се опита да се дистан-
цира. Най-голяма е групата на неутралните, но истинските герои са тези, които 
дават живота си в името на своя идеал за човешка свобода. 

Вторият етап е периодът на създаването на тоталитарната държава на те-
риторията на СССР. Тя обаче включва и борбата на емиграцията, съпротивата 
срещу колективизацията, Гладомора. Тази съпротива не се организира от бан-
дити, а от хора, които се борят за живота и достойнството си. Следва пери-
одът на войната – обсъждахме как да озаглавим тази глава със Солженицин и я 
нарекохме съветско-нацистката война, а не Отечествената. Определянето на 
войната с Хитлер като отечествена е пропаганден трик на Сталин. Самият 
Сталин практически унищожава руското отечество – включително Църквата, 
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културата, паметта, гробищата. Може ли да се твърди, че човек, който се е 
сражавал срещу Сталин, се е сражавал срещу отечеството? Това твърди Ста-
лин, той мрази най-много именно тези хора, хората на Власов. Трагедията на 
тази война се състои в липсата на избор. Ако се биеш срещу Хитлер, попадаш 
в ръцете на Сталин. Ако в името на Русия се сражаваш срещу Сталин, тога-
ва си на страната на Хитлер. Емиграцията в чужбина има възможността да 
избира, но хората вътре в страната са лишени от избор. Как е възможно да 
се сражаваш за Сталин, когато той е убил майка ти, баща ти или е обесил в 
църквата местния свещеник. В една от песните на движението на Власов се 
казва: „ние отиваме да се бием с болшевиките за свободата на своята роди-
на”. Това е патосът на движението на Власов, неговите последователи не са 
тъпи и примитивни предатели, както често са описвани. Затова и войната не 
е отечествена, а съветско-нацистка война, това е война между два престъпни 
режима, заложник на която стават и германците. Тази класификация на войната 
е резултат от нашия по-различен подход към руската история. 

Много митове има и за следвоенния период, за последните седем години от ре-
жима на Сталин. Официално той е наричан период на възстановяване на народ-
ното стопанство. Това не е вярно, защото през 1947 г. в страната има ужасен 
глад. Същевременно Русия има най-големите златни резерви в света след САЩ, 
хазната прелива от злато и платина. Платината не се продава, за да не се 
подбива нейната цена на международния пазар, но никой не си и помисля, че с 
тези пари може да се купи хляб. Златото се използва за създаването на атомна 
бомба, защото Сталин си мечтае за трета световна война, с която да приклю-
чи международното противопоставяне между демокрациите и тоталитарните 
режими. Израз на това става войната в Корея, опитът за преврат в Гърция и 
протичащата по същото време комунизация на Източна Европа. 

След смъртта на Сталин започва периодът на мирното съществуване. Берия 
обикновено е описван като негодник, но още по-страшното е, че той е и умен 
негодник. Той съзнава, че за да оправдае миналата си политика, трябва да пред-
ложи нови инициативи, с които да се хареса и на руския народ, и в чужбина. 
Затова и предлага смекчаване на политиката към колхозите и обявява няколко 
амнистии. В международен план предлага обединението на Германия, евакуаци-
ята на окупационните войски от Южна Финландия, края на Корейската война. 
Това е началото на деградацията на комунистическия режим, тъй като мирното 
съществуване води до западане на тоталитарния натиск, появата на дисиден-
тите, известна църковна свобода, започват и първите опити за инакомислие, 
появата на тамиздат – издаването на книги в чужбина, а после и на самиздата. 
Това е основната характеристика на периода от 1953 до 1985 г., като книгата 
се спира и на опитите за съпротива срещу режима и тяхното смазване както 
вътре в страната, така и в чужбина. Опитваме са да докажем, че чувството 
за лично достойнство никога не изчезва от руското общество. Акцентът в 
заключението е върху възстановяването на историческото пространство, не 
на геополитическото, а на пространството на историческата памет. Целта на 
книгата може да бъде описана с една дума – анамнезис, припомняне на собст-
веното минало.
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В предисловието на книгата отбелязвате, че историята не се състои само 
в събирането на факти, но и в тяхната нравствена оценка. От какви пози-
ции правите тази морална оценка? 

Това е християнската представа за морал, макар и това никъде да не е фор-
мулирано директно. В центъра се намира гледната точка за човека като са-
мостоятелна ценност. Основният ни критерий е отношението към свободата, 
защото никой не иска да бъде роб, а иска да бъде свободен. Затова и другият ни 
критерий е отношението към свободата. Влияние върху това има и моралното 
разбиране за истината. 

Тази гледна точка към руската история не влиза ли в противоречие с доми-
ниращото обществено мнение? Не се ли опасявате от реакция и от страна 
на държавата – наскоро руският президент Медведев обяви създаването на  
специална комисия, в която почти няма историци и чиято цел е да се про-
тивопостави на изопачаването на руската история? 

Освобождаването от вътрешната цензура и от страха бяха едни от основните 
задачи по време на писането на книгата. Няма да скрия, че имах такива опасения 
през цялото време. Тази книга съдържа много тежки от морална гледна точка 
моменти. Но за мен е важно, че книгата вече е готова и ще види бял свят. Дори 
и да попаднем в полезрението на тази комисия, дори и да ме принудят да си на-
пусна работата, дори и този текст по някаква причина да не излезе в Русия, той 
вече се намира на различни места по света и със сигурност ще бъде публикуван. 
В тази книга историята не се пише от победителите, тя не е цинична. Според 
нашата гледна точка руският народ губи, но в същото време той е и победител. 
Тук се сещам за думите на Лао-дзъ, който казва, че голямата победа прилича на 
поражение. Това звучи много познато и на християните – само на пръв поглед 
смъртта на Христос е най-голямото поражение.   

Реална ли е опасността в момента православието в Русия да се превърне в 
идеология на управляващия режим?

Като цяло Руската православна църква в момента е много свободна. Държавата 
контролира Църквата само по един начин – като се разпорежда с нейните имо-
ти. Има, разбира се, още един начин – ако даден йерарх има добри отношения 
с властта, това му дава по-големи възможности. Но ако човек е почтен, той е 
свободен и никой не го принуждава да прави нещо против волята си. Смятам, че 
в момента само користта може да накара Църквата да приеме върховенството 
на държавата. Другият момент е властолюбието и желанието не само да бъ-
деш предстоятел на Божия народ пред Бога, а да имаш и земна власт. Но това 
е до голяма степен въпрос на избор. Ако доброволно се съгласиш да извършваш 
различни грехове, за това ти е необходим контактът с държавата, но ако искаш 
да живееш честно и да помагаш на обществото да надмогне посткомунисти-
ческото безбожие, в момента духовенството има тази възможност. Сега това 
е въпрос на личен избор, а не на мъченичество. Не зная по какъв път ще поеме 
новият патриарх, макар че някои от първите му ходове ме карат да изпитвам 
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опасения, че той твърде активно търси контакта със светската власт. Освен 
всичко друго, според мен това ще бъде и грешен политически избор. Светската 
власт в Русия става все по-авторитарна, тя не се основава на народен избор, а 
нейната популярност в момента спада, което може да се отрази и на популяр-
ността на Църквата. 

Новият руски патриарх на няколко пъти демонстрира желанието да играе 
активна обществена роля. Какво трябва според вас да бъде отношението 
на Църквата към света? До каква степен тя трябва да се ангажира със 
социалната дейност, политиката, образованието? 

Църквата не е патриархът, тя не е дори йерархията, това е Божият народ, екле-
сията, събранието на Божия народ. Моето дълбоко убеждение е, че християнинът 
не трябва да стои встрани от обществените процеси и да бъде отшелник. Това 
е валидно както за семейството, така и за неговата обществена и професи-
оналната дейност. Ако си християнин, тогава в цялата си дейност трябва да 
следваш Божията правда и да не се боиш от лукавия. Независимо дали си хумани-
тарист, физик или политик, не трябва да търсиш само своето. Лукавият винаги 
се уповава на егоизма на човека, на тщеславието  – да си спомним изкушенията 
на Христос. Той се уповава на желанието на човека да живее за себе си, а човек 
трябва да живее и за другите. 

Пишете, че сам сте стигнали до вярата. Как се случи това?

Пътят на всеки човек към Бога е поема. Това винаги става след някаква вът-
решна криза, преминаването от света на своето към света на духа винаги е 
резултат от вътрешна криза, някакъв вид смърт. В моя случай това беше малко 
необичайно. Но то не беше нито случайно, нито внезапно. Когато бях на 16 годи-
ни, ми попадна Новият завет, започнах да го чета, опитвах се да подчертавам 
важните пасажи и скоро осъзнах, че трябва да подчертая цялата книга. После 
научих молитвата Отче наш. На 25 години, когато работих над дисертацията 
си, която беше посветена на чисто политологична тема, случайно ми попадна 
списанието на Духовната академия. Списанието не беше забранено, но и дос-
тъпът до него не беше напълно свободен. В този брой имаше статия на Лоски, 
част от книгата му за мистическото богословие. Статията беше пленителна, 
но за мен напълно неразбираема. След два месеца срещнах един колега, който 
вече беше вярващ, той ме срещна с духовния ми наставник и през 1978 г., след 
деветмесечна катехизация и ходене на църква като оглашен, бях кръстен. От-
тогава съм в Църквата и се старая да живея в съответствие с християнските 
принципи. 
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Андрей Б. Зубов

ХРИСТИЯНИТЕ И ПОЛИТИКАТА: 

ГОНЕЩАТА ЦЪРКВА И  

ГОНЕНАТА ЦЪРКВА

Защо всички, които искат да живеят в Христа, ще бъдат 

гонени?1

Във външния свят, в това число и в съвременна Европа, се усилват тенденции, 
предизвикващи немалка загриженост. За човек, добре познаващ нашата руска 
история, в тези тенденции няма нищо принципно ново. По-скоро е нов методът, 
но резултатът, уви, ни е вече познат. Онова, което в Русия се е правело с ре-
волюционни методи, с невероятна кръв и насилие – унищожаване на вярата, уни-
щожаване на нравствеността, унищожаване на семейството (да не забравяме, 
че съветска Русия е първата страна в света, която узаконява аборта през 1920 
г.) – всичко това в европейския свят се прави много по-плавно, по-малко кърваво, 
като че ли съвсем безкръвно, съвсем либерално, но всъщност не по-малко де-
структивно, не по-малко разрушително. Особено след Парижката революция от 
1967 г. – така наречената сексуална революция.

Тоест Руската революция и Европейската революция засега вървят в една и 
съща посока. В цялата тази констатация има едно обнадеждаващо обстоятел-
ство. То се състои в това, че в Русия комунистическият режим рухна преди 15 
години. И тече процес – много болезнен (никакви литаври и фанфари не са нужни) 
на религиозно възраждане на нашето отечество.

Работейки в университета, аз виждам, че днешните студенти нравствено са 
значително по-добри от студентите, към които принадлежах аз самият и сред 
които съм бивал. Сега при нас в института около 80% от студентите казват, 
че са вярващи, и около 35–37% от тях веднъж месечно и по-често ходят на църк-
ва и достатъчно редовно се причастяват със Светите Христови тайнства. 
Това е едно съвършено различно общество, отколкото онова, което съществу-
ваше в края на 60-те години, когато аз самият учех в МГИМО. 

И така, има подем. Но да не се самозалъгваме. Подем е имало и в Европа след 
края на Втората световна война, и то много сериозен подем, когато и в Герма-
ния, и във Франция се създават множество общности на млади вярващи хора, ко-
ито с европейска акуратност по гръцки оригинали изучават Евангелието, четат 

1	 Статията	е	написана	по	материали	за	изказване	от	19	юни	2007	г.	пред	Международната	научна	конферен-
ция	„Християнство,	култура	и	нравствени	ценности”	–	Москва,	Президиум	на	РАН.
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цялата Библия и стават добри християни. Тогава се създават и организират 
християндемократическите партии, тогава е звучало името на християнската 
солидарност. Но всичко това е в миналото.

В много отношения възраждането на Русия след комунизма (това, разбира се, 
исторически и научно, е неопределимо, но е осезаемо за всяко християнско сърце) 
става благодарение на кръвта на новомъчениците, която е обилно пролята в 
годините на болшевишкия режим, в годините на изпитания, страдания и гонения. 
Аз мисля, че християнското възраждане на Европа след Втората световна война, 
за което сега може да се говори, за съжаление, в минало време, също е резултат 
от страданията и молитвите на безбройните жертви на онази война: жертвите 
на фронта, жертвите в концлагерите, жертвите сред мирното население под 
бомбите на воюващите страни. Чрез кръвта на мъчениците расте Църквата – 
това е известен принцип.

Но сега Европа се намира в тежко духовно състояние и ние можем да кажем само 
едно. Такива тежки състояния завършват, за съжаление, с големи катастрофи. И 
в тези катастрофи винаги, отново, се появяват мъченици и изповедници, които 
отново възраждат обществото. Това е идеята за „остатъка”, която е била 
предложена от пророк Исаия в историята на Стария завет, „остатъкът”, който 
никога не отпада (Ис. 10:20). Още до Исаия Господ казва на пророк Илия: ти не си 
единственият, който ми остана верен. „Оставил съм Си обаче в Израиля седем 
хиляди души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, 
чиито уста не са го целунали” (3 Цар 19:18). Тази идея за остатъка спасява и 
християнското общество. Въпросът е само в това дали ние в Изтока на Европа 
и в Запада на Европа представляваме или не християнска общност.

Западът не е преминавал през разрушителната катастрофална криза, през която 
премина Русия през ХХ век. Даже в тоталитарните държави на запад Църквата не 
е така преследвана и толкова унищожавана, както в Русия, макар че и Католичес-
ката църква дава своите новомъченици в периода на нацисткото господство в Гер-
мания и по време на управлението на републиканците в Испания. В Русия периодът 
на гоненията разкъсва християнската полоса в историята. Такъв разрив – нито 
правов, нито разрив в традицията – няма в страните на Запада. Може би само във 
Франция в епохата на Великата революция. Сега става нещо, което на мнозина 
изглежда нечувано – християнският свят престава да бъде християнски. Самите 
християнски народи се отказват да внесат в преамбюла на Европейската консти-
туция споменаването на християнството. Самите християнски народи в демокра-
тичните страни искат легализиране на сексуалните малцинства, на абортите, ев-
таназията и пр., самите християнски народи на демократични избори избират за 
свои ръководители хора, които се кичат със своята нетрадиционна сексуална ори-
ентация или с разрушаването на собствените си семейства. Самите християнски 
народи в лицето на своите учени казват (както наскоро ми писа един мой приятел 
католик от Холандия), че колкото по-малко имаме Бог при нас, толкова по-добре.

Това прилича на катастрофа, но както е казал мъдрият Еклисиаст: „И няма нищо 
ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? 
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То е вече станало във вековете, които са били преди нас” (Екл. 1:9,10). И ние 
знаем, че през първите векове на християнството светът на Средиземноморие-
то е бил с почти същото ниво на разлагане на нравствеността, почти същото 
ниво на упадък на морала, но това не е попречило на проповедта на Христа и на 
апостолите, както и на създаването на Църквата. Следователно онова, което 
става сега, не е нито краят, нито началото на някакъв кошмар. Това  е някаква, 
както обикновено става в историята на човечеството, crucial point – критична 
точка, избор пред съвестта на всеки. 

Това е началото на нашата тема, защото всяко общество по определение е по-
литично, защото ние, хората, обикновено живеем в някое организирано общество, 
което е полис, държава – онова нещо, което се определя като политическа форма 
на живот. И във връзка с това всяко общество може да говори за своя политика. 
Но днешното общество на Европа, от Русия до Новия свят, до САЩ и Канада  – 
това са демократични общества в смисъл, че човекът, ако дори – както е в 
нашата страна – може и да не влияе пряко на този процес – може да въздейства 
върху него свободно чрез слово, пример и дело. И за съвременна Русия това ниво 
на свобода само по себе си е удивително и забележително след онези десетиле-
тия на тоталитаризъм и робска несвобода, които ние преживяхме през ХХ век. 
В условията на демократичното общество ролята на политиката нараства още 
повече. Вече няма, както е в епохата на абсолютизма, управление за благото на 
народа, но без народа, за която призовавала австрийската императрица Мария 
Тереза. Сега самият народ определя своите пътища и набелязва своите цели. И 
при тези обстоятелства онзи човек, върху когото Бог е положил призванието на 
обществено-политическото служение, как трябва да се държи той, бидейки хрис-
тиянин? На какво може да разчита той? На какво може да се надява и как може 
да действа? Чужда ли е политическата сфера на християнина? У нас и досега 
понякога мислят, че това е така, че тя е чужда, че християнството е частната 
сфера на живота и че трябва да се излиза от политиката в частния живот. Това 
е последица от онези страшни 70 години духовна неволя. Не е било така в доре-
волюционна Русия, когато в Думата – руския парламент, в земството – местно-
то самоуправление, е имало немалко забележителни християни и даже хора със 
свещенически сан. Отчуждението от политиката не е извечна руска особеност. 
Но вследствие на онези 70 години, когато ние, християните, станали християни 
в тоталитарното време, бяхме свикнали да живеем, максимално отчуждавайки 
се от политическата система, враждебна не само на християнството, но и на 
всичко човешко, даже в това дистанциране от политическата система ние си 
оставахме политически хора. Защото ние, бидейки самите себе си, общувайки 
един с друг, предавайки си един на друг книги, може би пишейки нещо „за чекме-
джето”, ние, при това, формирахме онова ново общество, онова ново състояние 
на руския „полис”, което сега навлиза в живота на нашата страна. Ние, христи-
яните от времената на гоненията, независимо от нашата воля си оставахме 
хора политически. И плодът на онази наша политическа дейност се вижда сега. 

Политиката не е чужда на християнина и никога не би могла да бъде. Политиката 
е също такава сфера от живота като земеделието, икономиката, медицината и 
във всяка от тези сфери може да се руши, а може и да се гради. И съответно 



2009 / брой 6 (41)

17

политикът християнин трябва да насочи своите сили към съзидание. Казват, че 
политиката е мръсна работа, това е истина. Като погледнем политиката във 
всяка страна и още повече в християнските страни, по-малко в мюсюлманските 
и будистките страни, ние виждаме, че тя много често е мръсна и гадна. Освен 
това, когато разглеждаме политиката не на днешния ден, а на миналите векове, 
също виждаме мръсотия. Защо? Ами защото тази мръсотия е хиляди пъти по-
видима под прожектора на нашата християнска нравственост, на нашето хрис-
тиянско отношение към живота. Защото светът на исляма – това е друг свят, 
и в този свят го няма онзи прожектор на Словото Божие, който озарява за нас 
нашия живот – и обществен, и личен. Та нали в края на краищата секуларизмът, 
пълното отдръпване от вярата, явната, натрапчива пропаганда на безнрав-
ствеността не е дошла от света на исляма, нито от света на юдаизма, нито 
от света на будизма. И комунизмът не е дошъл оттам. Всичко това е дошло от 
християнския свят. Защо?

Затова, защото както е казано у апостол Павел, хората се ядат един другиго, 
завиждат си, всеки търси своето за сметка на другия (Гал. 5:15). Това е състо-
янието на падналия човек. За падналия човек това, колкото и да е страшно, е 
нормално. За човека след грехопадението това е норма. Човекът, падайки, е по-
пил в себе си отровата на сатаната, който на първо място е егоист, живее за 
себе си. И затова падналият човек живее за себе си. Политолозите определят 
политиката като борба за власт. А християните наричат тази борба за власт 
второто изкушение на Христа. Сатаната казва в пустинята на Господ: „Всичко 
това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш” (Матей 4:9). Ето я нея – пре-
делната политика. Сатаната казва: властта и царствата от целия свят при-
надлежат на мен. Но ние помним края на Евангелието, където Господ говори, че 
„Даде Ми се всяка власт на небето и на земята” (Мат. 28:18). Сатаната и тук, 
както винаги, е лъжец. И законът на борбата за съществуване, законът на пад-
налия свят – това е псевдозакон, закон, който всъщност не съществува, но не 
съществува само в Христа. Апостол Павел казва, че над християните няма закон 
– „против такива няма закон” (Гал. 5:23). Защо? Ами защото законът се дава от 
Бога именно на падналото същество, за да ограничи дълбочината на неговото 
падение и за да му даде възможността, макар и в някаква степен, да върви в 
съответствие с волята Божия. Дали от страх от нарушаване на закона или от 
страх от наказание, но той ще избягва злото в неговите крайни прояви. 

И затова юдейството – това е закон, ислямът – това е закон, индуизмът (за-
коните на Ману) – това е закон. В християнството няма закон, даже законов ко-
декс, аналогичен на мицвите на Тората и шериата няма. И е лош оня християнин, 
който се опитва да създаде християнски закони от типикона или от нещо друго. 
„Против такива няма закон”, защото християните са Тялото Христово. Те са 
от другата страна на падналостта. Те се намират във възвърнатата благодат. 
Те са свободни от греха. Дошъл Господ и възсъздал погиналото. И затова те са 
„нови твари”, както се пее в Рождественския стихир Христос дойде падналите 
да въздигне. Ние сме длъжни много отчетливо и ясно да разберем, че христия-
нинът, това е същество, намиращо се от другата страна на падналостта. В 
момента, в който пада, той е отново извън Църквата и трябва да се върне в нея 
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чрез тайнството на покаянието.  

Ще отбележа три момента, три позиции, които са възможни за християнина в 
политиката. Първата позиция: християните не са егоистични. Християнинът не 
може да действа за себе си, за своя народ, за своята страна, като забравя за 
интересите на другите хора, на другите народи, на другите страни. Християни-
нът трябва винаги да помни, че Христос е умрял за всички. Не само за немците, 
не само за евреите, не само за руснаците. Затова идеята за солидарността, 
солидаризмът, това е централният нерв на християнската политика. Онзи поли-
тик, който се счита за християнин, но същевременно действа във вреда на дру-
гия и в полза на себе си – не казвам за самия себе си, а за своя народ, за своята 
страна – той не е християнин, той вече е изпаднал от Христовата църква.

Второ: християнинът политик носи свойството на Христа, метода Христов за 
преобразяване на света. А какъв метод е избрал Христос за преобразяването на 
света? Нима това е методът на силата, нима това е методът на натрапване 
на собствената воля? Не. Това е преди всичко методът на жертвата, това е 
методът на пример чрез себе си. Както е казвал апостол Павел, „бъдете ми под-
ражатели, както съм аз на Христа”. Методът на жертвата, това е методът 
на истината. Най-малко от всичко в света на реалната политика има истина. 
Най-много – коварство и лъжа. И когато ние съумеем да противопоставим това 
коварство и лъжа на истината (а при наличие на солидарност това е много 
просто, когато няма солидарност, това е трудно), тогава ние вървим след Хрис-
та. Ако действаме иначе, то ние вече не сме християни и трябва да мислим за 
това как да се завърнем в Църквата, да се върнем при Оногова, Който е казал 
за себе си: „Аз съм истината”.

И накрая – трето: тези две първи неща са невъзможни, ако го няма третото. 
А третото е, че християнинът политик, както и всеки християнин, във всяка 
сфера, но още повече политикът, защото подобно на свещеника той въздейства 
върху огромно количество хора със своите действия и чрез своя образ, непосред-
ствено, за разлика от, да кажем, земеделеца, който също върши полезно дело, 
но събраното от него зърно става безличностно в процеса на икономическата 
размяна, а политикът е персонален, той е личностен, него го гледат, вземат 
пример от него, както гледат и вземат пример от свещеника. Политикът, по-
добно на свещеника, не може да каже „правете, както ви казвам, но не правете, 
както аз правя”. Политикът трябва да покаже, че той самият прави това, към 
което призовава, и тогава ще го чуят.

И в тази невероятно сложна работа помага само това, че християнинът никога 
не е сам. Той винаги е с Христос, той винаги е с Бога. Той винаги е в синергия, 
той винаги е продължение на Божията ръка, той винаги е оръдие в Неговата 
ръка, той винаги прави онова, както е казал Господ, когато се молел за Чашата: 
„Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз ис-
кам, но както Ти искаш” (Мт. 26:39). Ако християнският политик не е способен 
в някакъв момент от своето политическо действие, от своя обществен живот 
(разбира се, и личен също, но това засега остава в скоби) да каже: „Не моята, 
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а Твоята воля да бъде”, и започне да говори: „Почакай с Твоята воля, аз своята 
воля ще осъществя в този живот” – ако той не действа така, а действа съглас-
но волята Божия, то неговата сила ще бъде колосална. И тази сила на позитив-
ното действие ще бъде усещана от много хора и те ще я следват. 

Не само политикът, но всеки свещеник и монах в този смисъл е също полити-
ческо същество. Та нали монахът се моли за света в килията си, свещеникът 
произнася ектения, молитви „за мира на целия свят” – това също са политически 
действия. Но във всеки случай единственият метод за участие на християните в 
политиката – това е методът Христов: преобразяване на света чрез себе си.

В молитвата на Господа от 17 глава на Евангелие от Иоан има думи: „Не се 
моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия” (Иоан 17:15). Не в този 
смисъл, че с тях, последователите на Христа, християните, не би могло да се 
случи нищо зло – ние знаем, че с християните през вековете са се случвали 
много злини: и мъченичеството на първите векове, и мъченичеството на ХХ 
век, и много изпитания и скърби между тези две точки във времето. От злото 
християните трябвало да бъдат съхранени не в този смисъл, че на тях не са 
им се случвали лоши неща, а в това – злото да не влиза в тях против тяхната 
воля; злото, сатаната да нямат власт над тях. Християнинът е съхранен от 
действието на злото в него самия. А когато християнинът се съгласява на зло, 
то той вече не е християнин – той вече е отпаднал от Църквата и само чрез 
покаяние може да се върне в нея. Това е като с известната Епикурова формула 
за смъртта: когато нея я има, мен ме няма; а когато мен ме има, нея я няма. 
Примерно същото е със злото при християнина: когато злото е в мен – мен вече 
ме няма като християнин. 

Участието на християните в политиката като християни не предполага насилие 
над другите, не предполага, че ние заставяме другите да станат християни със 
сила или пък със сила ги отклоняваме от злото. Сега в Москва и различни градо-
ве в Русия се организират шествия на сексуални малцинства и има разгорещени 
свещеници, които призовават своите енориаши да отиват да разгонват тези пре-
дизвикателни шествия, да дадат на участниците урок с по някой як юмрук. Но това 
не е нашият метод. „Не знаете от какъв дух сте вие”. Нашият метод – това е 
преобразяване чрез себе си. Затова се появиха тези малцинства, демонстративно 
нагли, защото ние бяхме лоши християни, а не защото те са се зародили някак си 
независимо от нас. Християните през ХVIII – ХIХ век не били пример за истинско 
християнство и обществото се е развратило и се е отдалечило от Христа. И сле-
дователно ние трябва да станем истински християни в нашия вътрешен живот, 
ние трябва да следваме Христа и тогава обществото ще се измени към по-добро.

Бердяев – един от най-умните християни на ХХ век – казва, че политиката и 
християнският морал са несъвместими. Така са мислели даже най-добрите в на-
чалото на ХХ в., какво да кажем за най-лошите. Сега чета мемоарите на един 
вярващ човек. В първите години след революцията той се приближил до един 
свещеник и казал: „Отче, аз прочетох в една марксистка книжка, че като две и 
две е ясно, че всяка материя се разлага, и ако материята се разлага, то няма 
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значи и възкресение на мъртвите”. „А аз – казал в отговор свещеникът, – и са-
мият аз не вярвам във възкресението на мъртвите, душата е безсмъртна, а не 
тялото”. Какъв християнин е той след това? Така че ние, християните, сме по-
родили неверието. И съответно трябва да се борим с него, преобразявайки себе 
си в обществен и личен план, подражавайки на Христа, Който не принуждава да 
Го следваш, но предлага Себе Си, но чука на портите на душата, обаче никога не 
се вмъква в тях насила. И ние трябва да следваме този принцип.

Принудата се извършва чрез закон. Но за християните няма закон. Законът въз-
никва само тогава, когато човекът отпада от Църквата. Затова християните, 
когато принуждават, заставят другите да бъдат християни, самите те прес-
тават да бъдат такива. Това именно ние сме длъжни да разберем. Християните 
могат да принуждават да се съблюдава законът на падналия свят, тъй като 
самите те са отчасти в този свят, но никой не може да принуждава да се съб-
людава Христовият закон. Държавната църква – това е църква освещаваща, а 
не църква принуждаваща. И така трябва да постъпва всеки член на Църквата. И 
бедата, а може би и една от най-главните причини за катастрофата, сполетяла 
целия християнски свят през ХIХ–ХХ век, е в това, че ние много дълго сме били 
принуждаваща църква.

Ние трябва да помним, че щом сме призвани да поправяме света чрез себе си, 
щом християнският политик трябва да поправя света чрез себе си и щом све-
тът по определение „лежи в зло” – в тази степен, в която той не е поправен 
от Христос, т.е. в онази степен, в която хората не са пожелали да встъпят 
в тялото Христово и да станат негова част и с това да бъдат поправени – в 
тази степен, в която светът лежи в зло, в тази степен християнинът и христи-
янският политик в частност ще бъдат преследвани. Ние трябва съвършено ясно 
да разберем, че двете максими на Новия завет – „Но и всички, които искат да 
живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени” (2 Тим. 3:12) и думите 
„не бой се, малко стадо” (Лука 12:32), са абсолютни. Не бива да се огорчаваме, 
че християните са само едно малко стадо, тъй като не бива да забравяме, че 
„малко квас заквасва цялото тесто” (1Кор. 5:6). И ние сме призвани да бъдем 
този квас. Ако ние не бъдем това, ако се изплашим да бъдем малко стадо, то нас 
ще ни изхвърлят като ненужни, защото ако квасът не кваси, ако солта не соли, 
то за какво са нужни? Само да бъдат изхвърлени от хората.

И второ, ние трябва да помним, че не трябва да се боим от това, че ще сме 
преследвани, че въобще сме преследвани. Ние трябва да помним, че чрез кръвта 
на мъчениците расте Църквата. И тези гонения, понякога страшни – които не 
дай Боже да се претърпят – са ознаменувани с виковете „разпни го!”. И ако ние 
намерим в себе си сили да бъдем готови за оплюване, за страдание заради Гос-
под, то тогава християнската политика има бъдеще, и обществото, престанало 
да бъде християнско, станало постхристиянско, отново ще придобие смисъла на 
община на верни и съобщество на светци. Светът не е обречен на безбожие – и 
към безбожието, и към вярата света придвижваме ние.

Превод: Венета Домусчиева
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СРЕЩАТА НА ПРАВОСЛАВНОТО И 

СХОЛАСТИЧНОТО бОГОСЛОВИЕ 

ВЪВ ВИзАНТИЯ

Богословските отношения между Изтока и Запада винаги са били отношения на 
взаимно влияние. До ХII в. Изтокът оказва значително богословско влияние вър-
ху западния свят. Творенията на големите източни отци (Василий Велики, Григо-
рий Богослов, Григорий Нисийски, Йоан Дамаскин и др.) се превеждат и често са 
обект на коментари. Така например трудовете на псевдо-Дионисий Ареопагит 
са преведени от ирландския монах Джон Скот Ериугена. От ХII в. до падането на 
Константинопол се наблюдава обратното движение: силно западно влияние върху 
Византия. 

Това влияние съвпада с трите последни века на Византийската империя, които 
въпреки политико-икономическия упадък, в който навлиза империята, стават ве-
кове на голямо духовно възраждане. Този период дава множество известни фило-
софи, математици, лекари и други видни представители на науката. Периодът 
на духовно възраждане на Византия има две посоки на развитие: хуманистично и 
светоотеческо-богословско. Развитието на хуманистичното възраждане започ-
ва с философа Михаил Псел и неговия ученик Йоан Итал (ХI в.), намирайки широка 
подкрепа в лицето на император Михаил VIII Палеолог, който е известен с хума-
нистичните си идеали. Хуманистичното движение във Византия е сходно с това 
в Италия от същия период, а някои от византийските хуманисти се намират под 
силното влиянието на западните си единомишленици. Тук трябва да подчертаем, 
че източник на вдъхновение за византийския хуманизъм е бил не антирелигиозни-
ят дух, както често става на Запад, въпреки това обаче византийският хумани-
зъм е придавал на Божественото откровение второстепенно значение, поставяй-
ки на първо място хуманистичното образование. Християнският авторитет бил 
заменен с авторитета на великите философи на древността, Платон и Аристо-
тел придобили голямо влияние, а учението им отново навлязло във всички висши 
училища на Византия. Древната философия станала фундаментален критерий за 
тълкованието и интерпретацията на различните богословски проблеми.

Точно в този период се осъществява срещата на православното и схоластично-
то богословие. Знатните византийски латинофили, хуманистите Максим Плануд 
(1260 – 1310) и братята Димитриос (1325 – 1398) и Прохор (1330 – 1370) Кидонис, 
станали главните двигатели на тази среща. Първият превел на гръцки трудове-
те на блажени Августин, а братята Кидонис – трудовете на Тома Аквински (1225 
– 1274). По този начин във Византия навлиза Августиновото богословие, което 







24

Съвременно богословие

в същността си се явява синтез на християнството и платонизма-неоплатони-
зма, а заедно с него навлиза и томисткото богословие, което се явява синтез 
на християнството и аристотелизма. Главният преводач на трудовете на Тома 
Аквински – Димитриос Кидонис, е образован държавен чиновник, който служи при 
императорите Йоан Кантакузин (1347 – 1354) и Йоан V Палеолог (1354 – 1386). 
Живеейки във време на активен богословски и политически диалог между право-
славни и латини, Димитриос Кидонис достига до убеждението, че без знанието 
на латински език ще му бъде невъзможно да се справи с големите държавни 
задължения, които са му били възложени. Така той започва да учи латински език 
при един монах от Ордена на доминиканците, които от ХIII в. се установяват в 
Константинопол и започват да пропагандират латинското учение посредством 
догматико-полемични съчинения, насочени срещу православните. Едно такова съ-
чинение е Contra errores Graecorum, което доминиканците използват според об-
становката, включително и като спомагателен текст за изучаване на латински 
език. По този начин Димитриос Кидонис влиза в досег с текстове на латинско-
то богословие и в частност с трудовете на големия схоластик Тома Аквински. 
Възхищението му от Тома Аквински било толкова голямо, че той започва да го 
превежда на гръцки, като прави превод на по-голямата част от огромното му 
творчество и постепенно сам се обръща към римо-католицизма. Ето един спи-
сък на съчиненията на Тома Аквински, преведени от Димитриос Кидонис:

1) Summa contra Gentiles (Сума срещу езичниците) – съчинение с философско-апо-
логетичен характер, 

2) Summa theologiae (Сума на теологията) – богословско-систематическо съчи-
нение, 

3) от систематическия труд Quaestio dispytate превел главата Quaestio potentia 
(За силата) и главата Quaestio dе spiritualibus creaturis (За духовните творения), 

4) De rationibus fidei contra Saracenos, Graecos et Armenos аd cantorem Antiochenum  – 
полемически трактат против сарацините, гърците и арменците, 

5) De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis – трактат за тайнствата на Църква-
та, 

6) Devotissima expositio super symbolorum Apostolorum – изложение на Апостолския 
Символ, 

7) Sermo dе festo corporis Christi hobitus in consistorio pleno – Похвала за Тялото 
Господне. 

Превод на съчиненията на Тома прави и родният брат на Димитриос Кидонис  – 
Прохор. Така например той превежда De mundi aeternitate (За вечността на све-
та).

С преводите на съчиненията на Тома Аквински византийският свят влиза в пряк 
досег със схоластичното богословие, което се формира през ХI в. на Запад. Ця-
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лото това богословие е построено на обяснението и тълкованието на вярата 
посредством разума, в резултат на което вярата се съгласува със знанието, а 
Божественото откровение с философията. Схоластичното богословие се базира 
на философията на Аристотел, чиито съчинения били преведени и пренесени на 
Запад от арабите. Срещата на философията на Аристотел със западното сред-
новековно богословие ражда схоластиката, което в действителност представля-
ва аристотелизация на християнското богословие. Тази нова богословска систе-
ма започнала да се преподава в манастирските училища на Запад и затова била 
наречена схоластична, тоест училищна. С разработките на Тома Аквински схо-
ластиката достига върха на разцвета си и образува особена богословско-фило-
софска система, която получава наименованието томизъм. Сам Тома бил наречен 
princeps scholasticorum. Тома Аквински вярвал, че правилното разсъждение, тоест 
човешката логика, бидейки дар от Бога, се съгласува с „Божествената” и следо-
вателно не съществува никакво съществено противоречие между двете. По този 
начин ние можем да се доближим до Божественото Откровение и да го изтълку-
ваме посредством логиката, доколкото, както казва сам Тома, „с християнската 
вяра е съгласна аподиктическата (доказателствената) истина” и „познатото с 
вяра от Божественото Откровение не може да бъде противно на естественото 
знание”. Следователно вярващият човек може да се доближи до Бога, опирайки се 
на човешкия разум. На пагубните последствия от томистката система по от-
ношение на божествените догмати красноречиво указва византийският богослов 
от ХIV в. Йосиф Вриений: „Виждам, че Тома много греши... Той говори, че Божията 
същност е видима, и съединява идеите на Платон с Божествената природа, при-
емайки че в Бога същност, сила и енергия са едно и също. Освен това казва, че в 
Бога същност и лице са едно и също, и учи, че Божествените лица имат четири 
свойства...”. В 21 глава на първото си богословско съчинение той (Тома) казва: 
„Някои считат, че Бог е видим в сиянието на Светостта Му, което означава, че 
те не приемат Неговата същност за видима. Ние обаче вярваме, че достойните 
виждат Божията същност”. Също така в 26 глава от това съчинение Тома казва: 
„В Бога няма сила и енергия, а има само същност”... В 30 глава той отново повта-
ря: „В Бога същност и лице са едно и също...”. Това са само няколко от акцентите 
на Вриений, с които той свидетелства против Тома Аквински.

Това новопоявило се латинско богословие, дошло във Византия с превода на то-
мистките съчинения, намира позитивен отклик сред мнозина от византийските 
хуманисти, които са наречени филотомисти.

Те пишат няколко съчинения в защита на схоластиката. Филотомисти във Визан-
тия се явяват братята Димитриос и Прохор Кидонис, Мануил Калека, братята Ан-
дрей и Максим Хрисоверг, който става впоследствие кардинал с името Висарион. 
Същевременно се оформя и силно противодействие сред византийците към томиз-
ма, а представителите му са известни като антитомисти. Те започват да пишат 
многобройни антитомистки съчинения. Най-изявени антитомисти във Византия 
се явяват Нил Кавасила, Матей Панарет, Макарий Анкирски, Йосиф Вриений, Дими-
триос Хрисолар, Марк Евгеник и големият исихаст от втората половина на ХIV в. 
Калист Ангеликуд Мелнишки. Всички те се явяват представители на светоотечес-
кото богословско течение, което е противоположно на хуманистичното. В мно-
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зинството си антитомистите са монаси – исихасти, представители на главното 
богословско течение в тази епоха – исихазма. Техният идеал бил единение с Бога по 
пътя на добродетелността и аскезата. На достигането му те посвещавали целия 
си живот. Живеейки в епоха на богословско възраждане, те били възпитани и полу-
чили своето образование в този същия дух, в който и хуманистите. Но различието 
им с хуманистите се състояло в това, че те заимствали от различните философ-
ски системи само някои външни елементи, съхранявайки без повреда Божественото 
откровение. Срещата на латинското и православното богословие представлява-
ло за тях удобна възможност да се запознаят с латинското вероучение и по този 
начин да отстояват своята вяра както в преговорите за обединението на Църк-
вата, така и при всеки опит на латинското богословие да проникне в областта на 
православното вероучение. Вследствие на различията в тези течения, отнасящи 
се до техните отправни точки и цели, се стигнало до сериозен сблъсък.

Едно много важно антитомистко съчинение, което трябва задължително да спо-
менем, е съчинението на преп. Калист Ангеликуд Мелнишки Против книгите на 
Тома Аквински, наречени „Против Елините”. В това свое съчинение преподобният 
опровергава глава по глава основното съчинение на Тома Аквински  Summa contra 
Gentiles. Като следва структурата на съчинението, с което полемизира, преп. 
Калист включва в своя труд следното: Богословието и външната премъдрост, 
или За отношението на вярата и човешкия разум; простотата, същността и 
енергията на Бога; познаването на Бога или Боговидението; за отношението 
на Лицата на Пресветата Троица и за изхождането на Св. Дух. Интересно е да 
споменем наименованията на някои от разделите в това съчинение:

I Познанието на Бога съгласно Тома

1. Блаженство и крайната цел, към която човек се стреми

2. Блаженство и неподвижност на душата

3. Въздействие на същността Божия за познаването на Бога или За озарението.

4. Видението на Бога (Боговидението) само като есхатологично събитие

II За Боговидението и озарението на нетварната светлина съгласно Калист 
Ангеликуд

1. За блаженството и неговата природа

2. Изяснение на блаженствата

3. За това какво е богословие

4. Ум. Неговите отличителни свойства и преображения

5. За сърцето

6. Озарението и Божествената светлина

7. Отличителни свойства на Божествената светлина

8. Непристъпност на Божествената същност.

От заглавията в съчинението на преп. Калист става ясно, че светецът има 
съвършено различно богословско разбиране относно „болните” богословски въп-
роси, които споменахме и които са били обсъждани между православните и за-
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падните схоластици, както и между православните византийци и техните съ-
отечественици, намиращи се под влияние на схоластичното богословие.

За да разберем причините за различията между схоластичното богословие и пра-
вославието, трябва, подобно на преп. Калист и другите православни писатели, да 
се опрем на истинското вероучение на Църквата, засягащо колкото догматите, 
толкова и духовния живот, а едновременно с това е необходимо да познаваме и 
западния модел на мислене и въобще духовното състояние на Запада. За правос-
лавните богослови и учениците на светите отци, които (ученици) и сами са 
имали богат духовен опит, истинска вяра и здрав духовен живот, винаги тясно 
свързани помежду си, най-гибелното отклонение от истинското вероучение на 
Църквата бил схоластичният способ за достигане на Божествените догмати, 
в което са се уверили византийците от преводите на западните схоластични 
съчинения на Тома Аквински и другите писатели от периода. Те установили, че 
нововъведенията на схоластиците се състоят не само в погрешното разбиране 
на определени догматически положения, но и въобще в начина, с който те подхож-
дат към богословието на Църквата. За достоверността на твърдението голяма 
роля изиграват исихастките спорове, които възникват като реакция на правос-
лавното богословие срещу западното схоластично мислене. В действителност 
исихастките спорове със схоластиците убедили византийците, че православна-
та вяра и православният начин за богословстване са единствено истинните. Ви-
зантийските антитомисти-антисхоластици, истинските продължители на тази 
исихастка традиция и в духовния живот, и в богословието, искат да покажат, 
че най-голямото различие между източното и западното богословие се състои в 
подхода към тайнството на богословието. Източните богослови мислят съглас-
но светоотеческия подход, докато западните използват схоластичния.

Осъзнаването на това различие в богословстването се явява първа крачка за 
разбирането на това какво преди всичко трябва да бъде направено, за да се дос-
тигне до пълно и истинско единство на вярата – изключително актуален въпрос 
за вярващите от онази епоха. Ето защо византийците, виждайки и разбирайки 
фалша на западния богословски дух, в който преобладават рационалистичните 
начала на Аристотел, осъзнават, че само с възвръщане към истинския апостол-
ско-светоотечески образ на разсъждение за божествените неща може да бъде 
преодоляна схоластиката и че този образ се изразява преди всичко в придобива-
нето на духовен опит чрез живота в Христа.

Разбира се, схоластиците почитали и ползвали учението на светите отци, но те 
го анализирали в рационалистичен дух, придавайки особено значение на знанието 
и разума. Този начин на богословстване смалява ролята на Св. Дух в живота и 
учението на Църквата и подменя частично ролята Му с тази на човешкия разум, 
който се опитва да подходи към догматите с човешки силогизми. Но Божестве-
ните догмати са ни предадени от Св. Дух чрез отците и това е истинската и 
автентична вяра на нашата Църква. Догматите – това е самата истина, а ис-
тината не се нуждае да бъде изпитвана, нито да бъде подлагана на изчистване. 
Ако човешкият разум се стреми да достигне до областите на свръхразумната 
истина, то това означава, че човекът се опитва да заеме мястото на Бога. Но 
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в такъв случай ние ще трябва да вярваме по-скоро на хората, отколкото на Бога. 
С подобни тенденции западното богословие става твърде философско и рациона-
листично. То непрекъснато се опитва с помощта на философията да изтълкува 
това, което е над естеството. Но с помощта на философията човек не може да 
проникне в тайните на свръхразумната истина, както и не може да бъде посве-
тен в тайнството на Троичния Бог, защото Бог е „свръх всичко съществуващо” 
и негов Творец. Ето защо Бог не може да бъде предмет и цел на философията, а 
само на богословието. Богословието, което превъзхожда човешките познавател-
ни способности и може да достигне истинско знание за надестественото, ето 
това е православният метод на богословстване на светите отци на Църквата, 
който винаги се опира и основава на вярата и следователно убеждава и удосто-
верява много повече, отколкото човешките мисловни процедури и доказателства. 
Обръщането към Свещеното писание и позоваването на св. отци и Вселенските 
събори се явява гаранция за знанието и истината, защото само в тях се намира 
истинското знание, доколкото истинско знание е знанието в Св. Дух. Всички бо-
говидци-писатели от тази епоха удостоверяват, че човешките силогизми помра-
чават ума, докато изреченията на светците просвещават душата. Силогизмите 
са изобретения на хора, често невярващи и лукави, докато казаното в Св. писание 
и от св. отци е плод на Св. Дух. Ето защо те не приемат всичко, което се струва 
на разумното човешко разбиране истински догмат на Църквата, и не позволяват 
богооткровеното богословие да се подчини на философията, която се опитва с 
естествени средства да доказва това, което е надестествено и свръхразумно. 
Последното се случва само тогава, когато ние губим вярата си в Божественото 
откровение и учението на светите отци и приемаме философията и схоластич-
ната логика като необходими предпоставки за постигане на истинско знание. 
Но православните християни знаят, че християнската вяра „не е от човеците... 
но чрез Иисус Христос и Бог Отец...” (Гал. 1:1), както казва ап. Павел. Христос 
затова е открил истинската вяра, за да повярват хората, че Бог действително 
се е явил в плът и че единствената истинска тайна на благочестието е това, 
което ни е предадено чрез апостолите. Най-важната причина за богословската 
повреда на латините според Йосиф Вриений се състои в стремежа им на всяка 
цена да докажат „божествената” сила на човешките силогизми. Конкретно тук 
става въпрос за схоластичния подход към Божествените догмати, нещо, което 
византийците ясно съзнават. Разбира се, противниците на схоластиката не от-
хвърлят изцяло човешката логика и философия, но искат да покажат, че те имат 
второстепенно значение, когато става въпрос за богооткровени догматични ис-
тини. Те привеждат и примери от светите отци, които, говорейки за Бога, също 
са използвали силогизми и разумни доказателства. Но това са правили в критични 
моменти, когато истинската вяра е била застрашена от опасността да бъде 
изо пачена от различните еретици, които с помощта на човешки силогизми и из-
води са променяли и изкривявали вярата. За богословието на св. отци човешкият 
разум никога не е бил решаващ критерий и всяка една наложителна употреба на 
силогизми от тяхна страна ги е огорчавала. Ето защо те са ги употребявали 
само по време на догматични спорове и само за да отбият злословието и кле-
ветите на еретиците. С тези светоотечески похвати византийските антис-
холастици са опровергавали неприемливото учение на латините в този особено 
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критичен за Църквата момент. Те счели също така за необходимо да се отговаря 
на латинските теории, които в голямата си част били чисто умствени заключе-
ния, и с помощта на силогизми, за да стане ясно, че този метод не е толкова чужд 
на православния дух, но и в същото време да покажат, че с него не може да се 
доказва истината. Истината се крие в светоотеческата мъдрост, тоест в Св. 
Дух, Който изказва догматическите истини чрез мъдростта на светите отци, 
и не може да бъде обхваната в човешки умствени заключения. Конкретно, когато 
е било необходимо да се покаже несъвместимостта на Filioque с догматическо-
то предание на Църквата, както и множеството отклонения, които следват от 
Filioque, те без колебание използват силогизми, посрамвайки по този начин логика-
та с логика. Ето защо, обръщайки се към латините, те често казвали: „Ако иска-
те, дайте днес, когато нищо сериозно не ни пречи да изпитаме „логически” наши-
те различия, за да видим къде ви води логиката”. Те също си служели с примери и 
образи, но не като доказателства, а за по-голяма яснота. От казаното дотук се 
вижда ясно, че силогизмите, които са употребявани от св. отци, невинаги имат 
догматичен характер, но по-скоро се явяват една „икономия”, която способства 
за по-доброто разбиране на Божественото вероучение. Следователно грешката 
на латините се състои не в употребата на логиката, а в отказа им да признаят, 
че човешката логика е ограничена и има предел и че не може да достигне истин-
но знание, което се открива само от Св. Дух. Западните схоластици не могли да 
осъзнаят предела на човешката логика и истинското богословие, докато правос-
лавните правилно разбирали, че човешкият ум е ограничен и има предел, поради 
което доброволно подчинявали себе си на личния благодатен духовен опит на св. 
отци, които се явили и останали истински и автентични богослови, както доказ-
ва това „ангелският им образ на живот и чудодейни сили”. Този свят благодатен 
опит имали византийските антитомисти и антисхоластици и затова ясно про-
повядвали, че нашата православна вяра се съдържа не в сложността на речта, 
не в уловките на силогизмите, но в правилността на смисъла и в „неизменните 
по природа” неща. Срещата на православното и схоластичното богословие във 
Византия се явила събитие с огромно значение, защото православието могло да 
се запознае с латинската схоластика и по този начин да види отличията между 
автентичната и изопачената истина, да преосъзнае себе си и отново да изложи 
верния, правилен православен метод на богословстване, като по този начин не 
само продължава диалога със западното богословие, но и става образец за този 
диалог за всички последващи епохи. 

Превод: Златина Каравълчева
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Ролф Вишнат

ПРОТИВОРЕЧИВИЯТ ЖАН КАЛВИН

Писатели, художници и мислители представят Калвин като чудовище. 
Пледоария за непредубеденото преоткриване на женевския реформатор 
от Ролф Вишнат, професор по систематично богословие в университе-
та в Билефелд, Германия, публикувана във вестник Rheinischer Merkur1. 

„Цял живот трябва да вървим напред, всичко, което сме постигнали, е само 
едно начало”, е написал някога женевският реформатор Жан Калвин. Неговият 
живот е непрестанно страстно начало и устрем напред: към Божията слава, 
към царството Божие, към изява на Христовата правда в човешката общност 
на Църквата и обществото, в християнската и градската община на Женева, 
които го призовават и пропъждат, отново призовават, спорят с него и му от-
дават почит. 

Напомнянето за Жан Калвин по повод на 500-годишнината от рождението му 
може да изглежда на някого като провокация, въпреки че Евангелистката църква 
в Германия е обявила 2009 за година на Калвин. Дори много просветени христи-
яни го смятат за чудовище. Името му е символ на строгите нрави, църковната 
дисциплина и радикалната нетолерантност спрямо еретиците. Историята на 
оклеветяването на името на Калвин е безпрецедентна. Статиите за него в ен-
циклопедиите, историческите и религиозните книги с малки изключения са пълни 
с неистини и хули, които водят началото си от Женева през XVI век. Днес не съ-
ществува приемлива негова биография на немски език, която да отчита социал-
ните условия и да дава оценка на учението му. Дори и излизащата в юбилейната 
година литература, посветена на Калвин, изглежда няма да промени нищо.  

Още от самото начало полемиката е превърнала Калвин в карикатура, в кораво-
сърдечен, студен човекомразец, а учението му – в авторитарно и страховито. В 
написаната по време на нацизма книга Себастиан Кастелио срещу Калвин, или 
една съвест срещу насилието2 от Стефан Цвайг Калвин е синоним на всичко, 
което прокуденият от Хитлерова Германия писател ненавижда до дъното на 
душата си и от което се страхува. „Там, където властва насилието, на побе-
дения не е дадена никаква възможност за протест, терорът остава първата и 
същевременно последната инстанция”.   

Често се твърди, че Калвин е целял да създаде в Женева „теокрация” – по-
литическа система, управлявана и тероризирана от представителите на духов-
ната власт с разтворена Библия в ръце. Но първоначално Калвин не желае нищо 

1	 Заглавието	е	на	редакцията	на	Християнство и култура
2	 Себастиан	Кастелио	(Себастиан	Шатийон),	1515	–	1563	г.,	френски	учен	хуманист,	който	от	ученик	се	прев
ръща	в	противник	на	Калвин.	–	Б.пр.		
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друго, освен да събере енория от убедени християни и да им служи чрез проповед 
и тайнство. Той се стреми към една самоуверена енория: църква, която съзна-
телно остава вярна на словото Божие, на Божията утеха и назидание във всички 
области на живота и в това намира своята идентичност. 

Калвин желае една народна църква, но като изповядваща църква, която е и ще 
бъде постоянно реформирана, Църква на живата вяра в Иисус Христос. Той не 
иска „реформираната църква” да бъде второто изповедание сред евангелисти-
те, а да бъде свята Християнска църква, която чрез слушане на Божието слово 
непрекъснато да се преоткрива и обновява. За него политическата и християн-
ската общност в Женева са тъждествени, защото се състоят от едни и същи 
хора. 

Въпреки това Калвин дири ясно разграничение: Църквата не трябва да заема 
мястото на светското управление и светското управление не трябва да се на-
месва в духовните норми на Църквата. Църквата и управляващите трябва да са 
позовават едни на други. Затова, от една страна, Калвин настоява политически-
те представители да следват Евангелието, да се вслушват в Божиите заповеди 
и да съдействат на правото на Бога. От друга, той настоява градският съвет 
на Женева да не ограничава църковната свобода. 

По време на цялото си служение той се бори срещу намесата на политически-
те инстанции във вътрешноцърковните дела. Същевременно той и градският 
съвет са подложени на всички съдебни и наказателни производства на Constitutio 
Criminalis Carolina, кодекса на Карл V, който определя валидното право в цялата 
империя, включително и в Женева. 

Всички процеси в Женева, които от днешна гледна точка изглеждат тъй  
„средновековни” – срещу лекаря и публицист Мигел Сервет, който завършва жи-
вота си на кладата, след като Калвин го обвинява в ерес, както и процесите в 
Цюрих и в Лутеровия Витенберг, трябва да се разглеждат (не да се оправдават) 
на фона на тези съдебни регулации. И всички тъй наречени „църковни дисципли-
нарни мерки” в Женева, освен като ужасни истории, могат да се видят в съвсем 
друга светлина, ако си представим окаяното социално положение в този град, 
претъпкан от хиляди протестантски бежанци.  

Калвин непрестанно изпада в неизбежни конфликти с конкретните базисни ус-
ловия на мястото, в чиито граници търси справедливостта на Божието цар-
ство. Въвличан е постоянно в редиците на многото воюващи страни и в почти 
безнадеждни ситуации. Той описва това изтощително положение в свой доклад 
за размириците пред парламента в Женева: „Втурнах се сред навалицата. Въп-
реки че всички бяха като вкаменени, се спуснаха към мен и ме задърпаха насам-
натам, за да не ми се случи нещо. Аз се кълнях в Бога и хората, че съм дошъл 
тъкмо за да застана между мечовете. Извиках: „Ако искате да се пролее кръв, 
започнете с мен!”. Тогава разгорещеното настроение видимо се охлади, дори 
сред злонамерените, но най-вече сред добронамерените. Накрая ме заведоха 
в залата на градския съвет. Там отново се разпали спор и аз отново заста-
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нах между двете страни. Накрая успях да ги успокоя и всички седнаха. Изне-
сох дълго и остро слово, което се налагаше от ситуацията в този момент. 
Казват, че всички, с малки изключения, дълбоко са се развълнували от него”. 
Какво е било решаващото богословско постижение на този речовит, но и скро-
мен мъж? Той е развил основната теза на Лутер за оправданието на грешника 
само чрез Божията благодат. По-силно от Лутер той дава израз на силата на 
Евангелието. Калвин непрекъснато внушава: там, където действа Божията бла-
годат и има прошка за греховете, възниква нов, друг живот. Така Жан Калвин не 
само поставя нови акценти в богословието на Реформацията, но и предизвиква 
етични и политически развития, които оказват решително влияние на Западна 
Европа и Америка. Без Калвин нямаше да бъде написана историята на свободата, 
справедливостта и демокрацията на западния свят.

Посланието на Калвин е актуално. То гласи: само Христос е господар на отдел-
ния човек, никой освен Него не може да претендира за власт над хората. Само 
Божието слово може да има обвързваща или освобождаваща сила за живота. 
Политическият живот също е под властта на Божията заповед. Смисълът на 
държавата се проверява по това дали тя дава право на Бог, дали закриля и пази 
създадения по Божи образ човек и доколко допринася за неговата свобода и спа-
сение. Божията слава винаги е била първият стремеж на Калвин.        

Жан Калвин е противоречива личност, трудна фигура в църковната история. Бо-
гословът Ернст Волф го нарече преди 40 години „много неудобен реформатор”.  
Насочването на вниманието към него и приемането му за критерий би било 
полезно за днешните църковни служители, които често се държат любезно и 
удобно, за да не предизвикват неприятни чувства.

Превод: Людмила Димова
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Стивън Рънсиман

ПАТРИАРХЪТ КАЛВИНИСТ 

На 13 ноември 1572 г. в Кандия, на остров Крит, в семейство-
то на богатия търговец на месо Стефан Лукарис се ражда 

момче, кръстено Константин. Той е лъчезарно и умно дете 
и неговият баща държи да му осигури добро образова-
ние. Венецианските управители на Крит са враждебно 
настроени към Православната църква, която подози-
рат в нелоялност. На острова съществуват само 
няколко гръцки училища. Критските деца обаче имат 
възможност да отидат да учат във Венеция. Двана-
десетгодишният Константин е изпратен от баща 
си във Венеция, където е записан в училището към 
местната гръцка църква. То се ръководи от Максим 
Маргуний, свободомислещ човек, подозиран в този 

момент от Православната църква в пролатински ув-
лечения, а по-късно разследван и от Инквизицията за-

ради антилатински възгледи. По това време Маргуний е 
назначен за епископ на Китира, но тъй като венециански-

те власти дълги години не му разрешават да заеме своята 
катедра, той продължава да ръководи училището. Впечатлен 

от Константин, учителят започнал да полага специални грижи за 
него. Четири години по-късно заради финансови проблеми Стефан извиква сина 
си обратно в Крит. Константин изкарва на острова една година, където посе-
щава часовете на Мелетий Власт, учен монах от манастира на св. Екатерина в 
покрайнините на Кандия, като същевременно поддържа активна кореспонденция 
с Маргуний. (…)

През 1589 г. Константин Лукарис се завръща в Италия и се записва студент в 
Университета в Падуа, най-вероятно по съвет на Маргуний, който продължава 
да го наставлява бащински и да го упреква, когато пренебрегва учението или 
харчи пари за скъпа сабя. По това време Падуа е завладяна от неоаристотелиан-
ството. Маргуний се опитва да ограничи влиянието на тази материалистическа 
философия, като изпраща на Константин гръцки текстове на духовни теми и 
продължава да го наставлява. (…) През 1595 г. Константин завършва образова-
нието си с отличие и получава степента laureates. Той вече изглежда решен да 
поеме пътя на свещенството – най-обещаващата кариера за човек, който няма 
интереси към търговията или медицината. Решението му е насърчено от едно 
писмо на неговия братовчед Мелетий Пегас, който през 1590 г. е избран на пат-
риаршеската катедра в Александрия. 

Задълженията на Мелетий като патриарх на Александрия не били много тежки. 
Голяма част от християните в Египет принадлежат към Коптската църква и 
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паството му се състои предимно от гръцки емигранти – търговци. Затова пат-
риарх Мелетий прекарва по-голямата част от времето си в Константинопол, 
където има достъп до Високата порта и помага на претрупания с работа пат-
риарх, основно като се грижи за православните общности извън Османската 
империя. Когато през 1595 г. Константин напуска Падуа, Мелетий се намира 
в Константинопол, където най-вероятно изпълнява длъжността наместник на 
вакантната в този момент катедра. Лукарис отива в Константинопол и е ръ-
коположен за дякон и свещеник от своя братовчед. Както повелява традицията, 
при ръкоположението си в края на 1595 г. той се отказва от рожденото си име 
и приема ново, което започва със същата буква. От този момент той става 
известен като Кирил Лукарис. 

Църковните власти в Константинопол по това време са силно обезпокоени за 
съдбата на православните в Полша. (…) На 23 декември 1595 г. папа Климент VIII 
обявява създаването на Униатската православна църква на Полша. За октомври 
1596 г. в Брест-Литовск е насрочен събор, който трябва да одобри постигнато-
то споразумение с папата. Когато научава тези новини, Константинополският 
патриарх решава да изпрати на събора свои представители. За екзарх (пред-
ставител) на Константинополския патриарх е назначен Никифор Кантакузин, а 
Мелетий посочва за свой екзарх Кирил Лукарис. Двамата получават две послания 
за доктрината, написани от Мелетий като обръщение към вярващите, и се от-
правят към Полша. (…)

През пролетта на 1601 г. Кирил получава от намиращия се в този момент в Еги-
пет Мелетий Пегас писмо, с което му предлага да поеме игуменството на един 
манастир в Египет, а фактически – да го наследи на престола на Александрийс-
кия патриарх. Кирил напуска Полша и след кратък престой в Молдавия, където 
Константинополската патриаршия притежава значителни имоти, пристига в 
Александрия на 11 септември. Два дни по-късно Мелетий умира и Александрийс-
кият синод избира Кирил за нов патриарх. (…) Дейността му в Александрия е 
успешна. Той премества седалището на катедрата от западащото пристанище 
в Кайро, за да бъде близо до управлението на провинцията. Реформира финанси-
те и учебната система на патриаршията. Разрешава един спор в Кипърската 
църква и участва в интронизацията на своя приятел Теофан за патриарх на 
Иерусалим. 

Богословските му търсения от този период са насърчени от приятелството 
му с холандеца Корнелиус ван Хааг. През 1602 г. Ван Хааг е назначен за пръв 
посланик на холандските Генерални щати към Високата порта. От този момент 
винаги когато посещава Константинопол, Кирил навестява и холандското посол-
ство. По негово искане Ван Хааг му доставя богословски книги от Холандия и 
му помага да влезе в контакт с холандския богослов Ян Уйтенбогарт, ученик на 
Арминий. С него Кирил поддържа дългогодишна кореспонденция. Холандските му 
контакти стават още по-активни след запознанството му с богослова Давид ле 
Лиу де Вилем, с когото влиза в активна кореспонденция след неговата обиколка 
в Средиземноморието през 1617 – 1619 г. Писмата до холандските му приятели 
показват засилващата се симпатия на Кирил към протестантството. През 1613 
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г. той пише на Уйтенбогарт, че приема съществуването само на две тайнства, 
които не могат да съобщят благодат без вяра, макар и вярата без тайнствата 
също да е безсилна. Добавя, че Гръцката църква поддържа много грешни прак-
тики, макар и че признава възможността от изпадане в заблуди. В поредица 
писма до Де Вилем той акцентира върху необходимостта гърците да заменят 
суеверието с „евангелска простота” и да се уповават само на Свещеното пи-
сание и Светия Дух. Разказва с неудоволствие за видяното от него в Иерусалим, 
където поведението на вярващите изглеждало като езическо. Със задоволство 
констатира разбирателството си с Де Вилем по всички теологически въпроси. 
Кирил е още по-красноречив в едно писмо, написано през 1618 г. до италианеца 
Марк Антоний де Доминис, напуснал своята архиепископска катедра, за да при-
еме протестантството. Кирил пише, че намира протестантската доктрина 
за по-близка до Свещеното писание в сравнение с доктрините на Латинската 
или Гръцката църква. Подлага на съмнение авторитета на отците на църквата. 
„Повече не мога да търпя коментарите на тези, които твърдят, че човешката 
традиция може да има същата тежест като Писанието”. Добавя, че според него 
иконопочитанието е пагубно и дори се срамува да си помисли, че преклонението 
пред разпятието може да помогне на неговите молитви. Добавя, че призоваване-
то на светците е обидно за нашия Господ.

Малко е вероятно Кирил да е споделил своите възгледи с гърците. За тях той 
е успешен и добродетелен патриарх, който има контакти сред чужденците и 
заема твърда опозиция срещу Рим.

През тези години катедрата в Константинопол е заета от Неофит II и Рафаил  II, 
като и двамата са склонни да търсят разбирателство с Рим. Когато Неофит 
одобрява проповедта на един грък от Италия, в която открито се призовава за 
уния с Рим, Кирил е помолен да подготви антилатинска проповед и да остане в 
Константинопол, за да ръководи противниците на Рим. Той е в Константинопол, 
когато Неофит умира през януари 1612 г. Мнозинството от Синода го избира 
за нов патриарх, но той не успява или не иска да събере сумата, която трябва 
да бъде платена на Високата порта, за да бъде одобрен неговият избор. Тогава 
неговите противници в Синода издигат кандидатурата на епископа на Мармара 
Тимотей. Той обещава на султана и неговите съветници да плати по-голяма от 
обичайната сума и Синодът получава нареждане да утвърди неговата кандида-
тура. (…) 

След като се помирява с Тимотей, Кирил посещава Константинопол отново през 
есента на 1620 г. По време на неговия престой обаче патриархът внезапно уми-
ра малко след като е бил на вечеря при приятеля на Кирил – холандския посланик. 
Йезуитите веднага пускат слуха, че патриархът е бил отровен от Ван Хааг, 
за да оваканти катедрата. Ако това е било истина, Синодът не е имал нищо 
против. Кирил веднага и единодушно е избран за нов патриарх. Този път той 
заплаща изискваната от Високата порта сума. (…)

Служението на Кирил като патриарх започва добре. През декември 1621 г. в Кон-
стантинопол пристига нов английски посланик – известният дипломат сър Томас 



2009 / брой 6 (41)

37

Роу, до този момент представител при Великите монголи. Той бързо установява 
приятелски отношения с патриарха и се превръща в неговия най-важен съюзник 
до завръщането си в Англия през 1628 г. Кирил поддържа своето приятелство и 
с холандския посланик. Наличието на толкова могъщи съюзници затруднява мно-
го йезуитите, които се ползват с пълната подкрепа на френския посланик граф 
Дьо Сеси, докато гърците са доволни, че техният патриарх има толкова близки 
контакти с тези видни чужденци. (…)

Първата задача на Кирил е да подобри образованието. Той реформира патриар-
шеската академия и през 1624 г. назначава за неин ръководител своя състудент 
от Падуа Теофил Коридалей. Той въвежда нова материалистическа и научна прог-
рама, която мнозина гръцки духовници смятат за неподходяща, и това създа-
ва на патриарха противници сред по-консервативните кръгове. Целта на тази 
програма е да направи търсещите съвременно образование гръцки момчета по-
малко зависими от йезуитските училища. Кирил също така разбира, че доброто 
образование е невъзможно без добри преподаватели и нова литература. За да 
намери преподаватели, той използва своите контакти на Запад и изпраща обе-
щаващи ученици да завършат образованието си в Холандия, Германия и Англия. За 
да си набави нужната литература, разчита не само на пътуващите в чужбина, 
но решава да създаде и собствена печатница. 

През 1627 г. желанието му е удовлетворено. Младият грък от Кефалония Нико-
дим Метаксас отишъл да посети в Лондон своя брат, търговец в града, който 
вече бил устроил малка печатница за нуждите на своите сънародници. Никодим 
разбрал, че  печатната преса е много по-необходима в Константинопол. През 
1627 г. той се връща в Константинопол и донася със себе си всички машини, 
както и своята ценна колекция от книги. (...) Под ръководството на патриарха 
Метаксас веднага започва да публикува на гръцки език редица богословски книги, 
повечето от които с антилатинска насоченост.

Католиците не са доволни от това развитие. Папа Урбан VIII, чиято печатница 
на гръцки език е започнала да работи едва година по-рано, свиква Congregatio de 
Propaganda Fide, за да обсъди проблема. Конгрегацията вече се е опитала веднъж 
без успех да подеме акция срещу Кирил. Срещата през 1627 г. решава печат-
ницата в Константинопол задължително да бъде спряна. Сред отпечатаните 
от Метаксас книги има и един кратък ироничен трактат за евреите, написан 
от самия Кирил. Един пасаж от него споменава и ислямските догми, които са 
неприемливи за християните. Френският посланик представя на Великия везир 
доставен от йезуитите екземпляр от тази книга, където въпросният пасаж 
е подчертан, а посланикът добавя от себе си, че според него печатницата се 
използва за издаване на фалшиви султански декрети. Уплашен, везирът лесно е 
убеден да нареди арестуването на Метаксас и обискирането на печатницата в 
търсене на други доказателства за неговата измяна. Като удобен за провежда-
нето на ареста посланикът предложил следобеда на Богоявление, 6 януари 1628 
г., когато е планирана вечеря в английското посолство в чест на патриарха. 
Граф Дьо Сеси добавя: „Това ще направи храната още по-вкусна”.
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Уречения следобед еничарите на везира нахлуват в сградата, за да арестуват 
Метаксас. Те не го намират в нея и когато няколко минути по-късно той минава 
по улицата в компанията на няколко служители от английското посолство, не 
могат да повярват, че този елегантен господин с английски костюм е търсе-
ният от тях човек. Дават израз на своето разочарование, като разрушават 
печатната преса и взимат части от подготвените ръкописи.

Печатната преса е разрушена. Във всичко друго обаче заговорът се проваля. 
Великият мюфтия, комуто везирът изпраща трактата на Кирил, го обявява за 
безвреден. Неговото становище е, че християните имат право да изразяват 
своята вяра, дори и ако тя противоречи на исляма. Везирът тъкмо бил получил 
това решение, когато сър Томас Роу поискал среща с него и започнал да сипе 
обвинения, че с ареста е обидил негов и на страната му приятел. Везирът е 
уплашен от решението на мюфтията и тъй като познава добрите позиции на 
сър Томас пред султана, променя своята позиция. Той решава да накаже хората, 
които са го подвели. Трима йезуитски монаси са хвърлени в затвора. Дошлият 
да протестира граф Дьо Сеси не е приет от везира, а от неговия заместник, 
Великият каймакам, който му заявил, че ако не може да се държи подобаващо за 
поста си, е по-добре да напусне страната. Два месеца по-късно всички йезуити 
са изгонени от владенията на султана. 

Сър Томас Роу напуска Константинопол по-късно същата година, а заедно със 
себе си взима преписа на Библията, известен като Codex Alexandrinus, който 
Кирил донесъл от Александрия и предал на сър Томас като подарък за неговия 
суверен крал Чарлз I. (…) Междувременно дейността на йезуитите била поета 
от капуцините. 

Кирил Лукарис сам им дава повод за атака. Напускането на сър Томас Роу е голям 
удар за патриарха. Той бързо се сприятелява с неговия приемник, сър Питър Уич. 
През 1635 г. Кирил става кръстник на сина на сър Питър – Кирил, който по-късно 
става президент на Кралското общество. (…) Но Кирил изпада във все по-голя-
ма зависимост от холандското посолство. Новият холандски посланик е Антоан 
Легер, хугенот, завършил образованието си в Женева, който има добри контакти 
с най-видните калвинисти там. Той става близък с патриарха и го насърчава да 
развие своите теологически възгледи и да ги изрази открито. Печатната преса 
в Константинопол остава затворена, но Легер намира една печатница в Женева, 
в която Кирил може да отпечата всяка книга, която иска да получи. 

Първата книга, поръчана от Кирил, е превод на Новия завет на съвременен 
гръцки език, извършен от един образован монах, Максим Калиполит. За мнозина 
православни идеята да бъде преработено Свещеното писание изглежда твърде 
дръзка, въпреки че оригиналът вече бил неразбираем за съвременните читатели. 
За да предотврати броженията, Кирил поръчва двата варианта да бъдат отпе-
чатани в две колони, а към тях под линия само добавя няколко безобидни бележки. 
Калиполит умира скоро след като предава ръкописа и самият Кирил се заема да 
чете окончателния превод. Книгата е отпечатана през 1630 г. и независимо от 
предпазливостта на Кирил предизвиква буря сред много от неговите епископи. 
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Те са още по-обезпокоени от новината, че патриархът е написал една още по-
противоречива творба. Изповед на вярата от Кирил Лукарис е публикувана в Же-
нева на латински език през март 1629 г. с посвещение за Ван Хааг. Един ръкопис 
от Изповедта на гръцки език, надписан собственоръчно от Кирил и датиран от 
1631 г., се пази в Женева. Този текст е публикуван заедно с латинската версия 
по-късно същата година и е преиздаден през 1633 г. Той съдържа някои добавки, 
които отсъстват от първото латинско издание. 

Православната църква никога не се е стремяла да има обобщение на доктрина-
та. Точното изложение на Православната вяра на Йоан Дамаскин съдържа всичко 
необходимо, макар да се налага по-късни събори да изясняват някои неясни или 
противоречиви моменти. Случвало се е различни патриарси да издават свои изло-
жения върху доктрината, обикновено с конкретна практична цел. По искане на сул-
тан Мехмед Завоевателя едно такова изложение е подготвено от самия патриарх 
Генадий, същият характер има и отговорът на патриарх Йеремия II на въпросите 
на лутераните1. Тези изложения са издавани изцяло в лично качество. Те изискват 
уважение заради престижа на патриаршеската катедра и доброто име на техния 
автор. Но те нямат задължителна сила за Църквата, освен ако не са одобрени от 
Вселенски събор. Целта им е да бъдат ръководство, а не дефиниция на догматите. 
Със своята Изповед Кирил се надява да мобилизира паството си срещу латински-
те тенденции, да постави основата на една реформирана и осъвременена Право-
славна църква, както и да създаде основа за разговори с другите църкви. 

Изповедта съдържа осемнадесет члена, а по-късната добавка – още четири. 
Първият член, за Св. Троица, изповядва, че Св. Дух изхожда от Отца чрез Сина. 
Според втория Свещеното писание е вдъхновено от Бог и неговият авторитет 
е по-висш от авторитета на Църквата. Третият член изповядва, че Бог е пре-
допределил своите избраници за слава преди началото на света и независимо 
от техните дела, а останалите са били отхвърлени, първопричината за това е 
Божията воля, а непосредствената причина е Божията справедливост. Четвър-
тият изповядва, че Бог е създател на всичко видимо и невидимо, но не е творец 
на злото; според петия член Божието провидение е неразгадаемо и не трябва 
да бъде разгадавано; шестият – че първородният грях е всеобщ; седмият – че 
Иисус Христос е Бог и човек, Изкупител и бъдещ съдия; осмият – че Той е един-
ственият посредник, висшият свещеник и Глава на Църквата. Деветият обявява, 
че оправданието чрез вярата в Христос е необходимо за спасението. Десетият 
изповядва, че Вселенската църква включва всички вярващи – мъртви и живи, и 
повтаря, че единствен Глава на Църквата е Христос; единадесетият – че само 
избраните за вечен живот са истински членове на Църквата, а останалите са 
плевели сред житото. Дванадесетият декларира, че земната Църква може да 
сгреши и да предпочете заблудата пред истината, а от тези грешки тя може 
да бъде освободена само от Св. Дух с посредничеството на вярващите пастири. 
Тринадесетият потвърждава, че човек се оправдава само чрез вярата, че добри-
те дела не са достатъчни за спасение, но и не трябва да бъдат пренебрегвани, 

1	 Става	дума	за	кореспонденцията	между	Константинополския	патриарх	Йеремия	ІІ	(1572	–	1595)	и	лутеран-
ските	богослови	от	Тюбинген	по	отношение	на	тяхната	Аугсбургска	изповед	на	вярата,	разменена	в	периода	
1576	–	1581.
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защото са свидетелство за вярата. Четиринадесетият изповядва, че свободна-
та воля на неизбраните е мъртва и те не могат да творят добро, а избраните 
творят добро с подкрепата на благодатта. Според петнадесетия член Христос 
е учредил само две тайнства и те са дарени на хората като доказателство 
за Божието обещание, те могат да съобщят благодатта само при наличие на 
вяра. Шестнадесетият член изповядва, че Кръщението е необходимо за опро-
щение на първородния и на настоящите грехове. В седемнадесетия Кирил обя-
вява своята вяра в истинското присъствие на Христос в Евхаристията, но че 
тя е действена само когато присъства вярата; материално пресъществяване 
не съществува, тъй като Тялото Христово не е това, което е видимо в тайн-
ството, а това, което вярващите възприемат духовно. Осемнадесетият член 
настоява, че съществуват само две състояния след смъртта – раят и адът, и 
това е състоянието, в което човек е заварен в момента на смъртта си, човек е 
съден според това състояние и няма нито сили, нито възможност да се разкае. 
Чистилището е просто измислица. Оправданите в този живот от този момент 
нататък няма да страдат, а за починалите, които не са оправдани, е отредено 
вечно наказание. 

Допълнителните членове казват, че Писанието трябва да бъде четено от всеки 
вярващ и че е истински вредно християнинът да бъде лишен от възможността 
да чете или да му бъдат четени тези книги; второ, че Свещеното писание е на-
пълно разбираемо за всеки оправдан и прероден; трето, че канонични са книгите, 
определени от събора в Лаодикея, и четвърто, че култът към изображенията е 
осъден от Писанието и трябва да бъде отхвърлен, но тъй като рисуването е 
благородно изкуство, е разрешено Иисус и светците да бъдат изобразявани, без 
обаче тези изображения да са обект на някаква форма на боготворене. 

Истината е, че Изповедта не съдържа доктрина, която да е била изрично от-
хвърлена от някои от Вселенските събори, с изключение на члена за иконите, 
който трудно може да бъде примирен с правилата на Седмия вселенски събор. 
Независимо от това всеки може да се убеди, че Изповедта съдържа декларации, 
които трудно се вписват в Православната традиция. Въпреки че повечето от 
гърците по това време са благоразположени към стремежа да бъдат предпазени 
от грешките на Рим, изповяданите от Кирил мнения са истински шокиращи за 
мнозинството от тях.

Много от мненията в Изповедта са напълно приемливи. За безспорни от пра-
вославна гледна точка могат да бъдат приети първият член – за произхода 
на Св. Дух, четвъртият – за творението, петият – за неразгадаемостта на 
Божието провидение, шестият – за първородния грях, седмият и осмият – за 
Христос като Глава на Църквата и като Изкупител; десетият – за същността 
на Църквата, дванадесетият – че без подкрепата на Св. Дух е възможно да се 
изпадне в заблуда, и шестнадесетият – за необходимостта от кръщение. От 
допълнителните напълно приемливи са тези за четенето на Свещеното писание 
и за списъка с каноничните книги. В подкрепа на някои от другите възгледи на 
Кирил могат да бъдат приведени мненията на православни богослови от мина-
лото, които никога не са били забранени. До тринадесети век двете тайнства 
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Кръщение и Евхаристия са били общоприети като основните тайнства, а дру-
гите пет са били поставени под тях. Но православната вяра винаги е твърдяла, 
че тези пет тайнства са учредени от Христос, макар и ритуалът им да няма 
духовно основание. Действително, апостолското приемство за свещенството 
трудно може да бъде защитено без наличието на тайнствен момент при ръ-
коположението и това убеждение твърдо е залегнало сред православните. Не 
знаем какво е мислил Кирил по този въпрос. Мнозинството от православните 
не могат да приемат и отхвърлянето на доктрината за пресъществяването 
в Евхаристията. До този момент Църквата никога не е отричала вярата в 
тази доктрина. Томас Смит2 в своя разказ за гръцката църква, написан няколко 
десетилетия по-късно, твърди, че думата μετουσίωσις, която означава именно 
пресъществяване, за пръв път е била използвана от Гавриил Север3 през вто-
рата половина на ХVI век в неговата книга за Седемте тайнства. Това не е 
съвсем точно. Думата често е била използвана и преди това. Но Север изглежда 
е първият гръцки богослов, приел тази доктрина за твърдо установена. Както 
отбелязва Смит, във Василиевата литургия се казва, че виното и хлябът се 
претворяват в своя първообраз  – Христовите тяло и кръв. Патриарх Йеремия II 
в своите отговори до лутераните следва старата традиция и избягва термина 
μετουσίωσις. Той предпочита думите μεταβουλή, μεταποίησις и μεταστοιχείωσις, 
често използвани от по-ранни теолози, които не съдържат в себе си идеята за 
задължителна материална промяна на тези елементи. Както вече разгледахме, 
неговите изявления по този въпрос остават неясни. През тази епоха Църквата 
предпочита да разглежда този въпрос като тайна, по която точна догма нито 
е необходима, нито може да бъде формулирана. Затова и за някои от съвремен-
ните му православни братя изричното отхвърляне от страна на Кирил на док-
трината за пресъществяването е обидна, а за други е най-малкото объркваща. 
Не е съвсем приемливо и отхвърлянето на чистилището. Някои гръцки теолози, 
включително и братовчед му Мелетий Пегас, отхвърлят тази доктрина; но об-
щото православно гледище по този въпрос е, че смъртният човек не може да 
претендира, че познава Божиите планове за душите на мъртвите, след като 
Бог не ни е откроил нищо конкретно по този въпрос. Затова не можем със си-
гурност да твърдим дали чистилището съществува или не. Възгледите на Кирил 
за трансценденталния авторитет на Свещеното писание са напълно приемливи 
за всички православни, но е изненадващо, че Изповедта пропуска да спомене 
Вселенските събори и отците на Църквата. Чрез тях също се е открил Св. Дух, 
макар и те да се ползват с по-нисък авторитет от Писанието. Неприемливо е 
също така пропускането на Преданието, пазител на което е Църквата, освен 
ако това не е намек за възможна грешка. 

Тези пропуски все пак крият в себе си значително по-малко проблеми, отколкото 

2	 Томас	Смит	 (Thomas	Smith,	1638	–	1710)	–	английски	учен	и	богослов.	През	1668	г.	 той	посещава	Кон-
стантинопол	като	капелан	на	английския	посланик,	а	след	завръщането	си	в	Оксфорд	написва	изложение	за	
историята	и	съвременното	състояние	на	Православната	църква.	Радетел	за	сближаването	на	Англиканската	и	
Православната	църква.		Б.	пр.	
3	 Гавриил	Север	(ок.	1540	–	1616)	–	гръцки	богослов.	През	1577	г.	е	избран	за	митрополит	на	Филаделфия	в	
Мала	Азия,	но	не	успява	да	заеме	катедрата	си	и	изпълнява	функциите	на	епископ	на	гръцките	православни	
християни	във	Венеция.	Найизвестната	му	творба	е	посветена	на	доктрината	за	пресъществяването	на	еле-
ментите	в	Евхаристията.	–	Б.пр.	
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директните изявления в Изповедта. Мнението на Кирил за иконите би срещнало 
съпротивата на почти всеки грък. Отците на Седмия вселенски събор действи-
телно са забранили преклонението (λατρεία) пред иконите. Те обаче са одобрили 
отдаването на почит (δουλεία) към тях, тъй като образът изобразява първо-
образа и придобива част от неговата святост. По всичко изглежда, че Кирил 
отхвърля дори почитта към иконите: за него те са допустими само като благо-
честива украса. По този въпрос той със сигурност влиза в противоречие с Цър-
ковното предание. Сериозните богослови обаче са много по-разтревожени от 
безусловната му защита на предопределението и на оправданието чрез вярата.

Нито една от двете доктрини не е изрично забранена от Църквата, но и нито 
една от тях не отговаря на Църковното предание. В Православната църква 
съществуват два традиционни възгледа за предопределението. Според Марк 
Евгеник Божието провидение е абсолютно, а предопределението е относително. 
Предопределени и предузнати от Бог са само добрите дела, защото само те 
отговарят на неговата воля. Като цяло, Църквата предпочита другото, по-де-
терминистко схващане на Генадий Схоларий, което с известни терминологични 
разлики следва доктрината на Йоан Дамаскин по този въпрос. Според този въз-
глед предузнаването предшества предопределението. Склонността към добро 
или зло е резултат от волята на творението. Предопределението е контро-
лирано от Божието знание и премъдрост, но не контролира тях самите. Този 
възглед накратко е обобщен от Йеремия II в неговите отговори на въпросите 
на лутераните.

Акцентът на Кирил върху оправданието чрез вяра без дела е също толкова не-
приемливо. Възгледите на православните и по този въпрос намират израз в от-
говорите на патриарх Йеремия II до лутераните и според тях вярата се нуждае 
от дела и делата се нуждаят от вяра, едното без другото е мъртво. Православ-
ната църква никога не одобрява пелагианството и се отнася отрицателно към 
математическите изчисления на добродетелта, които навлизат все по-широко 
в католицизма при изработването на доктрините за индулгенциите и чистили-
щето. В сравнение с католиците православните могат да отидат по-далеч по 
въпроса за оправданието чрез вярата, но не биха могли да одобрят доктрината 
за оправдание само чрез вярата. 

Възгледите на Кирил са толкова революционни за православните християни, че 
и до днес сред тях съществуват хора, които считат за невъзможно подобна 
Изповед да е написана от Константинополски патриарх. Те я обявяват за фал-
шификат, приписват нейното авторство на Антоан Легер, на отпечаталите я 
богослови в Женева или на йезуитите, които по този начин са искали да под-
ронят авторитета на патриарха. Основният въпрос, задаван от тях, е защо 
Изповедта излиза първо на латински език? Защо е била отпечатана в Женева? 
Самият Кирил потвърждава безусловно своето авторство в няколко свои писма, 
както и в един разговор с френския посланик граф Дьо Маршевай, проведен към 
края на 1631 г. Изповедта е публикувана в Женева, защото печатницата в Кон-
стантинопол е разрушена, а първата версия е на латински, защото патриархът 
е искал да информира за своите възгледи западните църкви. В писмата си той 
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потвърждава изказаните в Изповедта възгледи и дори отива още по-далеч. В 
писмата си до Легер и своите холандските приятели той не крие възхищението 
си от Калвин и от неговата доктрина. 

Кирил не се смята за революционер. Може би е бил наясно, че тръгва срещу ут-
върдената традиция, но след като тя е неписана, кой може да каже какво точно 
съдържа? В едно писмо до полските си приятели той изразява изненадата си, 
че го наричат еретик. Кирил е интелектуалец по дух, надарен с логически ум и 
липса на симпатия към апофатичния подход, традиционно следван от православ-
ните теолози. Естествените му склонности са утвърдени от неговото образо-
вание. Малко вероятно е студент, слушал лекциите на неоаристотелианските 
професори в Падуа, да се задоволи с негативната теология. 

Публикуваната Изповед не става веднага известна на Изток. (…) Католиците 
осъзнават проблемите, които тя ще предизвика, и правят всичко възможно съ-
държанието  да стане известно в Константинопол. (…) Няколко месеца по-къс-
но патриархът става обект на заговор и в него участват не по-малко от пет 
от митрополитите – тези на Адрианопол, Лариса, Халкидон, Кизик и Навпакт. 
През октомври 1633 г. опозицията издига за патриарх Кирил Контари, митропо-
лит на Берея (Алепо). За да осигури избора си, Кирил Контари обещава на Висо-
ката порта да плати равностойността на 50 000 долара, които обаче не успява 
да събере. Няколко дни по-късно той се отказва и е изпратен на остров Тенедос. 
Оттам пише покайно писмо до Кирил Лукарис, който го връща на катедрата му. 

Атаката е подновена шест месеца по-късно, когато опозиционните митропо-
лити вече са прочели Изповедта и са искрено смутени от нея. Те разбират, че 
единственият начин да свалят подкрепяния от протестантските посолства 
патриарх е като потърсят съдействието на католическите. Това означава да 
бъде издигнат подходящ кандидат. Митрополитът на Солун Атанасий Пателар 
дължи своята катедра на Кирил Лукарис, който го е предпочел пред Кирил Кон-
тари, но това не изпълва митрополита с особена благодарност. Той предлага на 
султана 60 000 долара, по-голямата част от които събрани от посолствата на 
Франция и на хабсбургския император, и тази сума е достатъчна, за да осигу-
ри заповед за освобождаването на Кирил и за утвърждаването на Атанасий за 
патриарх. В отговор холандският посланик събира 70 000 долара, достатъчни, 
за да може Кирил да се върне на трона. Атанасий бяга в Рим, където се надява 
да бъде възнаграден с кардиналска шапка. Папските власти обаче го обявяват 
за неспособен човек, на когото не може да се разчита. Те му плащат обратния 
път до Солун.

Кирил Контари се оказва по-труден противник. На него възлага надеждите си 
посланикът на императора Шмит-Шварценхорн и той осигурява подкрепата на 
католическите страни за него. Самият Шмит-Шварценхорн не го харесва. Той 
постоянно го нарича „патриарха на Берея” и пише на императора, че патриар-
хът е „добър и добродетелен прелат, добър към грешниците и лош към добро-
детелните, щедър, когато не е необходимо, и стиснат, когато трябва да бъде 
щедър”. Контари е достатъчно ловък, за да не приеме открито подкрепата на 
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Рим и да се уповава на опозицията, създадена срещу Кирил и неговите богослов-
ски възгледи. Тя става все по-силна и дава възможност на Контари да убеди Св. 
синод да свали Кирил през март 1635 г. След като плаща на Високата порта 
сумата от 50 000 долара, които събира с помощта на Шмит-Шварценхорн, Кон-
тари за втори път е издигнат за патриарх под името Кирил II. Някои от негови-
те привърженици предлагат Кирил скришом да бъде убит, но Шмит-Шварценхорн 
не иска посолството да бъде заподозряно в участие в нещо подобно и предлага 
по-добър план. Великият везир се съгласява да издаде заповед, с която Кирил е 
заточен на остров Родос. Шмит-Шварценхорн предлага да осигури корабчето за 
това пътуване и урежда вместо в Родос Кирил да бъде закаран до Рим, където 
с него да се заеме Инквизицията. Наемът на лодката е 800 долара, а подкупът 
за екипажа възлиза на още 500. Помолен да осигури парите, Кирил II нарежда да 
бъде намерено по-евтино корабче. Междувременно заговорът стига до ушите на 
холандския посланик. Той изпраща писмо на губернатора на Родос и сам подкупва 
капитана на корабчето, най-накрая наето от Контари, който закарва Кирил на 
остров Хиос. Там той е очакван от губернатора на Родос, който завежда бив-
шия патриарх на острова, а корабчето безславно се завръща в Константинопол. 
Кирил Лукарис прекарва в Родос петнадесет месеца. През март 1636 г. Кирил  II 
свиква в  Константинопол събор, на който Кирил I е обявен за еретик. Но Св. 
синод скоро започва да подозира Кирил II в контакти с Рим. През 1636 г. Синодът 
решава да го уволни и на свой ред го изпраща на Родос, а капитанът на кораба 
получава заповед на връщане да доведе Кирил I. Междувременно за патриарх е 
избран митрополитът на Хераклея Неофит. Той е верен приятел на Кирил I и за-
ема катедрата само временно, докато постигне вдигането на анатемата. През 
март следващата година Кирил Лукарис отново е патриарх.

Но той вече не е толкова влиятелен. Възгледите му са твърде добре известни. 
Много от православните, които са го подкрепяли в битката му срещу Рим, вече 
са разочаровани. Той не може повече да разчита на английското посолство. (...) 
Междувременно Шмит-Шварценхорн удвоява усилията си срещу него, отчасти в 
името на католицизма, отчасти за да обезсили холандското влияние, а отчас-
ти и за да докаже, че посланикът на императора е по-влиятелен от френския. 
Един подкуп е достатъчен да върне Кирил II от Родос. След това през май 1638 
г. султан Мурад IV обявява война на Персия, а един от помощниците на Кирил 
Контари, който се казва Ламерно, с помощта на осигурен от Шмит-Шварценхорн 
подкуп убеждава Великия везир да обвини Кирил Лукарис в измяна пред султана. 
Везирът добре разчита момента. Донските казаци, насърчени от персите, ата-
куват османските територии около Азовско море. При срещата си със султана 
везирът го убеждава, че в дъното на този заговор е Кирил Лукарис. Мурад, който 
най-вероятно вече приема Кирил само като източник на проблеми, се оставя да 
бъде убеден. Губернаторът на Константинопол изпълнява изпратената му запо-
вед и на 20 юни 1638 г. арестува Кирил и го затваря край Босфора. Казват му, 
че след пет дни ще бъде заточен. Качен е на малка лодка, а когато тя навлиза в 
Мраморно море, войниците го задушават и погребват тялото му на крайбрежие-
то. Какъвто е обичаят, на следващия ден разпродават личните вещи на убития. 
Някой разпознава неговия нагръден кръст и съдбата му става известна. Гневни 
гръцки тълпи се събират пред портите на Кирил Контари и крещят: „Пилате, 
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дай ни неговото тяло”. За да предотврати бунтовете, губернаторът нарежда 
на войниците да ексхумират тялото. Те правят това, но го изхвърлят в морето, 
където е намерено от гръцки рибари. Погребано е в един малък манастир, посве-
тен на св. Андрей, на остров близо до адриатическото крайбрежие.   

По заповед на султана Кирил Контари е възстановен на патриаршеския трон. 
През септември 1638 г. той организира нов събор, в който участват и Алексан-
дрийският патриарх Критопул, бивш ученик на Кирил, и Йерусалимският Теофан, 
приятел на Кирил. На събора Кирил и неговите богословски възгледи отново са 
обявени за еретически. Малко след това, през декември същата година, Кирил II 
подписва документ, в който официално декларира верността си към папа Ур-
бан VIII. Новината разгневява и Синода, и султана. През юни 1639 г. Кирил II е 
свален, обявен е също за  еретик и е заточен в Северна Африка, където умира. 
На негово място е издигнат един умерен духовник – Партений I. (…) През май 
1642 г. Партений I свиква събор, на който Изповедта на Кирил е внимателно 
прегледана и няколко от членовете в нея са обявени за еретически. Решението 
на събора е потвърдено и от няколко по-късни събора. Най-забележителният бо-
гослов на ХVII век е осъден като еретик. (…)

Кирил Лукарис не успява да постигне целите си. Той провокира в своята Църква 
един спор, чиято цел е да накара тази Църква да направи изявления за вярата, 
които се различават от съществуващите до този момент и са поне също тол-
кова спорни. Той е автор на единствения опит Православната църква да бъде 
променена по образеца на по-динамичните западни църкви. Лутеранският еван-
гелизъм не може да задоволи гръцкия темперамент, англиканството не може да 
предложи нищо важно. Плахите опити за сближаване с лутеранството и англи-
канството не водят до нищо съществено. Но здравият, логичен интелектуали-
зъм на калвинизма допада на реалистичната и интелектуална страна на гръцкия 
характер. Ако Кирил беше постигнал целите си, интелектуалното равнище на 
Православната църква щеше да бъде значително повишено, а голяма част от 
нейната по-късна консервативност преодоляна. Но гръцкият характер има и 
друга страна, вкуса към мистичното. Гръцкият дух е едновременно интелекту-
ален и мистичен, а Православната църква дължи много от силата си на своята 
древна мистична традиция. Нейната способност да оцелява през всички нещас-
тия се дължи до голяма степен на нейното приемане на трансценденталната 
тайна на божественото. Това е нещо, което Кирил никога не успява да разбере. 
За него и неговите следовници апофатичният подход причинява само негра-
мотност и стагнация. Той не може да оцени устойчивата сила на традицията. 
Женевската логика не може да даде по-убедителен отговор на православните, 
отколкото дисциплиниращият римски легализъм. 

Източник: The Church and the Churches. The Calvinist Patriarch. In: Steven Runciman. 
The Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the 
Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence. Cambridge University 
Press.1968

Превод: Момчил Методиев  
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Майкъл Спенсър

СКОРОшНИЯТ КРАХ  

НА ЕВАНГЕЛИзмА

Моята прогноза

Смятам, че много скоро, в рамките на близките десетина години, ще видим 
краха на евангелисткото християнство, което ще влоши състоянието на тра-
диционния протестантизъм по света и напълно ще промени религиозната и 
културна среда в западния свят. Смятам, че крахът на евангелизма ще настъпи 
със светкавична от статистическа гледна точка скорост и в рамките на две 
поколения след нас евангелизмът ще бъде дом, изоставен от половината негови 
настоящи обитатели, а в наследство той няма да остави нищо, което да има 
възможност да върне старата му слава. 

Тържеството на евангелистите вече е към края си, тържеството, което от 
началото на „протестантския” двадесети век ставаше все по-пищно. Скоро ще 
живеем в много секуларизираната и настроена антирелигиозно културна среда 
на двадесет и първия век, а поне една трета от тази културна среда ще бъде 
нерелигиозна. 

Този крах ще оповести настъпването на антихристиянската глава в живота на 
постхристиянския Запад и ще промени начина, по който десетки милиони хора 
гледат на религията. Нетолерантността към християнството ще достигне 
равнище, което мнозина считаха за невъзможно да бъде постигнато по време 
на нашия живот, а вследствие на това държавната политика ще стане особено 
враждебна към евангелското християнство, защото ще вижда в него противник 
на благоденствието на отделните хора и на цялото общество.
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Отговорът на евангелистите на тази нова ситуация ще бъде връщане към 
същата риторика и реакции, които виждаме от началото на културните войни 
през 80-те години. Разликата ще бъде, че милиони от евангелистите ще пред-
почетат да не вземат участие в тази битка и ще изоставят църквите си, ще 
се откажат от привързаността си към евангелистката изключителност и ще 
спрат да се съпротивляват на новата вълна в културата. 

Мнозина от напусналите евангелизма въобще ще се откажат от религиозната 
си принадлежност. Други ще го заместят с атеистичен или агностичен секула-
ризъм, съпроводени от силно лично отрицание на християнството и на христи-
янските влияния. Много от нашите деца и внуци ще напуснат кораба, а мнозина 
ще сметнат това за „добро избавление”. 

Защо ще се случи това?

1. Евангелистите идентифицираха своето движение с културната война и поли-
тическия консерватизъм. Това беше грешка, която ще има тежки последици. Те 
не само ще страдат заради неуспеха на тези каузи, а и ще бъдат обвинени като 
основни техни носители. През следващите десетилетия евангелистите ще се 
превърнат в синоним на хората, които се противопоставят на общата посока 
в културното развитие. Тяхната опозиция все повече ще бъде възприемана като 
заплаха и те все повече ще бъдат представяни като нещо отрицателно за Аме-
рика, за образованието, за децата и за обществото като цяло.

Инвестицията на евангелистите в културните войни ще се окаже една от 
най-скъпоструващите грешки в нашата история. Крахът на евангелизма ще 
настъпи, защото концентрацията ни върху морални, социални и политически 
проблеми изтощи нашите сили и извади на показ нашата слабост. Ще открием, 
че противопоставянето на еднополовите бракове и отхвърлянето само на думи 
на абортите (да, точно това имам предвид) по никакъв начин не допринасят 
мнозинството от евангелистите да имат каквото и да било общо познание 
върху Евангелието, защото те вярват в една кауза много повече, отколкото в 
самата вяра. 

2. Евангелистите не успяха да предадат на нашата младеж евангелската хрис-
тиянска истина в нейната ортодоксална форма, която може да бъде утвърдена 
и да преживее яростната атака на секуларизма. Най-голямата ирония се състои 
в това, че евангелистите изразходваха милиарди за образование на младежта, 
християнска музика, преса и медии и в резултат беше създадена процъфтяваща 
християнска култура за младежите, които обаче не знаят почти нищо за своята 
собствена вяра, освен какво чувстват към нея. Нашата младеж е дълбоко убеде-
на в културната война, но не знае защо Писанието трябва да бъде следвано, не 
познава нито основите на теологията, нито има усещане за духовна дисциплина 
и общност. Следващите поколения християни ще бъдат напълно неграмотни и 
неподготвени за разнообразния културен натиск, на който ще бъдат подложени. 

Не се заблуждавайте от многобройните конференции и движения, насочени към 
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обучение по теология. Това интересува много малка част от евангелистите. 
Основата на евангелистката вяра остава непозната за нашата младеж и ще 
става все по-непозната в бъдеще. Тази загуба на „основата” от известно време 
вече стана видима, а плодовете от нейната липса ще бъдат още по-очевидни в 
близко бъдеще. 

3. Евангелистките църкви в момента могат да бъдат разделени на три основни 
вида: 1) мегацърквите, движени изцяло от консуматизма; 2) църкви, които за-
гиват; 3) нови църкви, чието бъдеще зависи от множество фактори. Смятам, 
че повечето от тези нови църкви ще изчезнат, а оцелелите няма да могат да 
продължат да бъдат евангелистки по начин, който и в най-малка степен да на-
подобява сегашното им влияние. Нашият брой, нашите църкви и нашето влияние 
драматично ще намалеят през следващите 10–15 години. И те ще бъдат замес-
тени от евангелистки пейзаж, който ще бъде напълно хаотичен и неуместен 
спрямо реалността. 

4. Въпреки някои важни успехи от последните 25 години християнското образова-
ние до момента не е създало продукт, който може да устои на все по-високата 
вълна на секуларизма. Вътрешното и самооценяващо се евангелистко гето раз-
вива своята образователна система предимно за да създава свои служители и 
за да говори на себе си. Убеден съм, че християнските училища винаги са имали 
мисия в нашата култура, но съм скептичен, че те могат да постигнат същест-
вен ефект, който да промени тенденциите. Милиони от завършилите християн-
ските училища ще напуснат вярата и Църквата. 

5. Загубата на основата на евангелизма ще доведе до замиране на мисионер-
ската дейност на евангелизма. Неизбежната конфронтация между културния 
секуларизъм и религиозната вяра, която е основната цел в усилията на еванге-
листите да „творят добро”, наближава много бързо. Скоро ще видим, че мнозин-
ството ще вижда във волята на евангелистите да вършат добрини нещо лошо, 
и затова голяма част от работата ще остане незавършена. Трябва да търсим 
евангелистки общности, които по-малко настояват на своята християнска из-
ключителност, за да могат да оцелеят. 

6. Един от водещите фактори за краха на евангелизма ще бъде промяната в 
начина на финансиране на евангелистите в сравнение с настоящата ситуация. 
Смъртта на лоялното към изповеданието си и щедро „богато поколение” и на-
лагането на поколението на бейби бума като ядро на евангелизма ще постави 
началото на промяна в неговото финансиране и тя ще доведе до неизбежно и 
стремглаво влошаване на положението за училищата, църквите, мисиите, общ-
ностите и заплатите. 

Какво ще остане след краха на евангелизма?

1. Евангелизъм, който се намира твърде далеч от неговата историческа и док-
тринална основа. Очаквам евангелизмът да заприлича все повече на прагма-
тична, терапевтична, ориентирана към растежа мегацърква, чиято цел е да 
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подпомага успеха. Решителността да бъдат методологично следвани стъпка по 
стъпка няколко успешни модела на такива църкви ще бъде по-голяма отвсякога. 
Резултатът от това ще бъде преди всичко отстъпление от доктрината с все 
повече ударение върху актуалността, мотивацията и личния успех, поради кое-
то църквите ще правят все повече компромиси и ще губят способността си да 
предават вярата. 

От известно време ние често сме изправени пред опасността, когато решим 
да посещаваме определена евангелистка църква, в нея въобще да не чуем нищо 
за библейското Евангелие. Тази тенденция ще става все по-силна в близките 
години. Базисната вяра ще става все по-малко задължителна и необходима за 
евангелистите. 

2. Евангелизирани католицизъм и православие. Две от печелившите групи от 
краха на евангелизма ще бъдат католическата и православната общност. През 
последните десетилетия немалко евангелисти се вляха в тези църкви и тази 
тенденция ще продължи да се засилва, защото все повече медийно и друго вни-
мание ще бъде отделяно на „обръщането” на евангелистите към католическия 
или православния християнски опит. 

Един от резултатите ще бъде нарастваща „евангелизация” на тези църкви. Това 
ще даде интересни резултати, особено заради различните етнически традиции 
в Православната църква и заради напреженията и различията в католициз ма, 
които по-голямата част от обръщенците никога не забелязват в процеса на 
преминаване към новата традиция. Според мен резултатите от влиянието на 
евангелистите върху тези общности ще бъдат много разнообразни. 

3. Малка част от евангелистите ще продължи да търси пътища за теологиче-
ска реконструкция и възстановяване. Независимо дали те ще бъдат постеван-
гелисти, които ще работят за възстановяването на евангелизма чрез връщане 
към „простото християнство”, или теологически активни млади и реформатор-
ски настроени пастори, чиято цел е втора реформация, една малка, но активна 
и привличаща вниманието част от евангелистите ще работи за спасяването 
на евангелисткото движение от изчезване по пътя на теологическото обновле-
ние. 

Това ще бъде привлекателна, творческа и неуморна общност с акцент върху 
развитието на собствени медии, публичност и елит. Не смятам, че  скорошният 
крах на евангелизма ще доведе до втора реформация, макар че от този крах ще 
спечелят много църкви, включително и нови. Но съм убеден, че от този нов и 
активен сегмент ще се възползват много от евангелистките църкви и училища, 
както и че той ще допринесе за бъдещите мисии по света много повече, откол-
кото предполага неговата големина. 

4. Агресивните евангелистки фундаменталистки църкви ще започнат да изчез-
ват и ще останат да съществуват само като отмираща форма. Конвентът на 
Южните баптисти ще изживее драматични загуби през следващите 25 години. 
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До 2050 г. Южните баптисти ще притежават само половината от църквите, кои-
то имат днес. Южните баптисти ще се превърнат в най-видимия пример за краха 
на евангелизма поради всеобщата си фрагментация и загуба на устойчивост. 

5. Харизматичното петдесятно християнство ще спечели най-много от краха 
на евангелизма. Бъдещето на евангелизма в тези среди ще се реши от битката 
между опасността тази традиция да потъне в подвижните пясъци на ересите, 
релативизма и неяснотата, и стремежа харизматичното петдесятничество да 
бъде реформирано и обновено въз основа на библейския авторитет, отговорно-
то ръководство и връщане към истинската вяра. 

Виждам обнадеждаващи знаци на всички тези фронтове, но най-тежките про-
блеми са свързани с ръководството на тази общност и неговата подготовка и 
затова не съм много обнадежден, че харизматичните петдесятници могат да 
подредят собствената си къща. Динамиката на тази традиция е такава, че 
тенденцията е на повърхността да изплува най-лошият тип лидери. 

Залозите в харизматичното петдесятно християнство са много високи. То се 
превърна в световен мисионерски феномен, но и в общността, която носи най-
отровните и разрушителни ереси и грешки на евангелизма. Следващите 15–25 
години ще бъдат решителни за тази общност. Имам надежда, но не съм опти-
мист. Настоящото ръководство на тази общност ми дава малко основание да 
смятам, че те имат дори и най-обща представа за проблемите, пред които са 
изправени.

6. Надеждата „спасителната операция” за евангелистката традиция да бъде 
извършена от световната християнска общност. Би било много полезно, ако 
повече евангелисти обърнат внимание на обновлението, което преживя консер-
вативното англиканство в резултат на усилията на Англиканската църква в 
Америка и на други мисии. Време е мисионерите от Азия и Африка да дойдат в 
Америка. Дали ще го направят? Дали ще успеят да внесат в нашата култура 
една по-жизнена форма на християнството? Не знам, но се моля и надявам за 
успеха на едно такова усилие. 

Повечето от евангелистите в момента не са готови да приемат пастори и 
ръководители, които произхождат извън тяхната собствена културна среда. Но 
едва ли някой може да даде сериозни доказателства, че евангелизмът в рамките 
на нашата западна култура може сам да си постави диагнозата и да се изле-
кува. 

7. Смятам, че мисионерските агенции на евангелистите ще надживеят предсто-
ящия крах, но те ще бъдат значително отслабени поради загубите в основата 
си. Време е тези евангелистки мисионерски агенции да променят стратегиите 
си на поведение и е крайно време хората от Запад да използват ресурсите си, за 
да активизират дейността си в собствените си страни, а не само да изпращат 
мисионери в чужбина. 
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Лошо ли е всичко това?

Дали наближаващият крах на евангелизма може да се оцени само отрицателно? 
Има ли нещо добро, което ще се появи след евангелизма?

Едно от най-обнадеждаващите събития в съвременния евангелизъм е убеждени-
ето, че има нещо сбъркано. Един човек от много години предупреждава амери-
канските евангелисти, че имат сериозен проблем, и това е Майкъл Хортън. В 
продължение на повече от 20 години той предупреждава, че евангелистите са се 
превърнали в нещо почти неразпознаваемо в хода на християнската история. От 
пророческата си книга Произведено в Америка (Made in America) през изключи-
телната Пред лицето на Бога (In the Face of God) до последната Християнство 
без Христос (Christless Christianity) Хортън постоянно обяснява, че евангелисти-
те се намират пред теологическа и еклесиологическа катастрофа. 

Диагнозата на Хортън се различава съществено от реакцията на евангелис-
тите, която наблюдавахме в апогея на културната война. Тази реакция акцен-
тираше върху бунта на евангелистите и изискването те да наложат своето 
политическо и културно влияние върху американската политика, за да запазят 
свободата и благодатта. Хортън предупреждаваше за нещо съвсем различно – 
за отказа на Църквата от нейното основно призвание: да съхранява и предава 
евангелската истина в самата църква.

Според мен наближаващият крах на евангелизма ще бъде точно това, което 
предричаше Хортън през последните 20 години. От тази гледна точка има нещо 
здравословно в това да приемем развитието на симптомите като нещо нормал-
но, след като болестта не може да бъде излекувана, и да обърнем страницата. 
Евангелизмът не се нуждае от втори шанс. По-голямата част от него се нуж-
дае от погребение. (...)

Положителен ли е фактът, че тази деноминация в голямата си част ще стане 
безсмислена? Да, но само ако мрежата, която я замести, има възможност да 
вложи своите ресурси, опит и визия за мисионерството и за изграждането на 
нови църкви. 

Положителен ли е фактът, че по-голямата част от евангелистите ще се влеят 
в редиците на харизматичните петдесятници? Да, но само ако тези църкви 
преживеят реформация, която ги окуражи да постигнат единство, в което не е 
предпоставено съществуването на разлика между доктрина и духовен дар. 

Настъплението на повлияното от харизматичното петдесятничество бого-
служение по целия свят може да е положително развитие за евангелисткото 
движение само ако това развитие е съпроводено с набирането, обучението и 
развитието на истински лидери. Положително ще бъде и развитието, ако амери-
канските църкви попаднат под по-голямото влияние на духовните движения от 
Африка и Азия. 
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Дали влиянието на евангелистите върху католическата и православната общ-
ност ще бъде нещо положително? Някои може да се надяват на по-голямо един-
ство и разбиране от тяхна страна, но тяхната история показва, че те винаги 
са си поставяли за цел единството да бъде постигнато чрез „евангелизиране” 
на протестантството. За тези общности това би било едно положително раз-
витие, но едва ли то ще бъде такова за самите евангелисти.   

Но не е възможно да нямам надежда. Един от коментарите върху предишните 
ми статии беше, че „Християнството обича разпадащи се империи”. Христи-
янството процъфтява точно тогава, когато всички очакват то да изчезне. То 
завладява нови територии, когато всички го смятат за разгромено. Възходът на 
евангелизма не се вписва в Божия план. 

Според мен може да сме радостни, че върху руините на евангелизма ще възник-
нат нови форми на жизненост и служение. Нов вид църковна структура, нови на-
чини за използване на дарбите, нови форми за обучение на лидери и за развитие 
на мисиите – всичко това ще се появи след края на евангелизма.

Очаквам съществени промени да се случат в областта на богословското обуче-
ние. Как е възможно една деноминация да иска от своето духовенство дълбоко 
да задлъжнее, за да получи необходимото за ръкоположение и служение образова-
ние? Всички сме наясно, че съществуват много различни начини за обучение – от 
много по-малки училища до разположени около църквите семинарии и интернет  
училища, които да наблюдават и ръководят развитието на учениците. Трябва 
доста да се постараем в тази посока и аз се надявам, че ще го направим. 

В заключение ще кажа, че не съм пророк и моето мнение за евангелизма нито 
е последна инстанция, нито е непогрешимо. Сигурно греша в някои от своите 
прогнози, както е възможно да съм прав или дори да съм твърде предпазлив в 
други. Но има ли човек, който следи развитието на  евангелизма и който не 
усеща, че бъдещето на нашето движение съдържа в себе си много опасности 
и много възможности? Има ли някой, който вярва, че всичко ще продължи да се 
развива без изненади и проблеми? 

Превод: Момчил Методиев
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Евгений Николаевич Трубецкой (1863 – 1920) е руски княз, 
философ и общественик. Потомък на стар дворянски 
род, той учи право в Московския университет, като се 
увлича и от история на философията. Магистър (1892 
г.) и доктор (1897 г.) по философия, като и двете му 
дисертации са посветени на средновековната запад-
на религиозна мисъл. Отначало е професор по филосо-
фия в Киевския университет, а след това – в Москва. 
През 1907 – 1908 г. е член на Държавния съвет и един 
от основателите на Съюза за мирно обновление. В по-
литическите си възгледи Трубецкой е привърженик на 
еволюционния демократизъм. Отхвърля идеите на бол-
шевишката революция и в годините на Гражданската 
война се превръща в един от идеолозите на бялото 
движение. Умира през 1920 г. в Новоросийск по време на 
евакуацията на Доброволческата армия. 
В своята философия Трубецкой е последовател на Влади-
мир Соловьов и неговата метафизика на всеединство-
то, което се дължи и на тяхното петнадесетгодишно 
лично познанство. В по-късните си произведения Тру-
бецкой отхвърля някои от възгледите на Соловьов и се 
стреми да изгради систематическа философия на Бо-
гочовечеството. Плодовит писател, Трубецкой е автор 
на повече от 20 книги и брошури от областта на рели-
гията, философията, правото и политиката. Сред най-
важните му произведения са Миросозерцание Вл. Соло-

вьева (Москва, 1913, т. 1–2), Метафизические предположения познания (Москва, 1917) и  Смысл жизни 
(Москва, 1918). Последната се смята за неговата най-важна книга, а представеният тук текст е една 
от главите в нея. Преводът е направен с някои съкращения по: Трубецкой, Е. Н. Избранное, Москва, 1995 
г., стр. 106-118.

Евгений Н. Трубецкой

ВЪПРОСЪТ зА зЛОТО. 

СВОбОДАТА НА ТВОРЕНИЕТО 

И ИДЕЯТА зА ВСЕЛЕНСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Основният източник на религиозното съмнение се състои не в съществуването 

на страданието и несъвършенството, а в наличието на грях, в самия факт на 

действието на злото в света. Този факт на пръв поглед изглежда най-силното 

опровержение на мисълта за всеединството, най-силният довод срещу всяко 

религиозно описание на живота. 
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Злата воля е именно въставане срещу всеединството, а грехът е негово разру-
шаване. Нима самата възможност за такова разрушаване не е очевидно и явно 
опровержение на всякакво религиозно разбиране на живота? Ако Бог съществу-
ва, откъде идва злото? Или Той е създател на злото, или Той е ограничен от 
това зло, което му противопоставя своята воля. Ако злото не е външна граница, 
тогава то представлява вътрешен разпад на самия божествен живот. И в два-
та случая неговото съществуване изглежда доказва, че пълнотата на битието 
е невъзможна, че не съществува Бог. Този факт на съществуването на греха и 
злото е още по-недопустим за непосредственото нравствено чувство, отколко-
то за логическата мисъл. В страданията, немощта и  несъвършенството може 
да се намери положителен смисъл, но той не може да бъде открит в отрицани-
ето на световния смисъл, в отпадането от него или в кощунственото издева-
телство над него. А нали именно в това отпадане се заключава същността на 
греха във всички негови видове и форми. Че грехът е абсолютно несъвместим с 
мисълта за Бог, това се признава, както изглежда, и от християнското учение 
за това, че Божият Син е възприел цялото естество на човека „освен греха”. Не 
е ли това едно указание, че грехът е несъвместим с Божественото естество, 
а неговото съществуване в Божия свят не води ли до едно дълбоко и неотстра-
нимо вътрешно противоречие в християнския мироглед?

Как може да бъде разрешено това противоречие, което не може да бъде разбра-
но чрез ума, но което очевидно се открива на човешкото сърце? Отговорът на 
този въпрос се дава на сърцето, когато то пламти с любов към Бога. Ако ние 
вникнем в същността на това религиозно преживяване, ще видим, че в любовта 
всъщност се заключава разрешаването на нашето противоречие – жизнено и 
логическо – Бог е любов, ето това е връзката, която свързва Всеединното и 
Неговото друго; тази жизнена връзка на любовта е истинското преодоляване 
на греха.

В акта на любовта към Бога ние, хората, едновременно чувстваме нашата 
отделеност от Него и нашето единство с Него. Обособеността на тварите 
от Бога, разстоянието, отделящо ги от пълнотата на божествения живот, от 
една страна, се възприема, а от друга – се преодолява, в този акт на любовта. В 
това вътрешно откровение на любовта нашето сърце усеща в едно и също вре-
ме и тежка скръб, тъй като се чувства откъснато от първоизточника на живо-
та, и най-висша радост, защото любовта съдържа победата над разстоянието и 
отчуждението; в нея е истинската увереност, че истинският, достоверен край 
на всичко съществуващо е всеединството, а не разделението.

Висшето проявление на отделеността на творението от Бога, неговата самос-
тоятелност, е неговата свобода. Самият факт на греха, който е най-силният 
източник на нашите религиозни съмнения, представлява удостоверение за тази 
свобода, нейно нагледно проявление и доказателство. Точно това учи христи-
янството. Правени са много и разнообразни опити да се обясни християнската 
теодицея, но всички те се свеждат до едно общо положение: източник на греха 
не е Божеството, а свободата на творението, неговото самоопределение и 
отпадане от Бога.
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Това допускане на свободата като възможност за греха като че ли нарушава 
целостта на цялото християнско вероучение и внася в него вътрешно противо-
речие. Възможно е едно от двете: дали греховната свобода нарушава Божия за-
мисъл за творението. Тогава може ли да се говори за пълнота на Божественото 
всемогъщество? С какво християнството се отличава от онези дуалистични 
религии, които виждат в света резултат от взаимодействието на две начала и 
определят и на едното, и на другото ограничена сфера на могъщество? Или пък 
грехът на творението е част от Божия промисъл за света: но тогава винов-
ник за злото е самият Бог; тогава има противоречие и вътрешно раздвоение в 
самия предвечен замисъл на сътворението. Или грехът възниква въпреки този 
замисъл. Тогава божественото всемогъщество е ограничено отвън от силата 
на другото, зло начало.

Греховната свобода на творението като че ли е несъвместима с мисълта за Бо-
га-любов, но именно в любовта, в нейната пълнота, в нейното висше разкриване 
ще открием оправдание за свободата на творението и вероятно – разрешаване 
на това противоречие, което служи като основен извор на съмнения в нашата 
мисъл и съвест.

Оправданието на свободата се заключава именно в това, че без нея е невъзмож-
но сътрудничеството между Бога и творението. Същество, лишено от свобода, 
т.е. от възможност за самоопределение, не би могло да съдейства свободно на 
Бог, да бъде съучастник в Неговия творчески акт. А между другото – именно 
такъв иска Бог да бъде Неговият съработник. Дарът на свободата, даден на чо-
века, който на пръв поглед изглежда несъвместим с мисълта за Божията любов, 
всъщност сам по себе си представлява необходимото  разкриване и проявление: 
само по отношение на едно свободно същество любовта може да се прояви в 
цялата си пълнота.

Ако човек не може да се бори против Бог, той не може да бъде и Негов съра-
ботник. Съработник може да бъде само същество, което има свободата да даде 
или да не даде своето съгласие, което може да се отдаде на Бог или да Му се 
възпротиви. Ако тази способност на човека за съпротива не съществуваше, 
подчинението му на Бога не би било доброволно. То би било действие на пасивно 
оръдие, а не на другар. Откровението на тази истина е запечатано в библейс-
кия разказ. Избран Божи народ става не народ-роб, а Израил – народ, борещ се 
с Бога. Разбираемо е. Могъща, творческа, пълна може да бъде само тази любов, 
която чрез себе си преодолява безпределната сила на съпротивата. Да обича 
Бог действено, активно, може само онзи, който е способен действено да му се 
съпротивлява. Ако човекът не би могъл да отпадне от Бога, той не би могъл да 
бъде и Божи съюзник: той не би могъл да внесе в единението с Бог нищо свое, 
никаква самостоятелна човешка сила. Тогава Богочовечеството нямаше да съ-
ществува, щеше да съществува само едностранно движение на Божеството 
при пълното безучастие на човешкото естество и човешката воля.

Необходимо условие за възможността за сътрудничество между Бог и човека е 
правото на самоопределение и за двете страни – включително и възможността 
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за избор от страна на човека. Човек не би могъл действително да бъде свобо-
ден участник в доброто, ако той не би бил способен да избира между доброто и 
злото. Възможността за самоопределяне към доброто необходимо предполага и 
своята противоположност – възможността за самоопределяне към злото. Ето 
защо тази последната отрицателна възможност, способността на творението 
да върши зло, не може да бъде доказателство срещу религиозното решение на 
въпроса за смисъла на света. Възможността на творението да твори добро 
и неговата възможност да твори зло са обвързани помежду си от логическа и 
жизнена връзка. Положителното решаване на въпроса за смисъла на света може 
да бъде намерено не в тези учения, които отричат злото, признават го за приз-
рачно и мнимо; това решение се намира единствено в мисълта за пълното пре-
одоляване на злото в негова възможност, в самия негов източник – в свободата 
на самоопределящите се тварни същества. Това не е свобода от изкушение, а 
победа на свободната воля над изкушението.

В това се заключава и едно от най-важните решения на жизнения въпрос в хрис-
тиянството. Евангелското повествование за земния подвиг на Христос започва 
именно с разказа за неговата победа над изкусителя. Това е първото, чрез което 
Христос явил на света своята Богочовешкост: от една страна, неслятостта 
на Божественото и човешкото, тъй като човешката воля може да бъде изку-
шавана, а от друга страна, неразделността на двете естества, изразила се в 
пълното единение на Човешката и Божията воля у Христа. В тази слятост, как-
то и в цялото явяване на Христа на земята, всеединството престава да бъде 
умозрителна идея: то става и за нас, хората, емпиричен опит: тъй като явилата 
ни се Богочовешкост на Христа е началото на всеобщото преобразяване на 
света от един в друг. Неразделното и неслятото единство на двете естества 
и двете воли не се ограничава само в една Богочовешка Личност. В грядущото 
Царство Христово то трябва да стане основа на целия космически ред.

Достатъчно ли е това, за да бъде победено съмнението на религиозното тър-
сене? Както изглежда – не. Защо Христос тържествува не в настоящия, а само 
в грядущия свят? 

Защо е необходимо това самоограничаване? Защо чрез акта на божественото 
всемогъщество изначално светът не е бил създаден в цялата пълнота на него-
вото свръхвремево съвършенство – свят, като равно на Бога Боговъплъщение? 
Защо към тази цел трябва да се върви стъпка по стъпка, когато само от бо-
жественото всемогъщество зависи да я осъществи веднага? Защо е трябвало 
да бъдат създадени тварите, които могат да бъдат изкушени и да отпаднат? 

Отговорът на тези въпроси се състои във всичко това, което вече беше казано 
за отношението на творческия акт към творението. Съвършенството на тво-
рението означава обожение. Ако едно или друго същество изначално е създадено 
като съвършено, това ще означава, че да се съедини или да не се съедини с Бог 
не зависи от неговия свободен избор; лишено от тази свобода същество не би 
било нещо различно от Бог, а би било част от неговото същество, тъй като то 
би било божествено по природа. За него вечността би била поначало свършен 
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факт и следователно тя би му била натрапена като съдба, като независеща от 
неговата воля необходимост. Такова същество не би могло да бъде другар на 
Бога, а само несамостоятелно проявление на неговата божествена същност. 
Времето е необходимо условие за самоопределението на творението – затова е 
и създадено. То е дарено на сътворените същества именно затова, за да могат 
те свободно да изберат между живота и смъртта, да приемат или отхвърлят 
дарената свише благодат.

Самоограничението, смирението на Христа, Неговото явяване в слабостта и 
нищожността на човешкия живот е необходимо затова, за да може съчетава-
нето на човечеството с пълнотата на божествения живот да бъде напълно 
свободно. Разбираемо е защо това самоограничение във времето не нарушава 
пълнотата на вечния божествен живот. Вече видяхме, че всеединното съзнание 
възприема самия процес във времето като вечност. 

Този абсолютен синтез, който за нас частично се осъществява във времето, е 
извечно завършен за всеединното съзнание; затова и никакви промени тук не са 
в състояние да внесат изменения във вечния покой на божествения живот. Това 
спокойствие на вечното божествено съзерцание не само не нарушава реалност-
та на времето и временното, а напротив, придава му безусловна достоверност: 
достоверността на всеки момент от времето и на всеки времеви ред в негова-
та цялост се обуславя именно от това, че всички тези редове в абсолютното 
съзнание извечно са видени като завършени, в тяхната пълнота.

Много често самото учение за божественото предвиждане е източник на рели-
гиозни съмнения. Как то може да бъде съгласувано със свободата на тварите? 
Ако всички мои действия са предвидени и предположени още преди тяхното 
извършване – не означава ли това, че в действителност аз съм лишен от въз-
можността за самоопределение? Ако резултатът от моя „свободен избор” е 
известен извечно, то не е ли тази свобода празно самозалъгване?

Грешката в това разсъждение се заключава в смесването на промисъл и пре-
допределение. Моята свобода би била нарушена, ако божественият промисъл 
предопределя моите действия, т.е. ако той е причина за тях. Всъщност моите 
действия, както и всички събития във времето, се извършват не защото те са 
предузнати от Бог: обратно, Бог ги предузнава, защото те се случват. Всъщ-
ност тук няма предузнаване в точния смисъл на думата, а има едно всеединно 
Божествено видение, което се простира над всичко ставащо във времето. Бо-
жественият промисъл на моите действия не е някаква представа за тях, която 
ги предшества: това е непосредствено съзерцание на моите действия, които не 
престават да бъдат мои и свободни от това, че те са вечно пред очите на все-
единното съзнание. То вижда моите действия, но самият факт на това виждане 
не определя моите действия, с това моята свобода не само не се унищожава, 
но се утвърждава: тъй като всеединното съзнание вижда моите действия като 
свободни, т.е. като зависещи от мен, от моето вътрешно самоопределение, а 
не от някаква странична на мен сила или външна необходимост.
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Видимостта на противоречието между промисъла на абсолютното съзнание 
и нашата свобода във времето възниква единствено вследствие на нашата 
склонност да си представяме всеединното съзнание по образ и подобие на на-
шето човешко съзнание; уподобявайки божествения промисъл с нашето човешко 
предвиждане, ние го мислим като някакъв временен акт, предшестващ нашите 
действия във времето. Такова разбиране на божествения промисъл е съвършено 
погрешно. Този промисъл пребивава извън времето и следователно не предшес-
тва времевите редове на събитията във времето, а е свръхвремеви акт, обе-
мащ ги в себе си. Всички времеви редове в него извечно са разгърнати в своята 
пълнота; следователно то съвършено еднакво ги вижда преди, по време и след 
тяхното случване. Повтарям, самата дума „промисъл”, приложена към това веч-
но съзерцание на всеединното съзнание, не е напълно точна и затова може да 
бъде употребявана само условно, с уговорката, че тя не съответства напълно 
на смисъла, който изразява. Разбирането на тази уговорка означава да бъде пре-
одоляно едно от най-съществените затруднения в разбирането на човешката 
свобода. Всеединното съзнание не е действие във времето и по тази причина 
то не е и причина във времето; но то не е и свърхвремева причина за моите 
постъпки, тъй като началото на моите действия не е в него, а е в мен. Въобще 
то стои извън всякакви причинни редове: затова между него и нашата човешка 
свобода няма и не може да има никакво противоречие. 

Като пояснение, нека си припомним установеното по-горе тъждество между 
всеединното съзнание и истината. Божественото съзнание за моите действия 
е тъждествено с истината за тях, тъй като то ги вижда такива, каквито те 
са: ако те са извършени под въздействие на някаква външна сила, то ги вижда 
като несвободни; и обратно, ако те са резултат от моето самоопределение, 
то ги вижда като свободни, но във всеки случай то по никакъв начин не изменя 
тяхната природа. Да се признае, че всеединното съзнание извечно вижда моите 
свободни действия, означава просто да се приеме, че моята свобода е в абсо-
лютната истина. Очевидно няма и не може да има никакво противоречие между 
истината за моята свобода и самата моя свобода: обратно, ако моята свобода 
съществува в абсолютното съзнание, тя по този начин се доказва, престава да 
бъде моя индивидуална представа или мнение и се превръща в истина.

Логически свободата на творението се съвместява с всеединството, доколко-
то се включва във всеединното съзнание. Жизнено и нравствено то се съчетава 
с него в акта на любовта, доколкото се отказва от своята обособеност, от 
егоистичния живот и се преизпълва с божествения живот.

Превод: Венета Домусчиева
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Архим. Емилиян 
Игумен на манастира Симонопетра, Света гора

ОТНОшЕНИЯТА НИ С бЛИЖНИТЕ

Бихме могли да кажем, че днешната тема, „Отношенията ни с ближните”, е прак-
тическа, но с голямо значение за всекидневния ни живот. Това, което съществу-
ва в света, е една икона, която издига нашите мисли, ум, сърце на небето и ни 
свързва с Бога. Нашата тема не е просто една икона, а цял иконостас, който ни 
показва как са живели светиите и как искат да живеем ние. Избрах тази тема, 
защото днес празнуваме един голям светия, свети Яков, брат Господен, който 
ще ни покаже причините и изворите за един живот, какъвто го желае Бог.

Свети Яков, както знаете, бил син на Йосиф Обручник и следователно брат на 
Христа. Той бил тъй издигнат и толкова праведен и свят, че юдеите изпитвали 
малоценност, чувствали се нещастни, защото нямали друг от техния народ, 
подобен на Яков. Затова и когато ги укорил, че не приели Христа като техен 
Месия, поради отмъстителност и завист го покачили на най-високото място на 
покрива на храма и го блъснали долу, но той не умрял. Притичали тогава озлобени 
и го доубили1.

За нас има значение не само това, че е бил велик във вярата, в добродетелта 
и в мъченическите подвизи, но и че е бил извънредно благороден по характер. 

1	 Вж.	Жития на светиите,	23	октомври.	Σάββα	Αγουρίδη.	Ιάκωβος Αδελφόθεος.	ΘΗΕ,	τ.	6,	στ.	624626.

Старецът архимандрит Емилиян (в мире Александрос 
Вафидис) е роден в Никея, обл. Пирея, през 1934 г. Под-
стриган за монах през 1960 г. в манастира Дусику. През 
следващата година вече е йеромонах, духовник и игумен 
на св. обител „Преображение Господне” (Големия Мете-
ор). Понеже на Метеора поради увеличения брой туристи 
условията за духовен живот стават все по-трудни, през 
1973 г. цялото братство се премества в манастира Си-
монопетра (Света гора), в който по това време са ос-
танали само няколко престарели монаси. Там старецът 
Емилиян е избран за игумен през 1973 г. и остава такъв 
до 2000 г., когато се оттегля поради болест. Днес той 
живее в метоха „Благовещение Богородично” (Ормилия) 
към обителта и се радва на любовта и грижите на сво-
ите духовни чеда. Текстът е превод на беседа, произне-
сена в Ларнака, Кипър, на 23 октомври 1988 г.
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Бихме казали, че е бил образец за общително благородство, т.е. за това как да 
се отнасяме с хората, как да ги ръководим и как да им се подчиняваме. Също 
така как да се обичаме, как да бъдем един образ, една скиния, един дом, едно 
сърце, една любов. Понеже бил толкова деликатен, толкова благороден, толкова 
приятен, нямало нито един в Йерусалимската църква, който да не го обичал и да 
не му се доверявал. Бог желае във всекидневния си живот да бъдем такива, че 
другите да ни обичат и да се чувстват приятно с нас. Да могат да общуват 
с нас, да споделят с нас радостите, скърбите, проблемите си. Да чувстват, 
че сме сърца, които живеем близо едно до друго и можем да си помагаме един 
другиму.

Макар и да имало много проблеми през апостолския век, никой нямал разногласия 
със свети Яков. Напротив, дори и онези, които били разделени – а разделението е 
червей, който се промушва навсякъде, дори и в рая2 – свети Яков събирал. Спом-
нете си, че първата Църква, по човешки погледнато, била застрашена от раз-
падане, а заедно с нея и делото на Изкупителя, на Христа. Но не било възможно 
да бъде унищожена, защото Бог намерил хора и това благословено учреждение, 
създадено от разпятието и възкресението Христови, оцеляло. Както знаете, 
между християните, които произхождали от юдеите, и онези, които произхождали 
от елините, възникнал спор: не можели да живеят съвместно. Влиянията – на 
едните от Закона, на другите – от елинското образование, създавали непрекъс-
нато трудности в общуването помежду им. Кой ги помирил? Свети Яков, който 
накрая успял да свика Апостолския събор под свое председателство. Никой друг 
апостол не би могъл да председателства освен него, защото умеел да уравнове-
сява сърцата на хората, да разпознава духовете, да помага на вярващите, без 
да жертва същността (на учението).

Известно е още, че помирил и ап. Петър с ап. Павел. Отношенията им били 
стигнали до изостряне. Апостол Павел искал да отиде в Йерусалим. Бавел се 
обаче, защото се боял, че тамошните християни няма да го приемат. Считали 
го почти за езичник, понеже не спазвал разпорежданията на Мойсеевия закон. 
Сърцето им било пълно с подозрения към него. От друга страна, Петър – един 
импулсивен характер, както съдим от събитията в живота му, бил се нахвърлил 
върху апостол Павел, който го бил изобличил в Антиохия по този въпрос. Но све-
ти Яков ги помирил3.

Свети Яков бил изключително беден, най-бедният човек по онова време. Не носел 
скъпи дрехи, а само един бял хитон и ходел бос. И това бил външен знак, който 
евреите така и не могли да схванат. Бил и атлет! Здрав атлет, пръв в състеза-
нието по правене на поклони. Коленете му били станали като на камила, целите 
в мазоли. Толкова много се трудел ден и нощ. През деня – за сърцата на хората, 
а през нощта – пред Бога4. И тъй, свети Яков ни е дал основните принципи на 
деликатността, благородството и обществените устои на човешкия живот, 

2	 Срв.	Бит.	3:4.
3	 Деян.	15	гл.;	Гал.	2:1121.	Вж.	и	Σάββα	Αγουρίδη.	Ιερουσαλήμ, η Αποστολική Σύνοδος. ΘΗΕ,	τ.	6,	στ.	827829.
4 Υπόμνημα εις τον άγιον Ιάκωβον Απόστολον και Αδελφόθεον, PG,	t.	115,	col.	201AB.	Νικοδήμου	Αγιορείτου.	Ερ-
μηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς.	Έκδ.	Ορθόδοξος	Κυψέλη,	Θεσσαλονίκη	1986,	σελ.	33.
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които срещаме главно в най-организираното и древно общество – монашеско-
то.

Монашеството е едно истинско общество, едно събрание. Монасите в манасти-
ра не сме индивиди или просто имена, но всички заедно образуваме едно сърце, 
едно тяло, не се делим един от друг. И тъй като манастирите в по-голямата си 
част имат повече монаси и по-малко килии, единият е редом до другия и диша 
от любовта на сърцето му. Това, което съществува в манастира, е образец на 
небесното. Църквата взема тези образци и ги поднася на вярващите така, как-
то са правели и светите отци.

Светът мисли, че ако някой отиде в манастир, бяга от обществото и подивява. 
Казват това, понеже не знаят, че монасите са най-социалните хора. Да знаете, 
че никой не може да стане монах, ако не е социален, т.е. ако не може да общува с 
хората и да посреща трудностите в обществото. Ако му е трудно да се ожени, 
да създаде семейство, също така не може да стане монах. Трябва да се чувства 
сигурен в живота си. Манастирите не са убежище. Следователно монахът е 
способен да постигне всички тези неща, обича ги, не се отрича от тях, не ги 
осъжда, не ги презира, но предпочита за себе си нещо по-висше.

Манастирът е едно много топло братство. Всички са членове на едно тяло, на 
тялото Христово. Там човек изпитва онова, за което говори ап. Павел към ко-
ринтяните, които били разделени – „кога страда един член”, например лявата ми 
ръка, „страдат с него всички членове”: т.е. окото ми ще се наведе да погледне 
какво  има на ръката и дясната ми ръка ще гледа да  помогне. Всички членове 
си помагат един на друг. Ако се радва, ако се прославя един член, заедно с него 
се радват всички членове5; цялото ни тяло се радва.

Нека сега разгледаме отблизо обществените условия в един манастир, започ-
вайки от собствеността, за която често стават големи разисквания. Колко 
закони се гласуват и колко дела се водят заради собствеността! В манастира 
частна собственост не съществува. На монаха не се разрешава дори за парчен-
це от молив да каже: „Това е мое”. „Мое” и „твое” не съществуват в монашеския 
живот. Хората обичат манастирите и от тази тяхна обич правят грешката 
да дават подаръци на монасите, но никой от тях не задържа нищо за себе си. 
Дават всичко на игумена или казват на посетителя да го даде сам. Няма нищо 
мое или твое. Това е недопустимо, отхвърлено. Така причината на разложение-
то – защото оттам започват големите спорове6 – отсъства от манастира. Да 
преминем сега към другия въпрос, който се отнася до работата.

Как стои въпросът с работата в манастира? В света човек завършва гимназия 
и за да влезе в университет или да постъпи на работа, се състезава със сто-
тици кандидати. Изморява се, разболява се, взема лекарства, отпочива си, пак се 
изморява, безпокои се. Колко много има да претърпи, докато стане учен, докато 
придобие собствена професия! Ако, разбира се, успее да постигне това, което 

5	 1	Кор.	12:2627.
6	 Вж.	Св.	Йоан	Златоуст,	Беседа върху книгата Битие, 33,	3,	PG,	t.	53,	col.	309.
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желае! Ако го удовлетворява тази професия!

В манастира това безпокойство не съществува, защото не съществува поже-
ланието. Никой не казва: аз искам това служение (послушание). Монахът обаче 
може да каже своето мнение, помисъла си, защото манастирът не е затвор. 
Свободен свят е и всеки извършва това, за което копнее, това, което желае 
собственото му сърце, следователно може да изкаже помисъла си като свободен 
човек. Но никой не е свободен, ако не може да подчини мнението си на своята 
воля. По този начин не съществува онова пожелание, което създава нещастията 
в нашия живот.

Критерият не е умението. В света умният влиза в университет, а който не е 
умен, остава навън и се бори да преживее. В манастира дали човек е умен, мъ-
дър, немъдър, образован, подготвен, добър, лош, слаб, болен – какъвто и да е, не 
се взема предвид. Това, което най-вече се взема предвид, е духовната полза на 
монаха. Манастирът се опитва да види коя е ползата за душата, която е дошла 
при Христа, за да спечели вечността и рая. Това служение му помага, другото го 
изморява; ще го сложим, без да знае, на служението, което му помага.

Също така се гледа ползата за братството. Видяхте, че употребих думата 
„служение”, а не „професия”, защото в манастира с работата си служа на бра-
та си, ставам негов служител, придобивам занятието на Иисуса Христа, Който 
„не дойде, за да Му служат, но да послужи”7. Монахът бива завладян от това 
желание за служение на другите. Следователно вторият критерий е служението, 
ползата за братството.

По-нататък – мирът сред членовете. Да предположим, че имаме един преподава-
тел, който не се намира в добри отношения с директора на гимназията. Какви 
караници, какви обиди, какви грехове, какви измами, какви съдебни процеси могат 
да станат! В манастира, когато видим, че двама души не се разбират помеж-
ду си като немощни, каквито може да са, ако не успеем да ги направим много 
силни – и е естествено да не са всички силни – тогава, когато дойде времето 
да раздаваме пак служенията, всеки ще получи различно служение. Всичко се 
разрешава мирно.

Виждате, че отговорността не е на монаха. Той е спокоен, свободен от всяка 
грижа и безпокойство. Изпълнява послушание, с което служи на тялото на брат-
ството и устройва душата си. Сърцето му е радостно и освободено, за да може 
да се моли.

Споменахме за собствеността и работата, нека разгледаме сега справедли-
востта. Хората днес казват, че не ни трябва любов, трябва ни справедливост. 
Ние пък казваме, че справедливост ще намерим горе на небето, тук се нуждаем 
от любов. Понеже знаем, че справедливостта зависи от истинската любов; 
справедливостта ни води до любовта и предава на нея скиптъра.

7	 Мат.	20:28.
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Любовта е един дар на Христа към Тялото Му8 и в конкретния случай – към брат-
ството. Монасите живеят, защото обичат. Любовта е подражание на Христа, 
„защото Той по-напред ни възлюби”9. Следователно, когато обичам, значи, че съм 
получил дар, получил съм благодат от Бога и подражавам на Христа.

Любовта цели това – единият да може да дава радост на другия: да се лишавам 
аз доброволно, за да има повече другият; да жертвам себе си, за да се чувства 
другият удобно, да изпитва сигурност в живота си. Любовта е една верига, 
която ни свързва с Църквата и едновременно – с Христа. Как постигаме това? 
„Като се търпите един други с любов”10, както казва ап. Павел; като приемаме 
другия такъв, какъвто е. Мърмори? Остави го да мърмори. Ако искаш да го на-
караш да не мърмори, той ще мърмори още повече и ти ще се притесняваш и 
ще викаш. Някой става от сън, вдига шум и те събужда. Нещо подобно сигурно 
правиш и ти, ала не го съзнаваш. Остави го, защото, ако се опиташ да го по-
правиш, ще поиска и той да поправи твоите грешки. Само старецът (игуменът) 
поправя хората в манастира, никога монахът, освен ако не е под влияние на зъл 
дух и тогава прави забележки, съветва, казва на другите: направи това, направи 
онова. Истинският монах никога не се държи тъй. В манастира един е бащата 
и всички други са братя. Виждате ли с каква грижовност е устроила Църквата 
тези неща? Затова липсват гневът, виковете, които разногласията пораждат, 
липсва злобата, отмъстителността и всички стават благи. Какво значи благ? 
Този, чието отсъствие не остава незабелязано, защото е полезен и милосърден. 
Как да станат всички благи? „Като си прощаваме един другиму”11. Например 
виждам, че някой ми е сърдит. Не му говоря лошо. Отнасям се към него много 
деликатно и с любов, подражавайки на Господа.

Също така изразяваме любовта си, като се почитаме един другиго. Никога не 
седим в присъствието на по-голям, освен ако не ни каже или имаме неговото 
позволение. Ако някой има несполука, допусне грешка, има болка, ще му покажем 
голяма любов, така че да се успокои, да се освободи от проблемите си, грижейки 
се „всеки не само за себе си, но и за другите”12, както казва ап. Павел на фи-
липяните. Всеки от нас нека върши това, което желае другият. Мъжът – това, 
което желае жената. Жената – това, което желае мъжът.

Виждате ли, братя, колко деликатност има в Църквата и най-вече у светиите? 
Светиите са внимателни, понеже са вкусили от сладостта и мира на Светия 
Дух и ако не внимават за тези неща, ще изгубят мира. Светиите се стараят 
винаги да не наскърбят някой човек, дори и животните. Гледат на другия, сякаш 
е Христос13. И той действително е Христос, защото е образ Божий. Следова-
телно обичат човека, понеже е образ на Бога. Така Христос и човекът стават 
едно в техните сърца и в техните утроби.

8	 Вж.	Еф.	5:25.
9	 1	Йоан.	4:19.
10	 Еф.	4:2.
11	 Еф.	4:32.
12	 Филип.	2:4.
13 Αποφθέγματα Γερόντων, αββά Απολλώ 3,	PG,	t.	65,	col.	136B. 
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Когато човек ни дава Божията любов, благородство и деликатност, това е об-
щение с Бога. Искаш да се причастиш с Тялото и Кръвта Христови? Причасти 
се. Съществуват обаче и други начини за причастяване. Ето какво гласи едно 
от монашеските правила на св. Антоний Велики: „Никога недей да затрудняваш 
другия, никога не се опитвай да настояваш на думата си”14. Казал си нещо и 
другият ти отвръща: не, не е така, както казваш. Не се опитвай да докажеш, 
че имаш право, но намери един благороден начин да разбере, че той е победител. 
Защото, ако не почувства, че е победител, ще се създаде у него горчивина, про-
тиводействие, горест, отмъстителност, малодушие и т.н. Ще отстъпиш, без 
да го демонстрираш, без той да разбере, тъй че да си мисли, че те е убедил. 
Ти, разбира се, ще си останеш твърд в истината. Ако не се държим така, ще ни 
управлява злото, както продължава правилото на св. Антоний Велики.

Св. отци подчертават, че за да бъдем такива хора, не бива никога да казваме 
„не” на другия, а само на своя егоизъм. Някой се държи добре с тебе? Ти се 
отнасяй още по-добре с него. Другият се държи лошо с тебе? Ти пък се дръж 
добре с него, защото това изисква отрицанието на егото ти. Нека другият да 
почувства, че седя и го слушам с уважение.

Така, братя мои, любовта става, според св. Йоан Лествичник, една „неразривна 
връзка”. Каквото и да правиш, не може да се разкъса, свързва всички нас, които 
сме различни хора, но затова сме полезни. Никой от нас не е еднакъв с другия. 
Тази любов поправя всичко. И продължава св. Йоан Лествичник, който бил пустин-
ник: „Не наранявай съвестта на брат си в нещо”15 – никога не наранявай човек, 
нито за добро, нито за зло. Значи всичко – и духовният живот, и християнските 
подвизи, и добродетелта, и молитвата – имат своето начало в благородството 
и общителността на човека.

Нека споменем няколко примера от манастира, за да видите как е уреден всеки-
дневният живот на монасите там. Някой иска да отиде в килията на друг брат? 
Ще размисли: да не би да е време за молитва? Ако е време за молитва, няма да 
отиде, ще го уважи. Ако разбере, че по това време чете или върши нещо друго, 
ще почука на вратата и ще каже: „Молитвами святых отец наших”. Поставям 
името на светиите на първо място и тогава влизам, за да бъдат светиите 
тези, които ще ни обединяват. Видяхте ли колко хубав обичай е този? 

Св. Василий Велики в едно свое правило за монасите също споменава, че не се 
позволява никому да празнослови за сметка на друг. Срещаме се например с ня-
кого, поздравяваме се и питаме: „Какво правиш? Какво прави Коста?”. И другият 
отговаря: „Ах, бедният, какво му се случи! Тъй и тъй...”. Това, което казваш за 
„бедния”, добродетел ли е? Похвала ли е? Чест ли е за него? Защо споменаваш 
името му, още повече като не е пред тебе? Ако беше, щеше да те е страх да 
говориш; сега, когато го няма, защо не уважаваш и не се боиш от неговия ангел, 
който присъства, от Христа, Който е посред нас? И продължава същото пра-

14	 Вж.	св.	Антоний	Велики,	правило	62,	Δημ.	Α.	Πετρακάκου.	Οι μοναχικοί θεσμοί εν τη Αποστολική Ορθοδόξω 
Εκκλησία. Εν	Λειψία	1907,	σελ.	41.
15	 Йоан	Синаит.	Лествица. Слово	4	„За	блаженото	и	приснопаметно	послушание”,	PG,	t.	88,	col.	685A.
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вило, че никому не се позволява да се присмее на друг. Да допуснем, че някой е 
извършил нещо неприлично. Аз го виждам и правя знак да го видят и другите, за 
да се засмеят. Ако направиш нещо такова, имаш „отлъчване за една седмица”, 
казва св. Василий16. Защо? Защото си се присмял на другия. На Христа можем ли 
да се присмиваме? А на Христовия образ как можем да се присмиваме?

Св. Василий казва още, че никой не бива да поправя другия или да спори. Ти ми 
казваш нещо, аз ти отговарям. Ти ми възразяваш, аз ти привеждам аргументи. Ти 
настояваш и аз ти казвам: ела пак утре да прочета и пак ще си поговорим. Така 
нито сме човеци, нито християни. Трябва много да внимаваме. Вижте и нещо 
подобно на това. Отиваш например в една роднинска къща при една твоя бра-
товчедка и започваш да говориш, да говориш... Доспива  се на горката, гледа 
кога ще си заминеш, а ти започваш пак думата си, тя се прекръства (може би 
ще си тръгнеш), но ти настояваш. Ставаш досаден. Никога да не си „досаден”, 
казва св. Василий Велики, който бил толкова голям аскет. При все че бил станал 
гърбав от аскеза, бил толкова общителен (социален) човек! И продължава: „В 
разговорите си бъдете ведри” – когато разговаряте, лицето ви да излъчва бла-
годушие, усмивка. „Приятен в беседите” – когато говориш, нека тече сладост, 
нека капе мед от устата ти. И никога да не говориш жестоко и тежко: „Никога 
грубо, дори когато си длъжен да наказваш”17 – дори когато е нужно да направиш 
на другия забележка, да го поправиш, понеже си учител, преподавател, духовник, 
баща, майка, поправи го с голямо внимание, защото, ако бъде наранен, сърцето 
му ще се затвори и ще стане по-лошо.

Едно друго правило за монасите от св. Теодор Студит гласи: „Ако обвиняваш 
даден човек, ако злословиш – четири месеца сухоядене”18. Какво означава „сухо-
ядене”? Малко хлебец и малко водица. Виждате ли колко почита човека? И друго 
правило казва: „Злословникът четиридесет дни да не се причасти”19. И като си 
помислите, че монасите са се причастявали всеки ден. Когато ние се причастя-
ваме четири пъти годишно, това прави десет години непричастяване. И нещо 
по-лошо: отмъщението. Направил си ми някакво зло и аз го помня. След една-две 
години идваш да ми поискаш нещо и аз ти казвам: помниш ли, че ти не ми даде 
онова, за което те помолих? За отмъщението св. Неофит Затворник казва на 
монасите си: „Ако отмъстиш, тогава си отлъчен за цял живот”20. Отлъчване 
значи да извадят монаха от братството и да яде отделно – да няма общение с 
другите. Това е много тежко! 

Св. Василий Велики прави и една друга забележка, особено за жените. Много 
неща говори за тях, но не ви ги казвам, за да не ви огорча. Обръщайки се към 
монахините, той казва: „Тази, която с очите си е направила лош знак, за да ос-

16	 Епитимия	5,	PG,	t.	31,	col.	1305D
17	 Послание	2,	5,	PG,	t.	32,	col.	229C232A.
18	 Вж.	Περί εξαγορεύσεως και των ταύτης διαλύσεως κανόνες 3.	PG,	t.	99,	col.	1724A.	
19	 Вж.	Τα καθημερινά επιτίμια των μοναχών 44.	PG,	t.	99,	col.	1753В.	
20	 Вж.	Συγγράματα, Τυπική Διαθήκη, από των επιτόμων του Μεγάλου Βασιλείου κανόνων εκλογή 9. τ.	2,	(έκδ.)	Ι.	Ε.	
Στεφανής,	έκδ.	Ι.	Μ.	Αγίου	Νεοφύτου,	Πάφος	1998,	σελ.	65,	στιχ.	1516.
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кърби ближната си, да бъде отлъчена за една седмица”21 – която прави гримаси 
с очи, за да наскърби друга, има отлъчване за една седмица. Виждате ли благо-
родството на великите отци на Църквата?

Разбира се, тези неща важат за монасите, но са образец и за семейството, 
което създават съпрузите. Нека видим обаче по-специално живота ни в света.

Веднъж през нощта, когато пътувах с влак и той се развали и ни свали на друго 
място, срещнах един възрастен свещеник с достолепна брада. Доближи се до 
мен – бях още млад, тъкмо бях ръкоположен, даже брада почти нямах – и с голяма 
почит ме попита: свещеник ли сте; архимандрит ли сте? Архимандрит, отго-
варям му и той, за когото по-късно научих, че е бил свят човек, се наведе и ми 
целуна ръка. Тогава го попитах: А вие какъв сте? Игумен съм на четиринадесет 
деца, седем живи и седем осигурени на небето. Седемте ги осигурих и сега се 
боря да осигуря и другите седем.

Всички живеем един и същи живот, в прегръдката на Иисуса Христа. Същест-
вува обаче разлика между манастира и брака. В манастира всичко е направено 
лесно, докато в брака е трудно. Нужно е да тренираме доста добре мишците и 
сърцата си, за да оцелеем в трудностите на живота. В манастира човек живее 
и върви по друг начин. Да ви дам един пример.

Имаме на Света гора един игумен. Благодатен човек – да му целуваш и двете 
ръце. Прост е, не е много образован. Как е дошъл на Света гора? Когато бил 
шестнадесетгодишен, видял Св. Богородица, която го посетила и му казала: „Ще 
ти покажа нещо, което не знаеш”. И във видение му показала цялата Света 
гора. После му посочила един конкретен манастир и му рекла: „Искам да отидеш 
в този манастир”. „Как се казва, Богородичке, този манастир?” Казала му името 
на манастира, не ви го споменавам обаче, защото, ако ви го кажа, ще разберете 
за кого става дума. Заминало от вкъщи момчето – Теоклит, Мариоклит, Панай-
отоклит22∗, как да го нарече човек, след като го е повикала Св. Богородица! – и 
отишло в манастира. Виждате, различен е начинът, по който монасите отиват 
в манастирите, различни са вълненията, различен е стартът, различни са пре-
живяванията. Баща му разбрал за това и побързал да го настигне. Момчето 
влязло в един кораб, за да отпътува. Бащата се досетил и се качил и той. Мом-
чето виждало баща си, но баща му не го виждал. Бог му закривал очите. В един 
и същи кораб били, единият минавал покрай другия, отивали да ядат, бащата не 
виждал момчето. Оплаквал се на всички, викал: „Едно дете имам и то избяга, за 
да отиде в манастир”. Обаче не го видял, защото Св. Богородица го пазела. След 
това стигнали до едно малко пристанище на Света гора. Момчето се почудило, 
защото всичко му било познато. Всичко му била показала Св. Богородица. На-
края стигнало в манастира, който Тя му дала. Следователно манастирът е един 
тайнствен брак с Христа.

21 Επιτίμια εις τας Κανονικάς 16, PG,	t.	31,	col.	1316C.
22	 Теоклит	(гр.)	–	призован	от	Бога,	Мариоклит	(гр.)	–	призован	от	Мария,	Панайотоклит	(гр.)	–	призован	от	Св.	
Богородица	–	б.пр.
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Бракът какво е? Казахме, че и бракът също е манастирче. Това е тайнство, 
защото в брака ставаме „една плът”23. Какво означава това? Че както на мене 
Бог дава дарба да стана монах в конкретния манастир и да успея в това, така 
дава дарба и на семейния човек. Двамата стават един човек пред лицето на 
Бога. Възприема ги Самият Христос и ги вгражда в Своята плът.

Апостол Петър, говорейки за тайнството на брака и обръщайки се към жените, 
казва, че украсата на жената се състои „в нетленната красота на кроткия и 
тих дух, което е драгоценно пред Бога”24. Жената трябва да показва на мъжа си 
кротост и спокойствие. Да не се кара с мъжа си, да не се нахвърля върху него, 
да не нервничи, да не се смущава: да бъде кротък човек. Защо на жените казва 
това, докато на мъжа не казва: бъди кротък, бъди тих? Защото мъжете са раз-
лични, имат друго сърце, друга психика. Те могат лесно да избухнат, имат егои-
зъм. Ако жена му каже нещо, той го задържа в себе си и започва да я подозира. 
Съветва, прочее, жената: бъди тиха, бъди кротка, върши каквото казва мъжът 
ти. И ако те удари, усмихни му се, целуни го и ще го направиш като агънце. Ако 
покажеш постоянство, тогава имаш една драгоценна придобивка, имаш едно 
важно преимущество пред Бога и пред хората, защото съпружеството ви ще 
бъде ежедневна любов.

По-нататък казва на мъжете: „Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с же-
ните си”. Тоест ти, който си придобил жена и живееш заедно с нея, живей бла-
горазумно. Знай какво иска сърцето на жената, помни нейната история, която 
ти е разказала от първия ден на запознанството ви, не забравяй нищо от онова, 
което ти е казала. Също, познавай нейната психика, защото мъжът и жената 
не са едно и също нещо. Едно желая аз, друго желае тя. В една посока тичам аз, 
в друга – тя. Бог ни е създал различни. Създал е мъжко и женско, за да се свърз-
ват, да се съединяват различията и да се получи съвършенство. Също – показ-
вай, че обичаш жена си, че мислиш за нея, че обръщаш внимание на всяка нейна 
нужда. Как обаче? Не с гордост, а „като отдаваме чест на женския пол като на 
по-слаб съсъд”25. На жената казва да има кротост към мъжа. На мъжа казва да 
почита жена си. Когато не почиташ жена си, тя може да се счупи като чашка, 
без даже да забележиш. Ти ще искаш нещо, ще настояваш, ще викаш, ще псуваш, 
ще се сърдиш – „защо не си ми направила това, защо не си ми го дала”, но не си 
разбрал, че сърцето на жена ти се е счупило. И ако се счупи или само се спука, 
трудно се възстановява. Колко хубаво го казва апостолът! Откъде са знаели тия 
неща благословените светии? Та те извират и струят от светостта.

И тъй, жената иска почит, защото е нежна и чувствителна. Трябва ти, мъжо, 
да правиш това, защото сте „сънаследници на благодатния живот”, защото и 
двамата заедно сте получили една дарба. Наградата, която ви е дал Бог, не е 
само за тебе или само за нея, за двамата е. Вие сте сънаследници, ще наследи-
те заедно вечния живот. И всичко това казва, „за да нямате спънки в молитви-

23	 Еф.	5:31.
24	 1	Петр.	3:4.
25	 1	Петр.	3:7.
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те си”26. Тоест, ако ти, жено, не си кротък човек и ако ти, мъжо, не уважаваш 
жена си, не я почиташ, не ще можете никога да извършвате молитва. Понеже 
едната плът – „ще бъдат една плът” – се раздвоява. Става една изпонаранена 
плът. И в резултат имаме непрекъснато сблъсъци, проблеми, оплаквания. Аз се 
оплаквам от тебе, ти – от мене. Аз ще отида при своя приятел да се оплача от 
жена си, а ти ще отидеш при своята приятелка да се оплачеш от мъжа си. Така, 
понеже няма да имаме спокойствие, радост и мир, няма да можем да се помолим 
и животът ни ще е изпълнен с мизерия. Ако искаме да стигнем при Бога, казва 
(апостолът), трябва да мислим социално. Виждате ли, че манастирът е и вътре 
в света?

Монашеският живот е образец на човешкото общество. Нито демокрацията 
може да достигне такова съвършенство, нито монархията, нито социализмът. 
Никоя система не притежава съвършенството на монашеското житие. Защото 
е действително ангелско общество, бих казал светоотеческо, т.е. така, както 
са живеели св. отци на Църквата. Но и нашето брачно общество, връзките ни 
в света са тайнствени.

Ако не живеем в мир, а в кавги, „не сте ли плътски?”27, пита апостол Павел. Ко-
гато се карате, когато се наранявате, не сте ли плътски човеци? Колко тежка 
е тази дума на ап. Павел!

И тъй, за да стане някой монах, трябва да е общителен, благ, да търпи онова, 
което правят другите, да почита другите, да бъде предразположен към другия, 
т.е. да не отхвърля мнението на останалите, даже и самият той да има пра-
вилното мнение. Обаче много повече трябва да сме общителни и благи в света, 
където хората са забързани, уморени, дразнят се помежду си.

Ако живеем съгласно това, което казват светиите, тогава – искаме или не 
искаме – сърцето ни ще се изпълни с небесна молитва. Ще можем да говорим 
за дома си: „Христос посреде нас”, Христос е сред нас, както казват свещени-
ците. Няма да кажем това, когато извършваме големи молитви, големи пости, 
ходим на църква, на поклонничество, на неделно училище. Всички тези неща са 
добри, но тяхната основа е това, което ни говорят тук светиите. 

В заключение ще ви прочета два реда от едно слово на св. Василий Велики: 
„Нека словото за утеха предшества останалите ти думи, потвърждавайки лю-
бовта ти към ближния”28. Ти, който си в манастир, когато заговаряш брата си; 
ти, който си съпруг, когато заговаряш съпруга или съпругата си; ти, който си 
баща, майка, когато заговаряш детето си, „нека словото за утеха предшества”. 
Каквото ще му казваш, каквото мислиш да му кажеш, кажи го, след като първо 
му кажеш две думи, които да му донесат радост, утеха, облекчение. Направи го 
да каже: успокоих се, зарадвах се! Правете така, че другите да ви хвалят, да ви 
обичат, да подскачат от радост, когато ви срещнат. Защото всички хора в жи-

26	 1	Петр.	3:7.
27	 1	Кор.	3:4.
28 Λόγος ασκητικός 8,	PG,	t.	31,	col.	644B.
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вота си, в дома си, в тялото си и в душата си имат болка, болести, трудности, 
мъки и всеки крие болката си в тайната си кесия, вътре в сърцето си, в дома 
си, за да не знаят за нея другите. Така аз не зная каква болка имаш ти и ти 
не знаеш каква болка имам аз. Може да се смея, да викам, да играя, но дълбоко 
в душата ме боли и се смея и викам, за да прикрия скръбта си. Затова дай на 
другия първо една усмивка.

И продължава св. Василий: „Направи ... лицето си ведро, за да доставиш наслада 
на разговарящия с тебе”. След като направиш така, че другият да се усмихне, 
лицето ти нека не престава да е усмихнато: това значи „ведро лице”. Сияйно 
слънце да бъде лицето ти, тъй че и по време на разговора, който ще имаш, дру-
гият да продължава да изпитва същата наслада. „На всеки успех на ближния ти 
се радвай”. Каквито успехи и дарби да има ближният ти, радвай се заедно с него. 
„Защото твои са неговите успехи, както и твоите – негови”. Единият нека бъде 
съучастник на другия.

По този начин става срещата на монасите и на семейните, на светиите и на 
грешниците на тази обществена арена, така че да ни дава правото и възмож-
ността да извършваме молитва. И когато сме на молитва, казвайки: „Господи 
Иисусе Христе, помилуй ме”, слагаме всички човеци вътре. Първо мъжа ми, брат 
ми, детето ми и целия свят. Виждайки това обикване, този рай в сърцето, което 
е побрало всичко, тогава не е възможно Бог да не побере в рая и мене, и вас.

Превод: Алексей Стамболов
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Иглика М. Василева

СИРСКОТО ХРИСТИЯНСТВО – 

ЕДНА ЖИВА ТРАДИЦИЯ

Сирското1 християнство е една сравнително малко изследвана територия от 
периода на ранното християнство и това не е случайно. Фактът, че сирската 
християнска традиция е terra incognita за съвременния читател, може да бъде 
обяснен с отсъствието на задълбочени научни изследвания в тази област до 
момента, в който през 50-те години на миналия век учени се натъкват на 
редки находки – свитъците от Мъртво море, известни още като Кумрански-
те ръкописи, и ръкописите от Наг Хамади в Северен Египет. Тези документи, 
свидетелстващи за съжителството между юдейската традиция и аспекти на 
ранното християнство, осветляват, макар и фрагментарно, забулената в не-
известност епоха на първите християнски общности и дават тласък на нови 
изследвания върху процесите на обособяване на най-ранните форми на христи-
янството. Сирската традиция е една от най-древните християнски традиции, 
редом с арменската, грузинската и коптската, и представлява интерес и от 
гледна точка на това, че литургичният език е семитски. Поради това сирското 
християнство бива наричано още семитско християнство, като по този начин 
се изтъкват характерните за произхода и обособяването му географска област, 
културна традиция и езикови особености.

Въпреки повратите, белязали съдбата на тази древна традиция, тя е жива 
и до днес и не е случаен фактът, че именно в контекста на съвременната 
глобализация сирското християнство преживява своеобразен подем. Пръснати 
из цял свят, наследниците на тази ранна форма на източното християнство, 
преоткриват своето минало благодарение на най-новите изследвания върху 

1	 В	настоящия	текст	разграничаваме	термина	сирийски	(отнасящ	се	до	съвременната	държава	Сирия,	както	
и	до	древната	римска	и	впоследствие	византийска	провинция	Сирия)	от	термина	сирски	(описващ	ранната	
форма	на	християнството,	зародила	се	в	пределите	на	Месопотамия	през	ІІ	в.	сл.Хр.,	на	територията	на	тога-
вашните	римски	провинции	Сирия	и	Палестина).

Иглика М. Василева е докторант в Radboud Universiteit Nijmegen, 
Холандия, където специализира в областта на сирското хрис-
тиянство и творчеството на Ефрем Сирин и подготвя за пуб-
ликуване дисертация на тема Ефрем Сирин и Псевдо-Ефрем: из-
следване върху славянския Паренесис. Тя е магистър по история 
и бакалавър по международни отношения и работи като прево-
дач от английски и холандски език.
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сирския език, литература и история. Независимо дали сте в Лондон, Париж, 
Амстердам, Берлин, Детройт или Сидни, със сигурност ще можете да намери-
те поне една църква, в която отслужват неделната Света литургия на сирски 
език. В течение на векове християните, принадлежащи към сирската традиция, 

живеят в границите на могъщи империи, земите им попадат в ръцете на раз-
лични завоеватели – римляни, гърци, перси, араби. И до днес сирските христия-
ни в Близкия изток са религиозно малцинство на териториите на Сирия, Ливан 
и Турция, като една голяма част от тях живеят в планинската местност 
Тур Абдин в Югоизточна Турция. През изминалите десетилетия се наблюдава 
заселване на християни от Близкия изток в редица европейски страни като 
Швеция, Германия и Холандия, както и в Северна Америка и Австралия.    

Класическият сирски език в никакъв случай не може да се счита за мъртъв 
език. Той се ползва и до днес като литургичен език, макар в някои страни от 
Близкия изток да е изместен от арабския. В страни като Ливан, например, 
арабският е езикът, който ползва и християнското население. И трите езика – 
сирски, арабски и староеврейски – принадлежат към семитската езикова група. 
Сирският език е диалект на арамейския – езикът, който поне от VI в. пр.Хр. e 
lingua franca в Близкия изток, а през VII в. сл.Хр. бива изместен от арабския. 
Вследствие на походите на Александър Велики през IV в. и гръцкият се на-

Входът Господен в Йерусалим, сирски ръкопис от XV в.
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лага като едно от средствата за комуникация, редом с арамейския, най-вече 
в главните културни и търговски центрове на Близкия изток, като Антиохия 
например. От IV в. сл.Хр. сирският диалект, говорен в Едеса, се утвърждава 
като основен литературен и литургичен език на християнското население на 
територията на Близкия изток, в Керала, Индия и в Източен Китай. Въпреки 
че не разполагаме с други документи, свидетелстващи за проникването на 
християнството в Едеса, освен легендата, известна като Учението на Адай, и 
споменатото в хрониките на Едеса, този град е смятан и до днес за люлката 
на християнството в Близкия изток. 

Легендата за Адай разказва за това как по молба на боледуващия едески цар 
Абгар (най-вероятно Абгар V, 9 – 46 г. сл.Хр.) апостол Тома изпраща следовника 
си Адай, който успява да изцери царя, и той и населението на Едеса прег-
ръщат християнското учение. Съвременни изследвания поставят под въпрос 
становището, че първите юдео-християнски2 общности възникват в Едеса и 
че Едеса е именно селището, на чиято почва християнството прониква първо. 
Не е изключено и в други градове, като Адиабин и Нисибис например, да са 
протекли подобни културни и религиозни процеси. И все пак хипотезата за 
възникването на юдео-християнството в древна Едеса не е изцяло отхвърлена, 
особено в светлината на документи като Стария завет на сирски, известен 
като Пешита (от сирски peshitta „ясен, достъпен”), на т.нар. Диатесарон на 
Тациан, Евангелията на Тома и Филип, Деянията на Юда Тома, Песните на Со-
ломон, както и на редица гностични текстове. Тези документи носят белезите 
на ранното юдео-християнство и на персийски учения, но тъй като повечето 
от тях са все още предмет на научни изследвания, точната им датировка 
остава затруднена. 

Старозаветните книги са преведени на сирски през II в. директно от иврит, 
а не от Септуагинтата, което предполага, че преводачите са или евреи, или 
евреи, приели християнството. Новият завет на сирски е познат в няколко ва-
рианта, като най-древният е този, съставен от Тациан (120 – 180), известен 
още като хармонизирано четириевангелие, което също датира от II в. и чийто 
оригинал не е достигнал до наши дни. В самото начало от основаването на 
сирската църква текстът, съставен от Тациан, се ползва с популярност, но в 
началото на V в. е изместен от други версии на Новия завет и вследствие 
на това текстът не е запазен изцяло на сирски. Макар и малко да се знае за 
оригинала на този документ, безспорен е фактът, че той повлиява ранното 
сирско християнство и аспекти на средновековната литература – Диатеса-
рон е адаптиран на средновековен арабски, фарси, на средновековен немски, 
италиански и английски. Не само библейските текстове на сирски, но и цяло-
то литературно наследство на сирската християнска общност са уникални 
паметници на една ранна християнска мисловност и представляват мост към 

2	 Според	Робърт	Мъри	юдеохристиянството	е	междинна	форма	на	християнството,	при	която	елементи	от	
юдейството	проникват	в	ученията	на	ранните	християни.	Той	базира	тази	хипотеза	върху	факта,	че	на	тери-
ториите,	където	живеят	първите	християни	в	Близкия	изток,	юдейството	и	юдейските	общности	и	 традиции	
доминират	и	контактите	с	ранното	християнство	са	неизбежни.	R.	Murray,	Symbols of Church and Kingdom. A 
Study in Early Syriac Tradition	(revised	edition,	Piscataway,	NJ:	2004),	6.		
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сирската символика. Наред с анонимния текст Liber Graduum, даващ духовно 
наставление на избралите пътя на ранносирския аскетизъм, и творбите на 
двама ранни християнски апологети са ключови в развитието на сирската 
литература.     

Тези автори от края на трети и началото на четвърти 
век са роденият в пределите на Персия Афрахат (270 – 
345), известен и с персийското си име Фархад, наричан и 
Персийския мъдрец, и Ефрем Сирин (306 – 373) – „лирата 
на Светия Дух“, както го определя един от учениците 
и последователите му, Якоб Серуг. Афрахат е автор на 
сбирка от християнски поучения, отправени към сирски-
те аскети, докато Ефрем композира както проза, така и 
поезия. Религиозната поезия е безспорно forte на ранните 
сирски автори и по-специално на Ефрем, чиито поетични 

творби са извор на библейска символика, пречупена през типичната за него 
символна теология, и представляват един неподправен синтез на поезия и те-
ология. Поезията на сирски е подразделена на творби с куплети, мемре и химни 
без куплети, мадраше. Ефрем е автор на множество мемре и мадраше, измежду 
които са циклите Химни за Рая, Химни за постите и Химни за вярата, като 
седем от химните за вярата са известни като Химни за перлата. Перлата е 
метафора, която в химните на Ефрем е развита като символ на спасението 
и в този смисъл е заимствана от новозаветните символи, но перлата е в 
същото време и ключов символ в сирския гностически Химн за перлата от 
Деянията на Тома, както и в древноиндийска ода, посветена на аскетичния 
живот, и в персийската митология. Творчеството и на двамата сирски автори 
е почти изцяло неповлияно от  раннохристиянската литература на гръцки език 
и поради това буди интерес със своята автентична семитска експресивност. 
Макар и неповлияни директно от византийската литература на гръцки език, 
ранните сирски автори са наследници едновременно на три древни традиции – 
на месопотамската култура, на юдаизма и макар и в по-малка степен, на ели-
нистичната цивилизация.      

Сирското християнство се заражда и развива като непосредствен наследник 
на древните култури на Месопотамия и е неделима част от културния пейзаж 
на Близкия изток. Сирската традиция е в този смисъл плод и отражение на 
динамиката на взаимодействащи си мисловности и тази многопластовост се 
проявява в изразните форми на тази древна християнска традиция. В същото 
време сирският език и литература неведнъж се явяват мост между културите 
в Средновековието. Взаимодействието между сирската поетична традиция 
и ранните византийски религиозни песнопения се проявява най-ярко в твор-
чеството на даровития Роман Сладкопевец (VI век). Съвременни изследвачи на 
тропарите и кондаците на родения в Сирия Роман Сладкопевец предполагат, 
че в основата им е залегнала структурата на сирската мадраше. Друг малко 
известен факт е, че сирският език изиграва ролята на посредник в разпрос-
траняването на древногръцката философска литература. Класическата гръцка 
философска мисъл достига средновековна Западна Европа по заобиколен път – 

Манастирът Дейрулзафаран, Мардин, Турция
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посредством преводите от арабски в Испания, и по-специално в Кордовския 
халифат (Х век), и през периода на Реконкистата. Но арабските познания по 
гръцка философия, наука и медицина, които стимулират и развитието на араб-
ската наука и философия, достигат до говорещите арабски в завладените 
християнски територии в Близкия изток благодарение на преводите от сирски. 
Първите преводачи на трудовете на Аристотел, например, са сирски христия-
ни, живели в столицата на Абасидската империя Багдад, които владеели еднак-
во добре гръцки, сирски и арабски.                          

Християнската литература на сирски език и историята на сирското христи-
янство не могат да бъдат изследвани, тълкувани и разбрани, без да бъдат 
съотнесени към релевантния контекст от развитието на църковната история. 
Оттук произтичат и редица въпроси по отношение на терминологията, тъй 
като през изминалите столетия сирското християнство претърпява вътрешни 
противоречия и разцепление. Така се стига до ситуацията днес да има осем 
различни църкви, които ползват сирския като литургичен език. Вследствие на 
догматичните спорове през V в., довели до провеждането на Вселенските събо-
ри в Ефес и Халкидон, в сирската църква настъпва разделение в зависимост от 
това дали догмите от двата събора биват приети или отхвърлени. Богослов-
ските христологически диспути водят до обособяването на западна и източна 
сирска литургична традиция, като и двата клона на сирското християнство 
се разклоняват в нови литургични общности. Към западната традиция спадат 
Сирската православна църква, както и Сирската православна якобитска църква 
в Маланкара и Сирската православна църква в Маланкара (наричани неправил-
но „монофизитски“, тъй като приемат само първите 
три Вселенски събора), Сирската католическа църква, 
Маронитската църква и Сиро-малабарската католи-
ческа църква, които приемат и Третия, и Четвъртия 
вселенски събор,  докато източните сирски християни 
принадлежат или към Асирийската църква на Изтока 
(наричана понякога неправилно „Несторианска“ поради 
разногласията, възникнали на Третия вселенски събор), 
или към Халкидонската католическа църква, която 
също приема решенията от Третия и от Четвъртия 
вселенски събор3.

Днес, когато говорим за „възвръщане към религията“ и преоткриване на сак-
ралното, но и за автентичност и уникалност, запознанството с една от най-
древните източни християнски традиции е интересно и от гледна точка на 
въпросите за континуитет, историчност и многообразие в рамките на хрис-
тиянската традиция, на темите за идентичността и другостта. В контекста 
на процесите на мултикултурализъм и глобализация жизнеността на сирската 
християнска общност е удивителна и заслужава да бъде опозната по-добре.

3	 Добро	съвременно	въведение	в	историята	и	спецификата	на	сирското	християнство	е	книгата	на	проф.	
Себастиан	Брок:	S.	Brock,	An Introduction to Syriac Studies	(revised	second	edition,	Piscataway,	NJ:	2006).

Откъс от Пешита (Библията на сирски език), 
Деяния на светите Апостоли, ръкопис от XIII в., 
съхраняван в библиотеката „Бриджман Арт“, 
Лондон, Великобритания



2009 / брой 6 (41)

79

Людмила Димова

КРИзАТА КАТО шАНС  

зА ИзКУСТВО

Преди две години Деймиън Хърст, скандален британски художник и медиен фе-
номен, показа на света един платинен череп с 8601 диаманта. Тогава едва ли е 
подозирал, че произведението му, което хвърли арт средите в ужас и възторг 
едновременно, ще се превърне в най-точен коментар на доведените до ирацио-
налност пазар на изкуството и култура на търговете. Създаден със съзнание 
за невъзможността му като художествена творба, черепът се превърна в сим-
вол на „непреходността на преходното”. Целеше да постигне рекордна цена, да 
надхвърли мащабите на пазара, където цените заемат мястото на естетичес-
кото, да опровергае самото разбиране за изкуството. Огромното бижу ирони-
зира възвишените смисли и представата, че то, изкуството, е интелектуално 
занимание. Да живее консуматорското отношение към него! Само разходите по 
материала възлизат на 28 млн. долара. 

Не след дълго световният пазар на изкуството, в който България засега не се 
вписва по ред причини, които изискват отделен коментар, 

се спука като балон 

Най-тежката икономическа криза от Втората световна война насам помете и 
неговите илюзии, които нарастваха прогресивно от 2005 г. Доскоро медиите се 
надпреварваха да съобщават за известни и анонимни колекционери от цял свят, 
пръснали милиони за произведения. Американските аукционни къщи обявяваха умо-
непостижими ценови рекорди. „През изминалите години пазарът на изкуството 
се беше разглезил с двуцифрени проценти на нарастване. Днес срутването на 
конюнктурата в световен мащаб беляза и него”, пише в анализ от април 2009 г. 
на Credit Suisse. В сравнение с други години индексът AMR-Art-100-Top-25% на Art 
Market Research е далеч от своите последни най-високи нива. През следващите 
месеци ще продължи да пада, корекциите ще са най-големи при съвременното 
изкуство. Случващото се на пазара на акциите, падащите цени на недвижимите 
имоти и намаляващите приходи от износ на суровини доведоха до унищожаване 
на значими богатства. В резултат почитателите на изкуството са станали 
по-предпазливи при покупките. Сред купувачите на съвременно изкуство през из-
миналите години бяха и много мениджъри на хеджфондове, както и супербогати 
частни лица от държави в преход като Русия, страни от Близкия изток, Китай и 
Индия. Днес едва ли им е до изкуство. 

За повратна точка в търговията със съвременно изкуство се приема един лон-
донски аукцион в Сотбис от 15 септември 2008 г. В деня, когато „Лемън Бра-
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дърс” се сгромоляса, същият Деймиън Хърст се опита да продаде на търг 223 

нови произведения от своята фабрика. Дотогава това беше немислимо – худож-

ниците не снабдяват директно аукционните къщи, а галериите, с които рабо-

тят. Галеристите се грижат за контакта с богати колеционери и получават 

насреща до 50% от продажната цена. Успехът на Хърст надмина очакванията, 

в касите на Сотбис влязоха 111,5 млн. лири. Понеже Сотбис се отказа от коми-

сиони, Хърст получи 95,6 млн. лири. Скоро след това обаче богаташите изгубиха 

желание да инвестират в прескъпи произведения и още през октомври и ноември 
на големите търгове в Кристис и Сотбис много творби останаха непродадени, 
сред тях и работи на Хърст. Експертите заговориха за спекулативен балон – и 
тъкмо пазарът на съвременно изкуство се оказа най-спекулативен. Случващото 
се на него изведнъж заприлича на катаклизмите по международните борси. Раз-
бира се, сумите, които потънаха в нищото, са далеч по-малки. Самото изкуство 
вече е стигнало до борсите, съществуват фондове за изкуство, всеки може да 
придобива дялове от тях. Бяха се появили колекционери, които търсят точно 
определени скъпи имена, не отделни произведения. Това създава трудности за 
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истинските ценители, които следят развитието на дадени автори, техните 

изложби и престижното им присъствие в колекциите на музеите. Пропастта 

между стойност и цена се беше увеличила неимоверно. 

Днес никой не може да проумее защо работите на някои художници са били 

толкова скъпи. Никой изкуствовед не може да обясни защо произведение на Ма-

урицио Кателан е по-скъпо от картина на Моне. Също като банките пазарът 

на изкуство вече страда от загуба на доверие. Времената, когато творбите 

сменяха собствениците си буквално за секунди, отминаха, днес продажбите 

траят доста по-дълго. Макар че има изключения: февруарският търг на цялата 

колекция на Пиер Берже и Ив Сен Лоран бе посрещнат с голям интерес и донесе 

373,9 млн. евро. 

Цените са паднали с около 35% 

твърдят американските професори Моузес и Мей, чийто Fine Art Index измерва 
цените от търговете на Сотбис и Кристис. Следите от кризата се проявиха 
отчетливо на тазгодишните пролетни аукциони в Ню Йорк, които години наред 
бяха измерители на бума и утвърждаваха престижа на колекционерството и вя-
рата в изкуството като инвестиция. Няколко сравнения: през ноември 2006 г. 
при най-успешния си търг Кристис прави оборот от 491 млн. долара, тази година 
прогнозите за търга през май стигат едва 88 млн. Сотбис пък предложи само 36 

Monster – Чудовища и мутанти 2 е наречена двукраката 
 скулптура, показана на панаира в Кьолн.
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лота за 80 млн. долара. Кристис заложи на сигурното – продаде две късни произ-
ведения на Пабло Пикасо за 22 млн. долара и реализира общо 102,7 млн. Мускетар 
с лула на Пикасо беше купена за 14,6 млн. долара. Творбата е принадлежала на Дж. 
Фишър, основател на обувната компания Nine West, станал жертва на финансова-
та пирамида на Бърнард Мадоф. А един женски портрет от 1971 г. – Жена с шапка, 
от колекцията на художника и режисьор Джулиан Шнабел, беше купен за 7,7 млн., 
по-евтино от прогнозата за 8–12 млн. Шнабел е пример за предишния крах на па-
зара на изкуството през 90-те години, за който днешните играчи едва ли мислят. 
Тогава изкуството му става непродаваемо за една нощ и цените му падат. 

Общата равносметка от майския търг на Кристис е 102,7 млн. долара, повече 
от прогнозите, но доста по-малко от предишни години. Сотбис обаче не намери 
купувачи за двата топ лота на аукциона: Дъщерята на художника на две години и 
половина с лодка на Пикасо от 1938 г., оценена на 16–24 млн. долара. Приблизител-
но толкова се очакваше да постигне и появилата се на търг за пръв път от 30 
години бронзова скулптура на Алберто Джакомети Котка (1951 г.). Двудневният 
търг на Сотбис донесе едва 84 млн. Неуспехът беше оценен от наблюдателите 
като знак, че кризата се отразява на пазара на изкуството. New York Times ре-
гистрира колебание във въздуха –– с тези търгове, първите големи след колапса 
на финансовия свят, започва сезонът на безпокойствата. Общата печалба на 
Сотбис през май е само четвърт от сумата, постигната преди година. По-ниски 
приходи в категорията импресионистично и модерно изкуство в Ню Йорк не е 
имало от 2001 г. Тогава след ударите на 11 септември търг на Сотбис беше до-
несъл само 33,1 млн. Това, че не са се намерили купувачи за Пикасо и Джакомети, 
според познавачите е знак за тежък удар и върху Сотбис. За първото тримесе-
чие от там обявиха 54,4 млн. долара оборот, почти 60% по-малко в сравнение със 
съответното тримесечие на 2008 г. Още през есента Сотбис съкрати с 15% 
своя персонал, неотдавна обяви още 5% съкращения. Standard & Poor’s очаква спа-
дът в бизнеса да продължи и догодина. Агенцията оценява кредитоспособността 
на Сотбис само с BB-. Според тази скала аукционната къща се намира пред „про-
дължителни отчетливи колебания”. В резултат Сотбис може да не разполага с 
достатъчен капацитет, за да покрива финансовите си задължения. Като проблем 
S&P вижда не само обстоятелството, че пазарът силно се е свил. При Сотбис 
рязко се се увеличили натрупаните дългосрочни задължения – над 329 млн. 

През изминалите 10 години експлозивно се разви и китайският пазар на съвре-
менно изкуство. Европейски и американски колекционери и спекуланти се над-
преварваха за екзотични творби, чиито цени скочиха многократно. Днес и там 
много галерии са затворени, а нюйоркската Пейс Уилденщайн, също и някои 
корейски като галерията Хюндай напускат Пекин. Експертите едва сега призна-
ват с половин уста, че и 

китайският пазар е бил надценен 

на Запад, макар че според тях той няма да бъде така продължително засегнат 
от кризата, както европейския или американския, и ще се нормализира по-бързо 
паралелно с икономиката на страната. 
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Най-големите панаири на изкуството тази година също отразяват настроени-
ето на пазара. На European Fine Art Fair (TEFAF) в Маастрихт през март цените 
са с 30% по-ниски. За някои това все пак е знак, че пазарът не е рухнал напълно и 
на него все още се търси качеството. 43-тото издание на най-стария пазар за 
изкус тво Art Cologne в Кьолн също регистрира значително по-малък брой изложи-
тели. 

А в САЩ заложните къщи за изкуство събират съкровищата на висшето общест-
во. Богати ценители, меценати, но също галеристи и музеи залагат цели колек-
ции. New York Times съобщи, че една от най-прочутите фотографки в света, Ани 
Лейбовиц, която дължи славата си на снимките на Ролинг Стоунс и Джон Ленън, 
както и на много други световни величия, е заложила правата на своите фотогра-
фии срещу 15,5 млн. долара в Art Capital Group (ACG), причината: нейните дългове. 

„Ситуацията стана ужасна за много инвеститори – обяснява Иън Пек, основа-
тел и президент на Art Capital Group. – И тогава те поглеждат към стената и 
виждат картината на Пикасо, останала от баба им”. Тя може да се превърне в 
пари. Но не веднага – изисква се време, а след приспадането на тръжните такси 
и данъците често носи твърде малка сума. Падането на цените е „хиляда пъти 
по-лошо”, отколкото през 90-те години, когато надутите от японски купувачи 
цени колабират поради липса на търсене, твърди Пек. За богатите колекционери 
залагането се оказва възможност на момента. Пари срещу изкуство – това е 
основният бизнес на ACG, създадена през 1999 г. от бившия сътрудник на Сот-
бис, която днес е сред печелившите от кризата.

Има и други печеливши: моментът се оказва добър за истинските ценители – те 
отново могат да открият интересни предложения, защото други колекционери 
са принудени да продават. Търсят се творби на класическата модерност, произ-
ведения на стари майстори, на художници, вече наложили се на пазара. Цените 
на старите майстори, които в периода на бурни спекулации растяха по-бавно, 
днес са сравнително високи и въпреки рецесията се оказват стабилни. Очевидно 
колекционерите търсят сигурни инвестиции, гаранция срещу възможен инфлаци-
онен риск. Очаква се и този пазар да продължи да е под натиск, но по-малко от 
пазара на съвременно изкуство. Затова думите на Иън Пек, че пазарът като 
цяло е в процес на свободно падане, не се приемат от всички. Истината изглеж-
да по-сложна, според други специалисти пазарът засега се държи. А ситуацията 
може да се окаже по-малко брутална в сравнение с тази от 90-те години, за-
щото днес пазарът е значително по-мащабен, с повече купувачи, търсенето на 
качество все още е голямо. За мнозина рецесията е шанс той да се приземи. 
Спекулантите и младите милионери от Уолстрийт ги няма, а и самите худож-
ници реагират на кризата: с по-малки формати и по-малко материали, с повече 
скромност.

Големите музеи в Европа и САЩ  
също изпитват затруднения 

и се налага да проявяват скромност – концерните, които доскоро ги спонсори-
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раха, се оттеглят, отпадат отдавна планирани изложби. Въпреки това дирек-
торът на Националната галерия в Берлин Удо Кителман твърди, че кризата на 
пазара на изкуство е шанс за музеите. Времето е подходящо да се обърнат към 
собствените си колекции, които доскоро са пренебрегвали заради бързо сменя-
щите се скъпи изложби. А музейните колекции, Ноевият ковчег на културата, 
както ги нарича Петер Вайбел, директор на Центъра за изкуство и медийни 
технологии в Карлсруе, носят историческа памет и е дошло време да се рабо-
ти с нея. Очакването е в кризата музеите да си върнат изгубената роля на 
интерпретатори на изкуството. Те никога не са били независими от пазара, но 
същевременно са институции, в които немонетарната стойност на едно произ-
ведение има значение. Освен това някои държави реагират адекватно в кризата 
със социални мерки, които носят допълнителни субсидии на музеите – от април 
държавните музеи във Франция са безплатни за младежи до 26 години. Все пак 
особено засегнати са музеите в САЩ, които провеждат масови бюджетни сък-
ращения, освобождават сътрудници и отказват изложби. 

На пръв поглед кризата засяга най-много търговците на изкуство, аукционните 
къщи и галериите. Но тя има и други последици – по отношение на духовните 
стойности, твърди изкуствоведът Хано Раутерберг в анализ за вестник Zeit. 
Първата промяна засяга символната стойност на изкуството. До миналата 
година тя се диктуваше от спекулативния пазар. Колкото повече пари се нали-
ваха в изкуството, толкова по-търсено бе то, и обратното. Така за много хора 
изкуството се превърна в символ на един постоянен, самоподхранващ се успех. 
Втората промяна се отнася до факта, че в изкуството всичко изглеждаше въз-
можно – отново благодарение на пазара. Той го превърна в масова индустрия 
с безкрайни хоризонти. „За разлика от един билет за театър, компактдиск или 
книга, купувачът получаваше заедно с произведението на изкуството и обеща-
ние, че неговата истинска стойност – в художествено-исторически и финансов 
смисъл, ще се прояви в бъдеще. Картина, която през 2005 г. е струвала все още 
10 000 евро, след няколко години може да постигне стократно по-висока цена. И 
дори само тази възможност примамваше много хора”. 

Във време на спекулации основни стават тъкмо външните критерии: от коя 
голяма галерия е представен авторът, кой известен колекционер притежава 
негови работи – изобщо колко продаваем е даден художник. Идеята е ясна: това, 
което се продава скъпо, не може да е некачествено. Но когато пазарът пре-
живее крах, вече няма кой да гарантира качеството на дадена творба. Освен 
това изкуството, като модел на живот, изгуби своята атрактивност – през 
последните години да си художник беше престижно. Шансът е в това кризата 
да освободи изкуството и художника от много зависимости и принуди, да преот-
крие своеобразието на произведенията. Очертават се две възможни стратегии: 
едната обещава оттегляне на изкуството в ниша далеч от пазара, завръщане 
при вечните стойности, а другата – при цялата критика на пазара не се забра-
вя, че благодарение на него днес много художници могат да се прехранват от 
творчеството си. Въпросът е как да се съчетаят пазарът и естетическият 
опит. 
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Оптимистите очакват значителни промени в света на изкуството след кри-
зата: търговците и колекционерите да не играят толкова голяма роля като 
критерий за качество, фигурата на художника да отстъпи зад произведението, 
за стойността на една творба да се съди не по цената, а на първо място по 
възприятията на публиката. 

А що се отнася до консуматорското отношение към изкуството: не всичко вър-
веше добре даже в периода на спекулативен възход. На Деймиън Хърст му се на-
ложи освен с производството на скъпоценния череп да се заеме и с маркетинга 
му, а накрая даже да участва в покупката на собствената си творба.
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Людмила Димова

КАТЕДРАЛА ОТ зВУЦИ

Църквата в един източногермански град е приютила малък орган. Неговите пет 
тръби денонощно издават звук – вече 6 години. И ще продължат така още 631! 
„Колкото се може по-бавно” – 369 години ще продължи най-дългият концерт в 
света. Темпото е зададено от Джон Кейдж: ASLSP – as slow as possible. Уникал-
ността на събитието е в това, че произведението на американския авангар-
дист Organ2/ASLSP не прозвучава наново всеки ден, а се разпъва във времето, 
изпробва границите на бавността и поставя хората пред изпитанието на тях-
ната крайна природа. Никой смъртен не може да чуе в целостта му това най-
бавно изпълнявано произведение в света, което разкрива нови измерения пред 
представата ни за времето. И все пак изпълнението зависи от смъртните, от 
участието на цели 25 поколения, както са изчислили вече някои. Не се налага ня-
кой органист цял живот да натиска клавишите – заменен е с торбички пясък, а 
човешката ръка е нужна само при смяната на акордите. Някои акорди ще звучат 
години или десетилетия, а появата на всеки нов тон се превръща в събитие. 
През февруари прозвуча нов акорд, следващата смяна ще е на 5 юли 2010 г. Ин-
струментът се строи заедно с изпълнението – за да се превърне на финала в 
орган с 650 тръби – от 1см до 5-метрови.

Уникалното събитие се случва в Халберщат, западнало градче в провинция Сак-
сония Анхалт. Не е чудно, че мястото на концерта е църковно пространство, къ-
дето влизаш, за да чуеш, където властват тишината и очакването, а времето 
се забавя. Отворено е за посетители всеки ден без понеделник. Самата църква 
на манастира „Св. Бурхард”, една от най-старите в града, има забележителна 
памет. Построена около 1050 г., тя помни поклонниците на Сантяго де Компо-
стела, Наполеоновите войни, през вековете е била пивоварна, склад, обор, а през 
режима на Хонекер и... кочина.  

Organ2/ASLSP е композиция, създадена без волeво усилие, на принципа на случай-
ността, от Джон Кейдж. Роден през 1912 г. в Лос Анджелис, починал през 1992 г. 
в Ню Йорк, той е ученик на Хенри Коуел и Арнолд Шьонберг и е изиграл значима 
роля за развитието на ново разбиране за музиката. Освен това Джон Кейдж е 
гъбар (първия си голям хонорар получава от една италианска телевизия като 
експерт по гъбите), философ, художник и пишещ човек, един от пионерите на 
хепънинга и подбудител на движението Флуксус, свободен дух. Напуска Ню Йорк, 
живее в артистична комуна, отдръпва се от обществото и политиката, но тък-
мо в безсъдържателността си неговите произведения съдържат ясно социално 
послание. 

В музиката Кейдж прави приблизително това, което в изобразителното изку-
ство прави Марсел Дюшан с readymade. В музикалния авангард е запомнен като 
гениален провокатор, във всички негови занимания личи потребността „да съз-
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даде съзнание” за музиката, да приближи нейните граници до другите изкуства 
и живота. За него произведението има освобождаващ възприятията характер, а 
музиката е навсякъде, тя е свързана с отношенията между хората, затова пуб-
ликата участва като творец в спонтанно възникналите му произведения. Музика 
са шумовете, всекидневните, случайни звуци, реакциите на публиката по време 
на концерт. Кейдж композира с помощта на случайността: използва китайската 
Книга на промените И дзин, хвърля монети, налага прозрачна нотна хартия вър-
ху небесни карти, по-късно минава на произволни числови редици от компютъра. 
Желанието му е да прави музика, която не разбира. „Моят начин на мислене е 
нонсенс”, пише той, изкуството му трябва да се разбира като безсмислено, то 
няма цел, нито послание. А в Lecture on Nothing може да се прочете: „Структура 
без живот е мъртва. Но живот без структура не може да се възприеме. Истин-
ският живот се изразява във и чрез структура”. 

Затова Кейдж структурира дори нищото – прочутото му произведение 4’33” (4 
минути и 33 секунди) се гради от тишината и реакциите на публиката. Или как-
то казва Кейдж, никой не свири, но въпреки това музиката е в пространството. 
Пиесата 4’33” е вдъхновена от „Белите картини” на художника Робърт Раушен-
берг и е създадена през 1952 г. Странното заглавие отговаря на продължител-
ността на произведението, която е четири минути и 33 секунди. Трите кратки 
части не съдържат нито една нота освен указанието „Tacet”: тишина. 

Премиерата на пиесата на 29 август 1952 г. в Уудсток, щата Ню Йорк, предиз-
виква скандал. Младият пианист Дейвид Тюдор излиза на сцената, поздравява 
публиката, намества се на столчето пред пианото, след това отваря и отново 
затваря капака на клавира, за да отбележи началото и края на произведение-
то. Между двете не се случва нищо освен тишината и нервните  шумоления 
и признаците за присъствие на зрителите. Публиката на Benefit Artists Welfare 
Fund, макар и вече привикнала на експерименти, е оскърбена от радикалността 
на произведението на Джон Кейдж. „Хората започнаха да шептят, а някои да 
излизат – се разказваше по-късно. – Не се смееха. Когато разбраха, че нищо не 
се случва, бяха поразени. Не са го забравили и тридесет години по-късно. Те са 
все така сърдити”. Благодарение на тази композиция Джон Кейдж става све-
товноизвестен. След неговото създаване произведението 4’33” е записвано на 
плочи и компактдискове в различни инструментални изпълнения. То е вдъхновило 
множество музиканти и художници. Джон Кейдж и неговата интерпретация на 
тишината изглежда промениха света. 

След смъртта на композитора интересът към него расте – не само сред музи-
коведите, но и сред литературните и театрални среди. ASLSP се появява през 
1985 г. в редакция за пиано, през 1987 г. Кейдж преработва произведението 
за орган по предложение на органиста от Есен Герд Цахер. В същата година 
Цахер го изпълнява в Мец, премиерата трае точно 29 минути. Десет години 
по-късно на един симпозиум за нова органова музика в Тросинген някой задава 
основателния въпрос: „Какво означава „колкото може по-бавно” и как трябва да 
се изпълнява произведението?”. Органисти, музиковеди, богослови и философи 
размишляват върху техническите, естетически и философски загадки на загла-
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вието и на самата композиция. Отговорът: as slow as possible, може да се мисли 
като безкрайност и да се изпълнява поне толкова дълго, колкото е животът на 
един орган или колкото живот предстои на човечеството!  

В този отговор се вслушват организаторите на проекта в Халберщат. Защо 

точно там? През 1361 г. в Халберщат е построен първият голям орган в света 

(блокверк — стар метод в органостроенето). Този орган се намира в катедра-

лата и за пръв път има клавиатура с 12 полутона в октава. През 2000 г., 639 

години след тази дата, е сложено началото на проекта. На 5 септември 2001 г., 

когато е рожденият ден на Джон Кейдж, са включени задвижваните от слънчева 

Джон Кейдж
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енергия електромотори и мехове, но до 2003 г. всъщност цари тишина. Защо-
то композицията започва с година и половина пауза. Според Кейдж тишината 
е толкова важна, колкото и тонът. Първите три тона са сол диез на първа 
октава, си на първа октава и сол диез на втора. Произведението се състои от 
осем части – макар че партитурата е само 4 страници с формат А4, всяка от 
частите ще трае 71 години, поне една ще бъде повторена, така че финалът да 
бъде закован на 5 септември 2640 г. 

Срещу 1000 евро всеки може да стане патрон на някоя от озвучените години. 
Средствата за реставрацията на църквата и за строежа на органа идват ос-
новно от хората, които си купуват една година звук. За благодарност техните 
имена са увековечени на метални плочи по стените на църквата. Досега са 
продадени над 100 години, а върху плакетите са завещанията, които дарители-
те оставят на следващите поколения. „Само споменът и изкуството могат да 
спрат времето” – е написано под 2553 г., The rest is silence – под 2078 г. 

Маргот Даненборг, която е домакин на проекта, посреща и изпраща многоброй-
ни туристи от цял свят. Сред тях има всякакви: американци и италианци, които 
не знаят нищо за падането на Берлинската стена, но познават добре идеите 
на Джон Кейдж, или студент от Харвард, който непременно иска да преспи една 
нощ в озвученото пространство. Тя отговоря на хиляди въпроси, обяснява фило-
софията на проекта, напомня за строителите на катедралата в Кьолн, които не 
са знаели дали творението им някога изобщо ще бъде завършено и въпреки това 
са го започнали с доверие към идните поколения. В Халберщат се строи такава 
катедрала от звуци. На най-честия въпрос, който  задават журналистите: не 
съжалява ли, че няма да доживее края на изпълнението, Маргот отговоря без ко-
лебание. Изобщо не съжалява, защото знае, че е едно колелце в машината, която 
ще работи 639 години. И на която според немския композитор Дитер Шнебел 
може да се наслади единствено Бог.
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СТЕфАН бОЧЕВ – Автопортретът 

ми кАто журнАлист  

и дипломАт

Трудно е Стефан Бочев – авторът на Автопортретът ми като журналист и 
дипломат, да бъде представен накратко – роден, написал, починал… Който го 
е познавал, няма да може да се справи лесно с такава задача. Как да вместиш 
толкова голям човек в едно кратко представяне? Той носеше в себе си толкова 
силен заряд от жизненост, доброта, правилност и култура, че без да го мисля, 
имах вътрешната нагласа, че е вечен. Откакто почина през 2002 г., ми липсва 
разговорът с него. Радвам се на всяка негова нова книга, защото така като че 
ли пак разговаряме. Чувам гласа му и това е нещо, което носи топлина.

Името на Стефан Бочев не е познато на много хора в България. Той е относи-
телно неизвестен. Въпреки че има издадени вече 6 книги, въпреки че една от 
тези книги е Белене. Сказание за концлагерна България, въпреки че няколко годи-
ни след 1989 г. издава възстановения вестник Мир. А е един от големите хора на 
тази нация. Един от големите умове и души на този народ. Истински патриот 
и истински почтен човек.

Роден е в София на 1 февруари 1910 г. Почина през 2002 г. Роден е в семейство-
то на големия български стопански деец и мислител Стоян Бочев. Едно наистина 
много религиозно семейство. Ето какво пише самият Стефан Бочев за себе си в 
една своя кратка Автобиографична бележка1: „Учих философия и филология в Цю-
рих (1929–1930). Завърших право, също стопански и социални науки, все в Женева 
(1930 – 1934). Специализирах, пак там, две години, по международна организация, 
в Института по висши международни науки (…)”. През периода на следването 
си в Швейцария Стефан Бочев е кореспондент на вестниците Мир, Слово, Нови 
дни, Washington Post, Kansas City Star, Saint Louis Post Dispatch. 

Новата книга на Стефан Бочев, Автопортретът ми като журналист и дипло-
мат, започва с този именно период – периодът на неговото следване в Швей-
цария и работата му като журналист – репортер за изброените вече вестни-
ци. Разказът обхваща времето, когато той работи като един от българските 
дипломати в периода между назначаването му в Министерството на външните 
работи през 1937 г. до 31 декември 1947 г., когато го уволняват от Външното 
министерство и започва животът му на човек, преследван от тоталитарна-
та власт. Този живот е много труден. Стефан Бочев работи като линотипер, 
словослагател, преводач, после, като концлагерист в „Богданов дол”, копае въ-
глища, а после е изпратен в Белене. „Удостоих се да изкарам там „целия курс” 
– от основаването, та до разтурването през август 1953 г.”, пише той. След 
смъртта на Сталин идва моментът, в който Бочев е освободен от Белене. Но 

1	 Бочев,	Стефан,	Войната на	„Мир”,	София,	1994,	с.	354	



2009 / брой 6 (41)

93

и в „свободния” си живот той пак е преследван – не му се позволява да работи 
друго освен като хамалин, изкопчия, даже и от „Пренос-превоз” го уволняват за 
„нелоялност”. После става преводач „на парче”. 

Автопортретът ми като журналист и дипломат е изключително интелигентна 
творба – поглед към едно наситено със събития историческо време, което знаем 
от различни четива – научни, популярни, художествени, от филмите за този пе-
риод. Но книгата на Бочев дава нов, свеж, изпълнен с интелигентна мисъл и лека 
ирония поглед върху тези събития. Четенето на тези малко страници дават 
един по-ясен, по-избистрен поглед за процесите, протичали през тези напрегна-
ти години в Европа и в света. Тази книга още веднъж разказва и какви сме били 
и може би все още сме ние, българите, или поне някоя част от нас. Показва ни и 
какви бихме могли да бъдем, надявам се. 

Венета Домусчиева

Други книги на Стефан Бочев:

1. Войната на „Мир“. С., Аргес, 1994. 

2. Големият бунт. С., Земя, 1991 

3. Големият бунт. Възникване на земеделското движение в България. С., Д-во 
„Мир“, 1993

4. Белене. Сказание за концлагерна България. С., Фондация „Българска наука и кул-
тура“, 1999. (Първото, непълно издание е на изд. „Наука и изкуство“ от 1990 г.)

5. Повярвалият. С., Фондация „Българска наука и култура“, 2000 

6. Тройният портрет на Мария Магдалина. С., Фондация „Българска наука и култу-
ра“, 2000.
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Стефан Бочев

СЕмЕйСТВО НА „ПРИЛОЖНО 

ХРИСТИЯНСТВО”

Откъс от Автопортретът ми като журналист и дипломат

Много ми харесва терминът „приложно християнство“ по две причини: първо, 
че съм го създал и почнал да го лансирам от 1990 г. насам във в. Мир, от една 
страна, и в средите на Младежките християнски дружества (МХД – ИМКА1), 
от друга – самият аз. Търсейки да изразя в две думи това християнство, кое-
то според мен е „истинското“ – тоест християнството на дела, а не само на 
думи – хрумна ми този израз. И второ, понеже днес какви ли не индивиди – вклю-
чително и такива, които сигурно и довчера не са знаели аджеба там това, „Св. 
Александър Невски“, храм ли е, музей ли е, някакъв „паметник“ ли е – награбиха 
„християнството“ и си го закачиха на байрака: нали сега „се много харчи в Ев-
ропа“, я. Та терминът е необходим, мисля, като напомняне, че християнството 
не е бърборене-мърморене на празни слова, ами сериозна, делова – изискваща, 
живееща само чрез дела – работа.

Имах честта да се родя на 1 февруари 1910 г. в София, в едно – тъкмо в горния 
смисъл – много религиозно българско семейство. Баща ми, помня го от най-ранно 
детство, беше доста активен както в протестантската църква, така и в какви 
ли не дейности покрай нея. Майка ми е дъщеря на един от тримата първи про-
тестантски духовници в България – пътуващия книжар и проповедник Стефан 
Гечев. Всяка неделя семейството, издокарано в неделните си дрехи – с децата, 
то се знае, чинно напред – крачи към тогава съвсем новата, но сега вече потъм-
няла от патината на времето евангелска черквица на ул. „Солунска“.

Спомням си, че няколко години ходих и на „неделно училище“ – пак в тази черкви-
ца. Но ще призная, че какво точно правехме – то се състоеше обикновено преди 
неделната служба горе, на „етажа“ в църквата, откъдето пееше хорът, – не 
мога каза: изумил съм го.

Но не главно в черкуването се изразяваше християнството на родителите ми. Те 
бяха душата на Младежкото християнско движение (ИМКА) в България – тогава 
все още предимно протестантско. Помня ги в настоятелството, непрекъснато 
водещи всевъзможни дейности на организацията и все даващи от скромните се-

1	 ИМКА	е	абревиатурата	(YMCA)	на:	The Young Men’s Christian Association –	Младежко	християнско	дружес
тво,	с	филиали	в	над	120	страни	и	над	45	милиона	членове	по	света,	основано	от	Джордж	Уилямс	на	6	юни	
1844	г.	в	Лондон	за	взаимопомощ	на	бедните	работници.	„Здрав	дух,	здрав	ум	и	здраво	тяло“	чрез	прилагане	
в	практиката	на	Христовите	повели	е	задачата,	която	членовете	на	ИМКА	си	поставят	от	самото	начало.	–	
Б.ред.
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мейни доходи, за да подпомагат делото. Списанието бюлетин на съюза на МХД, 
станал широко известен сетне под названието „ИМКА“, се е издавало от баща 
ми още от 1907 година. Когато в края на Първата световна война почнах да 
ходя на училище и усвоих азбуката, включих се и аз в работата по издаването, 
разпространението и експедицията на Младежки вестител – така се зовеше спи-
санийцето. Всеки пореден месечен брой минаваше и през нашите – на братчето, 
сестричето ми и моите – ръчички. Сгъвахме този скромен, но списван с много лю-
бов бюлетин, обвивахме го в халваджийска хартия, лепяхме адресите и марките, 
отивахме да го пуснем на пощата. За брат ми не зная, но аз успях да пласирам и 
няколко абонамента в моя клас в прогимназията. В това дружество впрочем всич-
ко, от край до край, се вършеше, гдето е думата, „на обществени начала“. Тогава 
всъщност такъв израз изобщо не познавахме, но никому и на ум не би минало да 
иска или да приеме някакво възнаграждение за дружествена работа. В МХД само 
се даваше. Награда? Тя беше „на небето“ – тоест във вътрешното удовлетворе-
ние от чувството за изпълнен дълг. Едвам казах за „дълга“ и веднага се улових, 
че се жабуркам с думи. Ами у нас, вкъщи, всичкото време се вършеше нещо: я за 
дома и децата, я за „дружеството“, я за „църквата“. „Приложното християнство“ 
на родителите ми беше нещо най-естествено: има работа да се върши – върши 
се. И толкова. Така например, като се разрасна дружеството от 1922 г. нататък, 
баща ми и приятелите му, без много-много да философстват, се запретнаха да 
събират пари за сграда. Почнаха, като сами записаха по две месечни заплати. И 
понеже бяха честни и уважавани стопански деятели, познатите им от деловите 
среди се чувстваха неудобно да откажат, та даваха и те. И пари се събраха, и 
сграда се купи, и дейността на дружеството се разрасна десетократно. „При-
ложното християнство“ на родителите ми и такива като тях – последно ехо от 
богоблагословения дух на нашето Възраждане, създаде, ако е чувал някой днес, 
юношеските лагери „Чайка“ (на море), „Бор“ и „Пирин“ (на планина). 

Да, точно така: „приложното християнство“ на родителите ми беше продълже-
ние – в началото на ХХ в., та чак докъм 30-те години – на възрожденския буржо-
азен дух на огромна работливост и чувство, че човек трябва да бъде „полезен 
роду“. Но вече осъвременено от протестантския англо-американски прагмати-
зъм за здрав, чист, оптимистичен, обществено осмислен живот. 

За работливостта на Стоян Бочев с какви ли достойни думи би могло да се 
каже? Едва завършил – като първенец – свищовската търговска гимназия, баща 
ми постъпва на работа – стажант без заплата! – в клона на Земеделските каси2 
в Севлиево. Бързо-бързо инспекторите от София открили образцовия работник. 
Та го преместват в централата, в столицата. Само още няколко години и за 
работата му и честността му го издигат за касиер на централното управле-
ние на БЗКБ3. В това време преподава и счетоводство във вечерната гимназия 

2	 Земеделски	каси	–	държавни	кредитни	учреждения,	създадени	на	основата	на	общополезните	каси	(учре-
дени	от	Митхад	паша)	за	кредитиране	на	земеделското	население.	Организират	се	съгласно	устав,	одобрен	на	
27	юли	1878	г.	от	ръководителя	на	Временното	руско	управление	в	България	княз	А.	М.	ДондуковКорсаков.	–	
Б.ред.
3	 Има	се	предвид	Българска	земеделска	банка	–	институция	за	земеделски	кредит;	започнала	дейността	си	
през	1904	година.	–	Б.ред.
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„Меркурий“, превежда френски книги на стопански теми, сам пише други. През 
пролетта на 1914 г. новоучредената Софийска фондова борса го избира за пръв 
свой секретар. Но почва войната и наместо в борсата, той се озовава... при 
Криволак4. Което не му пречи – там, при Криволак, на няколко километра от 

4	 Криволак	е	село	в	Македония	край	р.	Вардар,	южно	от	Велес.	По	време	на	Първата	световна	война	(17–23	
октомври	1915)	край	Криволак	се	води	бой	между	7а	българска	и	122ра	френска	дивизия.	–	Б.ред.
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фронта, годината е 1917 – да преведе от френски книга за... апостол Павел! И не 
само да я преведе, ами – какво е правил и струвал, той си знае – и да я публикува 
(имам я, с неговия предговор, датиран „Криволак, 1917”).

В началото на 1918 г. го прибират от фронта и го изпращат във Виена и Буда-
пеща да проучи тамошните фондови борси, защото правителството – намерило 
и то кога! – е решило най-сетне да отвори софийската. Но когато Александър 
Малинов става министър-председател, той го изтегля за пръв заместник на 
генерал Протогеров, тогава главен директор на стопанството (на ДСГОП – Ди-
рекция за стопански грижи и обществена предвидливост5). Само че Протогеров 
е генерал, но не и икономист. Веднага след катастрофалния за България край 
на войната, есента на 1918 г., той потъва обратно в македонските работи и 
ДСГОП е поверена изцяло на Стоян Бочев, който става фактически диктатор на 
стопанството на страната. Научих го едва преди няколко години, като бях взел 
да прелиствам „Държавен вестник“ и периодичния ни печат от 1918–1919 година. 
Който иска да се убеди, че е имало такава „стопанска диктатура“, както и че 
тогава – 1918–1919 г., непосредствено след войната! – стопанска криза е нямало, 
нека отвори специалната притурка6 на „Държавен вестник”, излизаща през ден, 
за действията на казаната дирекция – там всичко е написано черно на бяло. Но 
два дни преди Александър Стамболийски да замести Теодор Теодоров – есента 
на 1919 г. – баща ми излиза в оставка, убеден, че няма да може да работи със 
земеделците, твърде елементарни в икономиката. Открива борсата си и се бори 
за буржоазната концепция на стопанството.

Спомените ми за него от онова време са: сутрин рано-рано го чувам вън да 
пее, вече прекопава градината ни – малка, ама в нея има всички възможни пло-
дове и зеленчуци; чува се от задното дворче как чука, поправя курника... Яйца 
не купувах ме; той насаждаше квачка, отглеждахме и пилета. Обувки за децата? 
Беше научил кварталния кундураджия да ни ги шие от разни стари ботуши – 
спомени от войната. Дрешки ни сгласяваше... сестрата на Георги Димитров 
(протестантка и тя – в онова младежко християнско дружество, заедно с нас). 
Майка ми имаше шевна машина, правеха с нея двете каквото можеха, но ни обли-
чаха не зле. Живот скромен, прибран. Тъй живееше главният директор на ДСГОП 
и стопански диктатор на България в 1919 година. Освен, в плюс, онази висока, 
черна, лъскава кола със стърчащия вътре шофьор Киро и отвън – с резервната 
гума, вързана с каишки на калника. Тази кола вземаше от къщи баща ми сутрин 
и го връщаше от работа вечер, а появяването  в нашата уличка беше всеки 
път цяло събитие. Такова бе и за мен: държавната работа е значи нещо много 
важно, ценно – щом я... возят в подобна кола... Душата човешка се формира не 
от четене на „конско“, ами от четене страниците в книгата на живота. 

5	 Дирекция	за	стопански	грижи	и	обществена	предвидливост	(ДСГОП)	–	със	закон	от	15	март	1915	г.	е	създа-
ден	Централен	комитет	за	стопански	грижи	и	обществена	предвидливост	под	непосредствения	надзор	на	Ми-
нистерския	съвет.	ДСГОП	е	учредена	в	1917	г.	с	цел	организиране	във	военновременни	условия		изхранването	
на	населението	в	страната	и	на	фронта,	както	и	снабдяването	му	с	предмети	от	първа	необходимост.	Обявена	
е	в	ликвидация	през	1928	година.	–	Б.ред.
6	 „Известия	на	Дирекцията	за	стопански	грижи	и	обществена	предвидливост“,	който	излиза	с	различна	пери-
одичност	от	1917	до	1921	година.	–	Б.ред.
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Та ето още една страничка. Разказва ни един ден леля Магдалена – онази сестра 
на Г. Димитров, гдето заедно с майка ми ни шиеше дрешките – как, когато юно-
ша още, брат  Георги ходел в неделното училище в черквата на ул. „Солунска“, 
пасторът Стоян Ватралски веднъж му извъртял плесница, загдето нещо много 
„опонирал“. „Един ден аз ще изгоря тази черква!“ – хукнал Георги навън и повече 
не се върнал. Симпатиите ми, трябва да си кажа, бяха напълно на страната на 
потърпевшия. Този пастор Ватралски – боянски протестантски неофит, завър-
шил теология в Харвард като мисионерски стипендиант, беше висок, кокалест 
старец с брада а ла Л. Н. Толстой. С баща ми се уважаваха, ама самия мен 
той – да оставим шамара, залепен на Г. Димитров – ме отблъскваше със сво-
ето предизвикателно преклонение пред САЩ: „Маалката България... Велииката 
Америка...“. Не – като го чуех, нещо в мен се дърпаше. Християнството има най-
неочаквани последствия: развива чувството за собствено достойнство – лично, 
социално, национално. За шамара не зная, но бунтарството на Г. Димитров има 
корена си в даденото му чрез мислите... Християнство!

По същество съвсем не бях антиамериканец. В „Рицар“ – дискусионната ни гру-
па в ИМКА, при някаква „класификация“ на политици обявих, че най ми харесва... 
Джордж Вашингтон. Защо ли? Защото се вдигнал срещу поробителите англича-
ни, борел се за независимост...

Стана превратът на 9 юни 1923 година. Аз, естествено, се почувствах на 
страната на Стамболийски. Как така ще го убиват: та нали е избран! А пък 
и „шпицкомандаджиите”7, които тогава, като ученик в трети прогимназиален 
клас, зървах из улиците на София, хич не ми допадаха. По моите схващания те – с 
тия кожени колани, демонстративно запасани на кръста, и със затъкнатите по 
тях пистолети – имаха вид повече на хъшлаци, отколкото на „освободители“. За 
настроенията ми изигра роля може би и симпатягата млад американец Маркъм, 
довчерашен директор на Самоковския колеж, но изпъден оттам за „чудноватост-
та“ си и сега журналист, който идваше вкъщи и убедително говореше в защи-
та на земеделците. Нему правителството след „септемврийските събития“ от 
1923 г. даде 24 часа срок да напусне България. И когато се върна към 1925–1926 
г., ходехме заедно с него и трите му деца на екскурзии на Витоша.

Баща ми, като го запитвах при избори за кого гласува, казваше ми: „За демо-
кратите“. Мисля, че питаеше особено уважение към демократа Ал. Малинов. 
Само че за личния му стопански възход изиграха главна роля други: хора от ония, 
които тогава обикновено наричаха „народняци“. Именно старият Губиделников 
и старият Буров. Скоро след 9 юни 1923 г. те го поканиха в тяхната делова 
групировка. Той стана директор на Първо българско застрахователно дружество 
„България”8, скоро влезе в управителния съвет на Българска търговска банка9 и 

7	 Шпицкомандаджии	–	шпицкомандите	 са	въоръжени	 групи	в	 помощ	на	полицията	и	войската	по	време	
на	Септемврийското	въстание	от	1923	г.	и	след	комунистическия	атентат	в	църквата	„Св.	Неделя“	през	1925	
година.	–	Б.ред.
8	 Учредено	е	в	Русе	през	1891	г.;	преустановява	дейността	си	през	1946	година.	–	Б.ред.
9	 Българска	търговска	банка	е	учредена	в	Русе	през	1895	г.	с	активното	участие	на	Г.	Губиделников,	чийто	
несменяем	директор	е	след	1905	година.	Една	от	найголемите	и	влиятелни	български	частни	банки.	–	Б.ред.
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други предприятия на тази група, обхващаща и „Гранитоид–Орион минпирин”10. 
Нещо, което обаче не попречи на този страшно работлив човек тъкмо тогава да 
напише и книга за акционерното дело в България11, да оглавява 2–3 години като 
главен редактор Списание на Българското икономическо дружество, да пише 
брошури по проблемите на БНБ, да публикува статии в изданието си, да изнася 
доклади по въпроси на държавните финанси и народното стопанство, да пише 
във в. Мир, а вкъщи с нас, децата – под форма, че „се съветвал“ в семейството 
по стопанската си дейност – да провежда същински семинари по принципите на 
буржоазното стопанство. И всяка неделя да се вдигаме всички – в компания с 
20–30 души от Младежкото християнско дружество – на екскурзия из Витоша: 
песни, веселби, игри. А той и снимки прави, дава ги за промиване, раздава, лепи 
из албуми, пише под всяка снимка какво става на нея, кои са там – и то с ня-
какво „бяло мастило“, което сам беше изобретил! Този човек намираше време за 
всичко. 

За всичко – включително и за обществени инициативи. Християнското дружес-
тво, то се знае, разширяваше дейността си под неговото председателство. Но 
сам той и бюлетина Младежки вестител редактираше, печаташе, експедираше. 
След септември 1923 г. изпрати представител на ИМКА в комитета на Екате-
рина Каравелова против жестокостите при потушаването на въстанието. Взе, 
заедно с хората около в. Мир, инициатива за „един Робърт колеж12 край София“ – 
американският колеж, който след няколко години се откри в землището на с. 
Симеоново, е резултат от тази инициатива. Един ден хората четат статия 
от него във в. Мир – възхвала на тогава още малко известния бъдещ „певец на 
Витошата“, художника пейзажист Атанас Михов, когото много ценеше и чиито 
картини откупуваше. Построи си виличка в Чамкория (днешния Боровец) – Михов 
и неговият приятел художник, съдията Доганов, бяха там когато и колкото си 
искат, да работят из Рила и рисуват. Но в политиката не се бъркаше. Оная кни-
га за акционерното дело беше публикувана заедно с приноси от Александър Цан-
ков и професора по статистика Мишайков – бъдещите баш деветоюнци. Бяха го 
канили, беше отказал. Защо – питах го един ден. „Ще се оцапам – отвърна. – По-
литик – прибави – трябва да се става само чрез избори, не чрез преврати”.

Сам по себе си бе цяла школа. Когато вече го нямаше, чувал съм мнозина да 
въздишат благодарно за многото, което са научили от него. А зная и един не-
гов най-близък навеки, носталгично въздишащ, че късно го е оценил. Но по-добре 
късно, отколкото никога: ако това е утеха де, отче благи...

10Индустриално	акционерно	дружество,	основано	през	1912	г.	в	София;	приемник	на	Първо	българско	друже-
ство	за	бетонна	индустрия,	създадено	през	1908	г.,	„Гранитоид“	построява	модерна	циментова	фабрика	край	
гара	Батановци	(дн.	Темелково),	която	функционира	от	1914	година.	–	Б.ред.
11	 Бочев,	 Стоян.	Акционерното дело в България.	 С.,	 Съюз	на	акционерните	 дружества	 в	България,	 1925.	 –	
Б.ред.
12	 Визира	се	американското	учебно	заведение,	основано	през	1863	г.	в	Цариград	от	др	Хамлин	и	нюйорк-
ския	търговец	Кристофър	Робърт,	в	което	са	учили	много	българи	(Ив.	Ст.	Гешов,	С.	Панаретов,	К.	Стоилов,	М.	
Маджаров,	Т.	Иванчов,	И.	Плачков	и	др.).	–	Б.ред.
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Галерия

Никола Тороманов 
е български художник, завършил сце-
нография в НХА. Той е автор на сце-
нографията и костюмите на мно-
жество театрални представления, 
между които: Крал  Лир от Уилям Ше-
кспир с режисьор Явор Гърдев; С лю-
бовта шега не бива от Алфред дьо 
Мюсе с режисьор Мариус Куркински; 
Васа Железнова от Максим Горки с 
режисьор Стоян Камбарев. Художник 
е и на филма Дзифт с режисьор Явор 
Гърдев. 

Носител на множество награди, меж-
ду които: “Аскеер”, “Икар” и награ-
дата на САБ. 

Представените в този брой картини 
са от цикъла Бестиарии, проект на 
Никола Тороманов от 2008 г.


