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Свещеник Патрик Ъруин е роден през 1955 г. Завършил е Бо
гословския факултет на Университета в Единбург със спе
циализация по църковна история. Подготвя се за англикан
ски свещеник в Епископалния богословски колеж в Единбург,
а след това специализира в Католическия литургичен ин
ститут в Трир, Германия. През 1981 г. е ръкоположен за дя
кон, а през 1982 г. – за свещеник. От 1981 до 1984 г. служи
като курат в църквата „Св. Ботолф” в Кеймбридж, като съ
щевременно прави изследвания върху историята на Англи
канската църква в Св. земи в Колежа „Пембрук” на Универ
ситета в Кеймбридж. От 1984 до 1992 г. е капелан (а след
1986 г. и преподавател по богословие) в Колежа „Брейзно
ус” на Университета в Оксфорд. Взима активно участие в
дейността на Братството на св. Албан и св. Сергий – ику
меническо общество, което се стреми да развива контак
тите между Изтока и Запада, където работи съвместно
с бъдещия митрополит на Вселенската патриаршия Калис
тос (Уеър). От 1992 до 2010 г. служи като капелан към бри
танската армия, включително и към Главната квартира на
НАТО в Брюксел. През 2010 г. е назначен за капелан на Църк
вата на Англия в Букурещ и София. Живее в Букурещ и посещава и служи в София всяка
последна неделя на месеца. Отец Патрик е и апокрисиарий (личен представител) на Кен
търбърийския архиепископ към Българската и към Румънската патрирашия.

ЗА АНГЛИКАНСКИЯ ГЕНИЙ НА
КОМПРОМИСА
С капелан Патрик Ъруин от Англиканската църква разговаря
Момчил Методиев

Наличието на множество течения в Англиканската църква създава впечатление за нестабилност и постоянни противоречия в нея. Какъв е историчес
кият произход на тези направления и доколко безпроблемно те успяват да
съжителстват в Англиканската църква?
Като начало трябва да бъде направено разграничението между Църквата на Ан
глия и Англиканската общност, която е асоциация от самоуправляващи се църкви
в различни страни по света. В Англия съществуват две църковни провинции, кои
то заедно формират Църквата на Англия. А произходът на различните направле
ния в Църквата може да бъде отнесен към епохата на Реформацията. В Англия
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тя води началото си от времето на крал Хенри VIII1 – както е известно, той ре
шава да отдели Църквата на Англия от Католическата църква, след като папата
отказва да му даде развод. Това решение обаче не се отразява на доктрината и
ритуала на Църквата на Англия, които продължават да бъдат католически. Хе
нри VIII е наследен от младия крал Едуард VI2, по чието време Църквата на Англия
преживява протестантска Реформация, която я отдалечава от традиционната
католическа вяра. След смъртта на Едуард тронът е наследен от неговата се
стра – кралица Мери I3, която е католичка. По нейно време Църквата се връща
към католицизма, а няколкостотин английски протестанти приемат мъчениче
ска смърт. Кралица Мери е наследена от своята сестра Елизабет I4. По време на
нейното управление Църквата на Англия получава организацията и структурата,
които продължават да съществуват и до днес. Към този момент Църквата на
Англия вече се е превърнала в национална църква, в която протестантството
е силно представено. Това поставя пред Елизабет въпроса в каква посока да се
развива Църквата? Дали да се върне към католицизма, или да стане изцяло про
тестантска в традицията на калвинизма. Целта, която си поставя Елизабет, е
да обедини колкото се може по-голяма част от населението в Църквата, като
съчетае съществуващите в нея традиционни и радикални мнения.
Резултатът е, че Църквата на Англия се превръща в нещо различно от дру
гите протестантски, лутерански или калвинистки църкви. Всички вярващи от
Църквата на Англия основават вярата си върху Библията и ранните Символи на
вярата, споделяни традиционно както от католици, така и от православни. Ние
се смятаме за членове на Църква, която се уповава на традиционните вярвания
и е част от голямата Вселенска църква, в която влизат също католици и право
славни. Наличието на тази широка рамка дава възможност в Църквата на Англия
да съществуват разнообразни течения. Епохата на Елизабет I е последвана от
нови църковни спорове – през ХVII век страната е разтърсена от гражданска
война, по време на която епископите са лишени от власт, а властта в Църквата
е поета изцяло от протестантите. Това продължава до връщането на трона
на крал Чарлз II5. Разделенията обаче продължават да съществуват и след края
на гражданската война – тогава Църквата на Англия отново получава статут
на държавна Църква, но редица духовници не приемат това състояние. Така се
създават три основни течения. Едното е групата на т.нар. нонконформисти –
това са радикалните протестанти, конгрегационалисти и баптисти, които не
приемат униформеността и напускат държавната Църква на Англия. Вътрешни
те противоречия през ХVII век завършват с напускането на Църквата от страна
на най-радикалните елементи.
1

Хенри VІІІ – крал на Англия (1509–1547). – Б.ред.

2

Едуард VІ – крал на Англия (1547–1553), роден през 1537 г., коронясан на деветгодишна възраст. – Б.ред.

3

Мери І – кралица на Англия (1553–1558). – Б.ред.

4

Елизабет І – кралица на Англия (1558–1603). – Б.ред.

5

Чарлз ІІ – син на Чарлз І, екзекутиран през 1649 г. в разгара на гражданската война в Англия. След неговата смърт синът му Чарлз ІІ формално е обявен за крал, но Англия по същество става република, начело с
лорд-протектора Оливър Кромуел, а Чарлз ІІ живее в емиграция. Политическата криза, последвала смъртта на
Кромуел, води до възстановяването на монархията и завръщането на Чарлз ІІ, който управлява Англия като
крал от 1660 г. до смъртта си през 1685 г. – Б.ред.
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Втората голяма криза е от ХVIII в. и е свързана с методисткото движение – това
е трагичен епизод, който е можело да бъде избегнат. По принцип методистите
се смятат за лоялни членове на Църквата на Англия, целта им е да развиват
познанието за християнската вяра и живот, като всяка неделна вечер организи
рат т.нар. библейски срещи. Но епископите от Църквата на Англия се отнасят
с подозрение към тях и се опитват да ги ограничават. В резултат на това ос
нователят на методизма Джон Уесли заминава да проповядва в американските
колонии, които по това време нямат собствен епископ, а епископът на Лондон
отказва да ръкоположи епископ след Американската революция. Подкрепен от
местните елити, но без съгласието на Англия, през 1784 г. Джон Уесли ръкопола
га епископ в Америка, въпреки че той самият е свещеник и няма право на това.
Така се създава Методистката църква, която също напуска Църквата на Англия.
А третата голяма част, в която остават мнозинството от вярващи в Англия, е
националната Църква на Англия, призната от държавата. В Църквата на Англия
от своя страна се оформят две основни течения – Високата и Ниската църква,
както и няколко по-малки.
Движението на Високата църква поставя ударението върху независимостта на
Църквата, върху апостолския произход на властта на епископите, тя признава
наличието на седем тайнства и акцентира върху тържествеността в Литурги
ята. Високата църква се вижда като част от универсалната Католическа църк
ва, разглеждана в контекста на Теорията за клоните, като за членове на тази
универсална Католическа църква се смятат и католици, и православни.
Обратно, Ниската църква акцентира върху протестантската природа на Църк
вата, поставя ударение върху Библията и проповедта и се смята за част от
световното движение на протестантските църкви. На практика, обаче, това не
предизвиква противоречия – ако отидете в едно неголямо градче, там обикнове
но има една Висока и една Ниска църква. Но ако отидете в едно село, църквата в
него е само една, а това означава, че голямото мнозинство от духовниците са
част от една Църква, която служи на хората. Споменавам това, за да е ясно, че
картината не е черно-бяла. Наред с Високата и Ниската църква, съществува и
терминът Широка църква – целта на нейните привърженици е да привличат към
Църквата възможно най-много вярващи, като поставят ударението върху толе
рантността и отвореността. Съществува и друг термин – Централна църква –
това са хората, които се придържат към средния път, via media, които не са
нито от Високата, нито от Ниската и които акцентират върху умереността.
В последните години непрекъснато се говори за споровете в Англиканската
църква, свързани с ръкоположението на жени за свещеници и епископи и на
явни хомосексуалсти за свещеници. Как тези спорове се отразяват на единството на Англиканската църква?
Тези нови разделения и спорове доведоха до поляризиране на мненията както
във Високата, или англокатолическата традиция, така и в Ниската, или еван
гелистка традиция. Сред членовете на Високата традиция настъпи разделение
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между традиционалистите, които са резервирани към ръкоположението на жени,
и по-прогресивното течение, чиито членове подкрепят на жените да се даде
право да бъдат членове на свещенството и на епископата. Въпросът за ръко
положението на жените е проблематичен и дискутиран основно сред членовете
на Високата църква.
От друга страна, въпросът за хомосексуалистите разделя Ниското, евангелист
кото, направление в Църквата на Англия. Едната група сред тях е по-консерва
тивна, като, позовавайки се на Библията, тя се обявява против ръкоположението
на жени и хомосексуалисти. Другата група сред тях е по-прогресивна и нейните
членове подкрепят ръкоположението на жените и гледат благосклонно на иде
ята тази възможност да бъде открита и за хомосексуалистите. Употребявам
думата прогресивни в напълно описателен смисъл, без какъвто и да било оценъ
чен елемент. Така днес споровете между двете основни исторически течения
са изместени от новите дебати. В момента основните спорни моменти са за
ръкоположението на жени за епископи и на явни хомосексуалисти за свещеници,
след като през 1992 г. беше взето решение жените да могат да бъдат ръкопола
гани за свещеници. Днешните нови спорове, от своя страна, разделят мненията
в двете основни течения на Църквата на Англия.
Решението по спорните въпроси трябва да бъде взето от Общия църковен събор,
който се състои от Камара на миряните, Камара на свещениците и Камара на
епископите. То се взима по камари – през 1992 г. миряните и свещениците гла
суваха в полза на предложението жените да бъдат ръкополагани за свещеници.
Ако бъде взето решение те да могат да бъдат ръкополагани и за епископи, е
възможно част от недоволните да напуснат Църквата на Англия и да преминат
към Католическата или някоя протестантска църква. Голямото мнозинство от
Църквата на Англия обаче продължава да търси компромисно решение. През 1992
г. беше постигнат такъв компромис, като бе решено да бъдат създадени т.нар.
епископии, включващи енориите, които се бяха обявили против ръкоположението
на жени за свещеници. Географски тези енории оставаха в съответния диоцез,
но ръкоположенията в тях се извършваха не от местния епископ, а от „летящия
епископ”, назначаван от архиепископа на Кентърбъри или Йорк. Макар и крити
кувана, през годините тази система се наложи като успешна. Днес, когато въз
никва възможността епископът да бъде жена, възниква отново въпросът какво
ще се случи с малцинството, което е против. Общият събор вече взе решение
да прекрати съществуването на системата с „летящите епископи”, като тези
функции трябва да бъдат прехвърлени на местния диоцезен епископ. Малцин
ството вижда в това заплаха за своята автономия, архиепископите също искаха
запазването на старата система, но Общият събор не прие техните аргументи.
Как в този контекст се развиват отношенията с Католическата църква,
след като наскоро Рим обяви решението за създаване на т.нар. персонални
ординариати за бившите англикани, които искат да се присъединят към
Рим?
Персоналните ординариати, чието създаване беше обявено наскоро, дават въз
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можност на бившите англикани да влязат в общение с Католическата църква,
като същевременно продължат да бъдат администрирани от бивши англикански
епископи и запазят част от традициите на Англиканската църква. Това е прос
то една подходяща форма, която дава възможност на отделни хора или общ
ности, които желаят това, да се присъединят към Католическата църква. Не
очакваме от тази възможност да се възползват много хора. Папата е реалист и
никога не би отправил призив за масово преминаване към Католическата църква.
Но папата, както и неговите съветници са наясно, че има хора, които искат
да се присъединят към Католическата църква, и решението за създаването на
ординариатите просто отговаря на тези очаквания.
Предложената схема няма нищо общо, примерно, със статута на гръкокатоли
ците в православните държави, тъй като той не предвижда запазването на
ритуалите на Църквата на Англия. Решението предвижда ординариатът да за
пази „традиционния англикански патримониум”, без да сме сигурни какво точно
означава това. Преминалите към ординариата няма да съхранят англиканските
ритуали и литургии, а ще приемат католическите. Същевременно в Англия се
чувства недостиг на свещеници, като този проблем е особено остър сред Ка
толическата църква, която няма нищо против изведнъж да се сдобие с добре
образовани и опитни духовници.
Впечатлението за напрежение се създаде от това, че решението за създаване
то на ординариатите не беше съгласувано предварително нито с двамата ан
гликански архиепископи на Кентърбъри и Йорк, нито с католическия архиепископ
на Уестминстър. Това решение наистина е обърнато към това малцинство в
Църквата на Англия, което е несъгласно с ръкоположението на жени за епископи.
Но съм убеден, че само малко на брой традиционно ориентирани към Католичес
ката църква хора и общности ще се възползват от тази възможност.
Пред подобни предизвикателства е изправено и другото основно течение в Църк
вата на Англия – на евангелистите, които са особено чувствителни към ръко
положението на хомосексуалисти за свещеници. Има индикации, че е възможно
някои от недоволните да потърсят алианс с по-традиционните църкви от други
страни, като например Англиканската църква в Нигерия или Уганда, и по този
начин да си осигурят епископска администрация. Оказва се, че част от англока
толиците се опитват да си намерят епископи, които нямат нищо общо с жени
те, а евангелистите – епископи, които нямат нищо общо с хомосексуалистите.
Англиканската общност е група от национални църкви, които са независими и
които взимат решенията си самостоятелно. В момента се създава практи
ката малцинствените групи в Англия да апелират към епископите на други
църкви – либералите се обръщат към Америка, а консерваторите – към Африка,
което поставя въпроса за църковния ред. Този въпрос стои на вниманието на
световната англиканска общност и се правят опити той да бъде решен. Едно
от предложенията е да бъде създаден Англикански договор или ковенант. Иде
ята е този договор да дефинира какво означава да си англикан и да могат да
се взимат мерки, ако дадена църковна общност не спазва общите решения. Но
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Англиканската църква няма традицията да има подобни правила и затова има
членове на Църквата, които намират предложението за такъв договор за неан
гликанско. Предложението е насочено основно към някои американски англикански
църкви, които са твърде либерални и излизат извън контрол. Интересно е да се
види колко църкви ще изразят готовност да се присъединят към подобен дого
вор, като в момента се чуват различни мнения. Това е друг дебат в рамките на
Англиканската общност.
Всички тези спорове нещо обичайно ли са, или става дума за дълбока криза?
Има ли опасност от разпадането на Англиканската църква?
Не мисля, че Църквата се разпада. През вековете Църквата е изживяла много
тежки и противоречиви моменти. През 30-те години на ХIХ в. широко разпрос
транено е било мнението за близкия разпад на Църквата – това е епохата на
Оксфордското движение, завършило с преминаването на част от неговите чле
нове към Католическата църква, най-известният от които е Джон Хенри Нюман.
Но друга, немалка част от представителите на Оксфордското движение остава
в Църквата на Англия, като най-известните личности в нея са Пюзи и Кийбъл6.
Друга подобна криза има през ХVII в. – през 1688 г. на власт чрез Славната рево
люция идва крал Уилям III, който детронира Джеймс II. Тогава Кентърбърийският
архиепископ Уилям Санкрофт отказва да подкрепи новия крал с аргумента, че не
може да наруши клетвата си за вярност към сваления монарх. В резултат той
също губи престола си, както и голяма част от епископите, което прераства в
схизма, а свалените епископи създават отделно движение. То обаче просъщест
вува само до смъртта им и не застрашава същински единството на Църквата.
Въпреки че е можел да доведе до драматични сътресения, този епизод не води
до дълготрайни разделения.
Подобни моменти е имало и в по-ново време, но те също не са довели до съ
ществени сътресения. Очакваше се решението за ръкоположението на жени за
свещеници от 1992 г. да доведе до сътресения, но това не се случи. Решението
вече е прието и ръкоположението на жени за смята за нещо нормално. Наясно
сме, че това решение създава проблеми от икуменическа гледна точка, тъй като
не е прието нито от православните, нито от католиците. Но ние не можем да
се откажем от решение, по което смятаме, че сме прави, само защото другите
Църкви не са съгласни. Но решението така или иначе не доведе до нарушение на
църковното единство.
Като цяло Църквата на Англия е в добро състояние. Наистина има недостиг на
млади свещеници, но не и на свещеници въобще. По-голямата част от свеще
ниците са от моето поколение. Ръкоположени са преди около двадесет години,
тоест сега са четиридесет-петдесет годишни, което поражда някои проблеми
от финансова гледна точка, свързани с пенсионния фонд. Но за разлика от като
лиците ние не изпитваме недостиг на духовенство. Посещаемостта на църкви
6
Едуард Пюзи (1800–1882) – английски духовник, професор по еврейски език в Университета в Оксфорд,
един от лидерите на Оксфордското движение; Джон Кийбъл (1792–1866) – английски духовник и поет, един от
лидерите на Оксфордското движение. – Б.ред.
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те спада, но не толкова драматично, колкото в миналото. Действително Англия
стана много по-секуларна държава, но хората, които посещават църквите, го
правят от искрена вяра.
Църквата продължава да прави това, което  е завещала още Елизабет I – да
обединява колкото се може повече хора. Възможно е някои групи да я напуснат,
но мнозинството ще остане в нея. Ние, англичаните, притежаваме гения на ком
промиса – през вековете Църквата се е научила да решава най-различни и тежки
проблеми. Наред с това, нашата Църква има традицията да поставя спорните
въпроси по много директен начин, което създава впечатление за напрежение.
Като цяло аз съм оптимист – може би защото, като църковен историк, познавам
историята на Църквата.
Църквата на Англия е държавно призната църква. Какви са отношенията
между Църквата и държавата и до каква степен политическите пристрастия имат място в живота на Църквата?
Църквата е независима от държавата. Освен архиепископите на Кентърбъри
и Йорк никой друг няма връзка с монархията. Кралицата е главен управител на
Църквата, но ролята  е на вярващ член на Църквата – тя се ограничава до
това да председателства големите срещи и да одобрява новите архиепископи.
Когато се избира нов архиепископ, избирателната колегия от миряни и духов
ници номинира две имена, които се изпращат на правителството, което взима
решението кой от двамата да бъде одобрен, а след това представя името
за одобрение от монарха. Но тази система също ще се промени. Предишният
премиер Дейвид Браун направи предложение в този смисъл, така че да изчезне
последният елемент на зависимост от короната. В историята има и някои ко
мични примери – през 1928 г. Парламентът отказва да одобри новия Служебник
за обща молитва, но накрая той е публикуван от Църквата, като на титулната
страница е посочено, че публикацията не е била разрешена.
Фактът, че Църквата на Англия е държавно призната Църква, за мен е положи
телен. От една страна, ако това бъде премахнато, държавата ще стане още
по-секуларна, докато в момента обществото продължава да приема ролята на
религията. От друга страна, това прави духовниците отговорни пред цялата
страна. Държавното признание на практика означава, че като духовник аз имам
по-големи задължения – не само да служа и да се грижа за Църквата, но и да
полагам грижи за болници, училища, да извършвам и друга дейност в полза на
обществото.
Без да се бърка в политиката, нерядко Църквата се оказва един от алтерна
тивните гласове в обществото – например през 80-те години, по време на
управлението на госпожа Тачър, тогава опозицията беше слаба и Църквата пое
отговорността да говори за социално слабите и другите пренебрегвани хора.
Църквата беше критична и към правителството на Тони Блеър, тя изрази свои
те резерви към войната в Ирак. Като цяло Църквата има право да говори по
социални въпроси.
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Какви са отношенията между Църквата на Англия и православието? В годините на Студената война връзките са били много активни, а сега изглеждат до голяма степен формални. Как бихте коментирали парадоксалния на
пръв поглед факт, че Англиканската църква „изнася” богослови към други
деноминации – като Джон Хенри Нюман или Г. К. Честъртън към Католичес
ката църква или митрополит Калистос Уеър към Православната?
Действително има такива случаи на преминаване към други деноминации. Но как
то вече казах, когато стана дума за Оксфордското движение, тези преминавания
са по-скоро изключение. Подобен е и случаят на митр. Калистос Уеър, когото
познавам и уважавам – той е въведен в православието от своя учител Дервас
Чити, англикански свещеник, който познава и много почита православието, но са
мият той остава в англиканството. Един от най-добрите приятели на Калистос
Уеър е Доналд Алчин – англикански богослов, който почина наскоро, който също е
бил много заинтригуван от православието, но също остава в Църквата на Англия.
Това е само един пример за двама много добри приятели, които имат общ учител,
общи интереси, но пътищата им се разделят, като единият преминава в пра
вославието, а другият остава в Англиканската църква, без това да се отрази на
добрите им отношения. Общото е, че и двамата се възхищават на православна
та традиция и искат да работят за сближаването на двете традиции отвътре.
Много са англиканите, които са добре запознати с православната традиция.
Един от тях е и настоящият Кентърбърийски архиепископ Роуън Уилямс – дълбок
мислител, познавач на православната духовност и култура. Като архиепископ
той написа академична книга върху творчеството на Достоевски, за която по
лучи награда в Москва.
Интересът на Англиканската църква към православието има своите историчес
ки причини. Англиканите проявяват интерес към традиционните православни
национални църкви, които поддържат вярата като независими църкви. Другото
общо е, че сред православните също има много спорове, включително полити
чески и национални, без това да нарушава тяхното единство. В момента про
дължава да работи смесена богословска комисия, която търси това, което ни
сближава. Постигнали сме съгласие по основните въпроси, които споделяме, но
има различия, какъвто е въпросът за ръкоположението на жените.
За мен проблемът се състои в липсата на познание за другата църква. В Англия
се знае само, че България е православна държава, но нищо по-конкретно не е из
вестно за Българската православна църква. Подозирам, че и в България се знае
малко за Църквата на Англия. Старая се да работя за това по-добро опознаване,
затова и идвам всеки месец, а постът ми на апокрисиарий на Кентърбърийския
архиепископ е израз именно на нашето желание за повече контакти.
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Матю Енгел

Бъдещето на Църквата на
Англия е под въпрос
Приятна и топла юлска съботна вечер – едва ли може да има по-неподходящо
време за сесия на който и да било парламент по света. В залата цари удивител
но неформална атмосфера.
Управителното тяло на Църквата на Англия – Общият събор, провежда три
сесии през годината – два пъти в Лондон и веднъж, в средата на лятото, сред
въздействащата архитектура на Университета в Йорк. Казаха ми, че днес ат
мосферата по време на събора е много по-неформална, отколкото в миналото:
„Днес всички си говорим на малки имена – ми обясни един възрастен мъж. – Преди
двадесет години това беше немислимо”.
Тази неформалност е особено подчертана на сесията в Йорк. Единствено Кен
търбърийският архиепископ д-р Роуън Уилямс е облечен във всичките си регалии,
в официалните си дрехи, доколкото е юридическият съветник на Събора. Но не
може да се види нито една вратовръзка, а в залата цари чувство на пълно спо
койствие. Сесията в Йорк е нещо като летен лагер за църковните политици –
това е място за откровени разговори, провеждани с чаша вино в ръка. „Имате
късмет, че не е много топло – ми казва някой. – Епископи по шорти! Гледката не
е много красива”.
На тази сесия на Събора не се обсъждат парливите въпроси. Двете най-секси
(буквално) теми, засега поне са извън дневния ред – въпросите за ръкоположе
нието на жени за епископи и на хомосексуалисти за свещеници. Служителите
от пресофиса на Събора изглеждат малко изненадани, че в съботната вечер не
съм си намерил някакво по-приятно занимание.
Обсъжданият въпрос обаче е доста по-важен от другите теми, предизвикващи
толкова спорове. Решаването му ще има дълготрайни последици за бъдещето
на Църквата. За последните четиридесет години посещаемостта на службите
в англиканските църкви е спаднала наполовина, а тенденцията днес продължава
да е низходяща – в момента службите се посещават от 1,13 милиона души всяка
седмица, което се равнява на около 2% от населението. Спадът е още по-дра
матичен сред младите, където достига до 80 на сто.
„Изправени сме пред необходимостта да направим бърз и ясен избор: дали да
се опитваме да управляваме този спад през следващите няколко години, или да
търсим начини за увеличаване на посещаемостта?” – се казва в обяснителната
бележка, разпространена преди дискусията. Истината е, че този въпрос стои
пред всекиго поотделно. Дали да се предадем на процеса на застаряване, или да
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направим опит да подмладим Църквата? Всички знаем какъв резултат искаме да
постигнем, но как да стане това? Изглежда, че задачата, пред която е изправе
на Църквата, е безнадеждна.
Въпросът не предизвика особени спорове. Съборът излезе с решение за приема
нето на „национален мисионерски план”, който да се опита да обърне тенден
цията в посещаемостта на църквите – решението беше одобрено с 333 гласа
„за” и само девет „против”. Единственият аргумент срещу това решение беше,
че не е необходимо това да става с приемането на национален план, тъй като
въпросът трябва да бъде решен на диоцезно равнище.
Националните планове не са често срещани в Църквата на Англия. Тристагодиш
ната традиция на религиозна хармония в Англия се дължи на това, че нейната
Църква успява да превърне своите слабости в предимства. Тя е толерантна,
приспособима и не е доктринерска. Църквата изцяло се вписва в собствената
ни представа за нашата нация – ние сме способни да правим компромиси и да
избягваме проблемите.
Системата за управление на Църквата е хаотична – епископът по места е от
говорен за своя диоцез, но няма права върху главната си квартира, върху кате
дралата, управлявана от ректор и настоятелство – на теория това е рецепта
за провал, понякога това е така и на практика. Недоволство съществува и на
национално равнище. Наскоро в едно интервю попитаха Роуън Уилямс: „Какво
щяхте да направите, ако можехте да промените нещо в Църквата?”, и той от
говори веднага: „Щях да реорганизирам Общия църковен събор”.
Действително, в последно време Съборът, който е доминиран от миряните, не
се държи много благосклонно. На сесията в Йорк той отхвърли искането да бъ
дат утвърдени общовалидни (и по-високи) такси за църковните бракове и погре
бения, Съборът също отхвърли номинацията за председател на Икономическия
комитет. А предложен за тази позиция беше епископът на Доувър, смятан за
твърде близък до Кентърбъри не само в географския смисъл. Тази несговорчи
вост на Събора отчасти се дължи на огромния пенсионен дефицит на Църквата
(възлизащ на 350 милиона) и на опасенията, че той ще трябва да бъде финанси
ран от обикновените миряни.
Чувството за конфронтация, обаче, е засенчено от усещането за добрата при
рода на Църквата. До такава степен, че Църквата не може да накара дори един
външен журналист и наблюдател да се почувства нежелан. Този начин на пове
дение се подсилва и от характера на настоящия архиепископ. Неговите предше
ственици винаги са били известни и към тях са се обръщали на фамилно име –
Рамзи, Когън, Рънси, Кери – изредени в този ред, те звучат като защитната
линия на някой третодивизионен футболен отбор. А настоящият архиепископ ви
наги е просто „Роуън”. Това създава приятното чувство за неформалност. Може
да се дължи и на това, че всички ние веднага се сещаме за един друг Роуън1. Но
тя може да отразява и искрена симпатия. Достатъчна ли е тази симпатия, за
1

Има се предвид британският комедиен актьор Роуън Аткинсън, известен с ролята си на мистър Бийн. – Б.пр.
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да бъде спасена Църквата на Англия?

***
На следващия ден, Третата неделя след празника на Св. Троица, официалност
та все пак надделя. Тонът беше зададен от архиепископа, който дойде облечен
целият в зелени дрехи („в чест на лятото”, както ми казаха) за отслужването
на Евхаристията от Събора в Йорк. Църквата беше пълна с хора, хорът пееше
прекрасно. Преди приемането на даровете всички пееха Никейския символ на вя
рата: „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител … и в един Господ Иисус Христос
… роден от Отца преди всички векове … разпнат … и бе разпнат заради нас...
и възкръсна … и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца…”.
Два дни преди това посетих за вечерня катедралата в Дърам, където хората
бяха много по-малко, макар службата, поне за моите уши, да звучеше още поприятно, включително и заради аранжимента на Харолд Дарк2 на Магнификат
в ла минор. На службата се пееше Апостолският символ, според Служебника за
обща молитва, който е малко по-различен от Никейския, като в него е добавен
детайлът, че Иисус е слязъл за три дни в ада, преди да възлезе на небесата и
да седне отдясно на Отца.
Докато оглеждах хората около мен в църквата в Йорк, се питах дали тези из
тънчени и интелигентни хора, рецитиращи Символа, наистина вярват на всичко,
което изричат. Всеки от тях рецитираше с пълен глас, не видях нито един да
мълчи. Но вероятният отговор е: „Не съвсем”.
„По този начин се идентифицираме с далечното минало – ми обясни Майкъл Сад
гроув, ректор на Дърам. – Когато изричаме, че Той е слязъл в ада, предполагам,
че ако хората въобще се идентифицират с нещо, то е с традицията. На латин
ски Никейското кредо се нарича Symbolum Nicaenum. Според мен тази изповед
на вярата има символичен смисъл. Не мисля, че членовете на Символа трябва
да бъдат разбирани буквално. Нашата християнска вяра се основава на това, че
Иисус Христос е Нашият Господ, и християните винаги ще спорят къде точно
извън този факт се намират границите на християнството”.
Така бившият епископ на Дърам Дейвид Дженкинс3 изказа най-директно и прово
кативно ревизионисткия възглед за евангелската истина. Наследниците му са
по-предпазливи, но това не означава, че не са съгласни с него.
Не са вече много хората, които продължават да вярват, че Небето и Земята са
били създадени за шест дни. По думите на Кристина Рийс, член на Съвета на
архиепископията от квотата на миряните: „Много малко са англиканите, които
вярват, че Бог ще изпепели Земята, ако там се случват твърде много оргии”.
2

Д-р Харолд Едуин Дарк (1888–1976) – английски композитор и органист. Б.пр.

3

Дейвид Едуард Дженкинс (р. 1925) – противоречив духовник от Англиканската църква, бивш епископ на
Дърам (1984–1994). Преди ръкоположението му за епископ е преподавател по богословие в Университета в
Оксфорд, служител в Световния съвет на църквите и във Фондация „Темпълтън”. Богословските му мнения са
обект на спорове заради изказани от него съмнения в реалността на Христовото Възкресение. – Б.пр.
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Както всяка друга земна институция, Църквата налага властта си, като съче
тава обещания и заплахи – „прав, каквото ти казваме, и ще отидеш в Рая; ако
не се покориш, те чака Адът”. Налагането на властта обаче става много потрудна задача, ако вече никой не вярва в това.
Но този проблем е валиден за всички световни религии. В цяла Европа като
лицизмът е в криза – масово учението му за контрола на раждаемостта не
се спазва, дори и преди педофилските скандали. Юдейската диаспора изживява
демографски срив, защото членовете  масово сключват бракове с хора извън
традицията. Най-тежка е кризата на исляма, защото последователите му от
различните клонове взаимно се избиват в Божието име по същия начин, по който
християните са се избивали преди около четири века. Проблемите в Англиканска
та църква не са толкова драматични, но не са по-лесно решими.
Заниманието с тази тема обаче носи и някои приятни изненади. Едва ли е съв
падение, че голяма част от англиканските духовници харесват крикета – друга
човешка дейност, която акцентира върху аскетизма, мистерията и аномалиите
(там също има един загадъчен съдия, чиято присъда е последна и неотменима).
Само хора, които имат специфична мисловна нагласа, могат да се съсредото
чат върху въпроса за точните разлики между каноника и пребендария4.
Но англичаните продължават да харесват древните си църкви и дори неверни
ците могат да се развълнуват, ако бъдат притиснати. (На Чърчил се приписва
фразата: „Не съм стожер на Църквата, но съм нейна стена. Поддържам я от
вън”.) Особено популярни са катедралите, което е лесно обяснимо. През послед
ните години службите в тях дори привличат повече хора – трябва ли да ходя на
театър, ако зад ъгъла ме очаква църковният еквивалент на Уест Енд?
Катедралата в Дърам, например, която е кацнала предизвикателно на хълма, е
сред най-прекрасните сгради на света, не само в Англия. За разлика от другите
катедрали на юг, достъпът до нея дори е напълно безплатен, въпреки че и тя
има нужда от средства. Според ректора това е принципен въпрос. „Не може
да знаеш какво е накарало хората да дойдат в църквата”. Дори катедралите
с най-високи цени за вход като „Св. Павел” (14,50 лири) или „Ели” (6,50 лири) се
стремят да осигурят безплатен вход на истинските богомолци.
Демографията също играе известна роля. Катедралата в Дърам се посещава
главно от местните хора и Църквата не иска да ги загуби. В миналото тази
църква, която е била управлявана от випускници на Оксфорд и Кеймбридж, е
била в сложни отношения с местните жители, които са били основно работни
ци. Мнозина от тях са намирали методизма за по-егалитарен. Пенсионираният
викарий на малкото селце Уетли Хил, Том Тъброн, казва: „Можеше да минеш кило
метри, без да чуеш нещо друго освен местния акцент. С изключение на пропо
ведта от амвона”.
4

Каноник и пребендарий – свещеници в Църквата на Англия, които изпълняват специфични функции към
катедралите. – Б.пр.
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Тъброн е изключение – работил като моряк по търговските кораби, той открива
призванието си на 30-годишна възраст. После дванадесет години се занимава с
мисионерство. Преди да тръгне по моретата, ходенето на църква е било част
от детската рутина, както и неделното училище. „Причината отчасти беше, че
хората от поколението на моите родители живееха в малки двустайни къщички
и това беше единственото време през седмицата, в което родителите ми мо
жеха да се усамотят. Тогава животът беше такъв. Преди петдесет години за
годишния празник на неделното училище се изсипваха пет автобуса. А когато
се завърнах през 1980 г., от този живот нямаше и следа. На неделната служба
все още идват около 30 души, но сред тях няма деца”.
На мнозина викарии в диоцеза им се налагат да работят извънредно, за да се
справят. Преподобният Ричард Деймелс е пристигнал миналата година в Уору
икшър и е поел грижата за пет енории – което е било нормално натоварване
по това време. Но той се ползва от две големи предимства – първо, съпругата
му Маргарет също е ръкоположена и му помага в работата, без да  се плаща,
и второ, енорията му в Ескомб има прекрасна църква – една почти съвършена
саксонска сграда, където се е служило непрекъснато от 670 г. в продължение
на повече от 50 поколения. Ако се замислиш за това, се сещаш за Божията не
погрешимост.
И въпреки това работата му не е лека. През лятото Деймелс организира сбирки
под наслов „Келтско лято” – съзерцание, пеене и служби, на които се отбелязват
важните празници от древността като лятното слънцестоене или празника Ла
мастид (отбелязван на 1 август)5. Целта е де се докосне до пред-църковните
чувства на наричаните от него „пост-църковни” богомолци.
Неговата цел е да се обърне към новите духовни движения („Например какво
трябва да се направи, ако дойде една жена и каже: „Аз съм вещица, но искам да
посещавам църквата” – което и се случва”.) „На хората им е омръзнала йерархи
ята – споделя викарият. – Те търсят духовността, но не искат никаква власт.
Работата ни е повече да бъдем сред общностите, където и да са те, отколкото
да ги убеждаваме да идват в църквата”.
Малко по-надолу по хълма нещо подобно, но по още по-зрелищен начин се опитва
да прави и преподобната Бренда Джоунс – това се случва в трудната област
Удхаус Клоус, разположена по границите на епархията Оуклънд – за тази област
се твърди, че е втората в цяла Европа по ниво на тийнейджърска бременност.
Църквата  не е саксонска (тя е изградена в характерния следвоенен варварски
стил), но в сътрудничество с методистите се опитва да решава проблемите
на своя окръг. Енорийският център предлага взаимоспомагателна и спестовна
каса, транспорт на мебели, кухня за социалнослаби с възможност за доставка по
домовете, групи за гледане на бебета и малки деца, младежки театър…
5

1 август, или празникът Лама (Ламастид), е традиционен празник на първата реколта. – Б.пр.
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„От петдесет години градим нашето Голямо общество6 – казва тя. – Проблемът
е, че икономическата ни основа е толкова слаба, че не можем да съберем доста
тъчно средства. Имаме осигурено финансиране за следващите три години, но
не знам какво ще се случи след това”. Питам я с това ли трябва да се занимава
Църквата, а тя ми отговоря: „За Църквата всеки човек е ценен, на това ни е
учил Христос”.

***
Така е из цялата страна, във всички разклонения на голямата Англиканска църк
ва – независимо дали става дума за ухаещата на тамян Висока църква или за
радостно ръкопляскащата Ниска църква – навсякъде ентусиазирани свещеници и
конгрегации се стремят да реализират своите собствени мисионерски планове.
В малката норманска църква във Фарлей, графство Съри, в неделя сервират чай
със сметана, а след това служат вечерня на свещи, в края на която лекция из
нася някой външен лектор. Николас Лоутън, викарий в родното ми село, на Цвет
ница нае едно магаре. А следващата неделя, на Великден, лично поведе цялата
си конгрегация към разположения наблизо Черен хълм, надвиснал над местната
Елеонска планина, и беше последван от 60 души. Религията винаги има най-голям
успех, когато не забравя, че е първа братовчедка на театъра.
Най-добрият пример за този подход е църквата „Св. Троица” в Бромптън, Запа
ден Лондон (която е вече толкова известна, че всички я наричат НТВ7) – тя е
вече на следващото ниво. Това е родното място на Алфа курсовете, в които се
изучават основите на християнство, през които в последните две десетилетия
във Великобритания са преминали два и половина милиона души, а по света – наймалко 15 милиона. Алфа движението вече се е разпростряло извън териториите
на англиканството и е стъпило по места, където не могат да стигнат нито
чаят със сметана, нито дори магаретата.
Въпреки че се ползва с официалното одобрение на Църквата на Англия, движе
нието НТВ се ползва и със славата на секта. В лошите квартали то организира
клубове за запознанства между младежите, като им предлага някаква сигурност
и съпричастност. Останалите от Църквата гледат на движението със смес от
възхищение, ревност и тревога. „Вършат прекрасна работа – ми каза един поз
навач. – Само че ти стискат ръката малко по-силно, зъбите им са твърде бели,
а усмивката – прекалено широка”.
На голямата част от Църквата на Англия  липсва именно увереност. Несигур
ността се усеща във въздуха. Тези съмнения са въплътени в най-голяма степен
от ръководителя на Църквата. Роуън Уилямс е възприеман от някои като църков
ния Обама – вестител на надеждата за либералите, превърнал се в прагматик/
6

„Голямото общество” е основният политически лозунг в предизборната кампания на Консервативната партия във Великобритания през 2010 г. Целта е „създаването на климат, който ще даде възможност на местните
хора и общности да създадат голямото общество, което ще отнеме властта от политиците и ще я върне на
хората”. – Б.пр.
7

НТВ – инициалите на английски на името на църквата Holy Trinity, Brompton.
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съглашател/лъжец (думата зависи от мнението на говорещия), но който така и
никога не е загубил подкрепата на първоначалните си привърженици.
Двадесет години след ръкоположението на първите жени за свещеници, днес
Църквата на Англия е изправена пред решението да разреши ръкоположението
на първата жена за епископ. Решителното гласуване е насрочено за Общия съ
бор през 2012 г. в Йорк. Групата за Реформа (противниците  намират името
за крайно неподходящо) продължава да говори за „Богоустановеното мъжко ръко
водство”, но споровете днес са само по клаузите на капитулацията и дали те
ще бъдат достатъчно убедителни, за да спрат похода към Рим на несъгласните.
Кристина Рийс (която, по разбираеми причини, подкрепя предложението за ръко
положение на жени за епископи) участва в нещо като пътуващ театър, в който
основният  опонент е пребендарият Дейвид Хулдинг. За него тя казва: „Той ми
е много добър приятел. Отсядал е у нас. Възгледите ни често съвпадат”. Но не
и по този въпрос.
„Няма нито една дума в Писанието, която може да оправдае ръкополагането на
жени за епископи. По-скоро обратното – обяснява ми Хулдинг. – Иисус наистина
е имал радикално различен поглед към жените в сравнение с културата по онова
време. Но Той не ги избира за свои апостоли”.
„Но днес всичко е толкова различно”, настоявам аз.
„И какво от това? Този въпрос не се отнася за положението на жената в общес
твото. Става дума за това как Иисус е организирал Църквата си”.
„Не можем да се поставим на мястото на хората в Палестина през IV в.”, отго
варя Рийс. А пък аз се сещам за дебата от ХVI в., разтърсил Германската църква,
по въпроса „Човешки същества ли са жените?”.
Но проблемът, който същински раздира модерната Църква и за който говорят
почти всички, е темата за хомосексуалността. Не е тайна, че немалко от све
щениците са хомосексуалисти – в книгата си Църквата на война Стивън Бейтс
твърди, че поне в градовете процентът достига 20–25%. Днес залозите са кой
ще бъде ръкоположен пръв – жена за епископ или явен хомосексуалист за свеще
ник.
По въпроса за хомосексуалистите консерваторите – англокатолици и евангелис
ти, които иначе спорят за всичко останало – успяват да привлекат и немалка
част от умерените. „Не може просто да кажем, че всичко е допустимо – ми каза
викарият от един малък град. – Все пак трябва да има граница”.
Към последната група, изглежда, се числи и архиепископът, който наскоро се
опита да затвори темата, като каза, че хомосексуалистите могат да бъдат
свещеници, стига да останат целибатни. Което означава да си паркираш колата
не на двойно забранена линия, а направо на най-бързата лента на магистралата.
Шансът за катастрофа става твърде голям.
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Но същинският въпрос се състои в това, че англиканството днес не е религия
само на милион души, които посещават редовно службите, нито дори на 20-те
милиона, които биха се декларирали за англикани, ако бъдат притиснати. По све
та има 85 милиона англикани, от които 20 милиона живеят в Нигерия, а техните
лидери са ужасени от толерантността към хомосексуалистите.
Възможен е един прост изход – да хвърлим на масата някой типично английски
лицемерен компромис и да оставим африканците да се оправят. Но Роуън Уи
лямс не приема този подход. В обръщението си към Общия събор той спомена
посещението си в Конго, където говорил пред млади войници, принуждавани да
извършват военни престъпления: „И всички те, един подир друг, ми казваха едно
и също: „Църквата единствена остана зад нас”.
Въпреки че англиканството се изповядва само от един процент от жителите по
света, точно това универсално измерение придава на Църквата усещането за
цел и динамика, с които тя продължава да се отличава. Проблемите на англикан
ството трябва да бъдат решени в глобален контекст. Пол Хендли, издател на
Църковни вести, заявява: „Не можем да си позволим някакъв половинчат договор”.
Целта на Църквата трябва да бъде подобряването на живота тук на земята, а
не сключването на сделки по въпроса като този дали съществува Раят.
„Ако в края на живота ми пред очите ми се спусне завеса и видя всичко отнача
ло, няма да си помисля, че съм си изгубил времето – казва Том Тъборн от Уетли
Хил. – Религията не ме е направила светец. Но тя ми помогна да бъда честен със
себе си. Според мен мисията ми е била да се опитам да направя света по-добър.
И това ми е достатъчно”.
Източник: в. Файненшъл Таймс, 29 юли 2011 г.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Известен френски журналист и икономически ко
ментатор, Жан Боасона (род. 1929 г.) е дълго
годишен директор на католическия вестник Ла
Кроа. Завършва Института за политически на
уки в Париж през 1951 г. Той е сред основате
лите и дългогодишен изпълнителен директор на
медийната група „Експансион” (1988–1994), като
паралелно с това е коментатор на в. Ла Кроа
(1981–1985) и директор на управителния съвет
на католическото издание (1980–1994). Автор на
множество книги, сред които: Приключението на
социалното християнство: минало и настояще
(L’Aventure du Christianisme social : Passé et avenir
(1999), Ed. Bayard/Desclée de Brouwer); Пътища: християните свидетелстват,
в съавторство със С. Пако, Ж. Пужол и Фр. дьо Коненк (Itinéraires: Des chrétiens
témoignent (2000, Ed. Empreinte Temps Présent); Епископът и икономистът, в сът
рудничество с монсеньор Оливие дьо Беранже (L’Évêque et l’économiste, 2001, Ed.
Presses de la Renaissance); Нашата вяра в този век, в съавторство с Мишел Ал
бер и Мишел Камдесю (Notre foi dans ce siècle (2002, Éd. Arléa); Бог и Европа (Dieu
et l’Europe, 2005, Ed. Desclée de Brouwer); 2029, или как прекосих три века за сто
години (2029 ou comment j’ai traversé trois siècles en cent ans, 2009, Ed. Salvator) и
др. Предложеният тук текст е на лекция, изнесена пред Френската академия за
морални и политически науки на 5 юли 2007 г.

Жан Боасона

Европа и Бог
Щом поискахте от един журналист, а не от някой философ, богослов или историк
да говори по една толкова стряскаща тема като „Европа и Бог”, навярно очаква
те по-скоро лично свидетелство или анализ на мненията, отколкото ерудитски
размисъл. Предварително призовавам за снизхождение това заседание на Акаде
мията, на което присъстват мнозина от моите учители.
Моето изложение се основава върху двe фрази: Бог създаде Европа; Европа се
избави от Бог. Като „Бог” в случая се явява един по-общ термин, който обхваща
религиозното заедно с неговите институции – Църквите.

Бог създаде Европа
Бог в Европа, това е християнството. Една религия, възникнала на границите на
Европа и Азия, произлязла от вярата на един народ – еврейския народ – в Словото
на единия Бог. Тази християнска „секта” не е била гледана с добро око от римля
ните дори поради факта, че допълнително е усложнила отношенията с евреите,
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на които Империята, в качеството им на малцинство, е признала правото да
изповядват религията на отците си. С ясното съзнание за тези затруднения,
християните са протестирали срещу опитите да бъдат противопоставени на
властта на Рим. Нима Иисус не е отказал да оглави съпротивата срещу рим
ляните? А апостол Павел не е потвърдил легитимността на съществуващата
власт? Ала християните, дори с поведението си, са били трудно приемливи за
властите от онази епоха: с отказа си от култа към идолите, към кървавите
жертвоприношения, игрите и цирка; с погнусата си към носенето на оръжие и
с умереността си в нравите. Нещо, което е накарало Едуард Гибън да заяви в
книгата си Залез и упадък на Римската империя, писана в края на XVIII в.: Християните не са отбягвали изцяло делата и удоволствията в света… Ала поради
предписанията за пасивно подчинение те са отказвали да участват в гражданската администрация или във военната отбрана на Империята… Това тяхно
вяло или даже престъпно безразличие към общественото благо ги е излагало на
презрението и упреците на езичниците. Ето защо са питали привържениците на
новата секта каква би била участта на Империята, атакувана от варварите,
ако всички поданици биха възприели тези толкова пораженски настроения.
Християнството има нещо общо с упадъка на Империята. През IV в. то става
държавна религия (с едикта на Константин Велики, потвърден от император
Теодосий I). През V в. упадъкът на Империята е вече налице, стига се и до рух
ването на Западната римска империя. Без душевни колебания Църквата минава
към варварите: в края на V в. се извършва кръщението на Хлодвиг, а чрез него
и християнизацията на франкския народ.
Следователно християнството се е възползвало от Империята, за да получи
разпространение из територията, която географски обхваща Европа, Близкия
изток и Северна Африка, като същевременно е подрило основите на имперската
сила. Ала нейното рухване го е нагърбило с допълнителна задача, която не се е
вписвала в неговото призвание: да упражнява пряко или косвено властта, за да
съхрани социалните връзки, без които човешкият вид се завръща към изначал
ното дивачество и извън които е невъзможно дори разпространението на еван
гелското послание. Карл Велики, първият „баща на Европа”, е коронясан за им
ператор в Рим през 800 г. Това е началото на дълго и конфликтно съжителство
между религиозната и политическата власт. В същото време територията на
тази „християнска империя” е ампутирана на Изток и на Юг поради нахлуването
на исляма, което я ограничава във вътрешността на Европа. През Х в. Свеще
ната римска империя (която никога не е била напълно „империя”) официално въз
никва на бял свят и набира сила около хилядната година чрез интелектуалното
сътрудничество между Жербер от Орийак, впоследствие папа Силвестър II, и
младия и блестящ Отон III. Между Карл Велики и Отон, между Аахен и Рим, въз
никва християнската цивилизация. И тя ще трае хиляда години.
Нейните географски граници ще бъдат дефинирани, дори пряко волята , първо
от делението на старата Римска империя (Запад и Изток); сетне от последова
телния разрив в лоното на Църквата между Рим и Константинопол (с трагични
епизоди като плячкосването на Константинопол от кръстоносците през 1204 г.,
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заради което нашите православни братя още поддържат будни угризенията на
католиците); и най-накрая идва ислямският натиск – арабски от юг и турски от
изток. Константинопол пада през 1453 г. Виена е под обсада дори в края на XVII в.
Ето как християнската цивилизация бива сведена до измерението на Европа, ма
кар нейното призвание да е универсално. Такава е християнска Европа, привет
ствана дори от подозрителни автори като Волтер и Русо. Дидро и Д’Аламбер
пишат в статията „Европа” от своята Енциклопедия: Не е от толкова голямо
значение, че Европа е най-малка по територия от четирите части на света,
защото тя играе значителна роля в света чрез своята търговия, навигация и
плодородие, чрез просвещението и индустрията на своите народи, чрез знанията си в изкуствата, науките и занаятите и което е най-важното – чрез християнството, чийто добродетелен морал има за цел щастието на обществото.
Какво е дало западното християнство на тази ограничена територия, в която
са решили да заживеят народи, идващи от дълбините на азиатските земи и
на вековната история? Индивидуалността, универсалността, конкурентостта.
Това не е никак малко.
Християнството е религия на личността, а не на един народ (както еврейския
народ), нито на една нация (както арабската нация). Всяко човешко същество е
уникално. Бог му говори лично. Той дори му е проводил Сина Си, Иисус, Който сам
е станал човек. Разбира се, човекът е грешник, но той трябва да признае грехо
вете си, да се покае за тях и да ги превъзмогне. В съприкосновението си с тази
скръбна реалност Църквата дефинира Чистилището, за да убеди всеки индивид,
че нищо не е завинаги изгубено. Личното осъждане ще предхожда Страшния съд,
което не може да не предизвика промяна у всеки индивид.
Християнството е религия на всеобщото. Не може и дума да става да запазиш
за себе си полученото послание. Трябва да го възвестиш. Да го разпространиш.
Ето защо християнството е невероятен мотор, довел до различни завоевания
в сферата на човешките дейности: в духовното, в материалното, в политичес
кото. Св. Августин, който добре е познавал тези страсти, е препоръчвал да
хитруваме с тях, за да можем по-добре да ги овладеем: такъв е случаят с брака,
който уталожва сексуалната страст; с държавата, която овладява страстта
към властта; с разпределението на благата, което превъзмогва страстта към
парите.
Въпреки съжителството си с политическата власт Църквата никога не е пре
махвала делението между политическото и религиозното. Нещо, което макар и
по-късно – дори пряко волята на Църквата – е отворило пътя към демокрацията.
По същия начин църковната привързаност към ритуалите никога не е заличавала
различието между буквата и духа, като, в крайна сметка, предпочитанието е
било на страната на последния. И ако модерната икономика е възникнала в Евро
па, то не е защото Европа е открила техниката преди всички други; Китай също
е извършил важни технически открития. Нито защото европейците са били
по-интелигентни; арабите също са разполагали с такъв потенциал. А защото
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религията на европейците е разкривала повече пространство за индивидуални
инициативи. И все пак тази Европа, родена от Бога, се е обърнала срещу онова,
което е наследила, обърнала се е срещу Него.

Европа се избави от Бог
В така изградената Европа Бог видял да изникват множество изображения на
Него Самия. Представяли го като Цезар, лишил другия цезар от пурпурна им
ператорска мантия, за да може неговият викарий на земята – папата, да има
всички прерогативи. Така папата се сдобил с мощна администрация, поддържал
скъпоструваща дипломация, въоръжавал армии, налагал данъци, раздавал спра
ведливост.
Внезапно истинският император се обезпокоил. Започнал да се вмесва грубо в
избора на своя опасен конкурент. Впуснал се без задръжки да се меси в дефини
цията на догматите, в избора на епископите, в разпределението на църковното
благосъстояние. Папата платил със същата монета, стигайки чак дотам, че да
раздава „индулгенции”, за да финансира изграждането на базиликата „Св. Пе
тър” в Рим. Ето защо, изправени пред наличието на свещеници, живеещи като
принцове, пред опрощения, които се купуват, и пред морал, в който има много
малко морал, обикновените хора изгубили вяра, а изтъкнатите умове се възму
тили.
Мнозина крале съзрели изгодите, които могат да извлекат от институционал
ната конкуренция между папата и императора. Такъв е впрочем случаят на
френската и на английската монархия, инак противостоящи си една на друга.
Англичаните ще отидат дотам, че да национализират своето християнство под
името Англиканска църква. Французите ще се задоволят с един по-малко инсти
туционален, но не по-малко мрачен галиканизъм.
След което виждаме в пространството между Цезаря от Рим и този на Импе
рията да се изгражда една нова силна власт – нацията. И тя, малко по малко,
ще изземе най-същественото от политическата власт. Националните монархии
също желаят да бъдат натоварени с божествена легитимност. Ала щом всяка
от тях започне да се позовава на Бог, за да оправдае личните си интереси и
апетитите си за власт, то и единият Бог някак се демултиплицира и престава
да бъде онова, което казват за Него. Всеки може да провъзгласи: „Бог е с нас”.
„Грубо съшитата роба” не оцелява при това разпокъсване. Църквата се разделя.
Реформацията възниква от всички тези противоречия с риск допълнително да ги
утежни. Разделената Църква причинява страдания на своя един Бог. С което до
принася за отслабването на неговата роля. Още повече че битките не са само
словесни, но се пренасят и на бойното поле, което окървавява народите. През
цялото това хилядолетие на християнската цивилизация повечето от войните
ще имат религиозен характер. Ужасяващо противоречие за една религия, която
иска да е религия на мира и зачитането на живота.

24

2011 / брой

9 (66)

Европа отслабва не само ролята на Бога в неговите институции. Тя го оспорва
в самото му естество, изтъквайки противоречията между разума и вярата.
И тук отново християнството прави пробив: след като човекът допринася за
творението, след като всеки има безспорна идентичност и неговото мислене
е отражение от това на Отца, в името на какво човек трябва да бъде ограни
чаван в своите изследвания и начинания? Ето как разумът взема връх в наука
та, оспорваща традиционните учения на Църквата, която пък, от своя страна,
претендира да говори от името на Бога. И независимо че Лутер провъзгласява
Коперник за „магаре”, а Католическата църква осъжда Галилей, в крайна сметка
става ясно, че Земята не е център на Вселената, както и останалите планети
не кръжат около нея.
Два века по-късно самият произход на човека е разколебан от теориите за ево
люцията. От три милиона години вървим към нашето човечество, приело насто
ящата си форма едва преди четиридесет или петдесет хиляди години; което
означава 80–90 милиарда човешки същества, половината от които са живели
преди раждането на Иисус от Назарет. Това пояснява репликата на маркиз Дьо
Лаплас, казана пред Наполеон: „Бог? Не се нуждая от тази хипотеза”. Бог, сът
ворил Европа, е трябвало да чуе у дома си, че е само една безполезна хипотеза. И
на Ницше не му остава друго, освен да формулира заключението: „Бог е мъртъв”.
Европейските елити не са единствените, причинили страдания на Бога. Народи
те също се включват в начинанието. Още повече че откриват в евангелското
послание материал за собствения си бунт. Щом цезарят не е Бог, можем да го
низвергнем. И след като всеки човек е равностоен на другия, то всеки може да
дефинира собствената си участ. И ето че „твърде християнските” крале биват
освирквани на трона и скоро съборени от власт. Разбира се, демокрацията не
навсякъде възниква в противоречие с религията. Америка, както казва Токвил1, е
съумяла да комбинира по чудесен начин духа на религията с духа на свободата.
В Европа, обаче, Бог е атакуван от всички страни: чрез игрите на властта,
чрез разпокъсването на собствената Му Църква, чрез опроверженията на нау
ката, чрез елитите, които оспорват Неговото знание, и чрез народите, които
отхвърлят властта Му. И той бива отнесен като някаква непотребна дига от
потоците на материалното развитие. Модерната икономика отваря врати за
обогатяването на всички континенти и за всички хора, макар едва всеки пети
да има достъп до благата. Материализмът не отрича спиритуализма; просто
минава без него. Ала тъкмо Европа се оказва отправната точка на тази неве
роятна авантюра. И то защото разполага с религиозен климат, който не спъва
индивидуалната инициатива, докато Китай, макар и разполагащ с техническо
знание, е парализиран от административни пречки, а ислямът, който има тех
нически напредък, бива обездвижен от своите ритуални практики. На изток има
твърде много държава, а на юг – твърде много религия.
У нас, в Европа, има постоянна конкуренция между индивидите и между нации
1

Алексис дьо Токвил (1805–1859) – френски политически мислител и историк, един от теоретиците на модерната демокрация. – Б.пр.
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те. Църквата допринася за това, като приравнява човешкия труд до небесно
наказание, но същевременно и сътрудничество с делото на Твореца. Биенето на
камбаните, което накъсва времето, ще ни научи да го измерваме и сравняваме с
извършения труд, сиреч така се открива производителността, ключ към новата
икономика на развитието, която противостои на старата икономика на нату
ралното стопанство. Ала пазарът и печалбата не водят спонтанно до социална
справедливост. Тогава се стига до оспорването на системата – пролетариите
срещу буржоата, социализмът срещу капитализма. Пътем религията е изобли
чена като „опиум за народа”.
Ако трудът вече не е наказание, ако обогатяването не е нещо срамно, ако сек
суалният акт не е само средство за възпроизводство, какво тогава става с
греха? Къде е той? И какво представлява? Европа разклаща дори това последно
средство за натиск, с което Бог, изглежда, се опитва да вкара ред в главите ни.
Разбира се, ние си даваме сметка, че Бог не е пряко създал Европа, а тя е дело
на християнската цивилизация. Ала щом като Европа разваля християнската
цивилизация, това не може да няма отражение върху бъдещето на Бога на нашия
континент. Ето защо по време на Втория ватикански събор архиепископът на
Краков взима думата, за да констатира: „Това е краят на Константиновата
ера, характеризираща се с тясно разбирателство между Църквата и държавата,
намерило израз в максимална степен чрез възникването на Свещената римска
империя”. Петнадесет години по-късно той бива избран за папа под името Йо
ан-Павел II.

Днес
Християнството престана да бъде обща рамка за европейците като съвкупност
от правила, институции и ценности, задължителни за всички. Ала дори и вече
да не е рамка, то си остава източник. Как обаче да го разпознаем, как да пият
от извора тези, които желаят, как да го разпространят навсякъде – в Европа
и извън Европа? Към това питане на християнина се добавя и политическата
загриженост на тези, които си спомнят за друга фраза на Токвил: „Човек, дори
да е изгубил вярата си, нека  служи; а щом е свободен, нека вярва”. Защото
религиозният факт би могъл да се възприема и като регулатор на демократич
ния живот, на който предлага ориентири и размисли. „Ако Бог е мъртъв, пише
Достоевски, всичко е позволено”.
Според годишните статистики в света има 2 милиарда християни (от които
над един милиард католици), 1,2 млрд. мюсюлмани и почти още толкова хиндуис
ти и будисти… В рамките на следващия век броят на християните ще нарасне
четворно (както и населението на света), а броят на мюсюлманите – шест
пъти. Ала географското разпределение на християните търпи силна промяна:
мнозинството католици днес живеят не в Европа, а в двете Америки. В Европа,
според статистиките, има около 80% християни и 5% мюсюлмани.
Решим ли да задълбаем по-дълбоко в статистиките, сондажите ни разкриват
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един по-нюансиран образ на религиозния феномен в Европа. Има зрелищен спад
на религиозните вярвания през последните четиридесет години, тоест след
социалните спазми през 60-те години на миналия век. Около 25% са тези, които
практикуват религията си (поне веднъж месечно) в Западна Европа, като найниски са данните за Франция и Швеция (по-малко от 10%). Принадлежността
към някаква религия бележи спад през последните двадесет години (от 85% на
75%), като отново най-ниският процент се пада на Франция (57%) и на Холан
дия (46%). И все пак последните анкети сочат относителна стабилизация на
тенденциите сред най-младите и в страните от Централна и Източна Европа,
където политическата система вече приема религиозния факт. На Запад вярва
щият християнин може би извлича поука от рухването на секуларните религии
(национализъм и комунизъм) в търсене на собствена идентичност, пред лицето
на предполагаемата или реална заплаха от исляма, както и от всички „меки дро
ги”, които приспиват състоянията на душата.
Така стигаме до един централен въпрос: какво трябва да се направи, за да може
религиозният факт, имал решаващ принос за модернизацията на обществото,
да възвърне своето значение? Позволете ми тук едно лично отклонение. Трима
мои учители са формирали в значителна степен възгледите ми в тази проблема
тика. Еманюел Муние2 ми обясни, че краят на християнската цивилизация е, без
съмнение, началото на едно християнство, по-вярно на учението на Иисус. Анри
дьо Любак3 ми разкри социалните аспекти на християнската догма, която не
може да бъде обикновена религия на индивидуалното утешение, ако иска да бъде
вярна на историческото си призвание. Тейар дьо Шарден4 ме убеди, че човечест
вото е съзнанието на еволюцията на света и че творението продължава пред
очите ни, дори с помощта на ръцете ни.
Изхождайки оттук, аз виждам как Европа се изгражда в един глобализиращ се
свят. Съзирам всички трудности, всички разочарования, но също така и всички
обещания. Кой би помислил само преди двадесет години, че Европа ще има един
на монета и конституционен договор? Сиреч, че ще бъдат положени основите на
една нова държава, без прецедент в историята. Признавам, че не се съм особено
запален по дебата дали в преамбюла на този конституционен договор трябва да
има само споменаване на „културните, религиозни и хуманистични традиции на
Европа” или изрично упоменаване на християнството. Най-същественото, спо
ред мен, в един подобен текст е да се признае ролята на религиите в институ
ционалния диалог, в зачитането на националните традиции. Така че религията
да не попада единствено в частната сфера, което е много по-съществено в
моите очи.
Втората спорна тема са границите на Европа. Трябва да разберем, че европейс
2

Еманюел Муние (1905–1950) – френски християнски мислител, основател на персонализма. – Б.пр.

3

Кардинал Анри дьо Любак (1896–1991) – френски католически богослов, член на Ордена на йезуитите.
Сред по-известните му книги са: Драмата на атеистичния хуманизъм (1944), Теология в историята (1990) и
др. – Б.пр.
4

Отец Пиер Тейар дьо Шарден (1881–1955) – френски богослов и палеонтолог, член на Ордена на йезуитите.
Създател на теорията за „ноосферата”, която синтезира християнската традиция с космологическата еволюция. – Б.пр.
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кото изграждане претърпя съществена промяна с разширяването до двадесет и
седем страни членки (забелязваме ли, обаче, че повечето членки не принадлежат
към Еврозоната?). Започна друг етап, твърде различен от предходния. Няма как
да избегнем новите кандидатури: Турция, балканските държави и Украйна. Трябва
да гледаме на тях a priori благосклонно. Разбирам възраженията, които могат
да се направят. Следва добре да се обмислят необходимите детайли, но найважното е да имаме желанието да отидем докрай. Иначе Балканите никога няма
да бъдат умиротворени, Украйна няма да съумее да утвърди идентичността си
спрямо Русия, а Турция няма да въведе исляма в модерния свят, нито да отстои
своето културно своеобразие, както го стори Япония и както са на път да го
сторят Китай и Индия. Европа има мисия, която е по-голяма от самата нея. Тя
е лаборатория на мира и на развитието за останалата част от света.
Европа дължи много на християнството: то е в основата на нейната изначал
на идентичност; християни са и бащите на днешния ЕС (специално искам да
спомена Робер Шуман, който ми се струва, че остана позабравен по време на
честванията на френско-германското помирение). Днес Европа може да изпла
ти отчасти своите задължения към Бога. Най-вече предлагайки нова рамка за
икуменизма. И по-специално за помирението между православни и католици след
прогреса, осъществен с протестантските църкви. Мечтая за един вид конфеде
рация на Християнските църкви, в която да вземат участие всички ученици на
Иисус, при пълно зачитане на техните традиции и институции.
Призванието на християнството е да се „деевропеизира”, ако иска да се обърне
с лице към азиатските маси, възползвайки се от феномена на глобализацията.
Бог създаде Европа; и ако Европа се е избавила от Него по един начин, то е за
да му се предложи по друг. И дори вече да не е институционно християнска, тя
би могла да бъде духовно християнска.
Споделям хипотезата, че глобализацията би могла да бъде втори шанс за хрис
тиянството, както Римската империя е била неговият първи шанс. Шанс, който
естествено крие опасности. Още Ернест Ренан е писал по повод на признаване
то на християнството като официална религия в Империята, че така „Църквата
е загинала от своя триумф”. Всъщност тя не е загинала, но е пострадала много.
Чрез глобализацията Богът на християните отново напомня своето универсал
но послание: зачитане на живота, първостепенна роля на човешката личност
(включително и на жената), грижа за бедните, разграничаване между политичес
ко и религиозно, умереност по отношение на богатството, властта и сексуал
ността. Всеки християнин е отговорен за тази мисия. Ето защо в заключение
бих искал да цитирам думите на пастор Бонхьофер, екзекутиран от SS заради
участието си в заговора срещу Хитлер: „Пред Бога нямайте други богове, бъде
те свободни, зрели и отговорни”.
Превод от френски: Тони Николов
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европейските интелектуалци-атеисти на 25-ата среща на религиите в Асизи, Италия,
където тя произнесе реч за европейския хуманизъм. Представеният тук текст е лекция,
изнесена на 15 декември 2010 г. в църквата „Сен Йосташ” в Париж, публикувана в ориги
нал на нейния сайт http://www.kristeva.fr/. Италиански вариант на лекцията бе публикуван
на 2 юли т.г. във в. Осерваторе Романо

Юлия Кръстева

„Аз и моят Създател”
Психоанализа и вяра. Опит върху Джон Хенри Нюман

Помолена бях да представя психоаналитична и личната си интерпретация на
потребността да се вярва. И ми се стори, че не бих могла да се насоча пряко
към наученото от Фройд и от моите пациенти по темата, без да започна с
онова, което ни казва за вярата си един човек, на чиито идеи искам да се спра
по-обстойно тази вечер – Джон Хенри Нюман1.
1

За живота и творчеството на кардинал Нюман, провъзгласен за блажен от Католическата църква през
2010 г., виж брой 56 на сп. Християнство и култура. – Б.пр.
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Защото онова, което ми се иска да ви кажа в светлината на Зигмунд Фройд, е в
пряка връзка с опита на Нюман, поне такъв, какъвто аз го разчитам.

I. Аз и моят Създател
Джон Хенри Нюман (1801–1890), когото вие познавате доста по-добре от мен в
годината на неговата беатификация, споделя в своята Apologia pro vita sua2, че
„големият обрат” се извършва в мислите му, когато е на петнадесет години.
Християнската догма тогава се превръща за него в нещо повече от „отпеча
тък” или „впечатление”; тя става „абсолютна очевидност”: „дори понастоящем
(на 49 г.), аз съм още по-сигурен в нея, отколкото във факта, че имам ръце и
крака”. Интензивна концентрация, пълна изолираност от „реалността на ма
териалните явления” и нищо друго освен наличието на „две същества”, чиято
„очевидност” е също толкова „сияйна”, колкото и абсолютна: „Myself and my
Creator” (Аз и моят Създател).
Сцената се разиграва през 1816 г. Банката на неговия баща банкрутира и пет
надесетгодишното момче успява да се присъедини към семейството си едва
през лятната ваканция на следващата година, прекарвайки цялото това време в
своя колеж в Ийлинг; отделен от своите, но обкръжен от деликатното разбиране
на преподобния Уолтър Майерс, протестант евангелист.
Още от самото начало авторът на Апологията предупреждава читателите си:
той не ще ни каже всичко. „Secretum meum mihi3”. Човек се изкушава да психоана
лизира това халюцинативно състояние, както и този изискващ свръхаз, които са
в основата на обръщането на младия човек, разтърсен от банкрута на бащата,
както най-често се прави в анализите на Киркегор. Ала не това възнамерявам да
ви предложа тази вечер. Бих предпочела първо да се спра върху присъщия за Ню
ман начин да се мисли изпитанието на тази очевидност, на тази достоверност
на вярата: истинската битка срещу тесния рационализъм, един вид Dilatatio4
на Разума, както казва Ришар от Сен Виктор през XII в. След което искам да
споделя пред вас неща от моята практика и от теорията ми на психоаналитик,
които наричам „потребността да се вярва”, подмолно скрити в „желанието да
се знае”, и които разкриват в опита на „вярването” специфично психично изме
рение. Защото има афект, по-точно семеен афект отец–син, който е всъщност
универсална антропологическа и пред-религиозна константа. След което ще се
опитам да покажа как този начин да се мисли вярата може да хвърли светлина
върху догмата за непогрешимостта, към който Нюман е тъй привързан.
Юношата усеща абсолютната реалност – „достоверността” – онова, което
аз ще нарека съ-присъствието между Мен и моя Създател. Дали става дума за
едно „чувство”? Думата е твърде субективна, „подигравателна”, казва той, a
mockery спрямо неизбежния „отпечатък”, наложен на Аза от една реалност из
вън-Аза. Дали става дума за безличностна реалност? Думите са дотолкова без
2

Апология на моя живот (лат.).

3

Моята съкровена тайна си остава за мен (лат.). – Б.пр.

4

Разтяжение (лат.).
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силни да назоват описанието на тази божествена очевидност, че богословът
прибягва до сравнения и метафори: най-напред заимствани от тялото („по-си
гурно дори, отколкото, че имаме крака и ръце”), а в крайна сметка и от „факта”
(‘the fact', казва той) на антропологичния баща. По същия начин както синовната
любов не съществува без „факта” (‘the fact') на човешкия баща, така и набож
ността не съществува, ако абсолютното Същество не е „факт” (препращам
ви към неговата Апология). Накратко, логиката е следната: Нюман пледира в
защита на догмата за трансцендентността на Създателя, чийто „отпечатък”
понасяме, като се опитва да опише това „понасяне”, буквално това „пострад
ване”, тази „страст”. Ала думата „страст” не е формулирана тук и теорети
кът по-късно ще сподели: „(като млад) Аз не виждах какво означава „Да обичаш
Бога”… И все пак аналогията, употребена в този параграф, по-скоро навява на
мисълта (дори пряко волята му), че Бог е невидима притча за бащинството (на
бащинската човешка функция) като обект на желание на сина.
Без да задълбочава афективното съдържание на тази неволна констатация, Ню
ман предпочита логически да детайлизира когнитивни актове, които той на
рича актове на съзнанието и които трасират пътя на разнородния процес на
вярването: „Сенки и образи (още една метафора) на истината” (такъв ще е
и девизът, гравиран върху неговия мемориал в Едгбастън), както и рационална
очевидност, разкриваща се in fine5: „Знам, че знам, че го знам…”. Тези думи за
вършват с многоточие, което идва да подчертае процеса на безкрайно знание
(като числото Пи на Лайбниц).
Така от предходната интуиция се стига до рационалността (Нюман говори за
аристотелисткото phronesis (благоразумие), въвежда понятието „практически
смисъл” и т.н.). Нюман държи на скритото („свръхестественото”, казва той)
просветление на своята Вяра, което той ще опише като inward sense (вътрешен
смисъл) или още като „сърце” (какъвто е и терминът на св. Августин). „Cor ad
cor loquitur”6 (такъв е девизът му като кардинал).
Терминът афект, който св. Бернар от Клерво въвежда в схоластиката, за да
го превърне в ключово понятие на своя прочит на Песен на песните, не изник
ва изпод перото на Нюман. И все пак той се налага, отправим ли се към тази
обширна и крехка зона, която Нюман нарича „съзнание за опита” или (по-късно)
„одобряване на образите и нещата” (различна от „одобряването на понятия
та”). Едно „съзнание” (в кавички), което все още не притежава строгостта
на рационален когнитивен акт, но напомня за „предпредикативната сфера” на
Хусерловата феноменология или дори за „семиотичния” смисъл (предхождащ и
лежащ в основата на синтаксиса, който гарантира „символичното” значение) в
моята концепция за субективността като процес на „означаване”.
Разнородността на тези психични актове задава връзката, наречена „вярване”,
която свързва Мен и Създателя и препраща към режими на словесността, които
не свеждат „сенките и образите” до концептуалното „аз знам”. Нашата кул
5

В края на краищата (лат.). – Б.пр.

6

Сърце на сърцето говори (лат.).
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тура ги дефинира като „естетически”: изкуствата, музиката, живописта, а за
Нюман и поезията, които имат пряко влияние върху „кълновете” на мисълта и от
които тръгват метафорите за „сенките” и „образите”.
Изхождайки от това изпитание на съюза между Аза и Отеца/Създател, Вярване
то според Нюман престава да бъде просто „отпечатък”, за да се разгърне като
интерсубективна връзка на любов. И тъкмо това любовно откровение ще го
отведе от византийските Отци и протестантизма към Католическата църква.
Нека проследим това движение на субективацията на любовта в три етапа:
1. Концепцията за Вярата като отпечатък (eikon) на Създателя във вярващия,
на неговата икона и икономя – термини, въведени през IX в. от патриарх Ни
кифор по време на византийския дебат за разрешаване на изображенията на
Бога. Като настоява за депозиране/възприятие/сключване на пакт със Създа
теля, тази икономя рискува да обърне вярващия към нещо, което Нюман нарича
„unworldnesness”: оттегляне от света, сиреч източник на „унинието” според
евангелското християнство.
2. И обратното, благодарение на аналогията, която Нюман съзира между Създа
теля и „факта” на живото човешко бащинство, вярването му се разкрива дру
гояче. Отпечатъкът се превръща в благодат, която не само, че не е осакатена
от аналогията, но и бива въведена чрез и заради любовта на Отца. Тя е нещо
повече от възприятие или приложение (eikon-ikonomia) на библейския Закон. И не
е неутрална причастност на общото Благо във висшето Благо (неутралното
Bonum по философски или томистки маниер). Вярата ще бъде „достоверността”
на едно съ-присъствие с отделното „Благо” (както ще каже Морис Блондел7).
Тук имаме една двойна персонализация на връзката: Аз към Него и Той към Мен.
И в този смисъл става дума за инициатива на вярващия, който не се задоволява
с това да подражава, а да е съпричастен. Любовният дар се възприема като
въздаяние, както и като изпитание: постоянен конфликт в отстоянието между
призив и отговор. И като тотална идентификация, която единява Сина с Отца
в един Дух.
Нюман не изяснява афективния характер на това развитие: той се задоволява да
очертае разнородната динамика и логическото единство на процеса. И все пак
неговото разбиране на съ-присъствието Аз/Създател прави от вярващия Храм
на Духа. То премахва разделението между „праведния” и „избрания” и очертава
нов режим на субективност във вярата: този на обновлението (Нюман обича да
цитира Томас Скот: „растежът е единственото доказателство за живот…”).
Нещо, което идва да покаже, че истината на Вярата не е „вълшебство”, а свобода, разбрана като завоевание и драма: защото „нашето сърце не знае отдих”.
3. И най-накрая, решението да се вярва обхваща и „бедните и неуките”: тези,
които „долавят” (отново тази очевидност на пред-рационалното възприятие).
7

Морис Блондел (1861–1949) – френски християнски философ, основоположник на „философията на действието”. В нея действието е същностен израз на човешкото съществуване, подчинено на служението на живота
и на религиозните ценности. – Б.пр.
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Единението на мен с моя Създател се „реализира” (realize, осъществява се) във
възможно най-голямата всеобщност – тази на християнския хуманизъм, който
свързва човешкия род per modium unius8 с всичко преживяно във връзката на лю
бовта.
Такъв е и окончателният смисъл на светостта, която според Нюман се осъ
ществява там, където съществува „неизменна достоверност” на съ-присъстви
ето между мен и моя Създател. „Светостта, ето голямата цел. И в нея трябва
да се съзира борба и изпитание”. Облягайки се върху сетивната очевидност и
осъзнавайки, че това съ-присъствие е напрежение, Нюман смята, че така по
стигаме достоверността, че хората стават причастни на тази очевидност,
съзнателно или не.
Тъкмо този път отвежда протестанта Нюман към католицизма, нещо, което
не убягва на Анри дьо Любак9 и го води до една друга очевидност, която той
не формулира категорично, но която аз бих обобщила с тези думи: същност на
християнския етос е мистиката.
Неколцина други превръщат мистиката в ключ към дверите на вярата и към
нови светове: Майстер Екхарт подготвя речника на европейската философия,
Тереза Авилска е в основата на бароковия преход към века на Просвещението.
Нюман, от своя страна, защитава католицизма едновременно от протестант
ския морализъм и от рационалисткия критицизъм и заздравява основите на ка
толицизма чрез търпеливо описание на връзката Отец/Син, основополагаща за
Словото. Той разкрива измеренията на един опит, който тихомълком определя
като „любовен”, но който е в основата на етическия смисъл. Нюман съзира в
мистиката фермента, необходим, за да обоснове догмата в неговата комплекс
ност и динамика.
Надявам се да ви изненадам с твърдението, че след Фройд и Лакан психоанали
зата днес се намира на кръстопът, където потребността да вярваш върви ръка
за ръка с желанието да знаеш и където тази потребност се долавя най-силно
и може би излиза наяве. Много често на Фройд се приписва диагностициране
то на религията като илюзия, като се забравя не само, че откривателят на
несъзнателното предначертава бъдеще (може би?) „без край” на същата тази
илюзия, но също и че неговото комплексно творчество предлага една истинска
археология на бащинската функция: от Едип и Лай – през убийството на Бащата
като основание на религиозния факт в Тотем и табу – чак до интелектуалното
възприятие на това чувство в иудаизма (Мойсей и монотеизмът). В последните
години един по-скрит Фройд изниква в психоаналитичните изследвания, което
определено позволява да се задълбочат начинанията на основателя, особено във
времена на връщане към духовността и в глобалния контекст на сблъсъци и
конфликти на религии.
8

По пътя на единението (лат.).

9

Кардинал Анри дьо Любак (1896–1991) – френски католически богослов, член на Ордена на йезуитите.
Сред по-известните му книги са: Драмата на атеистичния хуманизъм (1944), Теология в историята (1990) и
др. – Б.пр.
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II. Потребността да вярваш и желанието да знаеш
Да започнем с припомнянето на два източника „да вярваш”, които предхождат
подхода на психоаналитика спрямо вярването: библейския и евангелски източник,
ала също така и санскритския източник.
Нека вземем Псалм 115:1: „He’emanti ki adaber...”: „Повярвах и затова говорих: сил
но съм съкрушен. В моята необмисленост си казах: всеки човек е лъжец”. Свети
Павел във Второ послание до коринтяните (4:13) заявява, в отзвук от Псалм
115: „Повярвах и затова говорих”. Не прави ли това и Нюман, долавяйки същото
в отпечатъка на догмата, а сетне в личния опит на съюза Аз/Отец, преди да
потърси „граматиката на съгласието”?
И понеже псалмопевецът няколко реда по-горе призовава Господ, Другия обичащ,
милостиво да се вслуша с помощта на различни интерпретации на еврейското
„ki” – което означава „и”, „защото”, „въпреки” – аз възприемам стиха така:
„Защото Ти ми говориш и ме чуваш, аз вярвам и говоря, въпреки неназовимото”.
Библейският контекст на Псалма е напълно определен: той асоциира вярата
(„ëmouna”, където се долавя коренът на „amen”, вяра или вярване), с онова, което
се предписва на акта на словото (на изказването, с конкретни изказвания, макар
и някои от тях да са пропити с разочарование). Макар и никое от словата ми да
не е достойно за вярата, аз говоря, защото някой ми е говорил и ме е слушал.
Тъкмо в акта на себеизказването аз вярвам: ВЯРАТА е инвестиране в речеви акт.
Вярата поддържа акта на изказването: тя държи, в този смисъл, ключа към акта
на самото слово, бил той и този на жалбата (съкрушен съм, хората са лъжци
и т.н.). Защото повярвах, аз говоря; не бих говорил, ако не вярвах; да вярваш в
това, което казваш, и да настояваш на казаното, е нещо, произтичащо от спо
собността да вярваш в Другия и ни най-малко не произтича от екзистенциалния
и силно разочароващ опит.
В индоевропейския свят латинската дума credo възхожда към санскритското
„sraddha”, което пък обозначава акт на „доверие” в един бог, изисквайки възмез
дяване под формата на божествено благодеяние, въздадено на верния; тъкмо
от този корен произтича светското значение на финансовия термин кредит:
депозирам благо в очакване на възмездяване (Емил Бенвенист10 подробно аргу
ментира тази процедура): аз инвестирам.
Психоаналитичният опит на детето и юношата свидетелства за един ключов
момент от развитието, където infans (детето) се проектира в някой трети,
с когото се идентифицира: в обичащия баща. Това е първичната идентифика
ция (Einfuhlung) с бащата от индивидуалната предистория. Като символична
третост, този трети е обичащ баща, който ме разпознава и когото аз разпоз
навам. Той замества обаянието и ужаса в двойната взаимозависимост майкадете. По такъв начин, че това доверително разпознаване, което ми предоставя
10

Емил Бенвенист (1902–1976) – френски лингвист, прочут с изследванията си в областта на сравнителната
граматика на индоевропейските езици и на общата лингвистика. – Б.пр.
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бащата (обичащ майката и обичан от нея) и което аз му отдавам на свой ред,
променя моето неясно говорене в лингвистични знаци с фиксирана стойност.
Знаците на езика преобразуват тревогата ми във „вярващо очакване” (Glaube
Erfahrung), както пише Фройд. Тъкмо обичното бащинско вслушване придава сми
съл на онова, което иначе би било неназовим изблик на удоволствия и скърби:
неизречима травма.
И все пак не Азът е този, който конструира тази първична идентификация; и от
ново не обичният баща е този, който я налага. Идентификацията (Einfuhlung) с
него – тази нулева степен на „ставането едно с третия” – е „пряко и непосред
ствено”, подобно на удара на мълнията или на халюцинацията. „Очевидност”,
„достоверност”, пише Нюман. Това е посредничеството на чувствителността
и на дискурса на майката, обичаща бащата – една майка, на която аз все още
принадлежа, доколкото съм неотделим от нея – доколкото това „единение” намен-в-другия-който-е-някой-трети налага отпечатък върху мен и е основопола
гащо. Не проговарям без тази майчинска подкрепа на моето „вярващо очакване”,
което се адресира към обичния баща от индивидуалната предистория.
Нещо повече, този друг на майката, обичащ майката не по-малко, отколкото
„майката/жената в мен”, този отец на Einfuhlung, тази „нулева степен на тре
тичността, притежава „атрибутите на двамата родители”. Малко позната фи
гура дори за самите психоаналитици, този баща е вече тук, би трябвало да бъде
тук още преди Лай, известния „Едипов баща”, без обаче никога да формулира
закони или забрани.
Това е един баща, който, разпознавайки ме и обичайки ме през моята майка, ми
дава да разбера, че аз не съм тя, а друг: той ми дава да вярвам, че мога „да
вярвам”; че мога да се „идентифицирам” с него – Фройд дори използва глагола
„да се инвестирам” (Besetzung (нем.), Cathexis (англ.) Да вярвам и/или да се
инвестирам не в него като „обект” на потребност, на желание или на знание
(това ще дойде по-късно; за момента моят „обект” на потребност и на жела
ние е най-вече майката). А да вярвам (или да се инвестирам) в представата за
мен – представа, която си изграждам за него и чрез моите думи. Инвестиране
в психичния акт на чуване и избраност: „повярвах и затова говорих”. Алхимия
на афекти и смисъл, полюс на въображаемото, да го наречем: въображаем Баща.
Така удовлетворената потребност да вярвам ми предоставя оптимални условия
за развитието на езика и ще бъде основата, върху която може да стъпи една
друга способност, разрушителна и освободителна: желанието да знаеш. Само
ако съм понесен (а) от това „инвестиране” – от тази вяра – която ме кара да
чуя третия обичащ/обичан и да му говоря, само тогава аз мога да се разразя
във въпроси.
Кой не познава ликуващия транс на детето, задаващо въпроси? То неспирно ни
препраща към неустойчивостта на имената и съществата, на битието, което
не го тероризира, а го кара да избухва в смях, защото детето вярва, че е въз
можно да се именува, и кара да именуват. „Аз знам, че знам, че знам...”.
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Към тази археология на „потребността да се вярва” по отношение на бащата,
психоаналитичният прочит днес добавя най-ранните връзки майка-дете, като
се започне от „океанското чувство”, за което Ромен Ролан обръща внимание на
Фройд и което е същностна съставка на религиозното чувство. Екстатичното
изпитание на едно тяло без граници и органи (четирите води, за които говори
св. Тереза Авилска) и катастрофичната заплаха от загуба на себе си чак до био
логичен разпад (св. Йоан Кръстни): клиниката изследва тези гранични опити, ко
гато те засягат „новите болести на душата” (токсикомания, психо-соматоза,
преход към самоубийствен акт, вандализъм и т.н.); модерното изкуство търси в
това „езиците”, отправяйки предизвикателство към фигуралността и предста
вата; а теориите за значението намират връзка с идеите на Платон от Тимей,
който очертава „едно пространство преди пространството”.
Вместилище, наречено „chora”, което да е кърмачка и майка, предходно на бащата-на-смисъла и дори на сричката, чиято цел е онтологическо „възстановяване”
по отношение на атомизма на Демокрит. Аз и моята Създателка/Създател:
опит за дублиране на бащинската инвестиция. Самата психоанализа все още
изпитва трудности в достигането на този континент.
Лакан смята, че девизът на психоанализата би трябвало да е „Scilicet”: „Ти можеш
да знаеш”. Всъщност ти можеш да знаеш откъде идват децата, откъде, когато
говориш, идва това, което казваш, и т.н. Той обаче е забравил да напомни, че „ти
можеш да знаеш единствено ако вярваш, че знаеш. За да стигнеш евентуално
до това да узнаеш защо вярваш, какво искаш да кажеш, вярвайки, както и това,
в което вярваш... Католикът, какъвто е Лакан, би трябвало да вярва, че това е
очевидно, ето защо е безполезно да се настоява. И все пак трябва да се вярва,
че е дошъл моментът да се върнем към тази „принадена стойност” на словото,
към неговата подкрепа, която отвежда далеч, чак до вярването...
Психоанализата няма за цел да ни намери най-добрия партньор в любовта, нито
най-добрата професионална реализация. Психоанализата ни учи, че способност
та да се осмисля е вкоренена не само в участта на бащинската функция, но и
най-общо в родовата функция: баща и майка. Защото сме живи само и докол
кото можем да инвестираме тази функция в етимологичния смисъл на думата
„инвестирам”: да се обединим афективно със своята обичаща другост, за да я
разпитаме впоследствие в желанието и обновлението.
Фройд, този евреин атеист, може би най-малко религиозният човек на своя век,
стига до следното екстравагантно заключение: мистиката и психоанализата
визират една обща точка, имат „сходен плацдарм”. Как това би било възможно?
Азът на анализирания, измъкнал се изпод опеката на Свръхаза, разширява свои
те възприятия и се консолидира дотолкова, че да се сдобие с фрагменти от То.
„Там, където То е било, Азът трябва да настъпи”. Такава е дейността на култу
рата: в дългосрочен план тя може и да изглежда невъзможна като пресъхването
на Зойдерзее11. Ние сме през 1932 г., Фройд пише Нови лекции по въведение в
психоанализата. Скоро над Европа и света ще се спусне нощ. Ала Фройд няма да
11

Залив в Северно море с ширина 50 км, вдаден около 100 км в сушата. – Б.пр.
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изостави своята археология на „плацдарма” между мистиката и психоанализата.
Малко преди смъртта си на 22 август 1938 г. дори последните думи, написани
от ръката му, са демаркационна линия в тази смущаваща прилика: „мистициз
мът: смътно самовъзприятие на господството, отвъд Аз и То”. Става дума за
потапяне и загуба на Аза в самовъзприятието на То (мистична страна); но и за
реорганизацията на Аза чрез безкрайно просветляване на То (психоаналитична
страна). Без да е причастен на мистичния опит, но и без да го пренебрегва,
аналитичният подход придава смисъл на неговото използване: конструирайки/
демонстрирайки едиповата връзка чак до първичната Идентификация с Отеца
на индивидуалната Предистория.
Тъкмо тази способност да означава, това значение, вкоренено в участта на
бащинската функция чак до афектите и нагоните, ни завещава фройдистката
психоанализа. Обвързвайки най-интимното от историческите промени с еволю
цията на семейните структури и с регулирането на възпроизводството, онтофилогенетичното значение помага историята да навлезе в опита на кушет
ката. Фройд го нарича „най-висша същност у човеците” (Das hohere Wesen in
Menschen). Далеч от това да е идеалистична регресия, тази теоретизация
обозначава логиките на една иманентизация на трансценденцията, която осно
вателят на психоанализата е съумял да констатира във и чрез преноса, чрез
измислената от него „терапия на словото”.
Просвещението е десакрализирало религиите, изобличавайки техните злоупо
треби, без обаче да деконструира потребността да се вярва. Самият Дидро,
след като създава своята Монахиня, която, освободена от умъртвленията на
плътта и сексуалните посегателства, се озовава свободна субретка в профан
ния свят, този Дидро, който е неразкаял се атеист, всъщност не е успявал да
завърши романа си и е плакал. „Плача върху една приказка, която сам изградих”,
споделя бившият каноник пред приятелите си енциклопедисти. Той не съумява
да придаде смисъл на живота на освободилата се монахиня. Дали го открива
години по-късно, когато измисля Племенникът на Рамо: един диалог между спаз
матичния творец и Аза на един философ, кой знае? Това не е била някаква нова
„посттеологическа сума”, а само „обобщение” без синтез, и то на един разполо
вен сюжет: „сенките и образите” на естетическата интуиция, от една страна,
и решетките на истината в системата на знанието, от друга. Фройд наследява
от Дидро тази рекомпозиция на говорещата субективност, която фалшифицира
компанията на Ego Cogito, обзета от любовно желание към смисъла на Другия.
Чрез теорията на несъзнателното модерността се опитва да бъде по-ясна, от
колкото Дидро. Ние не се отказваме от потребността да се вярва, която все
още няма своя собствен „обект”, а се задоволяваме да инвестираме със смисъл
една Chora (преди значението, както казва Платон в Тимей)... Ние все още не
се отказваме от потребността да се вярва. Ала когато „обектът” на тази
потребност се скове в Абсолютния обект на желанието, в Бога Отец, сакрали
зиран от вярването, тогава ние отправяме към Него нашите желания за знание.
Дали не се опитвам да ви кажа, че психоанализата е дъщеря на онто-теология
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та12, нейно последно превъплъщение, както я обвиняват някои от противниците
й? Или пък нашата обща причастност към едно патриархално семейство ни
кара да откриваме (почти) същите логики у субектите, произлезли от същата
антропологическа рамка, за да извлечем оттам универсални ценности? Защото
„бащинската функция”, както и равновесието между „потребността да се вяр
ва” и „желанието да се знае” си остават в основата на мисловната нагласа на
Homo Sapiens. Ето защо и тяхното демонтиране или възстановяване ще дове
дат до сериозна промяна в начините на мислене, както и в социалната етика. В
тази еволюция психоанализата ще играе не толкова ролята на спътник, колкото
на предпазна ограда.

III.
Няколко думи в заключение за догмата за непогрешимостта в този контекст.
Ако проследим пътя на Нюман от сетивната очевидност през концептуалната
обосновка, която консолидира непосредствената истина, констатираме, че ло
гическото сцепление изгражда своя собствена логика и така се стига до целия
този процес на „съгласие”, който затваря кръга чрез въплъщаването на въплъ
щението. Институцията на Църквата, като Corpus Mysticum (Мистично тяло),
и догмата за папската непогрешимост са окончателните представи в целия
този процес от представи, чиято „граматика” Нюман се опитва да очертае. Те
са Vorstellungsrepräsentanz13 на единението Отец-Син. Папската непогрешимост
е представа на факта (the fact, според Нюман), доколкото е възможно – до без
крайност – да се представя представата за невидимото, като все пак тя бъде
мислена според потребността да се вярва, което не е нищо друго освен любовно
инвестиране Отец/Син, специфика на човешкия факт.
Църквата и папството биха могли дори и днес да имат власт по силата на
това „логическо сцепление”, изградено в историята на теологията и оценено
дори от автор като Джеймс Джойс, впрочем голям почитател на Нюман („Никой
никога не е писал на английски проза, съпоставима с прозата на този дребничък
и уморен пастор, превърнал се в принц на единствената истинска Църква, пише
Джойс).
Две допълнителни условия са от значение за изграждането на този модел, ата
куван от модерния свят на културни различия и рисковани еманципации.
- Вярването (в което психоаналитичният подход дешифрира цялата тази иден
тификация с бащата от индивидуалната предистория, която е в основата на
възможността да се придава смисъл) се обляга в хода на историята най-вече на
католическата история, на езиците, които се ситуират в максимално осезаема
близост до любовния опит. Това са езиците на изкуствата, които изследват и
практикуват тази близост в невидимата притча за Обекта на любовта. Дали
12

Онто-теологията е термин, въведен от Кант в Критика на чистия разум, който обозначава тази част от метафизиката, свързваща теологията с онова, което съществува независимо от опита. – Б.пр.

13

„Представяща представа” (нем.) – термин на Фройд, с който той се опитва да опише психичната представа.
– Б.пр.
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Църквата като corpus mysticum е също и Църква на музиката, на живописта, на
поезията? Къде обаче са изкуствата в днешната Църква? В други времена други
мислители на католицизма са съумели да формулират проблема, за да се осъзнае
това, което Балтазар Грасиян14 нарича „интензивна дълбочина на думите” –
„сенките” и „светлините” на Нюман. Вдъхновението, което наричат „поетично”
и което някога е преобразило изтъркания код на обичайната комуникация в писмо, днес обаче изглежда изцяло чуждо на теологическия дискурс.
„Граматиката” според Нюман очертава в детайл „приемането”, върху което
се основава връзката Отец/Син, но тъкмо психоанализата интерпретира това
единение като цикъл на сублимация, състоящ се от афект, желание и любов към
смисъла. Виновността, осъждането и репресията на афекти и желания, както и
грижливото вглеждане в логики на „приемането”, не изключва сублимацията на
тази връзка, която Нюман дефинира като изградена от „битки” и „изпитания”.
Освен това женската сексуалност – тази на жената „любима”, както и на же
ната „майка” – търси и други изрази и реорганизации освен, предписаните в ка
техизиса. И то не защото секуларизацията е единствената цивилизация, която
не разполага със свой собствен дискурс за майчинството, а защото женската
психо-сексуалност на свой ред не се съотнася с основополагащата двойка на
вярата, зададена от Мен-Сина и неговия Създател.
Дали психоанализата, както и другите науки за човека, а също и новите изразни
художествени средства са нихилистично-разрушителни, или пък напротив, се
явяват нови предизвикателства? В иудаизма има равини, които твърдят, че тра
дицията се предава чрез разривите. Мнозина възприемат днес християнството
тъкмо като осъществяване на иудаизма отвъд разрива. Дошло е времето за
облог с хуманизма, който би бил възможен само в условието на „преоценка” (Ниц
ше) на предходната традиция. И то при настоятелно задълбочаване на анализа
на различните версии на потребността да се вярва, която продължава да обос
новава желанието да се знае.
Превод от френски: Тони Николов

14

Балтазар Грасиян (1601–1658) – испански духовник, член на Ордена на йезуитите, един от най-видните
писатели от времето на барока. – Б.пр.
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Протопр. Николаос Лудовикос е роден през
1959 г. в град Волос. Завършил е психология,
педагогика, богословие и философия в Ати
на, Солун, Париж (Сорбоната) и Кеймбридж
и е доктор на богословието на Аристотеле
вия университет в Солун (1990). Работил е
в Центъра за изследвания на ранното хрис
тиянство Tyndale House в Кеймбридж и е бил
лектор в Центъра за висши богословски и ре
лигиозни изследвания (C.A.R.T.S) към Богослов
ския факултет в Университета в Кеймбридж,
в Университета в Дърам и е изнасял лекции
в други университети. В момента е преподавател по догматика и философия
във Висшето църковно училище (академия) в Солун и е лектор в Православния
институт при Свободния гръцки университет. Автор е на няколко книги и на
много студии и статии на гръцки и английски език.
Предложеният тук текст е доклад, изнесен на Международната конференция
„Православното богословие и науките”, провела се на 26-30 април 2011 г. в Бъл
гария с подкрепата на фондациите „Темпълтън” и „Комунитас”.

Протопрезвитер Николаос Лудовикос

МОДЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ В
СВЕТЛИНАТА НА ТЕОЛОГИЯТА:
Екзистенциалната
психология
Проблемът за личността е централен въпрос, въведен и дискутиран от всички
школи и направления в модерната екзистенциална психология. Дискусията е кон
центрирана върху изграждането на връзките между личността и общността
или върху фундаменталното отношение на аза към другите. Най-важното от
гледна точка на православното богословие е, че развитието на клиничните из
следвания и теории води до възникването на следната дилема: необходимо ли е
личността да се трансцендира към общението/връзката, за да може да открие
крайния смисъл, който формира личността, или точно обратното – първо трябва
да открием същността на аза, за да можем след това да открием истинската
връзка/общение?
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Тези две основни теоретични направления, според мен, са представени от Ъру
ин Ялом1 и Карл Роджърс2. В настоящата статия ще се опитам да представя
дълбоката онтологична структура на тяхното мислене в светлината на право
славната патристична теология и на нейните модерни интерпретации в лицето
на най-видните православни богослови, които следват същата гореспомената
посока на мислене. Накрая ще се опитам да критикувам тези направления в пси
хологията въз основа на някои нови интерпретации на патристичната теология.

1. Появата на „обвързаната личност” на Ъруин Ялом в процеса на груповата психотерапия
В своята книга Религия и психиатрия Ъруин Ялом критикува напразните стре
межи на младите технологични магнати към себеизява, без да имат съзнание
за дълбокия смисъл на живота, който може да бъде открит чрез трансценди
рането на аза. В книгата си Ялом тръгва от допускането, че „срещата между
Аза и Другия”, независимо дали в груповата психотерапия или в някаква друга
общност, е базисна обща характеристика на психотерапията и религията. Този
екзистенциален контакт изважда наяве скрития смисъл на съществуването,
който не може да бъде открит по никакъв друг начин.
В книгата си Теория и практика на груповата психотерапия Ялом въвежда еди
надесет терапевтични фактора, които имат значение в хода на груповата те
рапия. Ще ги представя накратко:
1. Чрез внушаването на надежда терапията търси извора на надеждата, долавя
на единствено от мъжете и жените, обединени от сходни проблеми. Членовете
на групата виждат как останалите членове на групата напредват в решаване
то на техните проблеми и това ги насърчава да следват своя път.
2. Универсалността внася успокоение сред членовете на групата, тъй като те
разбират, че техните проблеми са валидни и за голяма част от човечеството.
Според Ялом съществуват основополагащи проблеми – като чувството за лична
непълноценност или междуличностната алиенация (т.е. липсата на симпатия и
интерес на отделната личност към другите), които са много често срещани
сред хората, обърнали се за психологически съвет и помощ.
3. Чрез предаването на информация, независимо дали като образователно ръко
водство или като пряк съвет, членовете на групата се научават да използват
собствената си воля и мисъл, за да променят тези страни в живота си, в които
се корени душевното им разстройство.
4. Алтруизмът помага на членовете на групата да се научат да се интересуват
от проблемите на другите, което ги кара да се отнасят отговорно и към тези,
1
Ъруин Дейвид Ялом (Irvin David Yalom, род. 1931) – американски психотерапевт, професор по психиатрия в
Университета Станфорд, писател. – Б.пр.
2

Карл Роджърс (Carl Rogers, 1902–1987) – влиятелен американски психолог и психотерапевт, един от основателите на хуманистичния подход в психологията. – Б.пр.
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от които очакват да проявяват интерес към техните проблеми.
5. Чрез връщането към първичната семейна група пациентът има възможност
отново да изживее първичните семейни конфликти и да ги осмисли по нов начин.
6. Чрез развитието на социализиращи техники пациентът развива собствени
форми за общуване с другите, откривайки начин да решава междуличностните
проблеми по пътя на емпатията към другите.
7. Имитативното поведение дава свобода на пациентите да имитират формите
на общуване на терапевта или на други членове на групата и така да откриват
нови форми на контакт.
8. Факторът с ключово значение е учението за междуличностната обвързаност. Същинското откритие на екзистенциалната психотерапия се състои
във важността на междуличностните отношения, наричани „междуличностна
обвързаност”. Следвайки Уиникът, Мичъл, Уилям Джеймс и Хари Стак Съливан3,
груповата терапия се стреми да коригира проблемите на междуличностното
общуване, чрез екзистенциално разширяване на Аза, което да дава възможност
за същинска обвързаност, без това да води до загуба на собствената цялост.
Пълноценната себеизява се превръща в основен критерий за истината на тази
междуличностна обвързаност и дори лечението на душевното разстройство е
следствие от въвеждането на редица нови екзистенциални цели на междулично
стния характер. Тяхното въвеждане става възможно благодарение и на промяната на емоционалния опит, тъй като интелектуалното усилие не може само
да коригира травматичния ефект от предишните провали в междуличностните
отношения. Това превръща психотерапевтичната група в социален микрокосмос,
в който терапевтичното изживяване дава възможност да бъде коригиран меж
дуличностния интелектуален и емоционален опит. Механизмът на междулично
стното учение като терапевтичен фактор е следният: ние осъзнаване, че при
чина за душевното разстройство са нарушените междуличностни отношения; а
целта на психотерапията е да помогне на пациента да се научи как да постигне
задоволителни междуличностни връзки без деформации. Членовете на социалния
микрокосмос на психотерапевтичната група, благодарение на реципрочен обмен
и обсъждане осъзнават тези деформации и по пътя на интелектуалните и емо
ционални корекции започват да възприемат обвързаността по по-автентичен
начин. Намаляването на междуличностните деформации води до ограничаване на
стремежа за самозатваряне, докато в същото време нарастват самоуважение
то и способността за социална адаптация по пътя на емпатията.
9. Друг важен терапевтичен фактор е груповата сплотеност. Тя се създава
от терапевта посредством специфични техники, а целта  е изграждането
на възможно най-дълбоко доверие между членовете на групата. Това повишава
3

Доналд Уудс Уиникът (Donald Woods Winnicott, 1896–1971) – английски педиатър и психоналитик; Уилям
Джеймс (William James, 1842–1910) – американски психолог и философ, автор на книги по психология на
религиозния опит; Хари Стак Съливан (Harry Stack Sullivan, 1892–1949) – американски психиатър и психоаналитик. – Б.пр.

42

2011 / брой

9 (66)

увереността на членовете на групата, което ги прави по-комуникативни и спо
собни да се разкрият, и същевременно то предпазва групата от нарушаване на
нейните правила или от срив, щом някой от членовете  я напусне.
10. Резултат от действието на горните фактори е окончателното самоосъз
наване на човека по пътя на катарзиса, отреагиране, доколкото вследствие
на посочените коригиращи изживявания той успява радикално да реконструира
собствения си живот както на лично, така и на междуличностно ниво.
11. Последният терапевтичен фактор е екзистенциалният фактор. В четвърта
глава на спомената негова книга, както и в предишната му книга, озаглавена
Екзистенциалната психотерапия, Ялом излага основните принципи на екзистен
циалната терапия. Това направление в психологията е „третата вълна” в аме
риканската психология след психоанализата на Фройд и бихевиоризма на Уотсън.
Изходна точка на това направление е критиката срещу детерминизма и мета
реализма на Фройд, както и на „животинския” тип психологически позитивизъм
на Уотсън. В основата на екзистенциалната психотерапия лежат две философ
ски традиции – първата е Lebensphilosophie (Философията на живота), а втора
та е Феноменологията на Хусерл, която измества акцента от природния свят
към субективния психически опит, който е истинският автор на този свят. По
този начин ударението се поставя върху свободата, самотата, съзнанието за
смъртта, върху смисъла и целта на живота. Наистина цялата тази дискусия
започва най-напред в Европа, но американските психолози внасят съществени
промени в нея. Те говорят по-малко за границите на съществуванието и повече
за човешките способности, по-малко за възприемането от другите и повече за
самовъзприятието, по-малко за тревожността и повече за върховните изживя
вания и чувства на океанското единство, по-малко за смисъла на живота и по
вече за саморазбирането, по-малко за дистанцията между човешките същества
и самотата, и повече за срещата между Аз и Ти и отношенията между тях.
Екзистенциалният подход към психотерапията се стреми да бъде нещо повече
от тоталност на техниките, да насърчава чувствителността за събитията в
човешкия живот и човешкия стремеж към реализация.
Всяко душевно разстройство най-вероятно се дължи на някакво екзистенциално
разстройство. А то от своя страна се основава върху първичната тревожност,
която се корени във фундаменталните конфликти, които идват от: а) неизбеж
ността на смъртта; б) липсата на всякакъв житейски план – въпреки отчаяна
та необходимост от него – и последващото отчайващо усещане, че ние трябва
да вземем решение за този житейски план без ничия външна помощ; в) от усе
щането за самота, въпреки нуждата ни от другите; д) липсата на какъвто и
да е фундаментален смисъл на живота, въпреки неуморното му търсене. Затова
и не може да бъде изненадващо, че всички тези първични разстройства дават
отражение върху обвързаността между хората, тъй като именно в тази област
намират израз последиците от тези разстройства.
Описаните по-горе мнения очертават как американската психология на Аза дос
тига до интерсубективността. От наша гледна точка най-важно тук е схва
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щането, че в основата на личната реализация лежи обвързаността – всички
разстройства, които на първо място са екзистенциални, а на второ – психоло
гически, в крайна сметка представляват разстройства на обвързаността. Едва
след лечението на тези разстройства на обвързаността (лечение, което само
по себе си става възможно благодарение на тази обвързаност) личността може
да се върне към творчеството и реализацията. Очевидно тук се сблъскваме с
осъзнаването на фундаментална болест, скрита зад идеализирания американски
изолиран Аз, който, разбира се, съответства напълно на европейския изолиран
Аз в модерната философия на континента. Точно този аз и неговата основопо
лагаща въображаема конституция катастрофират вследствие на нарцистично
то самозатваряне. Това води до появата на един фундаментален въпрос: дали
лечението на обвързаността предхожда формирането на Аза или е тъкмо об
ратното? С други думи, можем ли да твърдим, че здравите и пълноценни форми
на обвързаност стоят в основата на личното самоосъзнаване? Разкрива ли се
в обвързаността смисъла на Аза? За разлика от Ялом, който поне на пръв по
глед изглежда, че би дал положителен отговор на този въпрос, подходът на Карл
Роджърс изглежда по-различен.

2. Личността в развитие на Карл Роджърс и нейният път
към общността
Основната цел на психотерапията, според Роджърс, е тъкмо възстановяването
на изолирания Аз. Излекуваната личност открива центъра на самооценката си
вътре в себе си, без да търси одобрението на другите за своите решения и
избори. За нея е достатъчно да живее по напълно задоволителен за себе си на
чин, в смисъл че този пълноценен живот  дава възможност да се изразява без
ограничения. Следвайки Торо и Емерсън, Роджърс поставя ударението върху пър
вичния смисъл на автономията и самоориентацията. За да можем да постигнем
това, ние се нуждаем от психотерапевт, който, на първо място, се чувства на
пълно свободен да даде израз на мислите и чувствата си, и на второ място – е
готов и изпълнен с желание да приеме своя клиент изцяло и без да го критикува,
изпълнен с емпатия към него и готовност за разбиране. По този начин се появя
ва с основание наречената „клиентоцентрична терапия”, в смисъл, че нейната
задача е да подпомогне появата на „истинския Аз” на клиента, след като той е
успял да се отърси от носените от него маски и прикрития, които си е изградил
в своето всекидневно алиенирано съществуване. Роджърс има обезоръжаващо
оптимистична вяра в автономната и саморазкриваща се мъдрост на човешката
природа, за произхода на която не открива никакъв друг по-дълбок онтологичен
източник. Той вярва, че човешката природа постига пълна достоверност, когато
може свободно да изразява себе си, и отрича възгледа, че човекът е фундамен
тално ирационален, доколкото по този начин се оспорва основополагащата ра
зумност на „човешкия организъм”. Тази разумност на човешкия организъм може
да бъде описана на философски език като напълно натуралистична – в приро
дата няма нищо извън самата нея, тя не отразява никаква трансцендентална
мъдрост, въпреки че колкото и да изглежда иронично, в случая не е трудно да
бъдат открити следите на библейската антропология. Тук възниква теологиче
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ски проблем, който се състои в това, че ако не приемем библейския контекст на
тази антропология, ние не само отричаме съществуването на несътворените
извори на природния разум, което от своя страна отрича възможността за не
говата диалогична/синергична есхатологична трансформация и реализация, но
също така отричаме и причинителите на тези разстройства. Единственият
отговор, който може да бъде открит в теорията на Роджърс, е, че това раз
стройство е било причинено от обективирането на общението с другите – т.е.
се връщаме към тезата, че „адът – това са другите”, ако използваме извест
ната фраза на Сартр.
Нещо, което не пречи на Роджърс да възприеме идеята за, както аз я наричам,
митичната индивидуализация: само-откриване-извън-света чрез митична среща
извън-света с терапевта, който тук играе ролята на акушерка, която акушира
раждането на този митичен Аз. Забележителното е, че в този случай функцията
на Другия е видимо нереална, той не е реалният всекидневен Друг, той е плате
ният психотерапевт, който изпълнява функциите на първична утроба, в която
неговият абсолютно алиениран клиент се преражда в митичната мъдрост на
своя изгубен аз.
Така накрая клиентът се превръща в това, което е бил „първоначално”, т.е. той
открива мъдростта на собствената си индивидуална природа, заедно с цяла
та система от лични „естествени” ценности, които могат да му помогнат да
преоткрие своя органичен произход – без да има никаква възможност да разкъса
нарцистичния кръг на самодостатъчност и така да се отвори към новите ес
хатологични духовни хоризонти, които се намират отвъд неговия произход. Така
индивидът, според Роджърс, е способен напълно да възприеме своя Аз и своите
емоции, той придобива самоувереност и самонасоченост, което го превръща
все повече и повече в личността, която той би искал да бъде, той става по-гъв
кав, реалистичен, открит и зрял; той може да се променя и да приема другите
все повече и повече – това са основните резултати на клиентоцентричното
обучение чрез психотерапия. Важното е, че тази себереализация е лишена от
каквато и да било истинска връзка с реалните други. Съществуването на дру
гите е ограничено само в тесните рамки на моя собствен „трансцендентен”
егологичен хоризонт, който е постоянно контролиран от мен, докато в същото
време аз осъществявам митичното пророчество за независима индивидуализа
ция. Другите не могат да ме променят истински, защото аз не смятам, че е
необходимо да се променям: възприятието на Роджърс за съзнанието не може
да допусне излизането извън границите на континенталния субективизъм, все
едно дали е феноменологичен или не. В психологията на Роджърс няма никакво
място за истинското общение, защото според него това общение е следствие
от достигането на самодостатъчност, в този случай другият представлява
само етап от собствената ми себереализация.
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3. Заключение и богословска критика
Означава ли всичко това, че сме изправени пред два противоположни подхода към
въпроса за отношението между личността и обвързаността? Не съм убеден,
че можем да говорим за категорична опозиция. С други думи, не съм убеден, че
интерсубективността на Ялом влиза в противоречие със самонасочената себе
изява на Роджърс, въпреки че е видимо, че Ялом акцентира много по-силно върху
обвързаността, отколкото Роджърс. Но обвързаността, както тя е разбирана
от Ялом, не може да обърне възприятието на субективизма – при него общение
то също не предлага нови онтологични перспективи пред индивида, не само в
смисъл на смяна на перспективата, но и в смисъл на ново разбиране за битието
като цяло, въпреки че при него общението все пак е обърнато към реалните
други, за разлика от акушерките-терапевти при Роджърс. А причината за това
е, че екзистенциалната психология не може да се справи с нарцисизма (наричан
в гръцката пастристическа богословска традиция φιλαυτία). Тази влюбеност
на Аза, както е добре известно от дълбинната психология, не води до липса на
интерсубективност, тъкмо обратното – тя е обичайният израз на интерсубек
тивността. А това означава, че ние сме склонни да ползваме другия било като
източник на информация и в подкрепа на нашия нарцистичен баланс, било като
средство за себеизява. Дори да отдадем на Другия екзистенциално или онто
логично предимство и по този начин почти се откажем от аза, какъвто подход
предлагат някои от най-напредничавите екзистенциални мислители, ние отново
ползваме Другия за придобиването на католичност, от която нарцистичният
Аз се нуждае, за да се почувства „интерсубективно” балансиран. Този проблем
може да бъде решен единствено от богословието.
Но от кое богословие? Дали модерното православно богословие притежава необ
ходимата екзистенциална/персоналистична онтология, която може да преодолее
тази фалшива дилема? Може да се каже, че и двата гореспоменати подхода към
проблема за личната обвързаност могат да бъдат открити в модерния правос
лавен персонализъм. От една страна, съществува тенденцията към центрира
ната в Аза „аскетична” теология на себеизявата, която представя съществу
ването на другите като доказателство за съвършената себеизява в Духа. От
друга страна, съществува и една друга тенденция, която е по-малко „аскетич
на” и повече „еклесиологична”, която поставя ударението върху другостта и
обвързаността, която достига дори до някакъв вид отричане на аза в името на
изявата на личното съществувание. Очевидно тези две богословски тенденции
са под влиянието на вече споменатите направления във философията и психоло
гията, което ги извежда до същите задънени улици.
Именно заради тези влияния не може да се каже, че тези две противоречащи си
богословски направления представят пълноценната патристична антропология
по този въпрос. Нещо повече, те затова не успяват да артикулират същинска
та онтология на общението, т.е. да преодолеят западния субективизъм, макар
и двете да съдържат позитивни елементи, които да подпомагат това прео
доляване. Причината за достигането до тази задънена улица съм анализирал
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подробно на друго място4. Проблемът на първото направление се състои в пре
димно екзистенциалисткото и аисторично разбиране за есхатологията, което
ни ограничава в субективистичната екзистенциалистка себеизява. Проблемът
на второто направление се корени в неспособността да бъде взет под внимание
напълно позитивният патристичен възглед за природата; така ние преставаме
да говорим за същинския друг, като в този случай обвързаността започва да
означава по-скоро бягство, в общение, към въображаемата безкрайна еуфория
отвъд индивидуалната природа, която трябва да бъде заличена от съществува
нето на другия.
По тази причина ние продължаваме да не притежаваме напълно убедителна пра
вославна богословска онтология на личността, способна да коригира онтологич
ната безизходица, до която достигат двата типа екзистенциална психология.
Моето мнение е, че онтологията, способна да преодолее тази безизходица, е ес
хатологичната онтология на диалогичната реципрочност, която следва да стъ
пи едновременно върху тринитарната теология и христологията. По отношение
на Троицата е необходимо да преосмислим интерпретацията на патристичния
възглед за монархията на Отца, като преодолеем неоарианските тенденции на
Йоан Зизиулас, който е склонен да включи времето в Отца, за да наложи „лич
ното” превъзходство на Отца над другите лица. В противоречие на това схва
щане, кападокийците разбират монархията на Отца като инициатива за диалог
(„доброжелателният Отец на доброжелателния Син”), чиято цел е постигането
на вечна абсолютна диалогична реципрочност между Лицата на Троицата чрез
вечния кръговрат на божествената субстанция между Тях – което се описва с
термина „единосъщен” („homoousion”). Точно този вечен кръговрат на субстан
цията прави възможно съвършеното общение и в същото време съвършената
другост на трите Лица на Светата Троица.
Тази диалогична реципрочност е отнесена и към творението чрез халкидонския
Христос. И тук трябва да минем отвъд всяка (по Зизиулас) „христология на
бягството”, според която единната Христова ипостас/лице помага както на
божествената, така и на човешката природа да избегнат и преодолеят въ
трешния си стремеж към въображаемата божествена свобода, и да се обърнем
към христологията на Сommunicatio idiomatum. В диалогичния Христос виждаме,
че именно чрез синергията/диалога между божествените и човешки logoi/енер
гии става възможно същинското преодоляване на всяка нарцистична самодоста
тъчност, както на човека, така и на Бога – затова и винаги когато говорим за
Христос, ние се нуждаем от тайнството на Кръста. Тук отново сме свидетели
на пълната другост в пълно общение, тъй като виждаме как божествената и
човешка природа могат да съществуват и действат абсолютно и кенотично
единствено чрез другия – Бог чрез човека и човекът чрез Бога. Тук отново
срещаме единосъщието, но този път в христологичен/пнемватологичен и на
края – в еклесиологичен смисъл. Това означава, че всяка човешка енергия/logos на
Христос чрез своето единство в Духа с божествената енергия/logos реализира
4
Виж статията ми Person Instead of Grace and Dictated Otherness: John Zizioulas’ Final Theological Position,
в Heathrop Journal, както и критиката ми на мнението на Романидес в книгата ми Apophatic Ecclesiology of
Consubstantiality. – Б.а.
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в себе си единството на всички творения, независимо от разликите в същно
стите. Тук единосъщието не е осъществено във вечността, както в Св. Троица,
а е постигано стъпка по стъпка по пътя на кеносиса. Тези обединяващи божест
вено-човешки енергии са наричани в еклесиологията charismat5. Всяка харизма е
харизма на единението, модел на обединение/общение на творенията и задачата
на епископа е да поддържа целостта на всички обединяващи charismata, а не
само външно да налага единство върху тях.
Затова според мен би могло да се каже, че Църквата може да лекува човешката
личност благодарение на самия начин, по който съществува. Според мен също
може да се каже, че психотерапията, ако иска наистина да бъде екзистенциал
на психотерапия, може да се обърне към описаната тук насока в богословието.
Очевидно е, че лишена от тази тринитарна и христологична онтология на обще
нието, на психотерапията ще  бъде изключително трудно да се справи с нар
цисизма на западния трансцендентален субективизъм, който осъжда на смърт
всеки опит за постигане на баланс между Аза и обвързаността чрез избягване
то както на φιλαυτία, така и на наложената идентичност.
Превод от английски: Момчил Методиев

5
Виж статията ми Eikon and Mimesis. Eucharistic Ecclesiology and the Ecclesial Ontology of Dialogical Reciprocity,
във: International Review for the Study of Christian Church. – Б.а.
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Дебат за съществуването
на Бога
Дискусия между католическия свещеник отец Фредерик
Копълстън и философа агностик лорд Бъртранд Ръсел,
излъчена по Трета програма на Би Би Си през 1948 г.

Възприемчив ли е съвременният човек към класическите аргументи за същест
вуването на Бога, формулирани и преосмисляни в европейската традиция от св.
Анселм от Кентърбъри до Кант? Възможен ли е и в наши дни диспут, подобен
на онези, които през Средните векове и Новото време са изпълвали до отказ
аудиториите на големите европейски университети? И как в нашия свръхра
ционалистичен век изглеждат аргументите, които извеждат началата на света
и на морала пряко от битието на Бога, в опит да ни накарат да се замислим над
редица днешни „зависимости” и „независимости”? Дебатът, който предлагаме
на вашето внимание, може би съдържа в себе си и отговор на някои от тези
питания. Макар и състояла се преди повече от шест десетилетия (и то не в
университетска аудитория, а в студиото на Би Би Си), дискусията между отец
Фредерик Копълстън и лорд Бъртранд Ръсел е оценявана от историците на фи
лософията едва ли не като последния класически философски дебат. За огромна
та популярност на дискусията може да съди и по наличието на звукови файлове
от нея в You Tube – http://www.youtube.com/watch?v=-BWFpBTqSN0q, както и от
факта, че е била препечатвана многократно и от двамата участници в нея, все
ки от които е бил убеден, че е победител в интелектуалното противоборство.
Предложеният превод е направен по онлайн публикацията в Atheneum library of
Philosophy, http://evans-еxperientialism.freewebspace.com/copleston.htm.

Отец Фредерик Копълстън (1907–1994) е католически све
щеник, член на Ордена на йезуитите и известен британски
историк на философията. Освен с прочутата си История
на философията (9 т., 1946–1975), обхващаща историята
на мисълта от досократиците до Леви-Строс, той е по
знат и с изследванията си Ницше като философ на културата (1942), Шопенхауер като философ на песимизма (1946)
и с монографията Св. Тома от Аквино (1955). Дългогодишен
професор по история на философията в Грегорианския уни
верситет (Рим) и в Лондонския университет.
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Лорд Бъртранд Ръсел (1872–1970) е британски философ, логик и
математик. Става световноизвестен с формулирания от него
Парадокс на Ръсел в Теорията на множествата, създава Теори
ята на логическия атомизъм и Теорията на дескрипцията. Той
е известен пацифист, либерал и социалист, като не крие анти
християнските си възгледи (Защо не съм християнин, Why I Am
Not a Christian. London, Watts, 1927). През 1950 г. му е присъдена
Нобелова награда за литература „...в знак на признание заради
разностранните и значими творби, в които отстоява хуманис
тичните идеали и свободата на мисълта”. Сред по-известните
му философски трудове, познати и на българския читател, след
ва да отбележим: Проблемите на философията. Велико Търново,
Слово, 1999; Теория на познанието. С., К&Х, 1997, История на
западната философия. С., Христо Ботев, 1994.

Отец Копълстън: Тъй като се готвим да обсъждаме въпроса за съществуване
то на Бога, би било добре да стигнем до някакво предварително споразумение
какво ще разбираме под термина „Бог”. Аз приемам, че под това разбираме вър
ховно лично Същество – различно от света и явяващо се негов Творец. Съгласен
ли сте – поне предварително – с такова разбиране на термина „Бог”?
Ръсел: Да, приемам тази дефиниция.
Отец Копълстън: Добре, моята позиция се заключава в твърдението, че такова
битие актуално съществува и че неговото съществуване може да бъде доказано
философски. Кажете Вашата позиция – дали това е агностицизъм или атеизъм?
Имам предвид, ще твърдите ли, че не-съществуването на Бога може да бъде
доказано?
Ръсел: Не, не бих казал това: моята позиция е агностическа.
Отец Копълстън: Ще се съгласите ли с мен, че проблемът за Бога е извънред
но важен проблем? Например съгласен ли сте, че ако няма Бог, то човешките
същества и човешката история не могат да имат друга цел освен тази, която
сами изберат, а това на практика означава, че тази цел най-вече ще се опреде
ля от властимащите?
Ръсел: Общо казано, да, макар да не съм съгласен изцяло с последното Ви твър
дение.
Отец Копълстън: Ще се съгласите ли, че ако няма Бог – няма абсолютно битие
и следователно не може да има абсолютни ценности. Приемате ли, че ако няма
абсолютно благо, то от това следва релативност на ценностите?
Ръсел: Не, аз смятам, че тези въпроси логически се различават. Вземете напри
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мер книгата на Дж. Е. Мур1 Principia Ethica (Начала на етиката). Той смята, че
има разлика между „добро” и „зло” и че това са напълно дефинирани понятия. Но
на него не му е необходима идеята за Бога, за да обоснове това свое схващане.
Отец Копълстън: Добре, нека оставим въпроса за доброто за по-късно, когато
преминем към моралния аргумент, но за начало аз ще приведа метафизическия
аргумент. Той се основава върху аргумента на Лайбниц „от случайността”2, а
после можем да обсъдим и моралния аргумент. Нека формулирам накратко мета
физическия аргумент, а после ще го обсъдим.
Ръсел: Мисля, че това е много добър план.

1. Аргументът „от случайност”
Отец Копълстън: От съображение за яснотата на изложението ще разделя
аргумента на няколко стъпки. Първо, искам да подчертая, че съществуват неща
в света, които не съдържат в себе си причините за своето съществуване. На
пример аз завися от моите родители, а понастоящем – от въздуха, храната и
т.н. И второ, светът е просто реална или въображаема цялост или съвкупност
от индивидуални обекти, нито един от които не съдържа в себе си единствена
та причина за своето съществуване. Няма свят, различен от съставящите го
обекти, както няма и човечество, което би съществувало отделно от хората.
Следователно така, както обектите или събитията съществуват, като нито
един обект на опита не съдържа в себе си причината за своето съществуване,
така и самата цялостност на обектите трябва да има външна за себе си при
чина. Тази причина би следвало да бъде съществуващо битие. И това битие или
сам е причина за своето съществуване, или не. Ако ли не, тогава трябва да
продължим разсъждението. Но ако продължим така до безкрайност, тогава няма
обяснение на съществуването. Затова бих казал, че в обяснението на същест
вуването трябва да стигнем до битие, което съдържа в себе си причината за
всяко съществуване, тоест не може да не съществува.
Ръсел: Това повдига много въпроси и не е съвсем просто да се реши с какво да
започнем. Но смятам, че вероятно най-добрата отправна точка е въпросът за
необходимото битие. Думата „необходимо” по мое мнение може да бъде осмисле
на и приложена само към съждения. И то само към аналитични съждения, тоест
такива, чието отрицание би било противоречиво. Аз мога да призная необходимо
битие само ако призная съществуването на същество, отричането на чието
съществуване би било противоречиво. Бих искал да знам приемате ли деление
то на Лайбниц за истинни съждения на разума и истини на факта. Първите от
тях – истините на разума – са необходими.
1

Джордж Едуард Мур (1873–1958) – британски философ, професор в Кеймбридж. Основоположник на Етиката на здравия разум в рамките на аналитичната философия. – Б.пр.

2

Според немския философ и математик Г. В. Лайбниц (1646–1716) случайността в света е необяснима, ако
не бъде съотнесена с основополагащия принцип на нашето мислене, формулиран от него като Закон на достатъчното основание. А този принцип с очевидност ни насочва към Бога, доколкото единствено Бог, който е в
основата на нещата, е неподвластен на всяка причинност и случайност. – Б.пр.
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Отец Копълстън: Разбира се, аз няма да се подпиша под идея, която видимо
принадлежи на Лайбниц – под идеята за делението на истини на разума и исти
ни на факта, защото за него, в крайна сметка, съществуват само аналитични
съждения. Оказва се, че за Лайбниц истините на факта, в крайна сметка, се
свеждат до истините на разума, другояче казано, към аналитичните съждения
на всезнаещия ум. Разбира се, аз не мога да се съглася с това. Първо, това би
противоречало на опита на свободата. Не искам да защитавам философията на
Лайбниц като цяло. Аз използвах неговия аргумент „от случайност” към необхо
димо битие, обосновавайки този аргумент на принципа за достатъчното осно
вание. И го направих, защото той ми изглежда най-кратка и ясна формулировка
на това, което според мен е метафизически аргумент в подкрепа на съществу
ването на Бога.
Ръсел: Според мен „необходимото” съждение задължително трябва да бъде ана
литично. Не виждам какво друго то може да означава. Аналитичните съждения
винаги са сложни и логически, те, така да се каже, „закъсняват”. „Неразумните
животни са животни” е аналитично съждение, докато съждение като „Това е
животно” никога не може да бъде аналитично. Фактически всички съждения,
които могат да бъдат аналитични, като че ли „закъсняват” при построяване на
съждение.
Отец Копълстън: Вземете съждението: „Ако има зависимо битие, то има и
необходимо битие”. Смятам, че това съждение, изказано в качеството на хипо
теза, се явява необходимо съждение. Ако искате да назовете всяко необходимо
съждение аналитично, то тогава – за да избегнем терминологичния спор – аз ще
се съглася да го нарека аналитично, макар и да не го смятам за тавтологично
съждение. Едно съждение е необходимо само при предположение, че съществува
зависимо битие. Актуалното съществуване на зависимото битие трябва да се
разкрие по пътя на опита. И съждението, че съществува зависимо битие, разби
ра се, не е аналитично съждение. Въпреки че трябва да ви кажа, че щом узнаете,
че съществува зависимо битие, от това с необходимост следва, че съществува
необходимо битие.
Ръсел: Трудността на този аргумент е, че аз не допускам идеята за „необхо
димо битие” и не допускам, че има някакъв смисъл други съществувания да се
наричат „зависими”. Тези фрази нищо не означават за мен, те са значими само
в логиката и аз ги отхвърлям.
Отец Копълстън: Искате да кажете, че отхвърляте термините, защото те не
се съгласуват с това, което наричате „съвременна логика”?
Ръсел: Виждате ли, не намирам нищо, което те биха могли да означават. Дума
та „необходимо”, струва ми се, се оказва безполезна дума, ако бъде приложена
не към аналитични съждения, а към нещата.
Отец Копълстън: Първо, какво разбирате под „съвременна логика”? Доколкото
ми е известно, съществуват съвсем различни системи. Второ, не всички съвре
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менни логици, разбира се, ще се съгласят с това, че метафизиката е безсмис
лена. И двамата се сещаме поне за един изтъкнат съвременен мислител, чиито
знания в съвременната логика бяха дълбоки, но той ни най-малко не смяташе, че
метафизиката е безсмислена, и в частност, че е безсмислен проблемът за Бога.
И дори всички съвременни логици да смятаха, че метафизическите термини са
безсмислени, от това не следва, че те са прави. Съждението, че метафизичес
ките термини са безсмислени, ми се струва съждение, основаващо се на пре
дубедена философия. Стоящата зад него догматична позиция видимо е такава:
това, което не се побира в моята схема, или не съществува, или е безсмислено,
то е израз на емоции. Просто се опитвам да покажа, че всеки човек, поддържащ
твърдението, че определена логическа система е единственият критерий за
осмисляне, утвърждава нещо свръхдогматично; той настоява, че част от фило
софията се оказва философията като цяло. В края на краищата „зависимото”
битие е битие, което няма в себе си основателната причина за своето същест
вуване. Ето какво имам предвид под „зависимо” битие. Вие знаете – както го
знам и аз – че съществуването на нас двамата е невъзможно да бъде обяснено
без препратка към нещо или някого извън нас – към нашите родители например.
„Необходимото” битие, от друга страна, означава битие, което трябва да съ
ществува и не може да не съществува. Вие може да кажете, че такова битие
няма, но ще е трудно да ме убедите, че не разбирате термините, които аз из
ползвам. Ако не ги разбирате, как и с какво право можете да заявите, че такова
битие не съществува? Ако казвате тъкмо това.
Ръсел: Тук има елементи, върху които, струва ми се, не трябва да се спирам
пространно. Разбира се, аз не смятам, че цялата метафизика е безсмислена. За
мен са безсмислени някои термини, и то не по силата на някакъв общ принцип, а
просто защото не съм в състояние да осъзная тяхната интерпретация. Това не
е някаква догма, а частен случай. Но засега няма да се спирам на това. Казано
то от Вас, струва ми се, ни връща към онтологическия аргумент, съгласно кой
то има битие, чиято същност подразбира съществуването, така че неговото
съществуване е аналитично. Това естествено повдига въпроса какво разбираме
под съществуване.
Отец Копълстън: Вие навярно приемате като граматическа или по-скоро син
тактическа грешка, ако например се каже „Т. С. Елиът3 съществува”, доколко
то очевидно следва да се каже: „(Той), авторът на Убийство в катедралата,
съществува”. Какво искате да кажете – че съждението „Съществува причина
за света” няма смисъл? Вие можете да кажете, че светът няма причина, но аз
не мога да разбера как можете да смятате съждението „Съществува причина
за света” за безсмислено? Нека го формулираме под формата на въпроса: „Има
ли светът причина?” или „Съществува ли причина за света?”. Повечето хора
несъмнено ще разберат въпроса, дори и да възникнат разногласия при отговора
на него.
3

Т. С. Елиът (1888–1965) – англо-американски поет, драматург и есеист, един от големите модернисти на
ХХ в. Пиесата му в стихове и проза Убийство в катедралата (1935), посветена на убийството на Кентърбърийския архиепископ Томас Бекет (1118–1170), е един от неговите шедьоври. Нобелова награда за литература
(1948). – Б.пр.
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Ръсел: Разбира се, въпросът „Съществува ли причина за света?” е смислен. Но
ако кажете: „Да, Бог е причина за света”, Вие ще употребите Бог като соб
ствено име и тогава „Бог съществува” няма да бъде твърдение, което е смис
лено. Такава е моята позиция. Тогава излиза, че съждението за това, че нещо
съществува, никога не може да бъде аналитично. Да предположим например,
че вземате в качеството на субект „съществуващия кръгъл квадрат”. Тогава
съждението „Съществуващият кръгъл квадрат съществува” ще прилича на ана
литично съждение. Обаче кръгъл квадрат не съществува.
Отец Копълстън: Разбира се, че не. Но тогава, разбира се, Вие не можете да
кажете, че той не съществува, докато нямате разбиране какво е съществува
нето. Що се отнася до фразата „съществуващия кръгъл квадрат”, то аз трябва
да кажа, че тя е напълно безсмислена.
Ръсел: Напълно съм съгласен с Вас. Но аз бих казал същото и за „необходимото
битие”.
Отец Копълстън: Да, струва ми се, попаднахме в задънена улица. Твърдението,
че необходимото битие е такова битие, което трябва да съществува и не може
да не съществува, има за мен напълно определен смисъл. За Вас то е безсмис
лено.
Ръсел: Мисля, че още малко можем да продължим с обсъждането на този въпрос.
Битие, което трябва да съществува и не може да не съществува – това, според
вас, разбира се, е същество, чиято същност предполага съществуването?
Отец Копълстън: Да, същество, същността на което е в това да съществува.
Но на мен не би ми се искало до доказвам съществуването на Бога просто от
идеята за неговата същност. Не мисля, че можем да имаме някаква ясна инту
иция за същността на Бога. Мисля, че следва да имаме умозаключение за Бога
от света на опита.
Ръсел: Да, добре, схващам разликата. Но същевременно, от Ваша гледна точка,
за същество, притежаващо достатъчно знание, би било правилно да се каже:
„Това е битие, чиято същност предполага съществуването”.
Отец Копълстън: Разбира се, ако някой беше видял Бога, той щеше да види, че
Бог трябва да съществува.
Ръсел: Аз имам предвид, че има същество, чиято същност предполага същест
вуването, макар и да не знаем тази същност. Ние знаем само, че има такова
същество.
Отец Копълстън: Аз само бих добавил, че ние не знаем същността a priori. А
само а posteriori, сиреч чрез опита, който получаваме от света, ние стигаме до
знанието за съществуването на такова същество. А вече след това можем да
докажем, че същността и съществуването трябва да бъдат тъждествени. Ето
защо, ако същността на Бога и съществуването на Бога не бяха тъждествени,
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то тогава някакво достатъчно основание за това съществуване трябваше да
бъде намерено извън Бога.
Ръсел: Така че всичко се върти около въпроса за достатъчното основание и аз
трябва да кажа, че Вие не определихте „достатъчното основание” по начин, че
да мога да разбера какво е това. Какво имате предвид под „достатъчно основа
ние”? Имате предвид причина?
Отец Копълстън: Не задължително. Причината е само вид достатъчно осно
вание. Само зависимото битие може да има причина. Бог е Своето Собствено
достатъчно основание и Той не е причина за себе си. Под достатъчно основание
в точния смисъл на думата имам предвид адекватно обяснение на съществува
нето на някаква отделна вещ.
Ръсел: Но кога това обяснение е адекватно? Да допуснем, че искам да запаля
кибритена клечка. Може ли да кажете, че адекватното обяснение за това идва
от факта, че драсвам тази клечка в кибритената кутийка?
Отец Копълстън: За практически цели това е подходящо. Но теоретично това
е само частично обяснение. Адекватното обяснение трябва да е пълно обясне
ние, към което няма какво да се добави.
Ръсел: Тогава ми остава само да отбележа, че Вие търсите това, което не
може да се намери. И не следва да очаквате, че ще бъде намерено.
Отец Копълстън: Да се каже, че нещо още не е намерено, е едно, а да се заяви,
че не следва да се търси, по моему е някак догматично.
Ръсел: Не знам. Имам предвид, че обяснението на едно нещо е друго нещо, а
това друго нещо зависи от друго и следва да проследите цялата тази жалка
схема на нещата в цяло.
Отец Копълстън: Не искате ли да кажете, че не можем и даже не трябва да
поставяме въпроса за съществуването на цялата тази жалка схема на нещата
в цяло – на вселената като цяло.
Ръсел: Точно така. Не смятам, че в това има някакъв смисъл. Думата „вселена”
в някои отношения е удобна, но не намирам, че тя обозначава нещо, което има
смисъл.
Отец Копълстън: Ако думата е безсмислена, то тя не би могла да е толкова
удобна. Във всеки случай аз не казвам, че вселената е нещо различно от обек
тите, които я образуват. Вие казвате, че вселената или моето съществуване,
както и всяко друго съществуване, са непостижими.
Ръсел: Разрешете ми отначало да отговаря на това, че ако думата е безсмис
лена, то тя не може да бъде удобна. Звучи добре, но всъщност е неправилно. Да
вземем например определителния член the или думата „отколкото”. Не можете
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да покажете обекти, които обозначават тези думи, но те са много полезни; бих
казал същото за думата „вселена”. Но нека оставим това. Вие питате смятам
ли вселената за непостижима. Не бих казал, че тя е непостижима, смятам, че
няма обяснение. Постижимостта, по мое мнение, е нещо друго. Постижимостта
се отнася до самото нещо в неговия вътрешен строеж, а не до неговите външ
ни отношения.
Отец Копълстън: От моя гледна точка това, което наричаме свят, е вътрешно
постижимо, без да се позоваваме на съществуването на Бога. Вижте, не вяр
вам, че безкрайният ред от събития – ако такава безкрайност може да бъде
доказана – има някакво отношение към описаната ситуация. Според мен става
дума за един хоризонтален ред. Ако подреждате шоколади, се получава редица от
шоколади, а не от овце. А ако подреждате до безкрайност зависими същества,
то пак се получават същите зависими същества, а не необходимото Същество.
Безкрайният ред от зависими същества според мен е също толкова неспособен
да бъде причина за себе си, както и едно-единствено зависимо същество. Ала
Вие, очевидно, имате предвид, че е неправомерно да се поставя въпросът за съ
ществуването на какъвто и да е обект?
Ръсел: Не, това е напълно легитимно, ако под обяснение имате предвид просто
намирането на причината.
Отец Копълстън: Но защо да се ограничаваме с един обект? Защо да не поста
вим въпроса за причината за съществуването на всички отделни обекти?
Ръсел: Защото аз не виждам основание да се приема, че има такава причина.
Ние формираме самото понятие за причина, наблюдавайки отделните неща; и
аз не виждам никакви основания да се предполага, че сумата от тях пак има
някаква причина.
Отец Копълстън: Да се каже, че няма причина, не означава да се каже, че не
трябва да търсим причината. Твърдението, че изобщо няма никаква причина, би
трябвало да се появи – ако изобщо се появи – в края, а не в началото на изслед
ването. Във всеки случай, ако цялото няма причина, тогава според мен то би
трябвало да бъде причина за самото себе си, което ми се струва невъзможно.
Освен това твърдението, че светът просто е, дадено в отговор на въпрос,
предполага, че самият въпрос е предрешен.
Ръсел: Не, не е задължително то да има своя собствена причина. Тъкмо затова
казах, че понятието причина е неприложимо към цялото.
Отец Копълстън: Тогава сте съгласен със Сартр, че вселената, както той я
формулира, няма причина.
Ръсел: Това изказване предполага, че вселената би могла да бъде друга. Аз бих
казал, че вселената просто е и това е всичко.
Отец Копълстън: Не виждам как бихте могли да се избавите от легитимния въ
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прос по какъв начин цялото, или въобще нещо, възниква. Защо нещо, а не нищо –
ето това е въпросът. Фактът, че получаваме нашето знание за каузалната
причинност по емпиричен път, чрез наблюдението на единични случаи, не изключ
ва възможността да се зададе въпрос за причината на този ред. Ако думата
„причина” беше безсмислена и можеше да се покаже, че възгледите на Кант в
това отношение са верни, тогава въпросът е нелегитимен. Но Вие, очевидно,
не смятате думата „причина” за безсмислена и аз не мисля, че сте кантианец.
Ръсел: Бих могъл да илюстрирам в какво според мен се корени Вашата грешка.
Всеки човек, който съществува, има майка, но според мен Вашият аргумент се
състои в това, че следователно и цялото човечество има майка. Очевидно, че
човечеството няма майка – това е логически немислимо.
Отец Копълстън: Не виждам в какво се състои аналогията. Ако бях казал:
„Всеки обект има феноменална причина”, то аналогията би била вярна. Но аз не
казвам това. Аз твърдя, че всеки обект има феноменална причина, ако настоява
те на реда на безкрайността, но че редът на феноменалните причини се явява
недостатъчно обяснение на целия ред. Следователно редът има не феноменална,
а трансцендентна причина.
Ръсел: Което пък предполага, че не всяко отделно нещо в света, но и светът
като цяло трябва да има причина. Но тъкмо за такова предположение аз не виж
дам никакви основания. Ако ми предявите такова основание, ще бъда наистина
доволен.
Отец Копълстън: Редът от събития или е обусловен причинно, или не е обусло
вен. Ако той е причинно обусловен, то, очевидно, трябва да има причина, намира
ща се извън този ред. Ако ли не е обусловен причинно, то той е самодостатъчен.
И той не може да бъде необходим, защото всеки член на този ред е зависим, а
ние се съгласихме, че цялото не е някаква реалност, различна от своите елемен
ти, и следователно самият този ред не може да бъде необходим. Следователно
той не може – бидейки причинно обусловен – да бъде причинно обусловен и сле
дователно няма причина. Освен това бих искал да отбележа, че твърдението
„Светът просто е и е необясним” не може да се постигне по пътя на чисто
логическия анализ.
Ръсел: Не ми се иска да изглеждам високомерен, но действително ми се струва,
че разбирам неща, които вие смятате, че човешкият ум не е в състояние да раз
бере. Що се отнася до нещата, които нямат причина, то физиците ни уверяват,
че индивидуалните квантови преходи в атомите нямат причини.
Отец Копълстън: Може би това е само временно допускане?
Ръсел: Може би, но все пак показва, че съзнанието на физиците допуска такива
неща.
Отец Копълстън: Да, съгласен съм, че някои учени физици допускат съществу
ването на недетерминираност в някои ограничени области. Ала мнозина учени не
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са съгласни с това. Например проф. Дингъл от Лондонския университет смята,
че принципът на неопределеността на Хайзенберг е свидетелство за успехите
или неуспехите на днешната атомна теория по отношение на наблюденията,
а не за природата като такава. И мнозина физици са съгласни с тази гледна
точка. Във всеки случай не виждам защо физиците да не я приемат практически
дори ако не я приемат на теория. Не виждам по какъв начин науката може да се
гради на някакви други предпоставки, освен на реда и познаваемостта на при
родата. Физикът, поне мълчаливо, приема, че има някакъв смисъл да се изследва
природата и да се търсят причините за явленията; по същия начин детективът
предполага, че има смисъл да се търси причината за убийството. Метафизикът
предполага, че има смисъл да се търси основанието или причината за феноме
ните и без да съм кантианец, смятам, че предположението на метафизика е
също толкова оправдано, колкото и предположението на физика. И когато Сартр
заявява, че светът е безпричинен, аз смятам, че той не е обмислил достатъчно
какво следва от тази „безпричинност”.
Ръсел: Аз мисля… Струва ми се, че тук се стига до необосновано обобщение.
Физикът търси причините, но от това не следва по необходимост, че тези
причини ги има навсякъде. Човекът може да търси злато, без да предполага, че
злато има навсякъде; ако намери злато – това е чудесно, ако не успее – значи
не му е провървяло. Това е вярно и по отношение на физиците, търсещи причи
ните. Що се отнася до Сартр, аз няма да се преструвам, че знам какво е имал
предвид, и не бих искал да се смята, че аз го интерпретирам, но все пак смятам,
че понятието за свят, който има обяснение, ми се струва погрешно. Не виждам
защо трябва да очакваме, че светът има такова обяснение. Ето защо смятам
Вашите думи за това какво очаква ученият за преувеличение.
Отец Копълстън: Смятам, че все пак ученият прави подобен род предположе
ние. Когато той експериментира, за да открие някаква частица от истината,
в основата на този експеримент се крие предположението, че вселената не е
просто някаква прекъснатост. Тъй като е възможно да се открие истината
чрез експеримент. Експериментът може и да е неуспешен, той може и да не до
веде до никакъв резултат или пък да доведе не до този резултат, който ученият
е искал да постигне, но във всеки случай си остава възможността да се открие
чрез експеримент истината, която той предполага да открие. А това означава,
че ученият предполага наличието на упорядъчена и постижима вселена.
Ръсел: Мисля, че Вие обобщавате в по-голяма степен, отколкото е необходимо.
Несъмнено ученият предполага, че може да открие подобно нещо и че то се случ
ва често. Но ученият не предполага подобно откриване на вселената и това е
много сериозен въпрос за съвременната физика.
Отец Копълстън: Аз все пак смятам, че той предполага или е длъжен да пред
полага имплицитно това в практическата си дейност. Напълно възможно е – ако
цитирам проф. Холдейн – „щом запаля газта под чайника, някои молекули на во
дата да се превърнат в пара, но няма никаква възможност да се открие с кои
именно молекули ще се случи това”. От което обаче не следва с необходимост,
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че случайността трябва да се припише на самата реалност, а не на нашето
знание.
Ръсел: Да, не следва – във всеки случай, ако вярваме на казаното от Холдейн…
Ученият открива твърде много в света и това е първото звено от причинните
вериги – първите причини, които нямат причини за себе си. Той не допуска, че
всичко има причина.
Отец Копълстън: Разбира се, това са първите причини в някои определени об
ласти. Те са причини, отнасящи се до първопричините.
Ръсел: Не мисля, че ученият би се изразил така. Ако има свят, в който голяма
част от събитията, макар и не всички, все пак имат причина, той може да посо
чи вероятността и неопределеността, предполагайки, че конкретното явление,
което Ви интересува, очевидно има причина. И доколкото, във всеки случай, Вие
няма да получите повече от вероятностно знание, това не е никак зле.
Отец Копълстън: Може би ученият не се надява да постигне повече от вероят
ност, но поставяйки този въпрос, той предполага, че въпросът за обяснението
има смисъл. Докато Вашата обща позиция, лорд Ръсел, е, че е нелегитимно дори
да се пита за причината на света?
Ръсел: Да, такава е моята позиция.
Отец Копълстън: Ако такъв въпрос за Вас е безсмислен, то, разбира се, би било
доста трудно да го обсъждаме, не е ли така?
Ръсел: Да, доста трудно е. Не смятате ли, че трябва да преминем към някой
друг въпрос?

2. Религиозният опит
Отец Копълстън: Добре, да преминем нататък. Ако позволите, ще кажа няколко
думи за религиозния опит, след което можем да поговорим за моралния опит.
Не смятам религиозния опит за строго доказателство за съществуването на
Бога, така че характерът на нашата дискусия малко се променя. Но смятам,
че би било правилно да се каже, че най-доброто обяснение за религиозния опит,
това е съществуването на Бога. Под религиозен опит аз имам предвид не прос
то добро самочувствие. Аз имам предвид любящото, но смътно съзнание за при
съствието на някакъв обект, който непреодолимо се налага на възприемащия го
човек и излиза извън границите на личността, трансцендирайки всички обичайни
обекти на опита; нещо, което може да бъде представено или концептуализира
но, но в чиято реалност е невъзможно да се усъмним, поне, във всеки случай, по
време на това преживяване. Твърдя, че всичко това не би могло да бъде обяснено
адекватно и без остатък само чрез субективността. Актуалният опит във все
ки случай по-лесно се обяснява с помощта на хипотезата, че някаква обективна
причина за този опит съществува реално.
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Ръсел: Аз бих отговорил, че всички аргументи, почиващи върху собствените със
тояния на нашето съзнание, са твърде ненадеждни. Дори всички да се съгласят
с тяхната основателност, ние отново я оправдаваме с това, че човечеството
изразява общо мнение. Ако в стаята има много хора и на стената има часовник,
то всички могат да видят този часовник. Фактът, че всички могат да го видят,
ни кара да мислим, че часовникът не е халюцинация. В същото време религиоз
ният опит обаче има твърде личен характер.
Отец Копълстън: Да, така е. Говоря единствено за собствено мистическия
опит, без да включвам това, което наричат „видения”. Имам предвид просто
опита – съгласен съм, че е неопределим – за трансцендентен обект или за това,
което ни изглежда трансцендентен обект. Спомням си, че на някаква своя лек
ция Джулиън Хъксли4 беше казал, че религиозният опит или мистическият опит
е също толкова реален опит, колкото любовта или възхищението, поезията или
изкуството. Когато се възхищаваме от поезията или изкуството, ние се въз
хищаваме от определени поеми или определени произведения на изкуството. Ако
сме влюбени, сме влюбени определено в някого, а не в никого.
Ръсел: Разрешете да Ви прекъсна за миг. Това не винаги е така. Японските
писатели никога не смятат, че са постигнали успех, докато голям брой реални
хора не извършат самоубийство в името на любовта към въображаема героиня.
Отец Копълстън: Очевидно трябва да Ви повярвам за това, което се върши в
Япония. Лично аз не съм извършвал самоубийство – и се радвам да го съобщя – но
при взимането на две важни решения силно са ми повлияли две биографии. Трябва
обаче да кажа, че не виждам ни най-малко сходство между реалното въздействие
върху мен на тези книги и личния мистичен опит, доколкото страничен човек би
могъл да има представа за такъв опит.
Ръсел: Но ние не смятаме, че Бог се намира на същото ниво, както персонажите
в литературните творби. Нали сте съгласен, че има разлика?
Отец Копълстън: Разбира се. Но бих казал, че намирам за най-добро обяснение
не чисто субективисткото обяснение. Естествено, субективисткото обяснение
е възможно – по отношение на хора, у които животът и опитът почти не са
свързани, хора налудничави, страдащи от халюцинации и т.н. Но когато разглеж
даме някого, когото можем да приемем като чист тип – например св. Франциск
от Асизи, когато се срещаме с опит, в резултат от който се стига до истин
ски изблик на динамична и творческа любов, тогава според мен най-доброто
обяснение е актуалното съществуване на обективна причина за този опит.
Ръсел: Няма да привеждам догматичния аргумент, че няма Бог. Ще кажа, че ние
не знаем, че Той съществува. Опирам се на свидетелства и записи, в които се
разказват много неща; аз съм убеден, че Вие не вярвате на разкази за демони и
дяволи и всичко останало, макар те да се излагат със същия тон и същата убе
4

Джулиън Хъксли (1887–1975) – английски биолог, създател на Синтетичната теория за еволюцията. Първи
генерален директор на ЮНЕСКО и учредител на WWF. – Б.пр.
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деност. Мистикът, ако неговото видение е автентично, може да каже, че знае,
че дяволи съществуват. Но аз не знам дали те съществуват.
Отец Копълстън: Вярно е, че тези хора най-вече са говорили за видения, явления,
ангели, демони и така нататък. Изключвам визуалните явления, защото смятам,
че те биха могли да бъдат обяснени и независимо от съществуването на този
обект, който по предположение наблюдаваме.
Ръсел: Не мислите ли, че има предостатъчно количество случаи на хора, които
вярват, че са чули сатаната, че са говорили с него в сърцето си, както има и
мистици, които утвърждават съществуването на Бога? В момента аз не говоря
за външни видения, а само за опита на съзнанието. Това, очевидно, е опит от
този род, както и мистическото възприятие на Бога, но аз не разбирам как от
това, което говорят мистиците, може да се извлече някакъв аргумент в полза
на съществуването на Бога, който да не е в същата степен и аргумент в полза
на съществуването на сатаната.
Отец Копълстън: Напълно съм съгласен, че хора са си въобразявали или са
смятали, че чуват или виждат сатаната. И аз нямам желание да се заемам с
отричането на съществуването на сатаната. Но не смятам, че те са описвали
своя опит по същия начин, по който мистиците са разказвали за възприятието
на Бога. Нека вземем случая с нехристиянина Плотин. Той е смятал, че подобен
опит е нещо неизразимо, че неговият обект е обект на любовта и следователно
не се отнася към обектите, предизвикващи ужас и отвращение. А резултатът
от този опит, или най-добре е да се каже – истинността на този опит, се е
проявила в записите за живота на Плотин. Във всеки случай по-разумно е да се
предположи, че той е имал този опит – поне ако вярваме на свидетелствата на
Порфирий за добротата и благожелателността на Плотин.
Ръсел: Това, че вярата оказва добро морално въздействие на човека, по никакъв
начин не говори за нейната истинност.
Отец Копълстън: Не говори. Но ако би могло действително да се докаже, че
вярата оказва благотворно въздействие върху човешкия живот, аз смятам, че
това би било основателно съждение за нейната истинност като цяло. Във всеки
случай смятам, че споменатият жизнен персонаж е свидетелство в полза на
истинността и на здравомислието на мистика, а не го привеждам в качество на
доказателство за истинността на неговите възгледи.
Ръсел: Ала и това изобщо не може да се приеме като свидетелство. Самият аз
съм имал преживявания, които дълбоко са повлияли върху моя характер. И мисля,
че във всеки случай той е претърпял положителни промени. Този опит е бил ва
жен, но той изобщо не доказва съществуването на нещо извън мен самия и аз
не смятам, че дори да приема, че нещо такова съществува, то благотворното
въздействие на подобен опит може да е някакво свидетелство в полза на такова
предположение.

61

Диалози

Отец Копълстън: Не, но аз смятам, че благотворното въздействие би потвър
дило Вашата истинност при описание на Вашия опит. Моля Ви да отбележите,
че аз съвсем не твърдя, че посредничеството на мистика или интерпретацията
на неговия опит не трябва да се подлагат на обсъждане и критика.
Ръсел: Очевидно е, че върху характера на някой млад човек в огромна степен
могат да повлияят четива за велики исторически личности и че това често се
случва. Може този велик човек да е бил мит и да не е съществувал, но върху
момчето митът влияе в положителна насока, дори и въпросният персонаж да
не е съществувал. Имало е такива случаи. В Животописите на Плутарх като
подобен пример може да се посочи Ликург5. Той, разбира се, не е съществувал,
но на вас силно може да ви повлияе четенето за Ликург, ако се намирате под
впечатлението, че той някога е съществувал. Тогава бихте изпитали влиянието
на обект, който Ви се нрави, но не е съществувал.
Отец Копълстън: Аз, разбира се, съм съгласен с Вас. На човек може да окаже
силно влияние измислен герой от художествено произведение. Без да искам да
навлизам във въпроса какво именно му въздейства (смятам, че става дума за
някаква реална ценност), мисля, че ситуацията на този човек и на мистика
силно се различават. В края на краищата човекът, повлиян от Ликург, не попа
да под толкова непреодолимо впечатление, че по някакъв начин да приеме тази
последна реалност.
Ръсел: Не смятам, че правилно ме разбрахте относно тези исторически персо
нажи – тези неисторически персонажи в историята. Говоря не за това, което
Вие наричате въздействие върху разума. Аз твърдя, че младият човек, четящ за
своя герой и вярващ в неговата реалност, го обича – това често се случва; и
все пак той обича фантом.
Отец Копълстън: В някакъв смисъл той обича фантом – и това е изцяло вярно;
в този смисъл той обича „х” или „у”, които не съществуват. Ала в същото вре
ме смятам, че младият човек не обича фантом сам по себе си. Той възприема
някаква реална ценност, идея, която признава за обективно значима, и тъкмо
това подбужда у него любов.
Ръсел: Така е, но в същия смисъл, в който говорихме за измислените герои.
Отец Копълстън: Да, от една страна, човек обича фантом – и това е вярно.
Но от друга страна, той обича това, което възприема като някаква ценност.
5
Ликург е легендарен цар на едоните в Тракия. Според мита Ликург изгонва Дионис и придружаващите го
вакханки от страната си и нарежда да се изкоренят всички лозя. Дионис наказва царя със слепота и лудост, в
резултат на което Ликург в пристъп на безумие убива сина си, мислейки, че подрязва лоза. – Б.пр.
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3. Моралният аргумент
Ръсел: Не искате ли с това да кажете, че Бог е цялото благо или сумата от
всички блага, системата от блага и следователно, щом младият човек обича
нещо, което се явява благо, той обича Бога? Това ли искате да кажете? Защото,
ако е така, следва да го обсъдим.
Отец Копълстън: Не казвам, разбира се, че Бог е сумата или системата от
блага в смисъла на пантеизма. Аз не съм пантеист, но смятам, че всичко добро
по някакъв начин отразява Бога и изхожда от него, така че в някакъв смисъл чо
векът, обичащ истински доброто, обича Бог даже ако не се е обърнал към Бога. И
все пак съм съгласен, че истинността на такава интерпретация на човешкото
поведение очевидно зависи от признаването на съществуването на Бога.
Ръсел: Да, но тъкмо това следва да се докаже.
Отец Копълстън: Така е. Но аз смятам, че метафизическият аргумент го до
казва. И тук ние се различаваме.
Ръсел: Вижте, чувствам, че едни неща са добри, а други – зли. Обичам нещата,
отнасящи се до благото – които смятам за блага, и ненавиждам нещата, които
смятам за зли. Но аз не казвам, че тези неща са добри заради причастността
си към божествената благодат.
Отец Копълстън: Да, но какви са основанията Ви да разграничавате добро от
зло, как виждаме различието между едното и другото?
Ръсел: Имам същите основания, както в случая, когато различавам жълтото от
синьото. Виждам, че те са различни.
Отец Копълстън: Чудесно основание, съгласен съм. Вие различавате синьото
от жълтото с помощта на зрението. А с помощта на каква способност разгра
ничавате доброто и злото?
Ръсел: С помощта на чувствата.
Отец Копълстън: С помощта на чувствата. Точно за това ви питах. Вие смя
тате, че доброто и злото са просто съотносими с чувствата?
Ръсел: А защо обекти от един вид изглеждат жълти, а други – сини? Благода
рение на физиците съм в състояние горе-долу правилно да отговоря на този
въпрос. А що се отнася до това защо смятам едни неща за добри, а други – за
зли, то вероятно отговорът е от същия род, но не е достатъчно ясен, за да
мога да Ви го приведа.
Отец Копълстън: Добре, нека вземем за пример поведението на коменданта на
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лагера Белзен6. То Ви изглежда нежелателно и зло, на мен също. На Адолф Хитлер
то видимо е изглеждало добро и желано. Смятам, ще се съгласите, че за Хитлер
то е било добро, а за Вас – зло.
Ръсел: Не, не бих отишъл толкова далеч. Очевидно хората могат да вършат
грешки и в това, което правят, и във всичко останало. Ако имате жълтеница,
нещата ви изглеждат жълти. Макар те да не са жълти. Вие грешите.
Отец Копълстън: Да, могат да се правят грешки. Но може ли въобще да се
греши, ако всичко е само въпрос на съотношение с чувствата или емоциите?
Тогава Хитлер би бил единственият възможен съдник по отношение на онова,
което е било приятно на неговите емоции.
Ръсел: Вярно е, че това е било приятно за неговите емоции, но може да се каже
и друго: ако такъв род неща са съответствали на емоциите на Хитлер, то Хит
лер по друг начин съответства на моите емоции.
Отец Копълстън: Разбираемо. Но тогава, от Ваша гледна точка, няма обекти
вен критерий – освен чувствата – за осъждането на дейността на коменданта
на Белзен?
Ръсел: Не повече, отколкото за осъждането на човек, страдащ от далтонизъм,
който се оказва в същото положение. Защо не приемаме представата за човек,
страдащ от далтонизъм? Нали заради това, че той е в малцинство?
Отец Копълстън: Бих казал, защото у него няма нещо, което обичайно е част
от човешката природа.
Ръсел: Да, но ако далтонистите бяха мнозинство, нямаше да говорим така.
Отец Копълстън: В такъв случай твърдите, че няма критерий извън чувствата,
който би позволил да се види разликата между поведението на коменданта на
лагера Белзен и поведението, да кажем, на сър Стафорд Крипс7 или на Кентър
бърийския архиепископ?
Ръсел: Чувството е една малко опростена трактовка на нещата. Трябва да от
читате последиците от действията и Вашите чувства по отношение на тези
последици. Вижте, ако кажете, че някои произшествия Ви се нравят, а други –
не, тогава може да се спори. Защото следва да отчитате последиците. Тогава
можете да кажете, че последиците от действията на коменданта на Белзен са
били мъчителни и неприятни.
Отец Копълстън: Те, разбира се, са били много мъчителни и неприятни за всич
ки хора в лагера, с това аз съм напълно съгласен.
6
Берген-Белзен е нацистки концлагер в Долна Саксония. В периода 1943–1945 г. след епидемия от тиф там
загиват над 50 000 души. – Б.пр.
7

Сър Стафорд Крипс (1889–1952) – британски политик лейбърист. – Б.пр.
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Ръсел: Да, но не само за хората в лагера, но и за всички наблюдавали случилото
се.
Отец Копълстън: Всичко това добре, поне във въображението. Тъкмо в това е
въпросът. Аз не одобрявам тези действия, както знам, че и Вие не ги одобрява
те, но не виждам какви са вашите основания за неодобрение, доколкото, в края
на краищата, за коменданта на Белзен тези действия са били приятни.
Ръсел: Вижте, не са нужни някакви особени основания в този случай, както и в
случая с възприятието на цветовете. Има някои хора, които смятат, че всич
ко е жълто, има хора, страдащи от жълтеница, и аз не съм съгласен с тях. Не
мога да докажа, че нещата не са жълти. Няма никакво доказателство за това,
но мнозинството от хората са съгласни с мен, че нещата не са жълти, както
и мнозинството от хората са съгласни, че комендантът на Белзен е извършвал
грешки.
Отец Копълстън: А Вие допускате ли съществуването на някакви морални за
дължения?
Ръсел: Би трябвало да ви отговоря на това доста подробно. Практически, да.
Теоретично, би трябвало много внимателно да дефинирам какво означава морал
но задължение.
Отец Копълстън: Добре, смятате ли, че думата „длъжен” трябва да има чисто
емоционално значение?
Ръсел: Не, не мисля така, защото, както казах, следва да се отчитат последи
ците; и аз смятам едно поведение за правилно, ако то създава най-добрия въз
можен баланс във вътрешната ценност на всички актове, възможни в дадените
обстоятелства. И Вие трябва да отчитате вероятните последици от своите
действия, решавайки какво е правилно.
Отец Копълстън: Споменах за моралните задължения, защото смятам, че по
такъв начин може да се стигне до въпроса за съществуването на Бога. Голяма
част от човечеството забелязва и винаги е забелязвала голяма разлика между
правилното и неправилното. Според мен схващането за ценностите и съзна
нието за моралния закон най-добре се обясняват с хипотезата за трансцен
дентното основание на ценностите и за автора на моралния закон. Под „автор
на моралния закон” имам предвид Автора на моралния закон. И смятам, че съв
ременните атеисти, които разсъждават от обратното положение: „Няма Бог,
следователно не съществуват абсолютни ценности и морален закон”, всъщност
мислят напълно логично.
Ръсел: Не ми харесва думата „абсолютен”. Въобще не смятам, че има нещо
абсолютно. Моралният закон например постоянно се изменя. В някакъв период
от развитието на човечеството почти всички са смятали канибализма за дълг.
Отец Копълстън: Не виждам защо различията в отделни морални съждения да
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служат като някакъв решаващ аргумент срещу универсалността на моралния
закон. Да допуснем за миг, че абсолютните морални ценности съществуват.
Даже при тази хипотеза следва да се очаква, че различните индивиди и групи в
различна степен ще постигат тези ценности.
Ръсел: Склонен съм да мисля, че „дължимото” и чувството за „дължимо” са само
отзвук от това, което някога на човек са му говорили неговите родители или
бавачки.
Отец Копълстън: Едва ли можете да избегнете обяснението на „дължимото”
единствено с идеята за бавачките и родителите. И ми е трудно да приема как
тази идея може да бъде обяснена в други термини, освен чрез самата себе си.
Струва ми се, че ако има морален ред, свързан с човешкото съзнание, този мо
рален ред е непостижим, ако не се приеме за разглеждане съществуването на
Бога.
Ръсел: Тогава трябва да приемете едно от двете неща. Или Бог говори само с
малка част от човечеството – включително с Вас – или той умишлено говори
неправилни неща, обръщайки се към диваците.
Отец Копълстън: Вижте, не твърдя, че Бог се занимава с това пряко да дикту
ва на съзнанието морални предписания. Представите на човешкото същество
за моралния закон зависят, разбира се, в по-голямата си част от образованието
и средата, ето защо човек трябва да използва силите на разума си, за да оцени
правилността на съществуващите морални идеи на своята социална група. Ала
възможността за критика на приетия морален кодекс предполага, че има обек
тивен стандарт, че съществува идеален морален ред, който има власт (имам
предвид задължителен характер). Смятам, че признаването на този идеален
морален ред отчасти се оказва и признаване на зависимостта. Той предполага
и съществуването на реално морално основание – Бог.
Ръсел: Но законодателите, струва ми се, винаги са били родители или нещо от
този род. Има достатъчно много земни законодатели, които могат да послужат
като обяснение на този факт; това обяснява защо съзнанието на хората е било
толкова различно в разни епохи и на разни места.
Отец Копълстън: Това позволява да се обяснят различията във възприятието
на отделните морални ценности, които иначе са необясними. Това позволява да
се обяснят и измененията в материята на моралния закон, в съдържанието на
предписанията, приети от една или друга нация, от един или друг индивид. Но що
се отнася до формата, до това, което Кант нарича „категорически императив”,
до „дължимото”, то аз наистина не виждам по какъв начин това би могло да
стигне до когото и да било чрез родителите или бавачките, защото, струва ми
се, не съществуват такива думи, чрез които това би могло да бъде обяснено. А
то не може да се определи в други термини, защото определите ли го в такива
термини, Вие губите самия предмет. Това вече не е моралното „дължимо”. То е
нещо друго.
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Ръсел: Смятам, че „дължимото” възниква, когато някой си въобрази неодобре
нието на другиго. Това би могло да е и неодобрението на Бога, но винаги е нечие
неодобрение. Смятам, че именно това се има предвид като „дължимо”.
Отец Копълстън: Струва ми се, че е най-лесно по такъв начин – чрез средата и
образованието – да се обяснят външните обичаи, табута и други неща от този
род. Но според мен всичко това принадлежи към нещо, което аз наричам мате
рията на закона, съдържанието. Идеята за „дължимото” като такова никога не
може да се предаде на човека чрез вожда на племето или чрез някого другиго,
защото няма термини, в които тя да може да се предаде. Това напълно… (Ръсел
го прекъсва.)
Ръсел: Аз изобщо не разбирам защо казвате това – всички ние знаем за услов
ните рефлекси. Знаем, че животното, което редовно е наказвано за някакво
действие, след известно време престава да го върши. Не мисля, че животното
се отказва, вътрешно разсъждавайки: „Стопанинът ще се ядоса, ако го извър
ша”. То чувства, че не трябва да го прави. Ето какво можем да направим със
себе си и нищо повече.
Отец Копълстън: Не виждам основание за предположението, че животното има
съзнание за морално задължение. И ние, естествено, не смятаме животното за
морално отговорно при акт на неподчинение. Не съзирам и основание за предпо
ложението, че всички хора могат да се „дресират”, както могат да се дресират
животните, и мисля, че не бихте се занимавали с това, дори то да беше възмож
но. Ако бихейвиоризмът е прав, няма никакво обективно морално различие между
император Нерон и св. Франциск от Асизи. През цялото време ми се струва,
лорд Ръсел, че Вие смятате поведението на коменданта на Белзен за морално
осъдително и че Вие никога, при никакви обстоятелства не бихте се държали
по този начин даже ако смятахте – или ако имахте основание да смятате – че
вероятно нивото на щастие на човечеството би могло да се повиши, ако постъ
пим с някои хора по този гнусен начин.
Ръсел: Не. Не бих имитирал поведението на бясно куче. Но това, че не бих по
стъпил така, изобщо няма отношение към обсъждания от нас въпрос.
Отец Копълстън: Не, но ако следвате утилитаристкото обяснение на правилно
то и погрешното в термините на последствията, би могло да се каже – и мисля,
че някои нацисти са смятали това – че макар и за съжаление да се налага да
постъпваме по този начин, това накрая ще доведе до всеобщо щастие. Нали не
искате да кажете това? Смятам, че Вие ще кажете, че такива действия са по
грешни сами по себе си, независимо дали ще се повиши или не нивото на всеобщо
щастие. Ако го кажете, тогава смятам, че трябва да имате някакъв критерий
за правилно и погрешно, който във всеки случай да не се свежда до чувствата.
За мен подобно допускане, в края на краищата, е и допускане за последното ос
нование на ценностите в Бога.
Ръсел: Смятам, че настъпи някакво объркване. Аз съдя не въз основа на непо
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средственото чувство, предизвикано от някаква постъпка, а по-скоро въз основа
на чувства, отнасящи се до последиците. И не мога при никакви обстоятелства
да допусна, че определен род споменати от Вас действия биха донесли добро.
Не мога да си представя обстоятелства, при които те биха довели до благо
приятни последици. Хората, които смятат така, мамят самите себе си. Но ако
съществуваха обстоятелства, при които тези действия биха имали благопри
ятни последици, аз бих бил принуден, макар и неохотно, да кажа: „Макар и тези
неща да не ми се нравят, аз ще се примиря с тях”, както впрочем се примирявам
с наказателното право, въпреки че изпитвам дълбока неприязън към наказател
ната система.
Отец Копълстън: Очевидно вече е време да обобщим нашите позиции. Аз до
казвах две неща. Първо, че съществуването на Бога може да бъде философски
доказано с помощта на метафизическия аргумент; второ, че само съществува
нето на Бога осмисля моралния опит на човека и неговия религиозен опит. Лично
аз смятам, че Вашият начин на обяснение на човешките морални съждения води
неизбежно до противоречия между постулатите във Вашата теория и съжде
нията, пряко изказвани от Вас самия. Освен това Вашата теория отхвърля
моралното задължение, а неговото отхвърляне не води до никакво обяснение. Що
се отнася до метафизическия аргумент, ние очевидно постигнахме съгласие, че
така нареченият „свят” се състои единствено от зависими същества. Тоест
от същества, съществуването на които не може да бъде обяснено чрез тях
самите. Казвате, че ред събития не се нуждаят от обяснение; аз пък казвам, че
ако не би имало необходимо същество – такова същество, което да е длъжно да
съществува и да не би могло да не съществува – тогава не би съществувало
нищо. Безкрайността на ред зависими неща, дори и да би могла да се докаже,
няма значение. Нещо действително съществува; следователно е длъжно да съ
ществува нещо, обясняващо този факт; същество извън реда на зависимите
същества. Ако бяхте признали това, можехме да обсъдим дали това същество
се явява личност, благо и така нататък. Смятам, че по този въпрос – има ли
необходимо същество, или няма – с мен са съгласни повечето от класическите
философи.
Вие смятате, че съществуващите същества просто са и че аз нямам никакво
оправдание да повдигам въпроса за оправданието на тяхното съществуване. Но
аз бих искал да подчертая, че тази позиция не може да бъде обоснована с по
мощта на логическия анализ; тя изразява философия, която сама се нуждае от
доказателства. Мисля, че стигнахме до задънена улица, защото представите ни
за това що е философия са радикално различни. Струва ми се, че това, което
аз приемам за част от философията, Вие определяте като цялата философия,
поне тази философия, която е рационална. Струва ми се – моля за извинение за
тези думи – че покрай Вашата логическа система, която Вие наричате „съвре
менна” в противовес на остарялата логика (тенденциозно прилагателно), Вие
се придържате към философия, която не може да бъде обоснована с помощта на
логическия анализ. В края на краищата въпросът за съществуването на Бога е
екзистенциален проблем, докато логическият анализ не се занимава с проблеми
те на съществуването. Ето защо ми изглежда, че обявяването на някои термини
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при обсъждането на дадения проблем за безсмислени, предполага предварително
очертаване на естеството и границите на философията, а това само по себе
си е философско действие, което се нуждае от оправдание.
Ръсел: Бих искал, от своя страна, да кажа само няколко думи в заключение.
Първо, що се отнася до метафизическия аргумент: аз не признавам конотати
на такива термини като „зависим” и възможност за „обяснение” в този смисъл,
който влага в тях отец Копълстън. Смятам, че думата „зависим” неизбежно
предполага възможността за нещо, което няма случаен характер, което просто
е. А аз не смятам, че терминът „зависим” има значение по-различно от „при
чина”. Понякога можете да давате каузално обяснение на нещо вследствие от
нещо друго, но това е просто съотнасяне на едно нещо с друго и тук според мен
няма никакво обяснение в смисъла, който му дава отец Копълстън. Няма защо да
наричаме нещата „зависими”, защото те и не биха могли да бъдат нещо друго.
Трябва да кажа и няколко думи по повод на обвинението, че свеждам цялата фило
софия до логика. Аз по никакъв начин не правя това. В никакъв случай не смятам
логиката за цялата философия, а я смятам само за съществена част от фило
софията. Логиката следва да се използва във философията и по това мисля, че
постигаме съгласие. Когато логиката, която ползва отец Копълстън, е била но
вост – а именно във времената на Аристотел – около нея вероятно се е вдигал
много шум. В наши дни тя се смята за стара и почитана, но нейното значение
не следва да се преувеличава. Логиката, в която вярвам аз, е сравнително нова и
затова аз трябва да подражавам на Аристотел, създавайки около нея известен
шум; което изобщо не означава, че смятам, че логиката е цялата философия. Не
смятам така. Смятам, че тя е важна част от философията. И когато го казвам,
не търся смисъл на една или друга дума. Това е разработена в детайли позиция,
основана на това, което ми се удаде да открия в логиката, в моите размишления
върху нея. Общата ми позиция не е в това, че всички думи, използвани в метафи
зиката, са безсмислени или нещо от този род. Аз не смятам така.
Що се отнася до моралния аргумент, то изучавайки антропологията или исто
рията, Вие ще откриете, че са съществували хора, смятали за свой дълг да
извършват действия, които ми се струват отвратителни. Ала по тази причи
на аз не мога да припиша божествен произход на съдържанието на моралното
задължение. Отец Копълстън впрочем и не настоява на това. Но аз смятам,
че формата на моралното задължение – когато приема формата на заповед да
изядеш баща си или не знам още кого – съвсем не е прекрасна и благородна. Ето
защо не мога да придам божествен смисъл на моралното задължение. И смятам,
че моралното задължение може достатъчно просто да бъде обяснено по съвсем
други начини.
Превод от английски: Тони Николов
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Сергий Булгаков (1871–1944) е руски философ, теолог, пра
вославен свещеник. Роден в семейството на селски свеще
ник в далечната за нас 1871 г. и в далечната от центро
вете на европейската култура Орловска губерния, Сергий
Булгаков до 1922 г. изминава бързо развитието до един от
най-известните интелектуалци на предреволюционна Ру
сия. През 1918 г. е ръкоположен за свещеник. През 1922 г.
отец Сергий Булгаков е включен в съставените от ГПУ по
нареждане на Ленин списъци на дейци на науката и култу
рата, подлежащи на изселване зад граница.
В емиграция (Константинопол, Прага, Париж) отец Сергий
развива многостранна духовна дейност. При активното му
участие се създава Православният богословски институт
в Париж. От откриването на института през 1925 г. до
смъртта си отец Сергий е негов ръководител, а също и
ръководител на катедрата по догматическо богословие. С.
Булгаков е един от главните създатели и ръководители на
Руското студентско християнско движение. Той е един от
участниците във важните форуми на икуменическото движение през периода на 20-те
и 30-те години на ХХ век.
Отец Сергий е автор на множество богословски трудове. Учението му преминава в
своето развитие два етапа – философски и богословски. През цялото си развитие това
е учението за София и Богочовечеството, християнското учение за света и неговата
история като възсъединяване с Бога, връзката между тварно и нетварно, между Бог
и света, между Бог и човека. Публикуваният тук доклад е изнесен пред англо-руската
студентска конференция „Израстване в пълнотата”, проведена в High Leigh през 1938 г.
Преводът е направен по Булгаков, С. Una sancta (основания экуменизма). – Путь, 58/19381939, с. 3–14.

Прот. Сергий Булгаков

UNA SANCTA
(Основания за икуменизма)

Движение, насочено към „съединяване на църквите”, представлява само по себе
си някакъв догматичен парадокс. То изхожда от предположението за съществу
ването на една света Църква, Una Sancta, която е не само нещо търсено, но е
и висша, превъзмогваща действителност; не е само идея, но и факт. В същото
време то предполага наличието на редица църкви (или изповедания), всяка от
които притежава атрибута на църковността и е църква, най-малко в смисъла
на принадлежността си към Una Sancta. Последната, разбира се, не се дели на
части и не се състои от части и в същото време е очевидно, че в някакъв сми
съл съдържа в себе си всичките тях – ако не статично, в една организация, то
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динамично – в единно битие. Така именно се изобразява Църквата в апостолски
те послания: като единно Тяло Христово и в същото време – като неопределена
множественост от църковни общини или „църкви”. И сега не биха възниквали
никакви трудности, ако съществуваше само една Църква, която с пълно право
да утвърждава себе си като едната и всеобемащата и по този начин да отри
ча самата възможност да съществуват църкви отвъд пределите на дадената
организация или изповедание. Тогава биха се различавали и противопоставяли
помежду си Църква и не-църква и би било невъзможно да се говори за каквото и
да било движение, което да е насочено към обединяване на църкви в пределите
на Църквата. В известен смисъл приблизително по този начин е стоял въпро
сът в християнството до възникването на „икуменическото” съзнание, което
упорито отказва да приеме такъв опростен възглед в качеството на някаква
самоочевидност и твърди точно обратното. За доикуменическото или анти
икуменическото съзнание единствената последователната линия на поведение
е отричането дори на самата мисъл за отношение към „инославието” като към
Църква. Вместо това уместен тук е единствено прозелитизмът, стремежът
да бъдат привлечени инославните, които на практика биват приравнявани до
езичници или не-християни в лоното на единствената спасяваща църква. За
този войнстващ конфесионализъм, който признава Църквата само в пределите
на една-единствена конфесионална организация, икуменическата идея е някакво
самоочевидно противоречие или non-sens. В качеството на Църква там биват
признавани или само православните, или само римокатолиците, или само протес
тантите. Простото име „християни”, усвоено от Христовите ученици за първи
път в Антиохия (Деян. 11:26), би било посрещнато с подозрение и ирония от
войнстващия конфесионализъм (каквито предизвиква изразът „панхристияни”,
използван от римския първосвещеник Пий ХI в неговата була Mortalium animos,
посветена на Лозанската конференция). Така в душата неволно се прокрадва
въпросът не е ли наистина участието в икуменическото движение някакъв ди
летантски либерализъм и ненужно затваряне на очите, някаква измяна спрямо
истината заради човекоугодничеството? Как то може да бъде осмислено и оп
равдано в съществуването си и в какви норми трябва да бъде облечено? Този
основен и предварителен въпрос на „икуменическото” богословие до днес не е
бил достатъчно добре обсъждан и не намира разрешение – особено от страна
и на двата клона на католическата църква – Римската, която официално все
още стои настрана от икуменическото движение, макар по частен път вече да
отстъпва от това въздържание, и Източноправославната, която, макар да не
отрича такова участие, все още обаче не е формулирала догматическото му
обосноваване. Ето защо в догматическо отношение „икуменическото” движение
остава полулегално и в най-добрия случай само търпяно, макар и с подозрение.
Подразбира се, че подобно отношение не може да се смята за нещо нормално и
окончателно, и затова е напълно естествено в негова полза да се търси поло
жително оправдание в християнското учение за Църквата – така, както то е
изложено в Словото Божие и както нататък се съдържа в църковното предание.
Църквата – така, както тя се определя в апостолските послания – притежава,
така да се каже, две измерения: онтологично, отнасящо се до нейната същност,
дълбочина и жизнена сила, и емпирично, откриващо се във факта на историчес
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кото  съществуване. Затова се прави разлика между едната Църква и църк
ви – като съществуващи на разни места общини. Обръщайки се към първото
определение – така, както то ни е дадено в Словото Божие – в него ние въобще
не намираме конкретните емпирични признаци на Църквата, както те са даде
ни в човешката история. Църквата е надсветовна основа на мирозданието и
негова последна цел („разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога”,
„многоразличната премъдрост Божия”1). Тя е пребиваващото Боговъплъщение –
като Тяло Христово2 – и като пребиваваща Петдесетница, е храм на Светия
Дух3. Към това трябва още да се добавят такива мистични определения като
Невеста Христова или Жена на Агнеца, Град Божий, слизащ от небесата на зе
мята (кн. Откровение), като Пълнота (Еф. 1:22), Слава, Царство Божие. Самата
пък принадлежност към Църквата се определя от степента на причастност
на вярващите към всичките тези духовни блага и висши ценности. Църквата
е съвършеното Богочовечество, „пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във
всичко” (Еф. 1:23), живот в Христос, придобиване на Светия Дух.
Този живот в Църквата, който бива съпровождан от нарастване на нейното
тяло (Еф. 4:16), се определя у апостола като различаване на даровете на Духа,
съответстващи на различията между членовете на Тялото Христово.
„Защото, както в едно тяло имаме много членове, ала всички членове вършат не
една и съща работа, тъй и ние многото съставяме едно тяло в Христа, а отдел
но един другиму сме членове. И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни
дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата; имаш ли служба,
пребъдвай в службата; учител ли си – в учението; наставник ли си – наставля
вай; дарител ли си – дарувай простосърдечно; предстоятел ли си – предстоявай
с усърдие; благотворител ли си – благотвори на радо сърце”. (Рим. 12:4-8; срв. 1
Кор. 12:4-30).
В тези, разбира се, не изчерпващи, но само примерни изброявания откриваме
свидетелство за действителността на Църквата в човешкия живот. Тя се из
разява в различните дарове и в различните начини на битие в Църквата като
духовен организъм, като мистична реалност. Това, разбира се, все още не е
всичко, което може да бъде казано за Църквата като мистична същност. Венец
на това учение би съставило новозаветното учение от книга Откровение, а
още повече – старозаветната книга Песен на песните, посветена на тайната
на взаимната любов между Творец и творение, между Христос и Църквата, коя
то е Светият Дух. Тази любов, която събира многото в много-единството, в
съборността, е образ на Светата Троица, на Божественото триединство – в
тварното много-единство.
Тези определения се отнасят въобще към цялото християнско човечество, кое
то е обединено в частните поместни, исторически църкви („асийските църкви”,
1

Еф. 3:9-10.

2

„Ние многото съставяме едно тяло в Христа” (Рим. 12:5); „телата ви са Христови членове” (1 Кор. 6:15); „Вие
сте тяло Христово, а поотделно – членове” (1 Кор. 12:27).

3

„Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?”(1 Кор. 3:16).
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домашните църкви и др.), независимо от каквото и да било ограничение или дори
различаване, така че единствената граница, отделяща от църквата, е грехът
(като например, в случая с коринтския кръвосмесител). С това усилено се под
чертава вселенският, универсален характер на спасението, а следователно и на
принадлежността към Църквата. Христос е дошъл за спасението на всички хора
(Лука 2:10; 2:31; 30-32; Тит 2:11; 1 Тим. 2:4) – не само на избрани и предопределени,
както и Светият Дух, идвайки в света, се излива върху всяка плът (Деян. 2:17).
Тази универсалност на спасението пък се разпространява чрез човека и върху
всички твари, които „с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии”
(Рим. 8:19 и нататък до 22). Защото последната цел и откровение на Църквата
в творението е в това, щото „да бъде Бог всичко у всички” (1 Кор. 15:24-28).
Вниквайки внимателно в това учение за Църквата, ние намираме в него указание
за редица вътрешни, духовни признаци, свидетелство за наличието на множе
ство сили и дарове, както и онази мистична дълбочина, в която е вкоренено би
тието на отделните църкви. Редом с това обаче не без изумление отбелязваме
отсъствието тук на някои черти, които бихме очаквали да срещнем, а именно
почти отсъства всичко онова, което има отношение към живота на Църквата
като йерархично-сакраментална организация, като „potestas clavium”4 с всичките
 начини на осъществяване в отделните разклонения.
С нашето съвременно разбиране за Църквата като организация или учрежде
ние, идващо едва ли не непосредствено от Господа, ние трябва да се чувства
ме безпомощни и дори смутени, откривайки в Словото Божие едно понятие за
Църквата, което е – ако не противоположно – то поне различно. Наистина, и
тук ние намираме някои заченки на йерархична система. Разбира се, „епископи
те”, „презвитерите” и „дяконите” в най-ранната църква представляват нещо
различно от сегашната ни тристепенна йерархия, чието възникване се отна
ся едва към II в., бидейки тясно свързана с установяващия се тогава порядък
на извършване на Евхаристията, а по-късно и на другите тайнства5. От тази
евхаристийна власт, усвоявана преимуществено от йерархията и отнасяща се
до potestas clavium, се развива нататък и цялата йерархична структура на Църк
вата, която представлява нещо като външна ограда, а едновременно с това и
скелет, гръбнак на църковното тяло. В апостолската църква, в която все още
са действали св. апостоли, както и в след-апостолския век, няма да откриете
в Словото Божие споменаване нито за развита висша йерархия, нито за еписко
пии и архиепископии, нито за митрополии и патриаршии, нито за юрисдикции и
юрисдикционни разпри.
Сякаш това насочва към някакъв hiatus между мистичното тяло на Църквата
и исторически-йерархичната организация. Potestas clavium нататък се разпрос
транява не само върху организацията на светотайнствения живот, но също и
върху опазването и съблюдаването на правата вяра и на правото учение, което
постепенно започва да бъде обличано в система от догмати, съставящи закона
4

Властта върху ключовете (лат.).

5

Виж нашия очерк Ministry and Sacraments в сборника от Единбургската богословска конференция (на руски
език в сп. Путь).

73

Икуменизъм

на вярата. Във всички вероучителни изповедания (или „символични книги”) ние
откриваме – в качеството му на признак на Църквата – наличието на правилно
извършвани тайнства, на йерархия (колкото и да са различни нейните опре
деления – sacerdotium или ministerium) и на учение на вярата. (Любопитно е, че
първото такова определение за Църквата е предложено от протестантството,
а Реформацията е последвана от Контрареформацията както на Запад, така и
на Изток).
Пита се сега, как да се съотнесат тези две определения за Църквата: мис
тичното, като за Тяло Христово или Богочовечество, ставащо по силата на
Боговъплъщението и на Петдесетница, и нашата сегашна представа за Църк
вата като за видима емпирична организация или като невидимо във видимото
и емпиричното? Преодолим ли е този hiatus или в действителност това са
две несъвместими разбирания за Църквата? В какво съотношение се намират
тези два образа на Църквата: онтологичният и емпиричният, мистичното тяло
и организацията? Съединяват ли се те в някакво висше тъждество или пък
запазват непримирима двойственост? От отговора на този въпрос зависи и
нашето разбиране на проблема с икуменизма. В първия случай ние утвърждаваме
единството на Църквата като Тяло Христово, като живот в Христос и в Све
тия Дух, за който живот не съществуват конфесионални граници и над който
никой не притежава монопол. Във втория случай стремежът към обединяване на
църквите в Църквата е лъжлива задача, тъй като съществува една-единствена
истинна Църква като една определена йерархична организация. Вън от нея пък
има място само за ереси или разколи, в които няма и не може да има Църква –
всичко или нищо. Няма място за светлосянка, за полуистина, за относителност,
така че единственият път към църковното единство е прекратяването на са
мото съществуване на съперничещите църковни организации, които всички до
една са длъжни да се влеят в едното стадо с единия пастир. Остават възможни
единствено индивидуалните присъединявания, които явно не решават „икумени
ческия” проблем и дори го отричат.
Обсъждайки този въпрос по същество, ние преди всичко не можем да допуснем
никакъв разрив между дълбочината и емпиричната обвивка на Църквата, тъй
като и едното, и другото принадлежат на едното тяло и се отнасят до един и
същ живот. Ние нямаме право да отричаме наличието на църковен живот както
у отделните лица, така и на цели групи или организации, изповядващи Името на
Иисус, призоваващи Името на Небесния Отец и търсещи Светия Дух. „Искайте,
и ще ви се даде; търсете, и ще намерите.” (Мат. 7:7). И този Божи дар е Божия
тайна, известна само на Този, Който го подава. На това основание нямаме право
да кажем, че „инославните” не принадлежат към Църквата, че не са членове на
Тялото Христово, че не се намират в единство с нас – макар и на една недос
тъпна за нашия взор дълбочина. Осъществяването на видимото единство вече
трябва да предполага съществуването на единство, макар и все още не проя
вено и все още неосъзнато. Ние не трябва да се стремим към несъществуващо
единство, нито да поемаме върху си задачи, които нямат за себе си основания
в действителността.
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Като Богочовечество Църквата – редом с Божественото си и нерушимо на
чало – съдържа в себе си и човешкото начало, което подлежи на историята,
което има своите исторически съдби, подложено е на историческо развитие,
обособявания и изменения. Ето защо и в Словото Божие Църквата се изобразява
като множественост от поместни исторически организации, на които при това
съответстват различни видове църковност или типове църковност (както личи
от наличието на седемте образа на църкви в книга Откровение).
С тази своя страна, която е обърната към човешката история, Църквата прие
ма в своя живот и началата на тварната човешка свобода и свързаната с нея
относителност, и дори ограничеността във всеки отделен момент от своето
битие, тъй като тя подлежи на човешко развитие. Върху външните  съдби се
отпечатва не само живеещото в нея вечно Божествено начало, но и историче
ската среда с всичката голяма нейна сложност. Индивидуалното различие между
поместните църкви, което е съществувало отначало и което се е откроило още
в различието между юдео- и елино-християнство, а по-късно между Изток и За
пад, през цялото време се е отразявало върху типовете на поместните църкви.
Това различие, преминало известна степен, довежда отначало до разногласия, а
след това и до разделения в единното християнство, пораждайки ереси и разко
ли. В последователното си развитие то довежда до това многообразие от лица
и множество от вероизповедания, пред лицето на които сме изправени днес.
Различията проникват надълбоко и всестранно – засягат йерархии, юрисдикции,
тайнства и богослужение и накрая, самите догмати. Разбира се, съществува
известна граница, след прекрачването на която от християнството не оста
ва нищо (при отричане на вярата в Богочовечеството на Христос и Светата
Троица). В пределите на единната християнска вяра обаче и дори при наличието
на общохристиянско изповедание в символите на вярата, остават още толкова
много догматически различия, които на практика издигат непроходима стена
между различните изповедания. Последните престават да общуват помежду си
също и в тайнствата и в богослужението, все едно са се превърнали вече в раз
лични религии. И при това всяко изповедание утвърждава себе си – то и не може
да не прави това – като единственото истинско, а всичко различно от себе си
смята за отпадане от истината, за заблуждение и грях против църквата – грях,
за който следва да има покаяние. По този начин логиката на конфесионалното
благочестие трябва да води до самоутвърждаване в своите собствени особе
ности, до двойно по-голям конфесионализъм и още по-голяма множественост и
раздробяване в християнския свят. Като утвърждава собствената си истина,
всяко вероизповедание с още по-голяма сила се отдръпва от всички останали и
неизбежно бива проникнато от духа на ревностния и войнстващ прозелитизъм.
И днес това се отразява така печално върху мисионерската работа сред нех
ристияните. Тъкмо тук, където се връщаме едва ли не към самите източници
на християнската история, в цялата си голота се поставя въпросът: същест
вува ли въобще онази единна християнска вяра, проповедта за която някога са
понесли по цялата земя и до краищата на вселената светите апостоли, или
са останали само „вероизповедания”, съперничещи помежду си, всяко от които
смята само себе си за истинско християнство, а всички останали – за едва ли
не различни религии? Забележително е, че това конфесионално самоутвържда
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ване съществува в еднаква степен при всички изповедания. То води или до про
дължаващо раздробяване на християнството, или пък до агресивния църковен
империализъм на Рим, или въобще до „романизиране”, което съществува отвъд
пределите и на Римската църква. При това положение икуменизмът или се пре
връща в невъзможност, или във вероотстъпничество, или в най-добрия случай, в
религиозен синкретизъм. И все пак, въпреки тази сякаш неумолима очевидност,
от недрата на християнското съзнание се надига неговият пророчески зов,
противящ се на конфесионалната изключителност и виждащ във fratres separati6
действителни братя в Христос, членове на Тялото Христово. Редом със затва
рянето и изключителността на отделната църковна организация и дори въпреки
нея, онази природа на църковното битие, която е трансцендентна спрямо нея,
макар и да е легнала в основата , се превръща в осезаема и самоочевидна.
Появява се чувство за различаване на първоосновното, ноуменалното от емпи
ричното, феноменално битие на Църквата, заедно със стремежа да се приближи
емпиричната множественост до трансцендентното единство на Църквата. Ако
преведем философската формула на езика на практическото християнство, мо
жем да кажем, че възниква взаимна църковна любов, единение в Христос на лица,
принадлежащи към различни изповедания. Тази любов изисква осъществяване и
в практическо единство, което, дори и да не може да достигне пълнотата на
църковното общение, все пак търси възможния му maximum – в молитвата, във
вероизповедта, във взаимното опознаване и разбиране. Възникват нови пътища
на икуменическото благочестие и на икуменическото богословие. Постепенно се
преодоляват границите на църковния провинциализъм, който се проявява впрочем
във взаимоотношенията не само на отделни изповедания, но и в националните
църкви – в пределите на едно изповедание (така нареченият „филетизъм”).
Ние не трябва да си затваряме очите за цялата трудност и дори опасност на
този икуменически път, който, вместо до икуменическо обединение, действител
но може да доведе до своеобразно дилетантство и синкретизъм, за него да бъде
платено с цената на изгубването на жизнената и цялостна вяра. Тази опасност
обаче е не по-малко реална и за противоположния път, водещ до фарисейската
надменност и до фанатизъм, който не е християнски. Опасността дебне еднакво
и на двата пътя. Трудно е Господното дело.
Най-трудният и остър въпрос на икуменизма се състои в това дали въобще има
изход от това вавилонско размесване на езиците, възможно ли е въобще пре
одоляването на вероизповедните различия и противоречия? Ако това е изцяло
немислимо и невъзможно, значи и цялото икуменическо движение е лъжливо и е
обречено на безплодие и противоречия. Необходимо е да съзнаваме, че чисто
човешки отговор на този въпрос не може да бъде даден, този отговор остава
очакван само по пътя към извършващата се Петдесетница – като църковно
чудо – невъзможното за човеците е възможно за Бога. За човека обаче трябва
да остане безусловно невъзможно да се примирява с християнските разделения,
да не боледува заради тях и да не търси преодоляването им по пътя на вярата,
надеждата и любовта, а за това следва да бъде възпитаван своеобразен конфе
6

Разделените братя (лат.).
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сионален аскетизъм, състоящ се в това, да не си позволяваме вътрешно мисли
и чувства, противящи се на признаването на „инославните” за християни и на
църковната ни любов към тях.
В същото време обаче и в антиномична връзка с предходното твърдение тряб
ва да изповядваме с всичка сила онази истина, която на нас ни се е открила в
нашата вяра. Ние, православните, сме длъжни не само да изповядваме, но също и
да проповядваме нашето православие като пълнота и чистота на вярата, която
неповредено се съдържа в православното предание. Поради това в отношенията
си с инославните ние не трябва да изпадаме в някакво конфесионално равноду
шие, за което всички вероизповедания са еднакви, а напротив – длъжни сме да
различаваме степента на тяхното отдалечаване от православието. Това обаче
далеч не означава, че в живота си самите православни са осъществили изцяло
своето православие и са живеели, освободени от греха на ереста. Така те мо
гат да се окажат дори по-малко православни от другите, от инославните, и в
този смисъл да се назидават от тях в православие. Православието има своята
сила на тайнствата и тяхната пълнота. Само че дори и това по никакъв начин
не означава, че останалите изповедания са напълно лишени от светотайнстве
ни дарове или пък, че извършваните от тях тайнства, нямат за тях никаква
спасителна сила (както е учил дори бл. Августин). Наистина инославните оста
ват отделени от нас в светотайнствения си живот (и стремежът преждевре
менно или повърхностно да бъдат преодолявани тези граници в твърде широко и
лесно приложимото intercommunion не само не достига целта, но дори по-скоро
отдалечава от нея). На нас обаче не ни е дадено да отсъждаме повече или помалко законни са техните тайнства, макар и да не ни е позволено да умаляваме
практическото значение на това различие за самите нас. Освен обаче сакра
ментално даденото (ex opere operato7) съществуват още и различните начини
на възприемане на тайнството от човека (ex opere operantis8), който може и
малкото да приема като велико („по вярата им ще им бъде дадено” – така се е
изразил веднъж св. Теофан Затворник за тайнствата на протестантите). Не
зависимо от това обаче – и това е тук най-важното – сакраментализмът като
йерархична организация на тайнствата сам има своята собствена граница. Той
не е абсолютен в този смисъл, че сам по себе си не прегражда и не отменя
другите, преките пътища за действие на Божията благодат. И това е видно
още от апостолското изброяване на духовните дарове, нито един от които не е
свързан с йерархията, нито с подаваните чрез нея тайнства. Тази възможност
на не-йерархично-сакраменталната страна на църковния живот като цяло се
отнася както до царственото и пророческото служение на Христос, така и
до Царството Божие и до даровете на Духа и не се поддава нито на описание,
нито на регулиране. С това веяние на Духа е особено силно белязан животът
на най-ранната Църква, то е и онази тайна на първохристиянството, която
не е отнета и от съвременната ни епоха. От нея въобще са белязани всички
героични времена от живота на Църквата и най-висшите достижения на хрис
тиянския дух. Пророчеството е динамиката на църковния живот – така, както
7

По силата на извършеното действие (лат.)

8

По действието на извършителя (лат.)
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и йерархизмът е неговата статика. Само съединяването на едното с другото
образува Una Sancta като извършващо се Богоприемане, като Богочовечество in
actu9. Този живот не се вмества във видимата църковна организация, но прелива
отвъд нейните краища. Той е обърнат със своето лице към цялото човечество,
което ще бъде съдено от Христос на основание Неговото присъствие на всяко
място, и дори към цялото творение, за което Господ е казал: „даде Ми се всяка
власт на небето и на земята” (Мат. 28:18).
По този начин стигаме до заключението, че принципно не можем да отричаме
нито йерархичността на йерархиите, нито светотайнствения характер и спа
сителността на тайнствата, извършвани вън от православието (разбира се, в
различна степен при отделните изповедания), дори за нас тези пътища и да ос
тават скрити и недостатъчни. Толкова по-гореща обаче трябва да бъде нашата
молитва „за съединението на всички” и търсенето на това съединение. Чашата
Христова остава една, макар и пристъпващите към нея да са разделени. И „съ
щият” е Духът, Който подава различните дарове. И – нещо, което е особено за
бележително – взаимното разбиране се извършва най-пълно чрез задълбочаване
на собствения църковен живот, тъй като тук, в тази дълбочина, ние се срещаме
и опознаваме един другиго в нашето единство в Христос и в Светия Дух – като
деца на единия Небесен Отец.
Остава обаче въпросът за единството в догматите, което е изгубено в те
чение на столетията в различните поместни църкви и в отделните църковни
общини, и именно тук в икуменическото движение нас ни чака трудната, но и
най-плодотворната работа. Въпреки разногласията, християнският свят и днес
запазва съществено единство в най-основните догмати на вярата, изразени в
приеманите от всички в главните изповедания и символи на вярата (Nicaenum,
Apostolicum, Athanasianum10). Възможно е като цяло с различна сила да чувстваме
съгласията и разногласията си, слагайки преимуществено ударение ту на първи
те, ту на вторите. Тук е характерно свидетелството на изменящата се слово
употреба. Ако сравнителното изучаване на догматическите учения в отделните
изповедания са наричали преимуществено „изобличително” богословие, вдъхновя
вано от патоса на изобличението или на самозащитата, то сега то по-често
получава името символическо или сравнително богословие. Последното се въоду
шевява предимно от стремежа да бъдат разбрани и обяснени самото възникване
на разногласията и техният действителен смисъл и вече едва в светлината на
това разбиране да бъдат изобличавани слабите страни. И работата на икуме
ническото богословие е преди всичко взаимното най-тънко разбиране с цел от
страняване на неизбежните недоразумения, а по-нататък и действителни разно
гласия, които могат да бъдат не само просто отхвърляни, но още и надраствани
в процеса на взаимното сближаване. Разбира се, тук пред православието (както
впрочем и пред всяко изповедание, вярващо в своята истина) стои отговорната
задача, непоколебимо да бъдат изповядвани собствената вяра и упование, само
че не в дух на надменност и изключителност, със съзнание за притежаване
9

В действие (лат.).

10

Никейски, Апостолски и Атанасиев символи на вярата. – Б.пр.
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на привилегията на непогрешимостта, а в дух на любов и търпение, с вяра, че
истината превъзмогва всичко. В този смисъл ние, православните, трябва да
вярваме и да се надяваме, че жизнената истина на православието ще покаже
своята побеждаваща, защото е убеждаваща, сила не като „вероизповедание”, а
като универсална истина на християнството. А другите изповедания, след като
я разберат, ще я приемат като своя собствена вяра, като онова именно еднич
ко потребно, което са търсили да намерят и защитят, макар и средствата не
винаги да са били съответстващи, тъй като са ограничени. Догматическите
прегради между християните ще станат прозрачни, а по този начин и безсилни
и бездействени. Защото „в дома на Отца Ми има много жилища” (Иоан 14:2), но
всички принадлежат към дома на Отца. „Даровете са различни, но Духът е един
и същ”, както и Христос „е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).
Такъв трябва да бъде духът на икуменизма – на вяра и търпение в упованието
и в любовта.
„Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъ
дат в Нас едно” (Иоан 17:21). Това съединение не е единство на йерархичната
организация, което е само външно негово проявяване, но преди всичко единство
на живота, което се съдържа вече в Божествения му първоизточник. То при
съства в Църквата – като нейна божествена дълбочина и сила, и заедно с това
е и търсено, като задача за историческия живот. Днес тази задача е от пър
востепенна важност. Тя е онзи пробен камък, на който днес биват изпитвани
християнското съзнание и воля.
Превод от руски: Борис Маринов
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Надежда Белякова
Алексей Беглов

Руската православна църква
и студената война
Исторически етапи и проблеми на изследването

Международната дейност на църквите в СССР привлича вниманието на западна
та общественост в средата на 50-те години на миналия век. В същото време
в Русия, и особено в Руската православна църква, отношението към заявената
тема далеч не е еднозначно и въпреки изобилието от налични материали исто
рията на тази дейност все още не е осмислена нито от църковните, нито от
академичните среди.
С каква цел в условията на нарастващо противопоставяне на двете полити
чески системи съветската държава допуска представителите на различните
конфесии на международната сцена? Доколко това е отговаряло на интересите
на църквите, доколко църковните деятели са могли да провеждат самостоя
телна политика или само са изпълнявали разпорежданията на съветските ин
ституции, какво значение е имала тази дейност за положението на църквите
в СССР? В каква степен активизирането на международните контакти е било
същински църковна инициатива? Може ли да се каже, че в продължение на целия
следвоенен период стратегията на външнополитическата дейност на църквите
не се е променяла? Била ли е международната дейност на църквите форма на
обществена активност, как изобщо се е съотнасяла тази дейност с процесите
в съветското общество? Как обществото е реагирало на международната дей
ност на църквите? Всички тези въпроси отдавна, вече повече от 50 години, са
поставени на масата и изглежда, все още се нуждаят от осмисляне.
Международната дейност на църквите е богато представена в съветските ар
хиви. Най-пълна информация се съдържа във фонда на Съвета по религиозни въп
роси при Министерския съвет на СССР (по-нататък в текста – СРВ), в който
са се събирали всички материали, свързани с международната дейност на църк
вите. Доколко изчерпателно се е вършило това, показват спомените от края на
90-те на протопрезвитер Виталий Боровой. Разказвайки за трудностите в рабо
тата през съветския период, Боровой привежда следния пример. Връщайки се от
сесията на Втория ватикански събор, той бил остро критикуван от митрополит
Никодим за липсата на текущи съобщения за хода на Събора, докато в същото
време Боровой всеки ден пишел и изпращал отчети. Само че те не стигали до
митрополита. Днес тези (и други) отчети се намират във фонда на СРВ.
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Липсата на изследователски достъп до архивите на църковните институции
превръща в особено ценни съществуващите архиви на държавните органи. Ако
приемането на политически решения по един или друг църковен въпрос (например
изпращането на наблюдатели от РПЦ на Втория ватикански събор или влизане
то в ССЦ1) са описани в изследвания, то систематичната история на участие
то на представители на християнските църкви в СССР в различни международни
инициативи „по религиозна линия” все още чака своите изследователи. Например
историята на участието на различните изповедания от СССР в ССЦ и в отдел
ните му структури.
В тази статия вниманието ни ще бъде съсредоточено върху анализа на дей
ността на представителите на РПЦ, тъй като международната дейност на
другите изповедания – Католическата църква, Лутеранската църква, баптисти
те – има своята специфика и конюнктура и трябва да бъде описана отделно.
По-долу предлагаме кратък обзор на основните етапи от международната дей
ност на Руската православна църква по време на Студената война, а след това
ще се съсредоточим върху проблемите, които ни се струват най-перспективни.
Атеистичната съветска държава, която от самото начало си поставя за цел
изолирането и ликвидацията на религиозните институти и техните предста
вители, на практика доста бързо се сблъсква със значимостта на религиозния
фактор в международната политика. Още през 1922 г. възниква международен
конфликт с Полша заради ексхумацията на мощите на св. Андрей Бобола в По
лоцк2. Постоянно раздразнение в СССР предизвиква и „антисъветската” дей
ност на руската религиозна емиграция, поради което още от патриарх Тихон е
поискано категорично да бъде осъдена дейността на църковните структури зад
граница. Важен фактор, накарал съветският елит да осъзнае ролята на религия
та в международната политика, е посланието от 2 февруари 1930 г. на римския
папа Пий XI, в което се отправя призив за молитва за преследваните в СССР
християни (кръстоносен молитвен поход). По същото време във Великобрита
ния се надига вълна от протести срещу преследването на вярващите в СССР,
а Кентърбърийският архиепископ излиза с официален протест. Именно тогава
представителите на съветските дипломатически кръгове издигат тезата, че
опровержението на информацията за преследванията ще звучи най-убедително
от устата на самите „църковници”3. По това време властта практикува найгрубия вариант – църковните деятели са принуждавани да четат предварително
подготвени в партийните инстанции текстове (става дума за заявлението на
ксендза Авгло, обръщението на равините, изказването на митр. Сергий4).
Известна промяна в поведението на ръководството на СССР се наблюдава
1

Васильева О. Ю. Русская православная церковь и Второй ватиканский собор. М., 2004.

2

Курляндский И. А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–1953 г.г.) – М. Кучково поле, 2011.
3

Курляндский И. А., като се позовава на АП на РФ, ф. 3. оп. 60. Д3 16. Л. 36, и Венгер А. Рим и Москва.
1900–1950. М., 2000, с. 379, 280, 442 .

4

АПРФ. Ф. 3. Оп. 60. Д. 16. Лл. 10–23, 25, 36.
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след 1939 г., свързана с присъединяването на териториите на Западна Украй
на, Западна Белорусия и Прибалтика, в резултат на което на територията на
СССР се оказват мощни структури на Православната църква, на Католическата
църква от източен и латински обред, на Лутеранската църква и на множес
тво къснопротестантски деноминации. Тогава на Руската православна църква
е разрешено да присъедини към себе си епархийските структури в западните
региони – на т.нар. нови територии, за да вземе под свой контрол голямо число
православни енории и манастири. Църковното ръководство не се поколебава да
се възползва от тази възможност, като изпраща трима от петимата архиереи
да възстановяват епархийските структури в западните райони на страната.
Държавата, от своя страна, решава да не рискува да наложи твърда антирели
гиозна политика в новите територии, опасявайки се от недоволство на населе
нието.
Със започването на войната тенденцията за прагматично използване на ре
лигиозните институти получава ново развитие, намерило израз в „новия курс”
(терминът е въведен в историографията от О. Ю. Василиева), официално опо
вестен след срещата на Сталин с трима митрополити през 1943 г.5 Без съмне
ние „новият курс” се дължи на патриотичната позиция на Църквата в първите
години на войната, както и като отговор на нацистката религиозна политика6.
Характерно за този период е, че съветското ръководство е склонно да направи
компромиси по отношение на Църквата вътре в страната (избор на патриарх,
регистрация на църквите, приемане на устав за управление на РПЦ и т.н.), като
компенсация за подкрепата на Църквата на международната сцена.
В рамките на „новия курс”, който очевидно продължава до 1957 г., могат да бъдат
очертани основните цели в международната дейност на Църквата, както и пе
риодите, в които доминира едно или друго течение. След края на войната могат
ясно да бъдат разграничени следните основни цели в международната дейност
на РПЦ: политическо противопоставяне на Ватикана; в този контекст – ликви
дацията на гръкокатолическите структури в Украйна и страните от Източна
Европа; опити за откъсване на католическите епархии от Ватикана7. Появява
се предложението влиянието на Католическата църква да бъде балансирано чрез
консолидирането на православните църкви около Москва (чрез създаването на
православен, източен Ватикан). Във връзка с това веднага възниква въпросът
за отношенията между Москва и придобилия особена значимост в годините на
Студената война Константинопол, повдига се и въпросът за привличането в
орбитата на влияние на Московската патриаршия на емигрантските църковни
структури (или поне те да бъдат неутрализирани идеологически). Тези цели в
международната дейност остават актуални до 80-те години, въпреки нюансите
в тяхното следване през различните периоди.
5

Васильева О. Ю Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943–1948 гг. М., ИРИ
РАН, 2001, с. 214.

6
По този въпрос има няколко изследвания на руски език, включително на Алексеев-Ставру, Василиева, Шкаровский, Обозний.
7

Волокитова Т., Мурашко Г., Носкова А. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трасформаций 40–50 годод XX в. серия „История сталинизма”. М., 2008.
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1939–1943 г. През този период международната дейност на Църквата е обус
ловена от два основни фактора – религиозната политика на Германския райх в
окупираните съветски територии и отношенията със съюзниците от антихит
леристката коалиция8. По време на евакуацията представители на Православна
та църква се срещат с представители на Англиканската църква в контекста на
трудния диалог между СССР и Англия9. От края на 1942 г. Московската патриар
шия се включва в международното антифашистко движение, излиза с обръщения
към християните от воюващите държави в Европа и към населението от оку
пираните територии. Успоредно с развитието на отношенията със съюзниците
се активизират и контактите по религиозна линия. В този контекст посещение
в СССР от 19 до 28 септември 1943 г. прави делегация на Англиканската църк
ва, водена от архиепископа на Йорк Харпет. Целта е международният диалог
да допринесе за подобрението на отношенията със съюзниците. Освен това
държавата се надява да успее да си осигури по-благоприятна атмосфера при
обсъждане на условията на следвоенния мир.
1943–1945 г. През този период, успоредно с напредването на Червената армия в
европейските територии и с разширяването на влиянието на СССР в страните
от Източна Европа, централно място в международната дейност на РПЦ зае
мат контактите с православните църкви от Източна Европа. Целта била тези
църкви да се включат в сферата на влияние на Москва (Московска патриаршия),
за да се осигури тяхната лоялност (респективно на тяхното паство) на тери
торията на бъдещото съветско влияние в Източна Европа. Като цяло задачата
е изпълнена до 1945 г. Провелият се през януари-февруари 1945 г. Събор на РПЦ,
на който за патриарх е избран Алексий (Симански), демонстрира значимостта
на РПЦ за вселенското православие.
1945–1949 г. С края на Втората световна война започва нов етап в живота на
църквите в СССР, продиктуван най-вече от интереса на държавата към тяхна
та международна дейност. Без всякакво съмнение лидерската позиция тук се по
ема от представителите на РПЦ, макар че впоследствие и другите изповедания
са допуснати до участие в тази дейност. През 1946 г. в структурите на РПЦ
се създава специален отдел, който се занимава с външните отношения – Отдел
за външни църковни отношения (ОВЦО). През този период се наблюдава опит за
включване на древните източни патриаршии (Александрия, Антиохия, Йерусалим,
Константинопол) в сферата на влияние на Москва (пример за което е посеще
нието на патриарх Алексий през 1945 г. в Светите земи и Александрия), което
представлява един своеобразен, но неуспешен опит за реализирането на идеята
за създаване на „Московски Ватикан”. Завършекът на този период съвпада с про
велото се в Москва през 1948 г. Междуправославно съвещание. През следващата
година на за нов Константинополски патриарх е избран Атинагор, определян
като протеже на САЩ, което в условията на разгарящата се Студена война
8

Стивен Меррит Майнер, Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика М.,
Росспэн, 2010.

9

Първите контакти на митр.. Николай с представителите на английското посолство са установени през 1942
г. в Куйбишев – вж. Васильева О. Ю. Русская православная церковьв политике Советского государства в 1943–
1948 гг. М., ИРИ РАН. 2001.
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дава своето отражение и върху междуправославните отношения.
От 1949 г. до края на 50-те години в международната дейност на църквите в
СССР на преден план излиза дейността в „подкрепа на мира”. По същото време
представителите на СССР активно се стремят да поемат инициативата в
движението за мир. През април 1949 г. РПЦ става член на Световния съвет за
мир и взима участие на конгреса в Париж.
Следващият етап от развитието на международната дейност на църквите в
СССР започва в началото на 60-те години. Изследователката О. Василиева
смята, че през този период държавната власт се отказва от прагматичния
курс в религиозната политика, в която започват да надделяват идеологическите
мотиви. В същото време, обаче, макар и да изглежда парадоксално, в този период
се наблюдава активизиране на международната дейност на църквите. Така на
пример РПЦ заедно с други църкви от Източна Европа влиза в Световния съвет
на църквите (ССЦ), впоследствие и в Конференцията на европейските църкви
(КЕЦ), изпраща наблюдатели на Втория ватикански събор. Тази активизация се
случва на фона на разрушаване на църковни структури, затваряне на храмове и
засилване на натиска върху вярващите в страната. Тя съвпада и със смяната
на поколенията в ръководството на Църквата – през този период водеща роля
в църковната международна дейност започват да играят хора, израснали вече
в Съветския съюз. През същия период се появява и фигурата на митр. Никодим
(Ротов), който, по всичко изглежда, успява да измени акцентите в историята на
църковно-държавните отношения в СССР.
Личността на митрополит Никодим отдавна се е превърнала в „препъникамък”
сред руските църковни среди. Докато представителите на емигрантските цър
ковни структури са поразени от неговата „съветскост”10, голяма част от съв
ременните дейци на РПЦ, на които той е открил пътя за развитие, виждат в
него модел за отношенията с властта и пример за жива молитва (например въз
становяването на Яковлевата литургия). И до днес от другите крила на руското
православие могат да бъдат чути упреци, че Никодим е изпаднал в икуменическа
ерес, че богословието му е било неправославно, че бил филокатолик и т.н. Пози
цията на митрополит Никодим в областта на църковно-държавните отношения,
струва ни се, може да бъде обобщена по следния начин: според спомените на
негови съвременници митр. Никодим е имал надеждата някой ден съветският
режим да еволюира и рано или късно властта да осъзнае, че преследването на
Църквата е безперспективно и безсмислено, и дори да се откаже от атеистич
ните си нагласи11. Той смятал, че Църквата трябва да оцелее в съветската
система и да има готовност да изиграе активна роля, когато държавата осъз
нае необходимостта от това. Църквата, от своя страна, трябвало да бъде
истински патриотична, да подкрепя съветския строй, да води постоянен диалог
10

Архиепископ Василий (Кривошеин). Две встречи: Митрополит Николай (Ярушевич)и митрополит Никодим
(Ротов). СПб, 2003.

11

Человек Церкви. К 20-летию со дня кончины и 70-летию со дня рождения Высокопреосвященнейшего митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы (1929–1978).
М., 1998. Но по всичко изглежда, че тази надежда е изглеждала доста фантастична и не се е приемала сериозно от голяма част от тогавашния епископат на Руската църква.
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с властта и да демонстрира важността на общите интереси. Църквата тряб
вало да убеди държавата в своята значимост (например с тезата, че не може да
се построи идеално общество без християнски ценности) и в името на тази цел
да се превърне и в пълноценен играч на външнополитическата сцена. Този начин
на мислене идеално се вписвал в условията на противопоставянето на двете
идеологически системи и на аргумента, че социалистическите ценности трябва
да бъдат защитавани във враждебното буржоазно обкръжение. Митр. Никодим и
неговото обкръжение разглеждали външната дейност на РПЦ не толкова като
цена, плащана за оцеляването, колкото като уникална, желана възможност за
усилване на влиянието на Църквата.
През този нов период продължават интензивно да се развиват международните
контакти на РПЦ – така например от 1961 г. РПЦ започва да взима участие във
всички мероприятия по подготовката на Всеправославния събор, първото от
които е Всеправославното съвещание на о. Родос през септември 1961 г. Впо
следствие междуправославните срещи и съвещания стават редовни.
Нов момент е провеждането на постоянни богословски срещи и организирането
на система от богословски диалози с представителите на други християнски
изповедания. Очевидно е, че идеята за постоянно участие в богословските диа
лози е на митр. Никодим, който отговаря за тях чрез оглавяваната от него до
самата му смърт през 1978 г. Комисия по въпросите на християнското единство.
Богословските диалози се водят от представителите на РПЦ в два формата: а)
непосредствено между РПЦ и представителите на отделните църкви; б) в рам
ките на междуправославни съвещания, където представителите на РПЦ участ
ват в изработването на общоправославна позиция в диалога с другите изпове
дания. Представителите на РПЦ взимат участие също така и в богословските
диалози в рамките на дейността на Световния съвет на църквите. Така напри
мер дейността в комисията „Вяра и църковно устройство” изисква постоянно
формулиране на православна позиция. През 1964 г. на Третото всеправославно
съвещание на о. Родос се взима решение за създаването на Междуправославна
богословска комисия, която да подготви диалога с англиканите, старокатолици
те и римокатолиците, а също така и с дохалкидонските църкви.
Представителите на Руската църква взимат участие в богословските диалози в
два формата – първо, в рамките на междуправославни консултации, където ней
ните представители участват в изработването на общоправославна позиция в
диалога с другите изповедания12 и също, в директни срещи между Руската църква
и представителите на други християнски изповедания. Освен това представи
телите на Руската православна църква участват и в богословските диалози,
организирани от Световния съвет на църквите.
През 70-те и 80-те години на XX в. постоянно се засилва интересът на властта
към контакти със страните от Третия свят, което води и до активизиране на
богословския диалог с представители на дохалкидонските църкви (Етиопската,
12

Вж.: Oeldemann, J. Orthodoxe Kirchen in ökumenischen Dialog. Positionen, Probleme, Perspektiven.Verlag Paderbon, 2004.
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Коптската, Сирийската). През тези години представители на древните църк
ви започват да бъдат канени да следват в ленинградските духовни училища.
През 70-те години се води интензивен богословски диалог със следните църкви:
Древните източни (дохалкидонските), Англиканската, лутеранските църкви в
Германия, старокатолиците, реформаторските църкви, американските църкви,
Римокатолическата църква.
Като цяло през 70-те и 80-те години представителите на РПЦ все по-уверено
и все по-активно участват в международни религиозни организации. След 1968
г. те установяват все по-твърд контрол върху дейността на Християнската
мирна конференция. Представителите на РПЦ взимат участие във всички ми
ротворчески инициативи и организират няколко миротворчески акции на тери
торията на СССР.
Според нас един от най-злободневните и перспективни за изследване въпроси е
свързан със задачите, които държавата е поставяла пред църковните институ
ции в тяхната международна дейност. Дали става дума за „сляпо” изпълнение на
спуснати инструкции, или може да се говори за преосмисляне и преформулиране
на задачите в църковен дух? Доколко Църквата успява да „въцъркови”, „христи
янизира”, преформулира, преориентира задачите, поставени  от държавата?
Органично следствие от така поставения проблем е и въпросът за това как
включването в съветската система, включително и в идеологическата област,
се отразява на представителите на Църквата и на функционирането на църков
ните институти. Възможно ли е да разграничим собствено „политическата” от
„църковната” дейност на официалните църковни представители?
През целия разглеждан период на практика е налице изначално разминаване на
интересите на държавата и Църквата. Понякога това води до конкретни кон
фликтни ситуации. Най-често те се изразяват в различната оценка за приори
тетите на външноцърковната дейност и за целите, които си поставят стра
ните. Така например за Църквата през целия период приоритет си остават
междуправославните връзки. За държавата, обаче, на първо място е създаването
на позитивен имидж на Съветския съюз (включително и чрез опровергаване на
информацията за преследване на вярващи в СССР) и миротворческите усилия
на РПЦ.
Конкретен пример за разминаване на интересите на държавата и Църквата в
рамките на „новия курс” става Съвещанието на главите и представителите на
автокефалните православни църкви през 1948 г. След успешното консолидиране
около Москва и РПЦ на православните църкви от Източна Европа основната
тенденция във външнополитическата дейност на Руската църква – така да се
каже, следващото „поръчение” на властта – е нейното влияние да бъде разпрос
тряно и върху източните патриаршии, което фактически би означавало да се
наложи доминацията на Москва в православния свят. Очевидно тази задача е
твърде амбициозна. В секретните документи на съветското ръководство за въ
трешна употреба се говори – ни повече, ни по-малко – за свикване на Вселенски
събор в Москва и за присвояването на Московската патриаршия на статута на
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вселенски престол. Има основателни причини да се предполага, че тази идея е
формулирана лично от Сталин.
Само че тази нова цел и опитите за осъществяването  изваждат наяве раз
минаването на интересите на Църквата и държавата в областта на външнопо
литическата дейност на Църквата, което довежда до кризата на „новия курс”.
От самото начало в Московската патриаршия са наясно, че поставената цел е
утопична. Показателно е, че в нито едно свое писмо до Съвета по религиозни
въпроси или до предстоятелите на поместните църкви патриарх Алексий не на
рича планираното събитие „събор”, а само „съвещание”. Така или иначе, църков
ното ръководство с готовност приема изпълнението на новите задачи.
Ако интересите на съветската държава са насочени към изтласкването на ан
гличаните от традиционната им сфера на влияние – Близкия изток и Гърция, то
интересите на Църквата са други. За нея е важно обсъждането на актуални за
цялото православие въпроси. Още повече че в продължение на близо 20 години
Църквата е била в изолация от останалия християнски свят и нейният приори
тет в този момент е да се опита да възстанови позициите си. Църковните дея
тели осъзнавали потребността от изработването на общоправославна позиция
по редица въпроси, за което говори и дневният ред на Съвещанието. Това са
въпросите за отношението към Ватикана, към икуменизма, към англиканската
йерархия, календарният въпрос.
Първоначално „вселенският събор” в Москва е планиран за 1947 г. Патриархът
започва да разпраща послания до предстоятелите на поместните църкви, като
лично посещава някои от патриаршиите. Ръководството на Руската православ
на църква, подкрепено организационно и финансово от държавата, проявило нас
тоятелност, но се сблъскало с предпазливата съпротива на йерарсите на дру
гите църкви – ярък пример е (много острият) отговор на Кипърската църква на
посланието на патриарха. Става ясно, че през 1947 г. няма да може да се свика
дори съвещание (да не говорим за събор), което налага датата за провеждане да
бъде отложено за следващата година. Същевременно е намерен и отличен повод
за това – честването на 500-годишнината от обявяването на фактическата
автокефалия на РПЦ. Това дава възможност на тържествата да бъде придаден
държавен размах – така например в Голямата зала на Консерваторията се про
вел духов концерт, на който пял и патриаршеският хор под диригентството на
Комаров.
Църквата била удовлетворена от резултатите, но не и Сталин – въпреки че дори
Съветът по религиозни въпроси оценил съвещанието като успешно. В руската
историография съществува гледната точка, че именно неудовлетвореността на
Сталин от съвещанието довела до прекратяване на регистрацията на църквите
в СССР. Събитията около провеждането на съвещанието са един от примерите
за разминаването на интересите на Църквата и държавата и показват различ
ните приоритети и различните оценки на едно и също събитие.
Тясното взаимодействие в областта на международната дейност неизбежно
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води и до взаимно влияние, което – необходимо е да се подчертаем – се отра
зява и на двете страни. Например една от формите на диалог с властта ста
ват писмените отчети на представителите на РПЦ за тяхната международна
дейност, които в известен смисъл се превръщат в апотеоз на „Езоповия език”.
Тези годишни отчети са показателни за еволюцията на концепцията на пред
ставителите на РПЦ.
Така например в отчетите от началото на 60-те години църковните деятели
убеждават властите в необходимостта от постоянното им участие в между
народни организации с цел да бъде запозната западната общественост с пози
цията на официалната Църква, а не с позицията на опозиционните „вражески”
кръгове. През 1972 г. представителите на РПЦ в Световния съвет на църквите
обосновават необходимостта да се увеличи вноската на РПЦ в общия бюджет
(до 50 хил. долара). В противен случай било неизбежно обсъждането на непри
ятни за СССР теми, за да се „угоди на тези, които плащат повече”. От гледна
точка на СССР като най-болезнени са оценени следните теми – положението
на евреите и други малцинствени групи в СССР; положението на вярващите,
особено на баптистите; нарушаването на правата на човека (психиатричните
болници)13. За да бъде блокирано обсъждането на тези теми, било необходимо
постоянното присъствие на представителите на РПЦ в ССЦ. За разлика от
1972 г. през 1977 г. представителите на РПЦ вече взимат активно участие в
международни събития, посветени на правата на човека, като дори са техен съ
организатор, което им дава възможност просто да предложат да не се обръща
твърде голямо внимание на „конкретни сюжети”.
Възможността за известно преформулиране на задачите, поставени от държа
вата, се открива и чрез информацията за възможната реакция на „западната
страна” по повод провежданите мероприятия. По този начин от средата на 70те години някои църковни деятели започват да подават сигнали до съветското
ръководство за недопустимостта от преследване на вярващи вътре в страна
та. Постепенно в отношенията между ръководството на Църквата и власти
те се изгражда определена „система за търгуване”, в която международната
дейност е от съществено значение. В началото на 80-те години църковното
ръководство, знаейки за интереса на държавата към външнополитическата му
дейност, вече открито отправя към властите изисквания за преразглеждане на
дискриминационното законодателство към Църквата, за увеличаване на тира
жите на богослужебна литература. Показателен в това отношение е протоко
лът от срещата на първия заместник председател на Президиума на Върховния
съвет на СССР с председателя на Отдела за външноцърковни отношения митр.
Филарет (Вахромеев), проведена през 1983 г. по повод свиканата в Москва кон
ференция „Религиозни дейци за спасяване на свещения дар на живота от ядрена
катастрофа”14. Според протокола в хода на разговора, под предлог че същите
въпроси ще бъдат разглеждани в ССЦ, представителите на РПЦ поставили на
обсъждане темите за преразглеждане на „законодателството за култовете”, за
13

ГАРФ. 1972 г. Оп. 6., Д. 499 (отчети на представителите на Московската патриаршия в ССЦ). Л. 68, 69.

14

ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6, д. 2520. Л. 7 и нататък.
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амнистия по отношение на религиозните дисиденти, за създаването на Средно
азиатски екзархат, за издаването на Библията, на катехизис, украински молит
веник и служебник.
В заключение на този кратък обзор, бихме искали да обърнем внимание на след
ните моменти. Интересът на съветската държава към външнополитическата
дейност на религиозните организации, и преди всичко на РПЦ, съществува дори
по времето на активното преследване на вярващи. За това свидетелства оп
итът да бъде мобилизиран авторитетът на църковните дейци както по време
на „кръстоносния молитвен поход” в началото на 30-те години, така и по време
на управлението на Хрушчов (1954–1964). През останалите периоди международ
ната дейност на Църквата предполагала някакви отстъпки от страна на дър
жавата, които може да бъдат съзнателни – както по време на „новия курс”, или
принудителни, а понякога и неволни – както по времето на Брежнев. Съветската
власт винаги е имала стремеж въпросът за преследването на Църквата и на
вярващите да бъде представен в контекста на политическото противопоставя
не („фалшификат в духа на Студената война”), затова и участието на предста
вители на Църквата в международната дейност е имало за цел да подпомогне за
реализирането на тази идея.
Като цяло, обаче, Църквата не се е държала като безпрекословна изпълнителка
на волята на властта. По време на целия съветски период тя се стреми да
„преформулира” държавните цели и да ги изпълни с църковно съдържание, т.е.
изпълнявайки държавното „поръчение”, да се опитва да осъществи собствената
си църковна програма. По време на новия курс (особено до 1948–1949 г.г.) това
се случвало органично, по-късно – по времето на Никодим – се наложило да се
изгради сложна система за изтъргуване на отстъпки.
Бяха приведени и примери за „разминаването” на интересите на Църквата и
държавата в областта на външната политика. При все това Църквата във
всеки един от тези периоди успява зад спуснатите от държавата „задачи” да
открие свои собствени, църковни задачи, и да се опита да ги реализира. Примери
за това са възстановеното участие в междуцърковния диалог, търсенето на
православно единство и връщането на Руската църква като влиятелен играч в
системата на междуправославните отношения по време на „новия курс”. Всичко
това е израз на стремежа за укрепването на мястото на РПЦ в международ
ните религиозни организации и в междухристиянския диалог през 50-те и 60-те
г. През брежневския период примери за това са опитите за отслабването на
натиска на държавната власт в СССР върху вярващите. През всички разглеж
дани периоди църковната международна дейност има свой собствен облик. Тя
не влизала в конфликт с държавната политика, но и не съвпадала напълно с
нея. Важен резултат от църковната активност е провеждането на богословски
диалози, които в условията на изолация зад Желязната завеса се превръщат в
уникална възможност за създаване на богословска школа15. Точно тази област
от църковния живот е най-малко интересната за властта и тук представите
15

Августин (Никитин), архимандрит. Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929–1978) и его эпоха (в
воспоминаниях современников). СПб., Изд-во С.- Петербургского Ун-та. 2008.
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лите на Църквата са се чувствали относително спокойно. Характерна особе
ност в това отношение е участието на изключително ограничения кръг лица,
които имали възможност да взимат участие в тези диалози. Тези срещи били
затворени и изолирани, в резултат на което минавали незабелязано в живота
на православната руска църковна общност, което само води до засилването на
недоверието към другия, изолационизма и дълбокото недоверие към контактите
между различните изповедания.
Превод от руски: Димитър Спасов
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Димитър Спасов

Сергей Фудел – тихата сила
на вярващото сърце
От препълнено сърце говорят устата
(Мат.12:34)

Сергей Фудел

Наричат го „най-съкровения руски духовен писател” на XX в., но
до средата на 90-те години на миналия век за него знаят малци
на. Животът му е по-скоро „типичен” за въцърковен християнин,
живял по съветско време – три ареста, три присъди с изпращане
на заточение след това, забрана да живее на 100 км от Москва,
статии и книги, грижливо подреждани в чекмеджето. Книгите му
имат малко общо с академичните богословски текстове. Напом
нят на духовно завещание или хвърлена в морето бутилка с пос
лание, което никой не знае дали и кога ще бъде прочетено. В тях
поразяват изповедният характер, липсата на поза и простота
та на изказа, които докосват сърцето. Поведението му пък впе
чатлява с една тиха сила и вярност, вярност до последния дъх:
към съпругата и семейството, към приятелите, към Христос.
Сергей Йосифович Фудел се ражда на 13 януари 1900 (31 декември 1899 г. по
стар стил). Баща му, Йосиф Фудел, е свещеник в Бутирския затвор в Москва,
където приема кръщение и малкият Серьожа. Сред познатите на семейството
са о. Павел Флоренски, Василий Розанов, Лев Тихомиров, Константин Леонтиев.
Не е чудно, че при подобна семейна атмосфера младият Сергей постъпва във
философското отделение на Московския университет. Успява да завърши само
един пълен курс, с което приключва и неговото академично образование. Впос
ледствие научава седем езика и цял живот продължава да се самообразова. От
края на 1918 г. с група свои приятели активно се противопоставя на „Живата
църква”, като публично изобличава обновленческото движение за остъплението
му от апостолското предание. По същото време се случва и срещата на младия
Сергей с оптинския старец Нектарий. Ето как я описва Фудел в книгата си Пред
стените на Църквата: „С бързи крачки към мен се приближи старец, когото виж
дах за пръв път, благослови ме и веднага, без всякакво предисловие и преди още
да съм го заговорил, каза: „Имате ли си невеста?” И без да дочака отговор, про
дължи: „Отивайте при Светейшия патриарх Тихон и го помолете да Ви ръкополо
жи. Пред Вас се очертава пътят на свещеник”. Аз мълчах, не бях очаквал нищо
подобно и стоях стъписан. „Не се страхувайте – каза ми старецът, – тръгнете
по този път. Бог във всичко ще ви помага. Ако ли пък не тръгнете, ще изпитате
големи страдания в живота си”. Фудел така и не става свещеник. Можем само
да гадаем защо – дали заради огромния респект към свещеническото служение
и силния спомен за всеотдайното посвещение на своя баща или пък заради нещо
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друго. Предсказанието обаче се сбъдва. През 1922 г. е извършен първият арест.
Обвинен е в противодействие на Живата църква (по онова време със статут
на официална и единствено призната от болшевиките). Следва осъдителна при
съда и три години заточение в Зирянск (Прибайкалски район в Сибир). Неговата
годеница – Вера Ситина – тръгва след любимия. На следващата година Сергей и
Вера се женят. Венчават ги трима архиереи – епископите Атанасий (Сахаров),
Николай (Добронравов) и архиепископ Тадей (Успенский), оказали се на заточение
в същото затънтено място. И тримата владици впоследствие са канонизирани
от Архиерейския събор на РПЦ през 2000 г. По време на престоя по затворите и
в заточение Фудел неизменно е в компанията на свидетели на вярата, искрено
и докрай отдадени на Христа духовници, мнозина от които завършват дните
си като мъченици за вярата. Защо християнството е невъзможно без святост,
защо светостта е невъзможна без любов – тези теми постоянно ще присъст
ват по-късно в творчеството на Сергей Фудел, а мислите му, по-скоро споде
лянията му, ще звучат без грам излишен патос, без пренатягане, просто като
свидетелски показания за чуто, видяно и почувствано.
През 1933 г. следва вторият арест, осъдителна присъда и изпращане на зато
чение за три години. След заточението цялото семейството се заселва в За
горск (Сергиев Посад) и Фудел започва да работи като счетоводител в завод за
измервателни уреди. По време на Втората световна война е мобилизиран и от
1942 до 1945 г. служи като охрана на военни конвои.
Веднага след края на войната, през 1946 г., Сергей Фудел отново е арестуван
и обвинен по делото на свещеника от Катакомбната църква Алексий Габрияник.
Алексий Габрияник бил женен за сестрата на Николай Голубцов, с когото пък
Сергей Фудел поддържал близки приятелски отношения. Този път присъдата е
пет години заточение в Сибир, близо до Минусинск. За да помогне на приятеля
си, Николай Голубцов взима при себе си и започва да се грижи за дъщерята на
Сергей и Вера. По-късно напуска престижна работа и приема свещеническо ръ
коположение. Ето какво пише Сергей Фудел за о. Николай: „Той носеше своето
свещенство като служене пред хората, за да ги води към Бога и Църквата. Дори
на Велики четвъртък, след дългата Литургия, по време на която причастяваше
до 800 души, той можеше да пропътува цяла Москва, за да причасти още някого
или да убеждава някого в нещо, а след това, без да се отбива у дома, се връщаше
в храма за четенето на Дванайсетте Евангелия”. А на друго място допълва: „За
толкова години нито веднъж не се случи да се върнем след изповед при о. Николай
с предишната изсъхнала душа”.
След освобождаването от заточение през 1951 г. семейството няма право да
се върне в Загорск. Заминават за Липецка област, където си купуват къща в
градчето Усман. Фудел започва работа като счетоводител в местната коопе
рация. През 1956 г. пише първата си книга – На моите деца и приятели. През
1958 г. написва, а по-късно продължава да доработва съчинението си Пътят на
Отците. Ето какво му пише през октомври 1958 г. по повод на книгата епископ
Атанасий (Сахаров): „Божията милост да бъде с Вас, мили мой, скъпи Серьожа...
Да Ви дава Господ сили да вървите по „пътя на отците”... Идеята за „манастира
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в света” за мен е особено ценна и считам пропагандирането й за абсолютно
необходимо... Вашата книга е богословска обосновка на „манастира в света”...
Прегръщам Ви с любов и Ви целувам и отново моля за прошка. Спасявайте се
в Господа. С любов, Ваш богомолец, епископ Атанасий”. Идеята за „манастир в
света” придобива известност в Русия в началото на XX в., популяризирана е
от известните московски свещеници прот. Валентин Амфитеатров (1836–1908),
прот. Алексий Мечов и други. Ето как по-късно, в книгата си Пред стените на
Църквата, Фудел описва идеята за „манастир в света”: „Манастирът в света”
или „бялото монашество” е утвърждаване на тесния път на Евангелието за
всички, а не само за малцината, намиращи се зад манастирската ограда, той е
опит за осъществяване на християнската пълнота сред суетата на света, а по
този начин това е само едно завръщане към първохристиянството. Монашес
твото в света никой не го е измислял, него го породи историята на Църквата,
чийто край се среща с началото”.
Следват работата над книгите Наследството на Достоевски, Църквата на вер
ните, текстът за о. Павел Флоренски, статиите Съборността на Църквата и
икуменизма, Светлината на Църквата и други. Пише с ясното съзнание, че нищо
от написаното няма да види бял свят, докато е жив.
През 1962 г. цялото семейство се премества в градчето Покров, Владимирска
област. Тук Сергей Фудел пише някои от основните си книги и текстове: Записки върху Литургията и Църквата, Свещеното Предание, Пред стените на Църквата, Славянофилството и Църквата, Наследството на Достоевски, Записки за
апостолските послания и др.
Със съпругата си се издържат благодарение на изключително скромни пенсии,
дават частни уроци по чужди езици и превеждат за Московската патриаршия.
Неизменно пее като псалт в Покровския храм в града. Около Сергей Фудел се съ
бира общност от негови духовни чеда, с които той беседва на религиозни теми
и просто общува. Всички го помнят като изключително скромен, ненатрапчив и
едновременно с това силен човек, излъчващ достойнство.
След прекаран инсулт и след като се причастява, умира на 7 март 1977 г. На
8 март всички празнуват и не успяват да открият работещо погребално бюро.
Приятели сковават ковчега, който слагат върху две детски шейни, и така от
карват тялото до църквата. За опелото се събират стотици хора от Москва
и цяла Русия.
Към края на живота си Сергей Фудел пише в една от своите книги: „Понякога
спонтанна благодарност изпълва сърцето: за живота, за ето тази Земя – „под
ножие на нозете Му”, за всяка усмивка, срещната някъде на улицата. Понякога
вървиш към магазина и сякаш след причастие си нашепваш: „Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже!”. Ето от това препълнено сърце, пълно с благодарност и ра
дост, говори устата на Фудел.
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Сергей Фудел

Пред стените на Църквата
Това са и спомени, и размишления. Животът ми определено е към своя край, а в
душата ми се е насъбрало много неизречено. Идват ми на ум думите:
Ние носим по тялото си оковите
на неразказаните онези години...
За нещо завършено и голямо нямам никакви сили, ето защо реших просто да за
пиша каквото успея, с надеждата то да послужи на някого.

***
Църквата е тайна на преодоляната самота. Това преодоляване трябва да се
усеща съвсем реално – само тогава, когато стоиш в храма, ти пристъпваш към
стените на Църквата Божия, когато лъчът на любовта плахо, но и отчетливо
започне да разтапя леда на самотата и вече не забелязваш онова, което само
преди малко те е ограждало сякаш с бодлива тел: неверието на свещеника, въ
ображаемо или пък действително, озлоблението на „църковните баби”, абориген
ското любопитство на двама случайно влезли младежи, търговските преговори
край масата за свещи. През всичко това ти вървиш към сляпата душа на хора
та, към човека, който може би само след минута ще чуе по-отчетливо от теб,
по-ясно от теб гласа на Човека и Бога – гласа на Иисус Христос.

***
Трудно е да се молиш без икони. Иконата събира в себе си вниманието на молит
вата, както лупата събира разпилените лъчи в едно изгарящо петно. Отците
са учили, че иконата утвърждава реалността на човешката плът у Христос и
че този, който отхвърля иконата, не вярва в реалността на Боговъплъщението,
т.е. в човешката природа на Богочовека.
Въпреки това ето какви чувства поражда съвремието. Нощувах в един от но
вите квартали на Москва. От нелепо огромния прозорец се откриваше студен
изглед към безкрайни нови строежи. В стаята нямаше икони, а ми се искаше да
се помоля. Приближих се до прозореца – по-добре, мислех си, да гледам в очите
опасностите на марсианския пейзаж, отколкото да си създавам някъде в перифе
рията илюзии, че нищо не се е случило. И внезапно почувствах, че се моля леко
и спонтанно, сякаш наистина нищо не се беше случило. Молих се на небето и ме
обзе силното усещане, че обкръжаващото пространство не е страшно, почувст
вах още и колко е свободен човек в християнството.
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***
Християнството не умира с умирането на иконата като исторически факт.
Догматът за иконата има вечен смисъл, отразявайки вечната истина на реал
ността на Божието въплъщение. Но самите икони може и да ги няма. Спомням
си как хората се молеха в затвора, стоейки пред голата стена. В затвора е и
лесно, и трудно да се молиш. Трудно е, понеже в началото цялата килия се вто
рачва в гърба ти и това, което мнозина си мислят („лицемер” или нещо подобно),
си го мислиш и ти. Лесно е пък, понеже щом преодолееш това „надзираване”, се
чувстваш, все едно стоиш за няколко минути пред „дверите на Царството”. В
затвора Господ е „близо, при вратата”1. А колко много това все още противо
речи на установеното през вековете понятие за „православност”, веднъж ми
стана ясно.
Имаше в килията един възрастен белогвардейски офицер, воювал навремето си
на бронирания влак на Врангел, истински руснак. След една такава молитва пред
голата стена той ме попита: „Вие какво, да не сте сектант?”. И тогава ми
стана ясно, че без икона можеш да се молиш, когато икона просто няма, но без
смирение, т.е. осъждайки, примерно, ето този човек – не можеш.

***
Светостта на човека е неговата благодатност, изпълването му с Божията
благодат. Ние не разбираме какво е благодатност и поради това няма по-да
лечно и по-загадъчно понятие за съвременната църковност от понятието за
святост. Реалната, т.е. не символичната святост отдавна е заменена в Църк
вата от нейните словесни знаци – от титлите. Това е един от белезите за
оскъдяване на християнството в историята. Църквата боледува и на Изток, и
на Запад от тежката и отколешна болест на осветскостяването. И все пак ние
знаем, че въпреки това заболяване Църквата живее като свята. Светостта 
не е само в светостта на тайнствата, но и в реалната святост на нейните,
може би незнайни за света, праведници, в любящата вяра на простите сърца.
Отец Николай Голубцов2 упорито повтаряше: „Записвайте всичко, което знаете
за съвременните светци”.
Солоухин търси „черните дъски” на иконите, за да открие под чернилката кра
сотата. Ние пък нищо нарочно не търсим, но Бог ни изпраща срещи с живи ико
ни – с Божиите хора.
1

Мат. (24:33)

2

Николай Голубцов (1900–1963) – московски свещеник, ръкоположен през 1949 г., изповедник на С. Фудел.
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***
По време на зирянското ми заточение през 1923 г. с първите параходи прис
тигнаха наведнъж много епископи. С един от тях3 доброволно беше тръгнал
неговият съкилийник монах и още един мирянин, около 20-годишен младеж, който
веднага привлече вниманието ни. Той носеше подвига на мълчанието: с никого
не разговаряше при никакви обстоятелства и за нищо, а когато се налагаше
да общува се обясняваше със знаци. Беше духовен син на този епископ и малко
преди да го последва беше завършил средното си образование. Помня добрите му
и изпълнени с някаква веселост като на отец Алексий Мечов4 очи. Ходеше бос,
облечен в дълга риза и без пояс. Веднъж се случи да пренощува у дома. Аз през
цялото време очаквах, че вечерта той ще коленичи за дълга молитва, а може би
и ще „дрънчи с вериги”, като в Детство и Отрочество на Толстой, а вместо
това той със знак ме попита за нещо, усмихна се, прекръсти се и легна да спи.
Изненада ме и на следващия ден. Обикновено той сядаше на раклата до врата
та и знаейки че ще бъде там, аз оставих върху нея няколко книги Подвижници
на благочестието през XVIII и XIX век. „Ето – мислех си аз поради голямата си
глупост, – ще ги види и ще им се зарадва”. А той отгърна книгата, започна да я
чете и веднага я затвори, без да я докосне повече. Ние говорим, пишем и четем
за подвига, а подвижниците мълчат и го вършат.

***
В едно сибирско село, където живях от 1948 до 1951 година, имаше много изсе
лени селяни католици от Литва. Техните млади жени и момичета идваха в не
делите в православния храм с католическите си молитвеници, падаха на колене
и се молеха. Рядко идваха и мъже. Никой не спореше с тях за догматите, никой
не измерваше дълбочината на своите или чуждите грешки. В храма, без никаква
„икуменическа” подготовка, се извършваше съединяването на Църквите. Веро
ятно и в световен мащаб нещата някога ще се случат по подобен начин: извън
икуменическите конгреси, но сред тътена на историческите събития, в молитва
и в усещането на единното прибежище – Светия Дух.
Спомням си как, страхувайки се да наруша тишината на тази неочаквана ра
дост, ми се налагаше да преграждам с рамо напъните на местните младежи,
бутащи се незлобно, но проявяващи крайно любопитство към склонилите глави
млади фигури с броеница в ръка.
3
Става дума за епископ Атанасий (Сахаров, 1887–1962), който по онова време е бил викарий на Владимирска епархия. От 1921 г. до 1954 г. с кратки прекъсвания еп. Атанасий е бил подложен на многократни арести,
престой в затвора, лагери и заточение. Окончателно е освободен през 1955 г. През 2000 г. е причислен към
лика на светците.
4

О. Алексий Мечов (1859–1923) – един от най-популярните московски свещеници в началото на XX в. Прочут изповедник, почитан от народа като „старец в света”. Причислен към лика на светците през 2000 г.
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***
Виждал съм невярващи свещеници, които се гордееха с познаването и съблю
даването на устава. Създаденото в манастирите по време на византийското
Средновековие те изпълняваха, без да имат евангелската вяра. Без нея обаче
всяко „типиконство” се превръща в нещо крайно тягостно, духовно непоноси
мо: върху смразяващата пустота на църковната действителност то намята
покривалото на някакво византийско благополучие – при нас, видите ли, всичко е
наред, тъй като си изпяхме всичките десет стихира, а не девет, и то на шести
глас, а не на пети.
Архиепископ Иларион5, докато бил на Соловки, веднъж попитал с добродушна
усмивка един свещеник (о. П. Ш.): „И вие ли принадлежите към сектата на ти
пиконците?”.
Уставът призовава към молитвен подвиг, т.е. към „побеждаване”, а не към „угаж
дане” на плътта. Възприеман по този начин той е свято оръжие в духовната
борба. „Живоцърковниците”6 затова и нарушаваха устава, понеже за тях такава
борба на съществуваше.
Опасността от устава започва тогава, когато се забрави неговата историче
ска условност и започнат да го догматизират, да го превръщат в догма. Тогава
именно започва това „прецеждане на комара и поглъщане на камилата”7, т.е.
подмяната на християнството с ветхозаветна обрядност.
Уставът не трябва да бъде пренебрегван, но винаги трябва да помним, че „съ
ботата е за човека, а не човекът – за съботата” на устава, т.е. в името на
любовта към хората уставът може да бъде изменян. В този смисъл говореше и
о. Алексий Мечов, казвайки: „Любовта е над устава”.
Свободата на любовта може да се съчетае с устава само тогава, когато в
човека всичко е на правилното място: безусловното – на първо, условното – на
второ. За безусловното ни е казано ясно: „Но първом търсете царството на
Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде”8. Царството Божие
„вътре във вас е”9, в благодатта на Светия Дух. Ето защо в нашето време на
отдалечаване от основите на християнството, от неговата духовност, трябва
да страдаме не за това, че не познават устава, а за това, дето толкова малко
хора знаят, че придобиването на Светия Дух трябва да бъде постоянна, еже
5
Иларион (Троицки, 1886–1929), архиепископ Верейски, е изпратен в Соловецкия лагер през 1924 г. Умира
в ленинградския затвор „Кресты”. Причислен към лика на светците през 2000 г.
6

Живоцърковниците или обновленците са последователите на движение в руското православие, което се
обявява за „демократизация на управлението” и „модернизация на богослужението” на Руската православна
църква. През периода 1922–1926 г. обновленците са единствената официално призната от съветските власти
православна организация, като работят в тясно взаимодействие с болшевиките и с репресивния им апарат. –
Б.пр.
7

Ср. Мат. (23:24).

8

Мат. (6:33).

9

Лк. (17:21).
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дневна цел на всеки християнин. Това апостолско учение беше отново изречено
у нас от преподобния Серафим Саровски.

***
Хората познават Флоренски предимно по книгата му за Църквата. Но това е
само началото на Флоренски и само началото на неговото познание на Църква
та. Всичко това, което той говореше (именно говореше, а не пишеше) по-късно,
т.е. в първите години на революцията, по времето, когато провеждаше своите
беседи в московските църкви – всичко това носеше по-дълбок смисъл. Именно
след книгата си Стълп и крепило на истината (която, аз знам това, лично не
го удовлетворяваше) той започна да пристъпва съвсем близо към истинските
откровения за Църквата и света, които понякога, подобно на мълния, озаряваха
тогава нашето съзнание.
Ето защо неговото отдръпване, неговото напускане, неговата смърт е нещо
непоправимо скръбно. Именно в познанието за Църквата нещо необходимо и оч
аквано не се случи.
Разбира се, във всичко е Божият промисъл. Но Промисъл е имало и в смъртта на
първомъченик Стефан, само че както е казано в Деянията, тогава християните
„го много оплакаха” (Деян. 8:2). В напускането на Флоренски има някакъв знак за
Божия съд над нас.

***
В това, че „молитвата се ражда от любовта”, е скрита и цялата тайна, и ця
лото обяснение на молитвата.
Можеш да изчиташ множество акатисти и хиляди пъти на ден да премяташ
броеницата, но без любов, т.е. без да скърбиш за хората, все още не си започ
нал да се молиш. И така можеш „да не започнеш” цял живот. Затова Антоний
Велики е казвал: „Да възлюбим скръбта, за да придобием Бога”. Той не е казвал
„да търсим скръбта”, но да я „възлюбим”, понеже – искаме това или не – тя
е чашата, която Христос ни поднася, и в тази чаша ние се приобщаваме към
молитвата.
Без скръбта за хората ние имаме не молитва, а „изпълнение на правилото”.
Изпълнението на правилото също е нещо хубаво и необходимо, но само когато
знаеш, че това е единствено средство, а не цел, т.е. когато то се възприема
само като камшик за ленивия раб.
И броеницата също е само остен за тварите, пребиваващи под сянката на
първородния грях. Не бива да чакаме за молитвата някакво особено молитвено
„настроение”. Трябва да сграбчим камшика на молитвеното си правило и грубо
да се подкараме с него на молитва. Но защо да се хвалим с камшика си? Камшика
трябва да го прикриваме като нещо твърде несъвършено. Седи си човек на брега
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и лови риба. Всичко е тихо и благополучно, всичко върви по рибарския устав, кра
сивата плувка се поклаща над водата. И не знае човекът, че долу няма кукичка и
затова плувката е само една „химера” и целият му риболов е само една илюзия.
В такава благополучна плувка за някои се превръщат молитвените им правила.
Само на кукичката на страданието можеш да хванеш любовта.

***
Светите отци молитвеници са казвали и следното: „Любовта е над молитва
та”. Това са казвали хора, които са утвърждавали, че любовта е източникът на
молитвата.
Веднъж живеех в едно затънтено селце. Беше Велика събота, в църквата няма
ше служба и аз се приготвих да прочета през нощта – за щастие бях съвсем
сам – пасхалната утринна. Изведнъж на вратата се почука, появи се странник
и помоли да пренощува. Бях объркан, изпаднах почти в негодувание: „Значи няма
да мога да се моля!”. И ето, в състояние на безумие го изпратих при съседите.
Очевидно е, че заедно с него си отиде в нощта и моята предполагаема молитва.
Има грехове, които не ще мога да си простя никога.
Трябва да умеем да отличаваме молитвата от особеното и отвратително мо
литвено сластолюбие, при което любовта отсъства и съзнанието ти е ангажи
рано само със самия тебе, издигнал се на „молитвени висоти”.

***
Съборността – това е единството на християните в светото Тяло Христово.
„Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях”10. Събор
ността – това е богочовешкото единство на любовта, т.е. Църквата. Църквата
е именно съборност, събор на учениците Христови в „храма на Тялото Му”. „Та
двамата едно да бъдат”.
Като не пуснах странника, като се отказах от тази „вечер на любовта”, аз се
отказах от съборността и с него, и с цялата Църква. В тази пасхална нощ, из
читайки всичко необходимо, аз бях съвсем очевидно извън Църквата.

***
„Молитвата се ражда от любовта”. Не е ли същото като да кажеш: „Молитва
та се ражда от сълзите”? Разбрах това, чувайки думите на едно съвременно
момиче. В храма някой я попита: „Как да се науча на молитва?” Тя се изплаши
от трудността на въпроса, но веднага отвърна: „Започни да плачеш и ще се
научиш”. Тази девойка допълни древния Патерик.
10

Мат. (18:20).
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***
Прочитайки 500 страници от Тома Аквински, изведнъж в тази велика пустиня
попаднах на следните живи слова: „В човека, в когото вярата пребивава, тя се
постига чрез вътрешния акт на сърцето”.
Една монахиня, която нищичко не знаеше за Аквинат, която живееше в подвиг и
лишения, когато веднъж  свърши чаят, се огорчи и обръщайки се към иконата,
каза: „Майко Божия! Ама чаят ми съвсем свърши”. Това бяха думи от „вътрешния
акт на сърцето”, от неговото дръзновение.

***
Началото на революцията – 1917–1919 г. – беше време на удивителен духовен
подем, на духовна лекота. Душата тогава стоеше пред разтворените двери
на нова, велика църковна епоха и страхувайки се и сякаш вече изнемогвайки от
ясно видимите облаци, тя в същото време изведнъж задиша въздуха на небивала
духовна свобода.
Нещо в историята на Църквата се връщаше към изначалната чистота и прос
тота, освобождавайки се от вековните окови, от тежките одежди на освет
скостяването, на външното и лицемерното. От „Троицата” на Рубльов тогава
махнаха годуновската риза11. Човешкото сърце отново придоби щастието от
своята забравена „първа любов”. Над Църквата изгряваше зарята на жертве
ността. Тогава на нас, младите, ни беше и страшно, и радостно.

***
„Манастирът в света” или „бялото монашество” е утвърждаване на тесния път
на Евангелието за всички, а не само за малцината, намиращи се зад манастир
ската ограда, той е опит за осъществяване на християнската пълнота сред
суетата на света, а по този начин това е само едно завръщане към първохрис
тиянството. „Монашеството в света” никой не го е измислял, него го породи
историята на Църквата, чийто край се среща с началото12.
Светът се завръща към езичеството. Разбира се, той се „завръща” отдавна,
но през последния век всички процеси се ускориха. Ето защо все по-отчетливо
започнаха да говорят за манастира в света религиозните мислители от отми
налите векове: Тихон Задонски, Амвросий Оптински, Достоевски.
11

През XVI и XVII прочутата икона на Рубльов е облечена в златен обков (риза), обсипан с диаманти, рубини,
сапфири и др. скъпоценни камъни, които на практика покривали цялата икона с изключение на лицата и китките на ангелите. Обковът е свален през 1918 г. – Б.пр.
12

Идеята за „манастир в света” придобива известност в Русия в началото на XX в. , популяризирана е от известните московски свещеници прот. Валентин Амфитеатров (1836–1908) и прот. Алексий Мечов. – Б.пр.
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***
Майка Смарагда казваше за себе си: „Не съм аз усърдна монахиня. И изобщо не
ми е трудно да се спасявам: не ходя на работа, стоя си в отделна килия, в пълен
покой, премятам си броеницата. А я се опитай да се спасиш сред тълпата, в
света, както всички останали живеят”.
Така че „манастирът в света” е християнство „сред тълпата”. Може и да не
звучи благолепно, но така стоят нещата.

***
Съществува една трудна антиномия. От една страна, в Евангелието няма ни
какви основания за вяра в духовния прогрес на историята, в нравственото пре
образяване на човечеството. Ако хората се придържат към подобни схващания,
то това е или от лукавството на осветскостяването, или поради мечтателна
глупост. Дори първохристиянският хилиазъм на Църквата, т.е. вярата в „хиля
долетното царство” Христово на земята в границите на земната история,
не е вяра във всеобщото човешко благополучие. Както е казано в XX глава на
Откровението, това хилядолетно царство е само „стан на светиите” и „въз
любен град”, обкръжен от всички страни от враждебни народи, безчислени като
„морския пясък”. Хилиазмът е само вяра в това, че преди края на историята, на
Църквата, именно на Църквата, а не на цялото човечество, ще бъде дадена за
известно време някаква възможност да отграничи своя свят живот от все още
намиращите се на земята „Гог и Магог”.
Това е едната страна на антиномията. А от другата  страна е може би найстрашното изопачаване на християнството – неговото хладно самозатваряне
в своето самоспасение, отрицанието на борбата и страданието заради света,
нелюбящата, а следователно и нехристиянската отреченост от света.
Антиномията за света бива разрешена единствено от „кръста на Господа на
шего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света”
(Гал. 6:14). Отричането от света е богоугодно само тогава, когато чрез него
приемаш в сърцето си целия свят, т.е. само в името на спасението на света.

***
В паметта ми отново е погребението на о. Николай Голубцов. Небето тогава
беше високо и небесносиньо, сякаш „пасхално”, и когато през септември 1963
г. обикаляхме храма с неговия ковчег под звуците на Помощник и Покровител,
ние наистина не знаехме, дали това беше скръб или радост от Божието обе
тование.
Може би на земята любовта трябва да е съчетание от двете – скръбта и ра
достта, „та двете едно да бъдат”.
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Всичко това беше някакво тържество и аз не знам кога друг път ще се срещнем
на подобно тържество.
След това, струва ми се за панихидата на 40-ия ден, когато цветята на гроба
на о. Николай още не бяха съвсем увехнали, ние отново бяхме заедно – някакви
непознати един на друг близки хора. Небето беше още по-милостиво и ние сто
яхме в дълга редица в тясното място. Панихида не можеше да има, но изведнъж
чухме – някой я четеше, уверено, с разбиране, приглушено. Гледаме – отделно от
всички, край могилата, стои непознат за мен мъж с кожено палто, обръснат,
възрастен, но не старец. И тогава небето се приближи още повече, а редичката
хора се сгъсти. Когато човекът свърши и тръгна покрай нас към изхода, ние
всички тихо му казвахме: „Благодарим ви”.

***
Ние сме далече от християнството дори и поради това, че в най-добрия случай
сме само „душевни”, а според думите на апостола, „душевният човек не възпри
ема онова, що е от Божия Дух” (1 Кор. 2:14), т.е. духовното.
Но аз знам, че има врата, през която и ние можем да влезем в духовния свят на
Духа Божи – това е молитвеното общуване в любов с починалите ни близки. Не
сме угодни на Господ, но Той не може да се противи на любовта и чрез нея ни
се открехва вратата за онзи свят, където живее „Богът на живите” – не на
мъртвите, а на живите и също обичащите.
Да бъдат благословени покойниците!

***
Към съвременното икуменическо движение трябва да имаме двояко отношение.
Формата, която то доби, за нас е неприемлива и работата не е просто във
формата. Ако има „Съвет на Църквите”, то това означава, че в историята до
ден днешен все още не е имало Църква, т.е. заличава се цялото  първохристи
янско съзиждане и цялото последващо учение за несекващия живот на единната
апостолска Църква.
„Икуменическото движение по своята същност е едно пътешествие в неизвест
ното”, казва един много учен немец и икуменически деятел, Лука Фишер.
Ние можем да мислим само по апостолски: „Бог е един... и Църквата е една”, иде
ята за някакъв църковен интернационал е кощунствена. Неверието в „една Църк
ва” е неверие в една и единствена Петдесетница. Съвременният икуменизъм
все още не е вселенското християнство, а само някакво вселенско обединение
на лутерани и на симпатизиращи им, някакво „панлутеранство”.
„Съветът на Църквите” е „Съвет на неверието в Църквата”, или по думите на
Хомяков, „призрак на единството”. Пак той казва: „Църквата ... не е държава и
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затова не може да допусне нищо подобно на условно обединение... Църквата не
може да бъде хармония от разногласия... В десетките християнства, действащи
съвместно, човечеството с пълно основание би опознало безсилието и замаски
рания скептицизм”.
Сега няма да се спираме върху това знание. Същият този Хомяков казва, че
„съкровените връзки, свързващи земната Църква с останалото човечество, на
нас не са ни открити”. Но това означава, че те съществуват и могат да ни
бъдат открити. Самата жажда в лутеранството на християнско единство вече
говори за жадуването по Църква, а жадуването по Църквата не е ли и нейното
начало?
Неотдавна чух, че именно в недрата на лутеранството, само че без връзка със
„Съвета на Църквите”, е възникнало движението за „манастири в света”, за
„бяло монашество”, т.е. движение за вътрешен подвиг. Разбира се, „Бог може от
тия камъни да въздигне чеда Аврааму” (Мат. 3:9). Но за това чудо е необходимо
тези „камъни” някак си да пожелаят да станат „чеда”.
Цялата работа сега се свежда до следното: искрено ли е и в лутераните, и в нас
това жадуване по Църквата? Или и ние само подражаваме на света, бързайки
със самолети за международни икуменически конгреси?
Та нали всички знаят: някъде в религиозните низини живеят сектанти, които
смятат нас, православните, за „невярващи” и „идолопоклонници”, а някъде там,
по върховете, в облените от светлина зали, в същото това време седят образо
вани сити хора и благополучно решават икуменическите проблеми. Християните
се съединяват не „икуменически” и не „организационно”, а само благодатно. Ако
в тях започне да живее благодатта, то тя ще ги научи и на правилната орга
низация. А за придобиването на благодат са необходими не конгреси, а подвигът
на светостта, който се изразява в лично покаяние и в лична любов към Иисус
Христос.

***
Архимандрит Фьодор (Бухарев)13 е смятал, че основният грях на католицизма
съвсем не е в учението за папския примат, а в отказа от главенството на
Христос. Христос – това е действителността на Голгота и на възкресението
на всеки вярващ в Него, това е свръхестественото преобразяване на човека
още в този живот. И ето че човек и Църквата, в случая имам предвид нейното
ръководство, страхувайки се да поемат по този необозрим път, се опитват да
се отклонят към това, което с нищо да не ни задължава, в което няма трънени
венци. А тях ги няма във всяка показност – без значение дали става дума за
показен икуменизъм или показна обрядност, или мъртва подзаконност, т.е. упо
13
Архимандрит Фьодор (Бухарев, 1822–1871) – библеист, публицист и литературен критик; преподавател в
Московската духовна академия. След като цензурата забранява негово съчинение за Апокалипсиса (1862), се
отказва от монашеството и се жени.
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ваване за спасение само чрез собствени подвизи и дела („ферапонтовщина”14),
или пък сляпо подчиняване на йерархическия авторитет, или дори наивно визан
тийско типиконство.
Във всички тези случаи ние се отклоняваме и от простотата в Христос, и от
главенството на Христос. Наблюдавайки живота, виждаме, че и в православие
то, в религиозните му форми, този живот е пълен с подобни отклонения.
Ето защо се е случило разделението, ето защо по никакъв начин не успяваме
да се съединим. За съединяването всички – и ние, и те – отново трябва да се
върнем към главенството на Христос.

***
Светостта удостоверява причастието на Светия Дух. Ето защо въпросът за
Църквата се свежда до нейната святост, до нейното изпълване със Светия Дух,
до изпълването на хората в Църквата със Светия Дух.
Ако Църквата не е свята, тя вече не е и една, не е и съборна, не е и апостолска.
В лицето на своите представители Църквата – ние виждаме това – губи своята
святост и затова човек започва все по-малко да вярва в нея и тя започва да
има все по-малко значение за света. Не можеш да излъжеш човек с международ
ни религиозни конгреси и с техните призиви за социални реформи или действия.
През своята горчива история той е видял и чул твърде много умни конгреси и
прекрасни програми. Човек знае, че да го спаси може само Бог със Своята кръв
и Своята сила, т.е. със святост, която сякаш в отговор на тази кръв хората
трябваше да възприемат с любов и подвиг. Ето защо е толкова страшно ос
къдяването на светостта в света и в Църквата. Светът не желае подвиг, не
желае любов.
Когато кръгът започне да се затваря, на земята ще останат непобедените в
своята святост „двама или трима” от Църквата Христова и светлината на
тяхната святост ще бъде такава, че историята не ще може да я вмести. Това
и ще бъде краят на историята. Тези непобедени „двама” ще докажат, че Цар
ството Божие и волята Божия са се осъществили в тях „както на небето, тъй
и на земята” и че цялото човечество е могло да стане като тях.

***
Да! Понякога спонтанна благодарност изпълва сърцето: за живота, за ето тази
Земя – „подножие на нозете Му”15, за всяка усмивка, срещната някъде на улица
та.

14
Фанатичният монах Ферапонт (Братя Карамазови) е противопоставен от Достоевски на светлия образ на
стареца Зосима. – Б.р.
15

Мат. (5:35)
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Понякога вървиш към магазина и сякаш след причастие си нашепваш: „Слава
Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!”.
Видяхме много зло в света и в църковната ограда, а най-много – в самите себе
си. Но не знам защо, в душата ми остава единствено чувството на благодар
ност и надежда. Навярно защото Господ Бог наш „всичко извинява, на всичко
вярва, на всичко се надява”16 и нашето тъгуване по правдата може би приема за
самата правда. Такива са милостите Му! Както казва Макарий Велики, „душата
се приобщава към Църквата не според това, което е сторила, но според това,
по което е жадувала”.
Господи! Така да бъде.
Превод от руски: Димитър Спасов

16

1 Кор. (13:7)

105

Съвременно богословие

Джон Къртни Мъри (1904–1967) е един от най-видни
те американски теолози на ХХ век, станал известен
с опитите си да помири католицизма с модерната де
мократична държава и с религиозния плурализъм. Уси
лията му се увенчават с успех по време на Втория
ватикански събор, когато той взима дейно участие в
разработването на Декларацията за религиозна сво
бода Dignitatis Humanae.
Роден през 1904 г. в Ню Йорк, Джон Къртни Мъри
встъпва в Ордена на йезуитите през 1920 г. Завърш
ва класически езици и философия в Колежа в Бостън,
а през 1933 г. е ръкоположен за свещеник. След това
продължава образованието си в Рим и през 1937 г. за
щитава докторската си дисертация по богословие в
Грегорианския университет. След завръщането си в
САЩ работи като преподавател по тринитарно бого
словие в Йезуитския богословски център в Удсток, а
през 1941 г. става редактор на йезуитското списание
Theological Studies, като съвместява тези две длъжности до смъртта си през 1967 г. И
въпреки че тясната му специалност е теологията на благодатта и Троицата, той ак
тивно се включва в дебатите за мястото на Католическата църква в обществото и
нейните отношения с модерната държава. В края на 40-те и началото на 50-те годи
ни Къртни Мъри лансира идеята за контакти с представителите на другите религии,
което в съчетание с възгледите му за модерната държава му спечелва подозренията
на Ватикана и през 1954 г. му е наложена забрана да публикува две от статиите си
по тези въпроси. Идеите му обаче получават признание, когато е поканен за участник
във Втория ватикански събор. На него той става един от инициаторите и създатели
те на Декларацията за религиозна свобода, одобрена от Събора през 1965 г. Есето на
Джон Къртни Мъри Freedom, Authority, Community, предложено на вашето внимание, е пуб
ликувано за пръв път в католическото списание America през декември 1966 г., а след
това е многократно преиздавано в различни сборници. Пълен списък с публикациите на
Джон Къртни Мъри може да бъде намерен на интернет страницата на Богословския цен
тър в Удсток към Джорджтаунския университет (http://woodstock.georgetown.edu/library/
Murray/0_murraybib.html.).

Джон Къртни Мъри

СВОБОДА, ВЛАСТ, ОБЩНОСТ
Днес често може да се чуе, че Църквата изживява „криза на властта”. Според
някои тя страда от „криза на свободата”, докато според мен може да се говори
за „криза на общността”. Надявам се в хода на настоящото изложение да успея
да обясня какво имам предвид.
Тази криза не е резултат от Втория ватикански събор, тя се корени дълбоко
назад в историята. Съборът, обаче, я извади на повърхността. На първо място,
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в приетата от Събора Декларация за религиозна свобода (Dignitatis Humanae1)
се казва, че в политическото общество човешката личност трябва да може
да изживява личната си връзка с Бога или дори с личния си идол свободно, като
тази свобода следва да бъде юридически защитена от всяка форма на насилие.
Съборът допълва, че тази концепция има библейски произход, макар да е било
необходимо в продължение на векове да се натрупа секуларен и религиозен опит,
който да направи тази изрична концептуализация възможна.
На второ място, Конституцията на Църквата в модерния свят (Gaudium et
Spes2) казва по същество, че връзките на Църквата със света и на света с
Църквата също трябва да се изживявани свободно. По думите на папа Павел VI,
изречени в неговото паметно обръщение към политиците от 8 декември 1965 г.,
единственото нещо, което Църквата очаква да получи от политическия живот,
е свободата – свобода за апостолско служение, свобода за християнски живот,
свобода за духовно и мирно проникване в политическия свят, за да има правото
да дава морални оценки, когато политическите събития поставят морални въп
роси. Но същевременно Конституцията признава, че светът също има правото
свободно да изживява собствения си живот или още по-точно – многото си
животи – политически, икономически, социален, културен, научен, които да имат
своя автономна динамика и структура. От решенията на Събора става ясно,
че тези свободи също имат библейски произход – защото както Църквата е от
Бога, така и светът, макар и по различен начин, също е от Бога.
След като дава тези определения за свободата, Съборът неизбежно беше изпра
вен и пред следващия въпрос, който се отнася за свободата вътре в Църквата.
Не трябва ли и животът на християните вътре в Църквата също да се изживява
свободно? Дали същностният християнски опит за послушание на властта на
Църквата не е по същество християнска свобода в евангелския смисъл? Този въп
рос, към който Съборът не се насочи пряко, днес изисква сериозен богословски
размисъл в светлината на решенията и духа на Събора – всъщност в контекста
на самия Събор като същинско „събитие на свободата” от живота на Църквата.
От историческа гледна точка необходимостта от ново обсъждане на въпроса
за властта и свободата в Църквата се дължи на това, че днес се наблюдава
известен дисбаланс в тези отношения. Този дисбаланс може да бъде обяснен, ако
се върнем назад в историята, към времето на папа Лъв ХIII3, като представим
три основни аспекта в неговата мисъл.
На първо място, това е ретроспективният прочит на историята, който Лъв
ХIII предприема, например, в прочутия параграф „Някога е имало” (Fuit aliquando
tempus) от неговата енциклика Immortale Dei4. Някога е имало Златен век –
1

За човешкото достойнство (лат.). – Б.пр.

2

Радост и надежда (лат.) – Б.пр.

3

Лъв ХІІІ (1810–1903), римски папа от 1878 до 1903 г., който развива социалното учение на Католическата
църква и се опитва да определи позицията на Църквата към модерната епоха. – Б.пр.
4

Immortale Dei е енциклика на папа Лъв ХІІІ, издадена през 1885 г., посветена на отношенията между Църквата и държавата. – Б.пр.
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епохата на Средните векове. Това е била епоха на християнско единство, на
единството на Двете власти, на послушанието както на принцовете, така и
на народите на властта на Църквата. След това е дошла Реформацията. По
същество тя е била бунт срещу властта на Църквата и като реакция на този
бунт, Църквата започнала настойчиво, дори изключително, да поставя ударение
то върху собствената си власт. По-късно, не само като историческо, но и като
логическо следствие, е настъпила Революцията. По същество това е бил бунт
срещу властта на самия Бог, извършен под революционния лозунг: „Никой не
стои над човека” (homini anistare neminem). И отново, реагирайки на този бунт,
Църквата се е сплотила в защита на Божия суверенитет, на „Божиите права”,
в защита на доктрината, че няма истинска свобода извън Божия закон.
И двете описани реакции са били исторически неизбежни и доктринално оправ
дани. Църквата развива доктрината си под натиска на обстоятелствата на
епохата, а обстоятелствата по това време са доминирани от Реформацията
и Революцията. Затова и доктрината, развила се в този контекст, се изразява
в известна хипертрофия на принципа за властта и съответната атрофия на
принципа на свободата.
На второ място, това е концепцията на Лъв ХIII за политическите отноше
ния между управляващ и управляван в гражданското общество. Това е просто
вертикално отношение, според което управляваните са просто субекти, чието
единствено задължение е да се подчиняват на властта. Само най-големите
новатори успяват да открият при Лъв ХIII концепцията за „гражданина”, който
притежава съответните политически и граждански права и получава защита,
за да може да ги упражнява. Лъв ХIII акцентира върху политическата власт, чий
то авторитет се основава на това, че тя произлиза от Бог, и която трябва
да бъде упражнявана патерналистично, подражавайки на Божествения суверени
тет. А в отговор, субектите трябва да се подчиняват, давайки израз на своята
синовна почит. В допълнение на това самото общество следва да се изгражда
отгоре надолу. „Владетелят” е основният носител и деятел на общественото
развитие. Qualis rex, talis grex5. Владетелят трябва да бъде възпитател и пази
тел на добродетелите в политическото тяло; на него му е поверено опазването
на пълнотата на общото благо. Хората са само обекти на управлението. По
литическата доктрина на Лъв ХIII е открито авторитарна. Тя е формирана под
влияние както на характерните за онова време политически характеристики на
държавата, така и под въздействие на якобинската концепция за суверенитета
на народа. На този етап от историята на континентална Европа Лъв ХIII не
може да допусне защитата на политическата свобода.
На трето място, това е еклесиологията на Лъв ХIII, обобщена в енцикликата
Satis Cognitum6 (1896), в която се казва: „Изпълнени с вяра, описахме образа и
облика на (imaginem atque formam) на Църквата като Богоустановена”. Енцикли
ката по същество представлява дълъг, задълбочен, поучителен коментар върху
5

Какъвто пастирът (царят), такова и стадото (лат.).

6

Достатъчно познато (лат.).
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конституцията на Първия ватикански събор Pastor Aeternus (Вечният пастир),
която е забележителен символ на тази епоха в теологията. В изградения об
раз на Църквата основният акцент е поставен върху апостолското служение
и по-конкретно върху Петровото служение на Църквата. Вследствие на което
еклесиологичните отношения – ако могат да бъдат наречени така по аналогия
с политическите отношения – се превръщат в прости вертикални отношения
между управляващ и управляван. Задачата на вярващия е просто да се подчинява
на доктриналната и юридическа власт на Църквата.
Това е контекстът, в който се развива класическата доктрина за отношенията
между свободата и властта в Църквата. Този, който изпълнява съответното
служение, взима доктриналните и пастирски решения. Вярващите, в съответ
ствие със своята позиция в йерархията, се подчиняват и изпълняват взетите
решения. Също толкова проста е и концепцията за подчинението. Подчинението
се състои в простото изпълнение на волята на висшестоящия. А съвършеното
подчинение се състои в това волята на по-висшия да бъде превърната в собст
вена воля. И в двата случая висшестоящият е виждан като подобие на Бог, тъй
като висшестоящият е посредникът на Божията воля и деятел на Божието
провидение по отношение на неговите субекти, като по този начин единението
с неговата воля означава единение с Божията воля. Друг мотив, който се добавя,
щом към подчинението се добави саможертвата, е образът на Христос, който
се подчинява, поемайки пътя към смъртта.
Проблемът се състои в това, че тази класическа концепция за църковните от
ношения съдържа само част, но не и цялата истина и е само частично подходя
ща, за да отговори на нуждите на днешния ден. Характерните особености на
нашата епоха са различни. Вековете на антиреформаторска полемика днес са
изместени от епохата на икуменизма. Волята на Църквата да скъса със света
на Революцията днес е отстъпила пред волята за „взаимопроникване” между
днешната Църква и днешния свят, за което говори Gaudium et Spes. Към исто
рията вече се гледа не от гледната точка на отминалия Златен век (чийто
блясък днес изглежда в известна степен незрял), а от гледна точка на днешния
момент. Тя се формира не под въздействие на носталгията по миналото, видима
дори в Satis Cognitum на Лъв ХIII, а от непоколебимата доктрина за есхатоло
гичния характер на християнския опит, която изисква решителен поглед към
бъдещето – към бъдното Царство.
Особеностите на Новото време бяха видени и разпознати от Втория ватикан
ски събор. Първата характерна особеност е нарастващото съзнание на човека
за собственото му достойнство като личност, което означава, че той носи
пълна отговорност за действията си и следователно – действа свободно. Вто
рата особеност е нарастващото съзнание на човека за съществуването на
общността, за това, че животът му е свързан със и е обърнат към другите,
намерил израз, примерно, във феномена на „социализацията” в смисъла, изказан
в Mater et Magistra7. Църквата, събрана на Събора, открито подкрепи тези две
7

Mater et Magistra (Майка и учителка) – енциклика на папа Йоан ХХІІІ, издадена през 1961 г., посветена на
християнството и социалния прогрес. – Б.пр.
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взаимно свързани движения, наложили се в съзнанието на човека. След което
Съборът обнови и реформира християнската доктрина и живот в светлината
на тези нови особености на нашата епоха. По-конкретно новата епоха налага
ше преосмислянето на класическата концепция за еклесиологичните отношения,
което наложи доктринални и практически промени в отношенията между власт
та и свободата в Църквата.
Съвсем ясно бяха усетени проблемите, породени от класическата концепция.
Тези проблеми понякога са изразявани чрез фразата, че подчинението се е пре
върнало в пречка за пълноценната реализация на отделната личност. Такова
твърдение съдържа в себе си и неистина, защото насочва към една индиви
дуалистична концепция за пълноценната реализация, изпускайки от внимание,
че пълноценната реализация е акт не само на свободата, но и на общността.
Казано накратко, пълноценната реализация представлява свободно постигане на
общение с другите. По тази причина то има отношение и към подчинението на
властта, тъй като всяка общност съдържа в себе си и някаква форма на власт.
Но ако оставим тази заблуда настрана, трябва да кажем, че проблемите, с кои
то класическата концепция се сблъсква в съвременността, се дължат на една
истина – това е опитът за истината, разкрит от особеностите на съвремен
ната епоха. Защото простото подчинение на волята на висшестоящия и без
прекословното изпълнение на неговите заповеди противоречи на концепцията за
достойнството на личността. Така се пренебрегват корените, върху които се
основава свободата на личността, където свободата се изявява като любов.
Така се пренебрегват и отговорностите на отделната личност, чрез които
тази личност участва в живота на общността и допринася за развитието на
тази общност. Изказани по този начин, проблемите, предизвикани от класи
ческата концепция, изглеждат напълно ясни. Тези проблеми не могат да бъдат
решени по пътя на репресията. Нито чрез позоваване отново на принципа за
властта – че властта изисква подчинение само защото е власт.
Затова е необходимо въпросът за свободата и властта да бъде разгледан в
новата перспектива, наложена от особеностите на съвременната епоха, кое
то означава този въпрос да бъде разгледан в контекста на общността, коя
то е мястото, където се реализира достойнството на човека. Общността е
контекстът, в който се реализира както управлението, така и подчинението.
Общността също така е крайната точка както на управлението, така и на
подчинението. Наистина властта и авторитетът произлизат от Бог, но те
се упражняват в рамките на общността и в името на другите. А и след като
и свободата, и властта се упражняват в служба на общността, те трябва
да бъдат обвързани не само вертикално, но и хоризонтално, за което също ще
стане дума.
Вероятно е добре още тук да бъде казано, че не съществува еднозначна де
финиция на отношението управляващ – управляван, както и няма еднозначна
дефиниция за общност. Смисълът на последния термин зависи от самата общ
ност. Той насочва към реалности като семейството, политическото общество,
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доброволните асоциации, Църквата, които са в известен смисъл еднакви, но и
същевременно напълно различни. В случая на Църквата, която едновременно е
семейство, общество, както и вид доброволна асоциация, нейната най-същност
на характеристика е да вземе участие в maior dissimilitudo8. Уникалността на
Църквата като общност разкрива уникалността на отношението между хрис
тиянската свобода и църковната власт. За щастие Вторият ватикански събор
не само постави въпроса за свободата и властта в Църквата, но и насочи към
перспективите, в рамките на които може да бъде разрешен този въпрос. Умес
тно тук е да бъдат отбелязани четири аспекта на съборната еклесиология.
На първо място, Конституцията на Църквата (Lumen Gentium9) представя Църк
вата преди всичко като Народ Божий. Първата характеристика на Народа е, че
предварителното условие за неговото съществуване е „достойнството и сво
бодата на Божиите чеда, чиито души са обитавани от Св. Дух като храм” (пар.
9). Основната характеристика на Божия народ, следователно, е равенството в
достойнството и свободата, установени от общото притежание на Св. Дух.
Следващата характеристика на Народа е харизматичното му качество като
Народ пророчески, царски и свещенически. Духът „дарява специална благодат
на вярващите от всеки ранг и чрез тези дарове той ги обдарява с възможност
та да изпълняват различни задачи и служения, необходими за обновлението и
съграждането на Църквата, както е казано от Апостола „всекиму се дава да
се прояви у него Духът за обща полза” (1 Коринт. 12:7). По-конкретно, както
отбелязва Конституцията за Божието откровение (Dei Verbum10), Бог чрез Духа
„говори непрестанно с Невястата на Неговия обичан Син”, и Духът постоянно
„води към пълнотата на истината тези, които вярват и които карат словата
Христови да обитават пълноценно в тях” (пар. 8). Достойнството на Народа и
споделяната от неговите членове християнска свобода са важна част от хари
зматичните качества на неговите членове.
На второ място, Съборът представя Църквата като общност (koinonia). Нейна
та вечна вътрешна изява е самият Св. Дух, подхранван от любовта на Отца и
Сина и по тази причина дар от Отца и Сина, което всъщност е присъствието
на Бога сред Неговия народ. Като следствие от това, Църквата, на първо мяс
то, е междуличностна общност, чиито членове са обединени в любовта на Отца
чрез Христа и в Духа, както и обединени един с друг от Духа на Христос, чрез
когото те имат достъп не само до Отца, но и един в друг. Това следствие е от
огромно значение, защото като междуличностна общност Църквата е самият
завършек, тя е сетната реалност, Тя е осъществена във времето есхатологич
на реалност. Като общение sui generis11, основната цел на Църквата е просто
да бъде общение. Точно като такава тя отстои извън времето, вечно, в това,
което се нарича общността на светците.
8

Радикалното различие (лат.). – Б.пр.

9

Светлина на човеците (лат.). – Б.пр.

10

Dei Verbum или Догматическа конституция за Божието откровение е обявена от папа Павел VІ през 1965 г.,
след като е била одобрена от Втория ватикански събор. – Б.пр.

11

Своего рода (лат.). – Б.пр.
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На трето място, именно като междуличностна общност на любовта, Църквата
изпълнява служение (diakonia) в полза на цялото човечеството. С други думи,
Божествената любов, намерила израз в Божия народ, се стреми чрез свиде
телството (martyrion) на този Народ да привлече всички хора в общността на
любовта, за да могат те да отговорят с вяра и любов на любовта на Отца към
неговия Син, изкупена с кръвта на Сина. С други думи, именно като междулично
стна общност sui generis Църквата е и функционална общност, т.е. общност,
която има да изпълнява определена задача. Тази задача е действието на Бог в
историята, която се състои в това „да събере наедно и разпилените чеда Бо
жии” (Йоан 11:52). А задачата на общността, изпълнявана в любовта, не е външ
на на самата общност, а е част от същината на тази общност. Следователно
тази междуличностна общност, обединена в любовта, е обединена също така в
името на мисионерската задача на любовта, към която общността е призвана
по самата си същност.
Бидейки функционална общност, Църквата не е цел сама по себе си, а е средство
за постигане на по-висша цел – това е собственото  израстване и усъвър
шенстване като междуличностна общност. Един ден месианската функция на
Църквата ще бъде изпълнена – това ще стане в Господния ден, в който задача
та на Божия народ ще бъде изпълнена и ще бъде установено вечното Царство
Божие. „След това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу”
(1 Коринт. 15:24).
На четвърто място, Църквата не е само общност на вярата и любовта, тя е и
видимо общество и по тази причина притежава структура, власт и юридически
ред. Църквата е организирано общество именно защото е общност на вярата
и любовта, която трябва да изпълни мисия в историята. Социалният аспект на
Църквата не е нито чужд, нито външен на нейните общностни или функционални
аспекти, а вътрешно свързана и задължителна част от тези два аспекта. С
други думи, организацията на Църквата като общество е необходима за целите
на общността както в името на собственото  единство като междуличнос
тна общност, така и заради нейното действие в историята. Йерархически из
граденото общество – властовата му структура и юридическият му ред – са
поставени в служба на общността, целта им е да съдействат за постигането
на единството и за изпълнението на неговата мисия.
Структурата на властта в Църквата е уникална, както уникална е и общност
та, която тази власт създава. Тя е едновременно доктринална и юридическа,
власт едновременно учителна и задължителна. Тази структура не е резултат
само от политическата и обществена необходимост, нещо характерно за граж
данската общност. Гражданската общност е само една функционална общност,
създадена и организирана в името на изпълнение на конкретна цел, обозначавана
обикновено с термина общо благо. И тук възниква въпросното major dissimilitudo.
Като общество sui generis, Църквата е организирана, за да може да бъде това,
което е – общност sui generis, междуличностна, есхатологична общност на вя
рата и любовта и историческа, мисионерска общност, чиято дейност в истори
ята изразява нейната вътрешна реалност.
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Тези четири насоки в еклесиологията на Втория ватикански събор очевидно са
напълно традиционни. Различен е обаче начинът на тяхното подреждане, както
и тежестта, която им се придава. Лъв ХIII, например, в Satis Cognitum също при
ема Църквата като общност и общество, едновременно и неразделно. Но той
поставя ударението основно върху Църквата като общество и върху структу
рата на властта в нея. Ще бъде вярно, макар и малко обобщено, ако се каже,
че Лъв ХIII достига до концепцията за Църквата като общност вследствие от
концепцията за Църквата като общество. Значението на християнската свобо
да за изграждането на това общество не е видимо, то е по-скоро замъглено. По
същество властта и авторитетът стоят над общността и имат правото да
взимат задължителни решения. И обратното – Вторият ватикански събор дос
тига до концепцията за Църквата като общество вследствие от концепцията
за Църквата като общност. Тогава властта и авторитетът са разположени
вътре в общността, като служение, което трябва да бъде извършено в полза
на общността. От тази гледна точка, развита въз основа на традиционната
доктрина, вътрецърковните отношения могат да бъдат разбрани по-правилно и
по този начин обяснени по-балансирано и нюансирано. По-конкретно това дава
възможност християнската свобода да бъде видяна в нова светлина, както сама
по себе си, така и по отношение на властта и авторитета. Това става въз
можна благодарение на концепцията за Църквата като общност, видяна в нова
светлина.
Функциите на властта са три, подредени в йерархически ред. И всяка една от
тях е следствие от служението в полза на общността.
Първата функция е обединяващата. Властта е това, което Сам Господ тво
ри чрез Христос и в Духа. Той сбира, обединява, създава общността. Това е
най-важната функция на властта. Бог събира Своята Църква като инициира и
поддържа с хората „диалога на спасението”, прекрасно описан от Павел VI в
Ecclesiam Suam12. Бог общува със Своя Народ, изисквайки от него отговора на
вярата и любовта. Призивът Му към тях е императивен, но той е императивен,
защото, по думите на Павел VI, такова е „изискването на любовта” (domanda
di amore), но отговорът на този призив трябва да бъде свободен. Следователно
властта изпълнява своята обединяваща функция чрез диалога с харизматичното
тяло на вярващите. Целта на църковния диалог, както и на Божествения диалог
е изграждането и подсилването на общността, целта му е общността да бъде
водена под ръководството на Духа към пълнотата на истината. Защо? На първо
място, заради самата нея. Задачата на диалога е задълбочаването на това „са
мо-съзнание” на общността, което беше един от най-важните въпроси и едно
от най-големите постижения на Втория ватикански събор.
Следователно властта изисква всеки един от харизматичната общност на
християнската вяра да се вгледа във вярата, за да могат всички да получат
прозрение. (Тази функция получи още по-голяма тежест в новите правила на
реформираната Конгрегация за учението на вярата, тя беше силно застъпена
12

Своята Църква (лат.).
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и в размислите на Павел VI, представени на 1 октомври 1966 г. пред Междуна
родния богословски конгрес на Втория ватикански събор, където той говори за
реципрочното влияние на учителната власт върху богословите и на богословите
върху учителната власт). Също така властта настоява любовта на харизма
тичните членове на общността да бъде в името на общността и да бъде изпъл
нена чрез служение на общността. Най-накрая, властта изисква информираната
загриженост на общността за работа в полза на общността – това се отнася
за отношението на общността към света, за нейната спасителна мисия и за
нейната духовна мисия във времевия свят. (Тази функция беше широко застъпе
на в Конституция за Църквата в Модерния свят, както и в почти всички други
съборни документи).
Първенството на обединяващата функция на властта, осъществявана по пътя
на диалога, се основава на първенството на концепцията за Църквата като
междуличностна общност, чието съзнателно единство е цел сама по себе си.
Успехът на тази първостепенна диалогична функция зависи от реалността на
Божия народ като харизматично тяло, а основополагащо условие за нейния успех
е равенството на християнското достойнство и свобода. Следователно тази
обединяваща функция на властта трябва да бъде осъществявана с уважение към
това основополагащо условие. Lumen Gentium много внимателно се стреми да
даде свобода за всички легитимни форми на различие и плурализъм в Църквата,
по отношение на ритуала, богословието, и т.н. – което, доколкото не застра
шава единството на общността, представлява нейно богатство. Принципът на
Декларацията за религиозната свобода, според който в обществото свободата
трябва да бъде колкото се може повече, а ограниченията – само колкото са не
обходими, се отнася в пълна степен и за Църквата. Единството е необходимо
само по себе си единствено за „това, което е необходимо”.
Тук следва да бъде отбелязано, че начините и формите, чрез които властта
може да изпълни своята обединяваща функция по пътя на диалога, днес, в епо
хата на assestamento (приспособяването), продължават да бъдат проблематич
ни. Необходимо е създаването на нови структури за комуникация (какъвто е
например Синодът, който ще бъде свикан през 1967 г.). А старите структури,
от своя страна, се нуждаят от реформиране, какъвто е случаят на Римските
дикастерии. Необходими са експерименти, чрез които да бъде натрупан необхо
димият опит. Проблемът не се състои в това отношенията между властта и
свободата в християнската общност да бъдат концептуализирани с богослов
ска терминология от новата гледна точка, тези отношения трябва да бъдат
живяни в цялата им конкретика и практика. Така житейският опит ще вдъхне
живот и на богословието.
Втората функция на властта може да бъде наречена власт за решение или на
пътствие. Едва ли е необходимо тя да бъде подробно обяснявана, тъй като е
добре позната, макар и нейната известност да се дължи на прекаления акцент,
поставен върху нея от класическата концепция от миналото. Властта за ре
шение е необходима, защото Църквата е общност на вярата, а на учителната
власт е поверено съхранението на съкровищницата на вярата. Властта за на
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пътствие е необходима, защото Църквата е функционална общност, организира
на за действие в историята. Но е важно уточнението, че тази функция е необ
ходима не просто за да бъде осигурено ефективното изпълнение на това, което
Църквата трябва да извърши. Тази функция е необходима заради самата природа
на общността. Нейната цел е да гарантира, че дейността, която се извършва,
е наистина дейност на Църквата, което е възможно само когато тази дейност
е извършвана под напътствие. Още по-важното е, че тази функция гарантира,
че Тялото, чрез своите членове, действа като едно цяло, както поотделно, така
и колективно.
Следователно властта за решение и напътствие по същество представлява
продължение на обединяващата функция. А изпълнението на тази вторична функ
ция предполага, че първостепенната функция вече е била изпълнена; а това
означава, че диалогът – в областта на доктрината или служението – между
общността и нейните учители, вече е бил установен, а тези водачи основават
своя авторитет на властта на апостолите и така гарантират, че техните
решения и напътствия са също решения и напътствия на общността, в полза
на която те служат.
Третата функция на властта е властта за корекция и наказание. Това е незна
чителна функция, в смисъл че тя е необходима заради Божия народ, който в свое
то земно пътуване се изявява като грешен народ. Тази функция представлява
и служение на общността, която трябва да бъде защитена срещу егоизма – в
мисълта или действието – който заплашва да разруши единството или да ув
реди нейната дейност. Тази функция за корекция също се явява продължение на
обединяващата функция на властта. Днес най-важно е тази власт за корекция
или наказание да бъде изпълнявана, като се взима под внимание това, което в
правото се нарича „юридическа защита”. Юридическата защита е наложителна
заради изискванията на християнските достойнство и свобода. Това очакване
трябва да бъде изпълнено в Църквата в същата степен, в каквато и в граждан
ското общество (може да се каже дори в още по-голяма степен).
На трите функции на църковната власт съответстват три функции на хрис
тиянската свобода в Църквата. Целта на тези функции също е да служат на
общността.
Най-важната функция на свободата може да бъде определена като харизма
тична. Това е свободният отговор на общността и на всички нейни членове на
обединяващата функция на властта, чието първоначално действие се състои
в поканата за диалог (за който Съборът говори неведнъж). Духът се дарява на
християнина не само за неговото собствено освещаване и възрадване, но и в
името на самосъзнателното израстване на общността за по-пълното изпълне
ние на нейните задачи в историята. По-конкретно, общността използва дарове
те на Духа, за да може да участва активно в диалога с властта, за да придобие
тази увереност в говоренето, която е знак за присъствието на Духа – както
днес, така и във времената на апостолите.
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Тази основна функция на християнската свобода, следователно, е израз на съ
щинската свобода в нейния най-дълбок смисъл – това е същинската свобода в
смисъла на любов, способност за себеизразяване, на спонтанния импулс да слу
жиш, а не да ти служат, на постоянното желание за общение с другите. „Към
свобода сте призвани вие, братя”, обявява св. Павел (Гал. 5:13). Най-главното в
този призив е призивът за любов, „с любов си услужвайте един другиму” (пак
там). Служението вътре в общността може да приеме най-разнообразни форми,
но основното служение се състои в готовността за участие в спасителния ди
алог, който се води непрекъснато вътре в общността. Участието в този диалог
е най-важният начин, по който тази свобода се упражнява. Той също предста
влява и упражняване на покорността – в хоризонталното измерение, което има
покорността, когато е ситуирана заедно с властта в рамките на общността,
и следователно се намира в диалогична връзка с властта, обединена с властта
за служение с любов в полза на общността.
Втората функция на християнската свобода може да бъде определена като из
пълнителна. Тя кореспондира на властта за решение и напътствие. Тази функ
ция съответства също и на формалната морална концепция за свободата като
дълг – т.е. свободата човек да може да направи това, което трябва да направи.
Очевидно тук покорността може да приеме вид на саможертва. Актът на покор
ност, разбира се, не е per se13 акт на саможертва, той просто е изява на хрис
тиянската свобода. Покорността придобива качеството на саможертва само
когато християнската свобода се сблъска със съпротивата на това, което св.
Павел нарича „плът”. А възможността покорността да се превърне в жертва
се крие в дълбоката природа на свободата като любов – любовта, чрез която
човек може свободно да вземе участие в пасхалното тайнство. Ето защо покор
ността като действие на християнската свобода, дори и приемайки формата на
саможертва, когато придобива формата на саможертва, винаги представлява
начин за себереализация. Тази саможертва е израз на самосъзнанието на отдел
ния човек, че той е призван да бъде образ на Въплътения Син, отдал свободно
живота си заради другите и така „изминал своя път” и своята реализация,
която е Неговото възкресение. Накрая, независимо дали е саможертвена или не,
изпълнителната функция на християнската свобода, която се състои във въз
приемането на решенията и напътствията на властта, винаги е упражнявана
в рамките на общността, във и в името на която действа Той. Следователно
тази вторична функция на свободата е свързана с нейната основна, харизма
тична функция – харизматичната функция на любовта, чрез която аз мога да
взимам участие в диалога за единение на общността, която е Църквата. Диало
гът не е цел сам за себе си, той се нуждае от решения и напътствия. Взимайки
и приемайки тези решения, общността се единява по един нов начин.
Третата функция на християнската свобода може да остане безименна, освен
ако някой не реши тя да бъде наречена функция за самокоригиране и по този
начин да бъде описано нейното съответствие на властта за коригиране. Това
е свободният акт, чрез който християнинът отказва да се покори отново на
13

Сам по себе си (лат.) – Б.пр.
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„робското иго” (Гал. 5:1). В най-широкия смисъл това е отказът на християни
на да се покори на изкушението, което се корени в психологическата идея за
свободата като право на избор, отказът свободата да „служи като повод да
угаждате на плътта” (Гал. 5:13). Някой може да нарече този акт „умъртвителен”
за християнската свобода – тази дума днес може вече да не е много популярна,
но скритата в нея идея произхожда отново от св. Павел. (срв. Рим 8:13). Но при
всички случаи това е актът, чрез който християнската свобода се възправя в
цялата си евангелска новост, уникална сред цялото разнообразие от представи
за свободата, които хората са търсили, мечтали или са се надявали. „Стойте
твърди в свободата, която Христос ни дарува” (Гал. 5:1), казва св. Павел.
Целта на това кратко есе беше само да покаже, че безплътният скелет на кла
сическата концепция за църковните отношения може да придобие плът и кръв.
Скелетът остава същият – това е класическата концепция за вертикалната
връзка между властта и свободата. Но тази концепция трябва да придобие похристиянска и по-човешка форма, възправяйки се в плът и кръв като християнска
общност. Казано по-абстрактно, тази вертикална връзка на заповед и покор
ство трябва да бъде допълнена от хоризонталната връзка на диалога между
властта и свободната християнска общност. Тези две отношения не само не се
изключват, а взаимно се допълват.
Едно по-адекватно разбиране на църковните отношения не премахва неизбежно
то напрежение между свободата и властта. Но разглеждането на тази посто
янна полярност в живителния контекст на общността може да превърне това
напрежение в здравословно и творческо, като освободи скритите енергии и в
двата полюса и ги насочи към изпълнението на тяхната обща цел за изграждане
на общността на любовта.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Йожен Дион

ВАТИКАНЪТ И ОКУПАТОРИТЕ НА
УОЛСТРИЙТ
Ще видим ли скоро един достолепен възрастен мъж в дълга бяла роба сред демон
странтите от Движението „Окупирай Уолстрийт” в нюйоркския парк „Зукоти”?
Можем ли да очакваме папа Бенедикт ХVI да се присъедини към протестите?
И да, и не. Наистина Ватиканският папски съвет за справедливост и мир наско
ро публикува силен и задълбочен доклад, чиито критики към глобалната финан
сова система се доближават до критиките срещу безконтролния капитализъм,
които могат да бъдат чути в Долен Манхатън и в градовете по целия свят.
В доклада се казва, че „по-важно е да бъдеш, отколкото да имаш”, че „етиката
стои по-високо от икономиката”, че е необходимо да „се обърнем към логиката
на глобалното общо благо”.
Докладът критикува тези, които отричат необходимостта от правителствена
регулация на икономиката, и настоява за „върховенството на политиката, от
говорна за общото благо, над икономиката и финансите”. Докладът се отнася
благосклонно към налагането на данък върху финансовите трансакции и подкре
пя създаването на международна структура, която да контролира глобалната
икономика.
Официалните лица от Ватикана обаче отбелязват, че техният доклад не може
да се разглежда като реакция на демонстрациите по света. Секретарят на Съ
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вета епископ Марио Тосо отбелязва: „Съвпадение е, че понякога споделяме едни
и същи идеи. Но все пак това са предложения, основани на здравия разум”.
Това е може би най-големият комплимент за активистите от движението „99
процента”1. Но и този документ привлече толкова внимание, защото се обърна
към проблеми, за които първи заговориха демонстрантите.
Наред с това, изявлението на Ватиканската институция е доказателство, че
хората, които протестират срещу провалената и несправедлива финансова сис
тема, не са изразители на една маргинална гледна точка. Тяхната загриженост
е споделяна от мнозина, включително и от Римокатолическата църква. Да от
правиш предизвикателство към глобалните пазари не е някакво крайно мнение.
По думите на Тосо то се основава на „здравия разум”.
Излишно е да се казва, че консервативните католици не бяха доволни от този
документ и направиха всичко по силите си, за да го омаловажат. Консерватив
ният католически автор Джордж Вайгел в статията си в блога на Нешънъл
Ревю описа Папския съвет като „незначителна институция в Римската курия”,и
отбеляза, че този документ „не говори от името на папата, не говори от името
на Ватикана, не говори и от името на Католическата църква”.
Така ли е наистина? Тогава от чие име говори? Вайгел отива още по-далеч. „Този
кратък документ, издаден от институция от долните етажи на Римската ку
рия, обвързва Ватикана, папата, или Католическата църква, с демонстрантите
от движението „Окупирай Уолстрийт”, колкото демонстрантите са обвързани
с Никейския символ на вярата”. И продължава: „Тези, които смятат обратното,
са или много зле информирани, или тенденциозни до степен на безотговорност”.
Как ли пък не! На нас, либералните католици, винаги ни е било много забавно
да гледаме как нашите католически консервативни приятели се опитват да
омаловажат факта, че социалното учение на Католическата църква и нейното
отношение към социалната несправедливост и икономика е „прогресивно”. Кон
серваторите постоянно порицават либералните „католици от кафенетата”, че
взимат от църковното учение само това, което им харесва. Но консерваторите
често изпускат от внимание моралния акцент, който учението поставя върху
мира и социалната справедливост, както и укора срещу това, което беше наре
чено от папа Йоан-Павел II „идолопоклонство на пазара”.
Папският съвет не е просто една „незначителна институция”. През годините
тя се наложи като пионер в католическото мислене по въпросите на солидар
ността и справедливостта. А корените на този документ могат да бъдат
открити в учението на предишни папи като Йоан ХХIII, Павел VI и Йоан-Павел II.
В енцикликата на папа Бенедикт ХVI от 2009 г. Любов в истината (Caritas in
Veritate) изрично се споменава за необходимостта от глобална политическа ин
ституция, която да регулира все по-интегрираната световна икономика.
1

Ние сме 99 процента – политическият лозунг, наложил се като символ на движението „Окупирай Уолстрийт”. – Б.пр.
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Като оставим настрана вътрешната църковна политика, този документ на Пап
ския съвет е важен, защото отразява идеята за необходимостта от етичен
подход към икономиката, споделяна далеч не само от католическите кръгове.
По-конкретно, съветът открито задава въпроса дали е възможно икономиката
да се подчинява на разумни правила, когато националните държави, които някога
осигуряваха тези регулации, днес разполагат с все по-малко власт, като се има
предвид лекотата и бързината, с която се движат капиталите.
Документът описва както предимствата, така и недостатъците на глобали
зацията, и не твърди, че тази транснационална институция ще бъде създадена
лесно. Според него тази структура не трябва да бъде някаква йерархизирана
глобална организация, а да се основава на „демократична легитимност” и на
„споделеното управление”.
„Не трябва да се притесняваме да предложим нови идеи, дори те да биха де
стабилизирали съществуващия до този момент баланс на силите, наложил се
над по-слабите структури”, се казва в документа. „Това са семена, заровени в
пръстта, които ще прораснат и ще дадат плод”. Да се надяваме, че наистина
е така. Кой друг, освен нашите религиозни водачи, може да ни накара да проявя
ваме любов и милосърдие и да търсим справедливостта?
Превод от английски: Момчил Методиев
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Борис Фаликов

Спорове около храма
Православните в Ница възприемат предаването на храма на РПЦ като атака
срещу тяхната църковна свобода. Конфликтите между европейското и родното
православие са породени от съвършено различните възгледи за природата на
държавно-църковните отношения.
Битката за храма „Св. Никола“ в Ница навлезе в заключителната си фаза. Този
прекрасен православен храм, осветен през 1912 г., по решение на френския съд
беше върнат на Русия още през пролетта на тази година. Държавата обеща да
го предаде на РПЦ и тя прати към Лазурния бряг свещеник с дякон, но православ
ната асоциация в Ница, която заема храма, отказва да го напусне.
Може да се добие впечатлението, че група инатливи фанатици не иска да върне
храма на законните му собственици. Като се ръководи при това от примитивна
корист. За посещението на храма, който с право се смята за забележителност
на модния курорт, от туристите вземат по няколко евро. Обаче това впечатле
ние е напълно лъжливо. Работата е много по-сложна.
Ще започна с подозрението в корист. Всеки, който се е сблъсквал със задгра
ничното православие, знае за неговата крайна бедност. Средствата за поддър
жането на храмовете се събират от самите енориаши, свещениците работят,
за да си осигурят прехраната, трудейки се по своята светска специалност.
Парите, които курортистите плащат за посещението си в красивата църква
(паството се събира на служба безплатно), изцяло отиват за покриване на нуж
дите на храма. И в това няма нищо осъдително. Даже небедната Католическа
църква нерядко взема малки входни такси от туристите за посещаването на
своите особено забележителни храмове. По-често в Италия, но понякога и във
Франция. Не, работата не е в користта. Тогава в какво? За да се разбере това,
трябва да се хвърли поглед назад към историята.
Руската православна архиепископия в Западна Европа получава своето днешно
наименование едва през 1971 г., но е започнала да се формира много по-рано.
Практически веднага след като в Европа намират пристанище многочислените
изгнаници от комунистическа Русия. Доколкото Руската църква в това време е
под желязната пета на болшевиките, архиепископията се оказва под юрисдикци
ята на Константинополския патриарх. Още от самото начало в нея се създават
уникални условия за развитието на православното богословие. Бива създаден
знаменитият институт „Св. Сергий“ в Париж, където работят такива бого
слови и философи като о. Сергий Булгаков, Николай Бердяев, Георгий Федотов.
Тези хора съчетават творческия подход към вярата с либерални политически
възгледи и немалко са спомогнали православието да отговори на въпросите на
съвременността.
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Едновременно с това в емигрантските среди протича и друг процес. Възниква
Руската православна църква зад граница (РПЦЗ), която обединява под своите
криле хора с крайно консервативни възгледи. Тя пожелава да запази пълна самос
тоятелност и остава непризната от световното православие. След падането
на комунизма двете църкви започват да се държат по различен начин. Тези от
Задграничната църква се хвърлят в мисионерстване в Русия, мечтаейки да я вър
нат към истинската вяра веднага. Те обвиниха РПЦ във всички смъртни грехове
и особено в „сергианство” – колаборационизъм с безбожната власт. Тяхната
агресивна проповед нямаше успех и скоро те се отказаха от своето прибързано
начинание. По съвършено друг начин се държаха представителите на архиеписко
пията. През всичките дълги години на емиграция те не са седели със скръстени
ръце. Под ръководството на Никита Струве в Париж работи издателството
„ИМКА-Пресс”, което печата не само богословски трудове, но и дисидентска
литература, която с големи трудности попада зад граница от СССР. Достатъч
но е да се каже, че именно то отпечатва Архипелаг ГУЛаг, авторът на който
е близък приятел с главата на издателството. Веднага щом в Русия настъпи
дългоочакваната свобода, Струве достави от Париж в Русия стотици книги и
безвъзмездно ги раздаде на руските библиотеки. Именно в просвещаването на
руската публика както в религиозно отношение, така и в светско, тези хора
виждаха своята задача. Именно заради това те дълги години бяха съхранявали и
поддържали зад граница свободната руска култура.
Онова, което стана по-нататък, на пръв поглед изглежда парадоксално. Мос
ковската патриаршия реши да обедини под свое ръководство емигрантското
православие. Действително, като че ли историческите прегради, препятстващи
такова единство, бяха останали в миналото. Но колкото и да е странно, първи
на призива на Москва откликнаха хората зад граница, които до неотдавна призо
ваваха всички небесни и земни наказания да се стоварят върху РПЦ. Решението
се оказа много по-лесно от очакваното. Монархическите и националистически
те възгледи на консерваторите от РПЗЦ изиграха тук ключова роля.
Вярата в могъщата Русия под ръководството на „страховития“ цар пребори
ненавистта към колаборационистите сергиянци. И когато „царят“ в лицето на
президента Путин пристигна в Ню Йорк и връчи на емигрантите гаранции за
безопасност, техните твърди като камък сърца трепнаха. Възсъединяването
премина в стахановски темпове, в резултат на което от РПЗЦ се отделиха
множество групи на колебаещи се и съмняващи се. Но какво значение има това
в сравнение с единството на руското православие, постигнато в рекордни сро
кове.
Архиепископията се държеше доста по-различно. При цялата си благожелател
ност към Русия тя отказа да се влее в лоното на РПЦ. И това се случи ето
защо. Свободолюбивите руски европейци с учудване забелязаха, че в тяхната
историческа родина със загадъчна фаталност се възпроизвежда този тип пра
вославие, който, както им се струваше, би трябвало да остане в далечното
минало. А именно – най-тесният съюз между Църквата и държавата, който ли
шаваше първата от каквато и да е самостоятелност. За опасността от такъв
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съюз писаха стълбовете на парижкото богословие Бердяев и Федотов, посочвай
ки, че именно той довежда до отпадането на народните маси от Църквата след
Октомврийската революция. Именно нейните тесни връзки с рухналата власт
извършиха своето дело. За всичко това емигрантските интелектуалци неведнъж
напомняха на РПЦ, но тя не желаеше да чуе предупрежденията и се спъваше в
едно и също препятствие.
Именно тези радикални разминавания във възгледите относно природата на
църковно-държавните отношения пораждат конфликти, близки до онова, което
се случи в Ница. Това, че руската държава не само отне чрез съд храма, но го
и предава на Московската патриаршия, която се стреми незабавно да въведе
там своите порядки, се възприема от наследниците на старата емиграция като
поредното покушение над тяхната църковна свобода. Характерът на този акт
ясно свидетелства за опасното срастване на Църквата с държавата. Но свобо
дата им е необходима не като абстрактен фетиш. Опазвайки я от посегател
ства отвън, Никита Струве и близките му по дух хора се надяват по такъв на
чин и занапред да запазят този идеал на независимо и просветено православие,
който с времето може да стане необходим и на самата Русия.
Източник: http://www.gazeta.ru/
Превод от руски: Венета Домусчиева
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Венцислав Каравълчев

Холмската мисия на Йосиф
Соколски и краят на
Брест-литовската уния
Годините, които Йосиф Соколски прекарва в Киево-Печорската лавра (1861–1879),
поставят редица неизяснени въпроси. Най-голям интерес сред изследователи
те предизвиква дипломатичният отговор на Св. синод на Руската православна
църква на молбата от Йосиф Соколски за връщане в православието, както и
последвалото правителствено поръчение към него за хиротонии на униатски
свещеници в Холмска епархия. Има ли връзка между двете събития? Случайно
ли е, че Св. синод отговаря половинчато на молбата на Соколски да бъде приет
в православието, или става дума за добре обмислен план, в който бъдещата
холмска мисия на българския архиепископ заема водещо място? Внимателният
прочит на синодния отговор действително създава впечатление, че истинска
та причина за уклончивата позиция се крие някъде извън официално обявените
мотиви, според които връщането на Йосиф Соколски в православието може да
стане само след разрешение на Константинополския патриарх1. Имайки предвид
общата църковна картина в столицата на Османската империя през този пери
од и влиянието, което Русия и нейната дипломация имат сред патриаршеското
обкръжение и в частност върху самия патриарх, е трудно да се повярва, че през
целия този последен и дълъг период от живота на Йосиф Соколски (18 години)
руснаците не са успели да издействат положителен отговор на молбата му.
Още повече че, както писахме в първата част на тази статия, първият българ
ски униатски архиепископ заминава за Киев с желанието за покаяние и връщане
в Православната църква2. Това желание получава от своя страна официалното
поощрение и благословение на руската дипломация в Цариград, в лицето на княз
Лобанов-Ростовски3. Казваме официално благословение, защото от преписката
на руския канцлер княз Горчаков и свещеник Филарет Дроздов се вижда, че сам
император Александър II е уведомил свещеник Филарет за това, че архиепископ
1

Писмото–отговор на Св. синод на Руската православна църква до Йосиф Соколски се съхранява в Централния Държавен исторически архив на Украйна (ЦДИАУ), фонд №128, опис 2.черн. , год.1861-1885, дело 1101,
л.17-18 и бе разгледано в първата част на настоящата статия Някои бележки върху личността на първия униатски архиепископ Йосиф Соколски, Християнство и култура, брой 64, 2011.
2
Тази версия подкрепя и Ch. Frazee в своето изследване за отношенията между Римокатолическата църква
и султаните на Османската империя, където се позовава на писмо, написано собственоръчно от Йосиф Соколски. Според автора писмото било изпратено само няколко дни след пристигането на Соколски в Киев, когато
всички се чудели на загадъчното му изчезване от Цариград. Писмото свидетелствало не само за желанието му
за връщане в православието, но съдържало и призив към всички, приели унията, да направят същото. Frazee
обаче не дава посочка към източника, който ползва, и затова сведенията му не може да се считат за безспорни. Виж по-подробно: Frazee, Charles A. Catholics and sultans: The Church and the Ottoman Empire (1453-1923).
Cambridge, 1983, p.245.
3

Теплов, В. Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным источников, СПб., 1889, с.48-49.
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Йосиф Соколски иска да потърси убежище в Русия4. Самото пристигане на уни
атския архиепископ в Одеса е добре организирано, а самият той е тържествено
посрещнат, което говори за предварителна подготовка5.
Няколко месеца след като пристига в Киев, на българския архиепископ е отреде
на с императорски указ и сумата от 720 рубли годишно (60 рубли месечно – зна
чителна за времето си сума), които да му бъдат изплащани по време на целия
престой в Русия6. Решението за отпускането на тази сума е взето на 25 февру
ари 1862 г.7 Впоследствие, шест години по-късно, през 1868 г. сумата е увеличе
на на 1000 рубли годишно8. Няколко месеца след това, както се вижда от други
документи в Украинския държавен архив, на архиепископ Йосиф е разрешено да
устрои свой дом с лозе и градина между Самбурската и Китаевската градини,
недалеч от Киево-Печорската лавра9. Узнаваме също така, че от келара на лав
рата (иконома на манастира) той получава безплатно всички необходими прови
зии, включително храни и напитки за посрещане на своите нужди и нуждите на
своите помощници и посетители, съответстващи на архиепископския му ранг,
независимо, че по документи статусът му е твърде неопределен10. Обикновено в
официалните документи Йосиф Соколски е титулуван „бивш български униатски
архиепископ”11, докато в един по-късен етап от живота му в Русия и във връзка
с изпълнението на мисиите му по ръкополагането на униатски свещеници, той
сам се подписва „Йосиф, архиепископ Соколски”12.
Всички събития през първата година след пристигането на Йосиф Соколски в
Русия показват, че руското правителство, руската дипломация го подготвя за
продължителен престой в страната. Той не може да бъде оправдан с нищо друго,
освен с намерението в благоприятен момент дядо Йосиф да бъде използван за
постигането на определени политически и църковни цели.
Неубедително звучат опитите на някои автори да оправдаят дългия престой на
Йосиф Соколски със страх у руските политически и църковни среди, че неговото
завръщане в България може да възроди унията13, тъй като наличните документи
свидетелстват за неговото желание за връщане към Православната църква14.
Дори теоретично да допуснем, че той е бил повлиян от П. Р. Славейков, Н. Геров
и т.н., това пак не може да омаловажи факта на молбата му до Св. синод на
4
Филарет, митрополит Московский, Собрание мнений и отзывов по делам Православной церкви на Востоке,
т. VІ, СПб. 1886, с.224.
5

Ibid. с.287.

6

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л.20.

7

Ibid.

8

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 63.

9

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л.2-8.

10

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 56, 71, 72 и др.

11

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 6, 17, 20, 92 и др.

12

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 91, 105 и др.

13

Узунова, М. Учредяването на католическата църква от източен обряд в България през Възраждането.
С.,2006, с.59-61.
14

Виж първата част на статията, където отделяме внимание на писмото-отговор на Св. Синод на РПЦ на молбата на дядо Йосиф и също така писмото, за което говори Frazee – бел. № 2 от настоящата статия.
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Руската православна църква15. Към това може да добавим и свидетелството на
св. Филарет Дроздов, който не само е симпатизирал, но бил и пряко ангажиран
със случая на Йосиф Соколски. Той твърди, че българският архиепископ съжалявал
за постъпката си и дори е искал да извърши мъченически подвиг. Думите му на
развален руски (език, който до края на живота си не успява да научи добре) са
красноречиви: „мне треба тепер да пролею кров мною за православието”16.
Реално погледнато, ако Св. синод на РПЦ беше уважил веднага молбата му, то
едно евентуално завръщане в България на отреклия се от унията Йосиф Сокол
ски би било много по-силен удар върху губещото популярност униатско движение.
Да не говорим, че Св. синод е могъл да приеме дядо Йосиф обратно в правос
лавието и пак да не допусне неговото връщане в България, ако действително е
имало страх, че той може по някакъв начин да повлияе негативно върху руската
политика на Балканите или върху православните българи.
Допълнителен аргумент е и фактът, че доводите за отказ на Св. синод може и
да са в нормите на дипломацията, но са в противоречие с църковните канони,
които изискват приемането на каещите се в Православната църква при запаз
ване на свещеническия сан, който са получили извън лоното на православието17.
Нямаме основание да твърдим, че практиката на РПЦ за приемане на инославни
в православието се е различавала от тази в другите поместни църкви през този
период. Още повече че в Руската църква принципът на „икономията” в това
отношение често е преминавал границите на традиционно допустимото. Крас
норечив пример е прпмчца Елисавета Фьодоровна, немска принцеса и лутеранка,
която се венчава с брата на император Александър II по православния чин, без да
се отказва от своята протестантска вяра – нещо, което е напълно недопусти
мо по канон. Тя приема православието седем години по-късно, през 1891 г. Тоест
в Русия по онова време е налице практикуването на крайна икономия в между
конфесионалните отношения, особено когато става дума за държавни интереси.
Като обобщение на казаното дотук, може да твърдим, че внимателният прочит
на документите и съпоставянето им със събитията от първата година от жи
вота на Йосиф Соколски в Русия показват, че руското правителство и църква
по всяка вероятност умишлено бавят официалното му връщане в православието
и подготвят неговия продължителен престой в Русия с цел да бъде използван в
подходящия момент именно в качеството му на висш униатски духовник.
Такъв момент настъпва десет години по-късно, когато руското правителство
отрежда на българския архиепископ в странство централна роля в ликвидиране
то на остатъците от Брест-Литовската уния, което е един от приоритетите
на руската външна политика през ХIХ век. Както е известно Брестката уния
приключва официално през 1839 г. с подписването на съглашение между гръкока
15

Виж по-подробно интерпретацията на събитията около изчезването на Йосиф Соколски, която прави А.
Славов: Славов, А. Киевският затворник, С. 2007 (1930), 68-70.

16

Филарет, митрополит Московский, Собрание мнений..., с.305-306.

17

Виж по подробно: Каравълчев, В. Приемането на инославни в лоното на православието, Християнство и
култура, брой 62, 2011.
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толиците и Руската църква с активната намеса на правителството. Униатски
ядра остават в Холмска епархия, която от 1830 г. е на непосредствено подчи
нение на Рим и където латинизацията в богослужението е най-силна. Именно в
района с най-силно остатъчно униатско влияние – в Холмска епархия, е изпратен
Йосиф Соколски в качеството му на каноничен униатски архиепископ с четири
последователни мисии. Лично императорът се обръща с молба към него да ръко
положи униатски свещеници във въпросната епархия.
Четирите пътувания се осъществяват съответно в периода януари-февруари
1872 г., ноември 1872 г., октомври 1873 г. и през ноември 1874 г. За това време
дядо Йосиф ръкополага общо 72 випускници на духовното училище в гр. Холм за
свещеници. Необходимостта от нови ръкоположения в епархията става наложи
телна, след като през 1871 г. Холмска епархия остава без епископ. Дотогаваш
ният епископ Михаил Куземски се отказва от епископството си, като неговата
постъпка остро е осъдена от папа Пий IX18. За администратор на униатската
епархия е назначен свещеник, който не може да извършва ръкоположения, а руско
то правителство веднага изпраща в Холм Йосиф Соколски. Неговата задача е
да запълни нуждата от клирици, благосклонно настроени към Москва, тъй като
много униатски свещеници с прополски опозиционни настроения са в затвора
или са емигрирали. Руското правителство използва много и разнообразни мерки
за ликвидирането на последните остатъци от унията в Холм. Една от тях без
съмнение е била и мисията на Соколски, тъй като през 1875 г., само година след
последните ръкоположения, управляващият епархията свещеник Попел заедно с
епархийските свещеници подписва декларация, с която официално се присъеди
нява към Православната църква. Св. синод на Руската църква потвърждава този
акт, като излиза с официално становище и решение, на базата на което на 23
април 1875 г. Холмска епархия е присъединена към Варшавската, като по този
начин се образува православната Холмско-Варшавска епархия.
Проблемите с униатството в присъединените от Полша земи през втората по
ловина на ХIХ век, активната държавна намеса в църковните дела в този район,
сложните политически комбинации при избирането или уволняването на униат
ските епископи могат да обяснят дипломатичния отказ на синода на Руската
църква да приеме дядо Йосиф обратно в Православната църква като православен
архиерей. Тези факти говорят сериозно за внимателно подготвен сценарий, в
който на Йосиф Соколски е отредена важна роля.
Нека се спрем по-подробно на мисията на Соколски в Холм, така както е отразе
на в запазените архивни документи. В досието му в Централния държавен исто
рически архив на Украйна се пазят над петдесет документа, свързани с пътува
нията му до Холмска епархия. Това е близо една четвърт от всички документи в
досието и е най-големият брой документи, свързани с едно конкретно събитие
18
Епископската криза в Холмска епархия настъпва през 1866 г., когато епископът номинант Ян Калински
е уволнен заради силната му съпротива срещу московската политика и делатинизацията на култа. Неговото
място е заето от слабохарактерния Михаил Куземски през 1868 г. Три години по-късно, през 1871 г., Куземски
се оттегля, вероятно под правителствен натиск, а мястото му е заето от симпатизиращия на православието
униатски свещеник Маркел (Попел), който идва от Полша със специалната покана на руското правителство
през 1866 г., а през 1868 г. приема руско поданство.
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от живота на Йосиф Соколски. Дори и документите, свързани със смъртта, на
следството и наследниците на дядо Йосиф, са по-малко на брой от тези, свърза
ни с пътуванията за ръкополагане на униатски свещеници. Близо половината от
документите, посветени на Холмската мисия, се явяват уведомления, отчети и
потвърждения за получени средства и направени разходи. Правят впечатление
големите суми, отпускани за всяко пътуване на дядо Йосиф и придружаващите
го до Холм, както и наградите, които са давани на владиката след всяка успеш
но завършена мисия. Наградите възлизат на един път и половина годишната
сума, отпускана от правителството за негова издръжка. Сумата, отпусната
за първото посещение на Йосиф Соколски в Холм през януари-февруари 1872 г., е
2000 рубли – което е два пъти повече от сумата, давана за последващите пъту
вания19. Огромната разлика се дължи вероятно на факта, че това е било първо
пътуване и не е имало база за сравнение на разходите. Освен това делегацията,
която придружава Йосиф Соколски при първото пътуване, е много по-голяма от
тези в следващите. Това е обяснимо, като се има предвид, че мисията е била от
говорна и с много неизвестни, а от нея е зависело бъдещето на тази униатска
епархия. Заедно с Йосиф Соколски пътува и О. Кокошкин, специален пратеник на
министъра на народното просвещение (образованието) на Русия, който освен че
се явява пряк наблюдател, коректор, съветник и оценител на извършваното от
Йосиф Соколски, ни е оставил в епистоларен вид пространно описание на дейст
вията на Соколски в Холм. Писмото е адресирано до министъра на образование
то и в него Кокошкин прави интересен словесен портрет на дядо Йосиф. В стил
Алеко Константинов той говори откровено за всички недостатъци и страннос
ти в поведението на възрастния владика. Особен интерес обаче представлява
един пасаж, който е много показателен за това, как дядо Йосиф се превръща в
марионетка и заложник на руската политика. Ето и самия цитат:
„...Ако при посочените по-горе лични качества на преосвещения Йосиф впечатле
нието, което той направи на холмските униати, както е естествено да се пред
положи, не е съвсем благоприятно, то от друга страна, не може да не признаем,
че самите негови недостатъци имат своята положителна страна. Те трябва
сами по себе си да послужат за опровержение на разпространяваните слухове
за мнимото православие (sic) на преосвещения Йосиф и са най-силното доказа
телство към най-съмняващите се и подозрителните от средите на местните
униати за това, че идването на преосвещения в Холм за ръкоположение на завър
шилите семинарията няма и не може да има никакви други, скрити цели, защото
за всички е очевидно от пръв поглед, че за такива цели, каквито се подозират,
ако такива е имало поставени, за изпълнението им щеше да бъде избрано поподходящо оръдие. При тези обстоятелства присъствието при преосвещения на
упоменатите по-горе лица е нещо съвсем естествено и едва ли може да бъде
повод за провокиране негативните впечатления на местните жители, още по
вече че пребиваването на преосвещения в Киево-Печорската лавра за никого не
представлява тайна и че упоменатите по-горе лица ще останат встрани, без
да приемат участие в изпълнението от преосвещения на мисията в Холм...”20.
19

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 75.

20

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. 81.
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Внимателният прочит на този пасаж, както и на други подобни места в дъл
гото 11 листа писмо на О. Кокошкин ни дава основание да мислим, че руската
страна внимателно е моделирала образа на дядо Йосиф и още по-внимателно е
съставила биографията му. Този пасаж затвърждава убеждението ни, че Русия не
само не желае обратния прием на Йосиф Соколски в православието, но е и заин
тересована споменът за това проявено от дядо Йосиф желание да бъде заличен.
Така се формира образът на оттеглилия се на „покой в Киево-Печорската лавра
бивш български униатски архиепископ”21, който е сторил своето оттегляне по
всякакви други причини – възраст, здраве и т.н., но не и поради желание за връ
щане в православието. Десетте години в манастира са способствали да бъде
напълно забравено за желанието на Йосиф Соколски да се върне в православието,
за молбата му до Синода и т.н. Отделната човешка съдба, личните желания ни
кога не са били фактори в политиката, която поставя цели, изработва планове,
отчита резултати и води суха статистика. Такъв е случаят и с дядо Йосиф
Соколски, който става поредната неосъзната жертва на руската имперска по
литика. Внимателно обмисленият образ на Йосиф Соколски е лесен за пред
ставяне и за прием от подозрителните ръководители на униатската църква в
Холмската епархия, които просто няма в какво да заподозрат този „в буквалния
смисъл столетен старец” 22, „...който по руски почти не разговаря или говори
толкова лошо, че трудно може да бъде разбран, както и самият той трудно
разбира руската разговорна реч, особено в разговор с нови хора и не привикнали
към неговия начин на изразяване...”23. Нито разбиращ, нито говорещ, старецът
е идеалният троянски кон на руската дипломация... Напредналата възраст, про
блемите с общуването и т.н. пък са основателна причина владиката да бъде
придружаван от хора, които не би трябвало да бъдат заподозрени в скрити цели,
просто защото тяхното присъствие редом до Йосиф Соколски е необходимо. Ле
сен за манипулиране и изпълняващ всички разпореждания на представителите на
властта, дядо Йосиф се превръща в неотразимо оръжие в ръцете на опитната
руска дипломация. „При това аз считам за необходимо да отбележа, че указани
те недостатъци на преосвещения се изкупват в значителна степен от твърдо
приетото от негова страна решение благосклонно да следва моите съвети и да
се подчинява на всички изисквания на администрацията на епархията като на
лица, действащи по Височайша воля и съгласно указаните от правителството
разпореждания, които в продължение на целия път той изпълняваше до такава
степен, че отказваше да извърши каквито и да е собствени желания дори в наймалка степен. Към поръчението, прието от него по волята на Господаря, той се
отнасяше не само с благоговение, но и със скрита гордост, виждайки в този слу
чай възможност да благодари на Руския император, когото той високо цени за
благодеянието и хляба, и солта, с които той по Височайшата милост се ползва
21
Тези думи, използвани в много и различни документи, свързани с дейността на дядо Йосиф, стоят и върху
самата папка с делото (досието) на Йосиф Соколски. В интерес на истината ще добавим, че цялото заглавие на
делото гласи: „Дело на Духовния събор на Киево-Печорската лавра за Българския униатски архиепископ Йосиф
Соколски, пребивавал в Киево-Печорската лавра на покой и присъединил се към православието – виж лист
196 и 199...” Трябва да отбележим, че този надпис върху делото се е появил след смъртта на Йосиф Соколски
1879 г., предвид насочването към лист 196 и 199, които съдържат документи, издадени известно време след
кончината на владиката. По-подробно виж: ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101.
22

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. л. 79.

23

Ibid. л. 80.
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в Русия...”, се казва в доклада на Кокошкин24. Тоест Йосиф Соколски играе несъз
нателно ролята на параван, който, от една страна, отвлича и притъпява внима
нието на мнителните униати, а от друга, позволява на държавните чиновници да
извършват незабележимо и необезпокоявани своите планове. Резултатът след
четвъртото и последно посещение на Йосиф Соколски в Холм през ноември 1874
г., както вече отбелязахме, е присъединяването на цялата униатска епархия
към Православната църква25. Де факто това е краят на сключената през 1596 г.
Брестко-Литовска уния, с която към Римокатолическата църква са били присъе
динени значителни територии от Литва, Беларус и Украйна.
Най-вероятно Йосиф Соколски никога не научава в какви политически планове
е участвал и какво точно се е случило. Той бил доволен, че е могъл да изпълни
волята на императора и най-вече, че действията му не останали незабелязани
и недооценени от императора. С императорски указ от 14 февруари 1872 г. за
отлично свършената работа по ръкоположението на свещеници в Холм26, Йосиф
Соколски е награден с орден „Св. Анна” I степен, както и с парична награда,
равна на един път и половина сумата, която годишно му отпуска руското прави
телство27. Интересно е да отбележим, че сценарият с Йосиф Соколски не е нов.
Той е видоизменено повторение на случилото се няколко десетилетия по-рано
в униатските епархии в Литва и Беларус. През 1839 г. по подобен начин те са
присъединени към Православната църква. Основна роля тогава изиграва покая
лият се и присъединил се към Православната църква униатски епископ Йосиф
(Семашко)28.
Популярното в българската историография твърдение, че Йосиф Соколски е дър
жан принудително в Киев поради страх, че неговото завръщане в България може
да даде нов подем на унията, изглежда правдоподобно само през призмата на
ретроспективния анализ на събития през 1860 и 1861 г. Това твърдение оба
че трудно издържа критика, когато вниманието се концентрира не само върху
периода непосредствено преди и след сключването на унията в България, а се
разпростре и върху всичко, случило след това. Бързо забравеното обещание на
папа Пий IХ, че унията за българите ще започне и свърши с признаването на вър
ховенството на папата, води до срив на доверието в Рим. За това допринасят
и неотстъпчивостта и недалновидността на водачите на униатската мисия на
изток в лицето на отец Д’Алзон и др., които така и не успяват да вникнат в
душевността на източния човек и да разберат, че по пътя на противопоставя
нето не могат да спечелят симпатизанти на унията. Именно противопоставя
нето и нежеланието за компромис, като се удовлетворят българските искания
за собствена висша йерархия (българска), както и за прекратяване на опитите
за въвеждане на необичайни за православната традиция догматични новости
като „филиокве”-то карат дори хора като Т. Икономов да се оттеглят от уни
24

Ibid. л. 82.

25

Виж например: Венгер, А. Рим и Москва 1900-1950. М., 2000, с.17.

26
Съгласно документ ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. л. 86, за периода 22 януари – 3 февруари 1872 г. Йосиф
Соколски е извършил 18 свещенически ръкоположения.
27

ЦДИАУ, ф. 128, о. 2, д.1101, л. л. 86, 89.

28

Венгер, А. Рим..., с.17.
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атската кауза.
Личността на Йосиф Соколски без съмнение ще продължи да вълнува историци
те на Възраждането. Той провокира интереса с многото неизяснени моменти,
наслояването на различни идеологически клишета върху отделни епизоди от жи
вота му. Държавният архив на Украйна без съмнение предлага богат материал
за работа, все още неоползотворен от българската историография, но той не
може да запълни всички липсващи парчета от историческия пъзел за съдбата на
тази колоритна личност от българската възрожденска история. Житейският му
път е също така ярък пример за пресичането на обикновената житейска съдба
с дипломациите на Великите сили и за това как малките участници в диплома
тическите игри могат да се окажат заложници на голямата политика до края
на живота си, без дори да осъзнаят това.
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във Висш евангелски богословски институт (ВЕБИ). През
2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Религи
озното раздвижване сред българите от края на ХХ и нача
лото на ХХI в.” в НБУ, Департамент „История на култура
та”. Специализира в Санкт Петербург, Русия, и Фрибург,
Швейцария, 2007 г. Участва в редица български и междуна
родни конференции и семинари. Публикува научни статии и
студии в богословски и светски списания и сборници.

Велислав Алтънов

Протестантските ъндърграунд
общества на тинчевистите
През последните 22 г. се наблюдава активизиране на протестантски/евангелски
религиозни общества в България. По ред причини те са познати на обществото
главно от негативните материали за тях в медиите. В тази статия хвърляме
бегъл поглед върху една група от тях, която стои в основата на тези процеси
по обществено раздвижване и афиширане на тяхната религиозност1.

Протестантизъм/евангелизъм2 сред българите
Представители на Реформацията у нас има от първата половина на ХIХ в., кога
то Американският съвет и Британското и чуждестранно библейско дружество3
изпратили английски и американски мисионери (Сайръс Хемлин, Чарлз Морз, Те
одор Баингтън и др.) за работа в европейската част на Османската империя.
Най-възприемчиви за протестантските идеи и реформи се оказали българите.
Мисионерите изградили училища4, организирали издателска, социална и здравно1

Тази статия е въз основа на авторската докторска дисертация Религиозното раздвижване сред българите от
края на ХХ и ХХІ в., защитена в НБУ, Департамент „История на културата”, през 2011 г.

2
В България популярното наименование за последователите на Реформацията е „евангелисти”, а не „протестанти” заради произхода им от англосаксонския и американския евангелизъм.
3

Несторова, Татяна. Американски мисионери сред Българите 1858–1912. УИ „Св. Климент Охридски”, София
1994. с. 9–12.

4

Бляк, Флойд. Американският колеж в София. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 1992. с. 12–13
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милосърдна5 дейност. В основания в Цариград протестантски Робърт Колеж по
лучили образование ред български политици и общественици – Константин Сто
илов, Тодор Иванчов, Иван Гешов и други6. Всичко това допринесло за пробуждане
на националния дух сред народа ни7, за борбата му за църковна независимост,
оказало свое влияние в революционно-освободителното движение и в изгражда
нето на Третата българска държава.
През 1863 г. евангелистите основали последователно Евангелска съборна (ЕСЦ)
и Евангелска методистка (ЕМЦ), а към края на ХIХ в. се появила и Евангелска
баптистка църква (ЕБЦ).
Българският евангелизъм не е типичен германски протестантизъм, швейцар
ски реформизъм или чешки хусизъм. Поради прекия си произход от САЩ и Англия
той е най-близо до тях, но при него едва ли можем да говорим за автентичен
англосаксонски вид. Метафорично той е нещо като „стръкче” англо-американско
християнство, „присадено” върху българско-православна „почва”. В резултат на
това се е образувал нов културно-религиозен феномен, притежаващ чертите и
на „донора”, и на „акцептора” си. Фактически евангелистите в България носят
в себе си ред източноправославни особености, като склонност към аскетизъм,
отшелнически дух и донякъде богомилска антиинституционалност. Вероятно
поради такива настроения към 1907 г. сред група български евангелисти от Пле
венско се зародило неформално движение на святост, наречено „Йерусалимска
горница”. Последователите му се стремели към духовно обновление и църковно
възраждане. Техни основатели били проповедниците Йончо Хинков и Стоян Тин
чев, по произход от ЕМЦ. Представлявали общност от независими домашни цър
ковни групи, без да са юридическо лице, без администрация, без банкова сметка
и общностно имущество – свързани единствено с морални, духовно-религиозни,
приятелски и роднински връзки. През годините групите от техни последователи
наричали себе си още „Божий народ”8, „Свободни братя”, „Северни братя”9 и др.
Петдесетничеството е направление на англосаксонския евангелизъм, възник
нало в САЩ през ХIХ-ХХ в., като за начало се смятат събитията от истори
ческата улица Азуса Стрийт10 в Лос Анджелис през 1884 г. в средите на бап
тисти, методисти и пуритани, които преживели така нареченото „кръщение в
Св. Дух” – екстазно преживяване, придружено с проговаряне на непознати ези
ци (глосолалия). Наричат се „петдесетници”, защото въз основа на Деяния на
апостолите (2:4) от Новия завет вярват, изповядват и практикуват описаното
там и случило се над събралите се хора свръхестествено явление на празника
5

Т. Несторова. Цит. съч., с. 78–92.

6

Пантев, Андрей. Начало на протестантското образование у нас. В-к “Християнски вести”, бр. 2/1994, София.

7

Кларк, Джеймс (внук). Библията и Българското възраждане. Книга за духовното пробуждане на Българите от
Паисий Хилендарски до Петко Р. Славейков. МаК, София, 2007, с. 227–229.
8

Игнатов, Павел. Проблеми на евангелизма. Ч. І. ЛИК. София, 2006, с. 256–257.

9

Стойков, Венцислав. История на Българска божия църква. БА „Логос”. София, 1999 (Непубликуван материал), с. 4.
10

Land, Steven J. Penticostal Spirituality. A passion for the Kingdom. Sheffield Academic Press. Sheffield. 1993, с.
15–17.
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Петдесетница, наречено „кръщение в Св. Дух”, придружено с глосолалия11 като
необходимо условие за духовното „спасение” от греха и от смъртта на човека12.
През 50-те г. на ХХ в. сред Петдесетничеството в САЩ се оформя ново крило,
наречено „Харизматично движение”, стремящо се към възраждане и обновление.
През 1920 г. (около 80 г. след основаване на първите американски мисии в земите
ни), на път за Русия, в пристанището на гр. Бургас акостирал кораб с първите
петдесетни мисионери у нас – американските граждани от руски произход Ди
онисий Заплишни и Иван Воронаев13. Първият от тях бил женен за българката
Олга Заплишни. Според анонимен автор14 по това време евангелските църкви
били в упадък и гр. Бургас се превърнал в своеобразен „Йерусалим” на духовно
евангелско възраждане. Мисионерите предприели и пътувания във вътрешност
та на страната, като създали групи от последователи навсякъде, където про
повядвали. Общностите, образувани вследствие на дейността на Д. Заплишни
и И. Воронаев, в по-голямата си част са в градовете Бургас, Варна, Сливен и
Стара Загора15.
Скоро и общността „Йерусалимска горница” възприела Петдесетното учение.
През 1922 г. Й. Хинков, наричан още дядо Йончо Пророка, заминал за Аржентина,
където основал подобна общност сред Българската емиграция, съществуваща
до днес – Аржентинска Божия църква16. Така главен водач на Северните братя в
България останал Ст. Тинчев. По името му те са известни и като „тинчевисти”.
Племенникът на Олга Заплишни, пастор Николай Николов, завършил богословско
образование в САЩ и ползвайки се с подкрепа от американската петдесетна
общност „Асамблеи на Бога”, през 1928 г. обединил и регистрирал основната
група петдесетни църковни общества в България под името „Съюз на евангел
ските петдесетни църкви (СЕПЦ)” като официална деноминация17. През 1929 г.
той предложил и на тинчевистите в Плевенско също да влязат в СЕПЦ. След
вайки собствени основания обаче, техният водач по онова време, пастор Тинчев,
който имал неоспорим авторитет сред последователите си, категорично отка
зал да ги включи в съюза, да ги регистрира и изобщо да се институционализи
рат. Така те останали децентрализирани и самостоятелни общества, практи
куващи вярата си неофициално, в домашни условия18.
11
Faupel, William D. The Everlasting Gospel. The significance of Eschatology in the Development of Pentecostal
Thought. Shefield Academic Press. GB. 1996, с. 14.
12

Красновская, Ольга (ред.). Религии мира. Махаон. Москва, 2007, с. 180.

13

П. Игнатов. Проблеми... с. 132–133.

14

[Б.а.] История на евангелските петдесетни църкви в България. [Б.м.и.]. 1977. (непубликуван материал), с. 6.

15

П. Игнатов. Проблеми... с. 138.

16

Велев, Величко. История на Божията църква в България. ББЦ. София, 2002, с. 38–39.

17

Зарев, Иван. История на Евангелските Петдесятни църкви в България – 1920-1989. Благовестител. София.
1993, с. 32–33.
18

Моллов, Стефан. Духовен споменник за Божия църква 1919–1990 г. Български писател, София, 2006, с. 12.
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Съветска окупация на България (1944 г.) и началото на
Студената война
След 9.IХ.1944 г. новите политически водачи подели кампания на войнстващ ате
изъм19, чрез който управляващите си поставили за цел да унищожат вярата и
религията20 с цел „преодоляване на суеверието и религиозните отживелици”21.
След поемане на пълния контрол над държавата (1947 г.) комунистическият ре
жим предприел серия съдебни процеси над православни, евангелисти22 и католици,
някои от които приключили със смъртни присъди, конфискации на имущество и
интерниране на водачи и миряни23.
Бегъл поглед върху документи от Държавния архив за периода 1947–1962 г. дава
представа за натиска, на който комунистическата власт подлага религиозните
общности в България. Протестните писма, писани от ръководствата на БПЦ,
на Католическата и Униатската църква, на Евангелските общества, съдържат
оплаквания, свързани със забрани от страна на властта за религиозно възпита
ние на деца и младежи; вандалски актове срещу църкви – изпочупени прозорци
на храмове, съборени огради24, ограбени икони от църковни сгради; бити свеще
ници, заплашвани монахини от кметове на новата власт25; „експроприация” или
отнемане на земеделска продукция от стопанствата на църквите; присвояване
на църковни имоти (земеделски земи, храмови и административни сгради) с цел
превръщането им в музеи, културни домове, детски градини и офис здания на
Комсомола26. Така на практика дейността на религиозните изповедания е пара
лизирана и напълно поставена под контрола на Службите за сигурност и както
и в СССР, така и у нас „Църквата престава да съществува като самостоятелна
величина”27.
19

Арон, Раймонд. Демокрация и тоталитаризъм. Аргес, София, 1994, с. 166.

20

Петров, Петър. Съборът в Радуил. За социалистическата трансформация на един религиозен празник. 104–
130. Сп. Български фолклор, кн. 3–4/1997. Селото между промяната и традициите. София, 1997, с. 105.
21

Чурешки, Стефан. Корени на противоречието между християнството и марксизма през комунизма в България. Към философията на българската история. © Стефан Чурешки. Източник интернет: http://www.bg-history.
info/5246/Koreni-na-protivorechieto-mezhdu--hristiianstvoto-i-marksizmut-prez-komunizma-v-Bulgariia-Kumfilosofiiata-na-bulgarskata-istoriia.html (2.VІІ.2010).
22
Кочев, Юрдан. Процесът срещу евангелските пастори-шпиони. Отечествен фронт, София, 1949, с. 68, 77, 96
и други.
23

Попов, Славян. Обикновен Български комунизъм. Т. 2. Работилница за книжнина „Васил Станилов”. София,
2008, с. 204–221.

24

Архив на КБПЦРК към МВнР, Фонд 10, опис. 10, а.е. 468, основен №298, Писмо на Св. синод до КБПЦРК
относно: Изпочупените прозорци на храма на село Бисер, Хасковско.

25
Архив на КБПЦРК към МВнР, Фонд 10, опис 9, а.е. 1169, основен №336, Писмо на Св. синод до КБПЦРК
относно: Оплакването на свещеник Велико Неделчев за нанесения му побой от кметския наместник в с. Писарево, Новопазарско.
26

Калканджиева, Даниела. Ст. Българската православна църква и новият закон за изповеданията. с. 148–
181. В: Религия и политика на Балканите (сб.). Ина Мерджанова (съст.). Силистра, 2004, с. 157.

27

Гараджа, Виктор. Социология религии. ИНФРА-М. Москва. 2007. с. 243.
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Тинчевистите и комунистическата власт
Политиката на обезсилване на религиозните общности засегнала регистрирани
те общества с администрация, движимо и недвижимо имущество, които афиши
рали себе си официално пред държавата – БПЦ, Католическата (и Униатската)
църква, мюсюлманите, Бялото братство, ЕБЦ, ЕМЦ, ЕСЦ и СЕПЦ. Дейността им
била ограничена и забранена първо на публични места, скоро след това и сред
младежи, а накрая дори и в домашна обстановка.
Неофициалните религиозни групи, обаче, като тинчевистите, които нямали хра
мови сгради, банкова сметка и печатен орган, останали встрани от директните
удари на антицърковната политика и репресии, които поразили всички остана
ли28.
Все пак и тинчевистите не могли мирно и необезпокоявано от властта да про
дължат религиозната си дейност. Макар и нелегални и трудно проследявани,
опазили се от антицърковните „пасторски” процеси (1948, 1952, 1979 и 1985 г.),
те също преживели преследване. Техни водачи и миряни били бити, интернирани,
вкарани в затвора29 и изпитали насилие и произвол от властта, като някои от
тях дори намерили смъртта си вследствие на това30. Като цяло обаче дейност
та им не могла да бъде спряна от комунистическата власт31.
Така решението на Ст. Тинчев от 1929 г. да не регистрира последователите си
под шапката на СЕПЦ се оказало мъдра стратегия за успешно просъществува
не на тинчевистите след 1944 г. в условията на тоталитарна диктатура от
сталински тип. Църковният им живот под домашна, ъндърграунд форма е при
чина те да преживеят своеобразен ренесанс – възход в периода на „Развитото
социалистическо общество” (1971–1989 г.). Причините за това възраждане сред
тях са няколко: аскетизъм, склонност към отшелнически начин на живот и самоизолация от външния свят, които били начина за постигане на относителна
„свобода” вътре в границите на обществата им. Вярващите в тях не гледали
телевизия, кино; не слушали радио, не четели вестници и така донякъде ате
истичната пропаганда нямала върху тях ефекта, постигнал останалото обще
ство на страната.
28

Архив на КБПЦРК към МВнР (Дирекция на изповеданията). Опис 9, дело 1, Преп. 21. Основен № 4702
(1959).
29
Benovska-Sabkova, M., Altanov, V. Evangelical Conversion among the Roma in Bulgaria: Between Capsulation
and Globalization. – Transitions, vol. XLVIII, № 2, 133–156, Geneva, 2009, с. 137.
30

По разказа на п-р Д.Ч., Плевен младеж от съседните села бил убит при разпит от кмета и началника на
милицията за това, че не спрял да разпространява Библии, въпреки техните нареждания. А в третата си книга
„Зад стената”, п-р П. Игнатов описва 24 документирани случая на тинчевисти, които заради религиозните си
убеждения, непозволяващи им да се докосват до оръжие, нито да се заклеват пред каквото и когото и да било,
били осъдени за това и вкарани в затвора, излежавайки ефективни присъди. Игнатов, Павел. Зад стената. ЛИК,
София, 2010, с. 11–22. И според автора това са само документираните случаи, което значи, че не документираните вероятно са много повече.

31

В някои доклади агенти на тайните служби признават своите затруднения при оперативната си работа в
опита си да проследят тинчевиститe или БЦ. Фурнаджиев, Димитър и др. (ред.). Вестители на истината. История
на евангелските църкви в България. [Б.м.и.]. 1994, с. 383.
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Специфичните тинчевистки събрания – съборите и домашните им богослужения,
били практическа проява на тяхното самоопределение, на осъществяването на
тяхното кредо, респективно бит и начин на живот. Чрез тях те запазили специ
фиката и отликата си от всички останали евангелисти – именно заради своето
капсулиране и самоизолиране.
Трябва да отбележим, че евангелистите в България (легални и нелегални) през
цялото време на тоталитарно управление (1944–1989 г.) разполагали с основна
та литература за всеки вярващ – Библията. Повечето от екземплярите били
печатани зад граница и тайно внасяни по различни канали в страната. В много
от случаите християни от Америка и Западна Европа осъществявали това снаб
дяване при посещенията си в България. Често комунистическата власт залавяла
на границата подобни пратки; конфискувала от домовете на евангелистите
Библии, религиозна литература и песенни сборници. Но не могла напълно да ги
лиши от тях.
Политическата обстановка през 70-те години на миналия век също в значителна
степен спомогнала за своеобразния разцвет на тези ъндърграунд общества. По
това време властта вече не преследва толкова християните и църковниците,
както през първите години на съветска окупация.
Конверсията към Петдесетничество е световен процес, който водещи со
циолози в света32 наблюдават и изследват от десетилетия. Той се изразява в
масово нарастване на обръщенци към това направление на протестантството.
Във връзка с това някои протестантски богослови твърдят, че световното
Петдесетно и Харизматично движение дори може да бъде определено като чет
върто направление на християнството след Източното православие, римокато
лицизма и протестантството33. Макар и зад Желязната завеса, тинчевистите
вземат участие в този процес, като именно те са авангардът на промените
във вярванията на големи групи от българите. Това е техният прозелитизъм –
елемент на експанзия, характерен за всички активни, разрастващи се и раз
пространяващи се култури. Тинчевистите възвестявали и проповядвали своята
вяра във всички възможни сфери: градски транспорт, заведения за обществено
хранене, образователни институции, болници и затвори. Техни благовестители
споделяли Евангелието в научни и административни центрове, сред малцинства,
сред атеисти, мюсюлмани, в православни храмове и даже сред служители на
силови министерства. Някога наброяващи около 4000 души (1960 г.), към 1990 г.
те са вече над 30 00034 – т.е. само за 30 г. увеличават членската си маса близо
10 пъти. Благодарение на това петдесетниците в страната ни днес съставля
ват 80–90% от всички евангелисти. Във време на тоталитарен атеистичен
натиск, почти задушил активността на официалните изповедания, най-смелите
32
Robbins, Joel. The Globalization of Pentecostal and Charismatic Christianity. Annual reviews. San Diego, La Jolla.
117-143. USA. 2004. Срв. Coleman, Simon. The Globalization of Charismatic Christianity. Spreading of the Gospel
of Prosperity. UK. 2000. Вж. и Мартин, Дейвид. Евангелският протестантски подем и неговите политически импликации. с. 58–77. в сб. Десекуларизацията на света, Питър Л. Бъргър (съст.), София, 2004, а също и Питър
Бъргър, ст. Десекуларизацията на света: глобален преглед, с. 9–34.
33

St. Land. Цит. съч., с. 20.

34

В. Стойков. Цит. съч., с. 6.
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и безкомпромисни разпространители на Евангелието били именно ъндърграунд
обществата на тинчевистите.
От важно значение за своеобразния ренесанс на тези общества са и качества
та, харизмата и вдъхновените проповеди на лидерите на движението – Стоян
Тинчев (1880–1965 г.), Димитър Панков, Павел Игнатов. Последният застава на
поста главен старейшина на тинчевистите през 1980 г. Под негово водачество
автономната общност на тези групи, винаги управлявани от Общ старейшински
съвет, бива централизирана35. Водеща за цялата страна става вече софийска
та, а не плевенската група и постепенно на преден план излиза личността на
главния старейшина в негово лице. Благодарение на П. Игнатов от различни
имена, използвани през годините, тинчевистите възприели обединяващото за
всички име „Божия църква (БЦ)”36.
Дамите също допринасят много за широкото настъпателно влияние на Божията
църква в столицата и страната. По това време женската част от вярващите
е особено активна и успешна в проповядване на евангелското послание на Бо
жията църква. Заслугата на жените за разрастване на Божията църква е зна
чителна – женското присъствие сред обществата им възлиза на около 2/3 от
числеността им.

Божията църква в навечерието на 1989 г.
В средата на 80-те години Божията църква максимално разгръща своята ак
тивност, а млади и стари хора – новоповярвали, групово се стичат на техните
сбирки из цялата страна. Вътре в обществата си вярващите разискват теми
от Библията – Спасението, Христовата любов, покаянието, прощението, осве
щението; молят се, слушат и изпълняват характерни евангелски песни. Те дори
разговарят помежду си на специфичен църковен жаргон, своебразен сленг. Това
ги превръща в особено микрообщество, в религиозна субкултура с характерна
ценностна система – християнско-евангелска37.
Домашните помещения стават тесни за множеството нови обръщенци – члено
ве на Божията църква. По идея на техния водач, п-р П. Игнатов, те дори минават
в „настъпление” – към преговори с политическото управление на комунистите,
пред които отправят искане да излязат от нелегалност и да бъдат регистри
рани като независимо изповедание. Това, разбира се, им е отказвано с различ
ни мотиви38. Тогава Божията църква още през 1983 г. организира малки улични
демонстрации и протести39. В отговор властта интернира п-р П. Игнатов в
планинското село Михалково, което обаче по никакъв начин не спира, нито огра
35

Моллов, Стефан. Духовен споменник за Божия църква 1919-1990 г. Български писател, София, 2006, с. 72.

36

Интервю с Павел Игнатов (1948 г.), пастор, главен старейшина на БЦ-ББЦ, днес председател на Божията
църква в България (БЦБ), София, от 25. VІІІ.2010 г. в София.

37

Шендрик, Анатолий И. Социология культуры. ЮНИТИ – ДАНА. Москва, 2005, с. 301–303.

38

Игнатов, Павел. Безкръвното гонение на църквата. Тоталитарната държава срещу Божията църква в България 1960–1991. ЛИК, София, 2004, с. 100.
39

П. Игнатов. Безкръвното... с. 156.
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ничава дейността на Божията църква.
Информация за тези факти достига до знанието на международната християн
ска общност. Това става чрез контактите на БЦ с петдесетни евангелисти от
чужбина – Югославия, САЩ, Финландия40. Така тази не толкова голяма религиозна
група, без особени възможности и власт в страната, предизвиква международна
намеса и натиск върху българското правителство.
В резултат на международната активност представители на Church of God
(CoG) с център Кливлънд, Тенеси, САЩ41 – Дейвид Уокър и Ламбер де Лонг, посе
щават България през 1987 г. и гостуват на БЦ. Те се застъпват на най-високо
правителствено ниво за българските си събратя. По този начин последните
получават шанса да се превърнат във филиал на световната CoG, чрез което да
получат подкрепа и защита в „битката” си с комунистическата власт.

Промени в България от 10.ХI.1989 г.
На 27 декември 1990 г. последователите на Божията църква биват официално
признати от държавата и регистрирани по Закона за изповеданията от 1949 г.
под името Българска Божия църква (ББЦ). За първи път от своето възникване в
началото на ХХ в. Йерусалимска горница-тинчевисти-Божия църква става офи
циално призната независима деноминация.
Днес вече активни са почти всички протестантски изповедания в България. Те
развиват образователна, социална, милосърдна и проповедническа дейност. Но
авангардът и предшественикът на целия този процес на обществено афиши
ране и манифестиране на вяра и религиозност далеч преди 1989 г. са именно
домашните религиозни общества на тинчевистите – Божия църква.

40
41

П. Игнатов. Безкръвното... с. 108–109.
П. Игнатов. Безкръвното... с. 102.
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На книжния пазар излезе първи том със статии, спомени и писма на Варненски и
Преславски митрополит Симеон (1840–1937). Варненският и Преславски митропо
лит Симеон (1840–1937) е деец на Българското възраждане и на църковнонацио
налната борба, най-младият митрополит на Българската екзар
хия, станал такъв едва на 32 години и управлявал епархията си в
продължение на 65 години – безпрецедентен случай в православния
свят. След Освобождението е един от „строителите на съвремен
на България”, държавен и просветен деец, председател на III ОНС
(1882–1883); публицист, учен елинист, преводач, редовен (1884) и
почетен член на БАН (1923). По многообразните си дарования, дела
и заслуги, по мащаба на своята личност митрополит Симеон може
да бъде сравняван не толкова със съвременниците си, колкото с
големите духовни дейци и книжовници на миналото от величината
на патриарх Евтимий.
Според авторитетното свидетелство на акад. Михаил Арнаудов
(1930) митрополит Симеон е „жива история на българските усилия
за църковно, културно и национално въздигане в последните 70 го
дини”, в дейността си той е примирил „ония разнородни нравстве
ни подбуди, които движеха протагонистите на Българското въз
раждане от Паисия до Илариона Макариополски”, а неговият живот
е пример за „апостолско служене на християнския и народен дълг”.
Съчиненията на Варненски и Преславски митрополит Симеон се издават за пръв
път.
Съставителството, подготовката на текстовете, предговорът, встъпителната
студия, бележките, показалците и речниците са дело на Емил Димитров, автор на
послеслова е Пламен Митев. Издател на сборника е издателство „Изток-Запад”.
Първият том от съчиненията на митрополит Симеон е с обем 768 страници.

Варненски и Преславски
митрополит Симеон

МИСЛИ И ФРАГМЕНТИ
(Из Съчинения, т. 1, Църква и история)

За себе си
„Колкото другите хора се оплакват от обири и грабежи, колкото другите хора
губят, толкози аз се вдадох на прочитание, и ту се наслаждавам на медоточния
стил на Светий Златоуст, ту философствувам с Плутарха и Платона, ту се
смея с Молиера, ту пак охкам на расказванието на селените, и с всякакъв начин
трудя се, да стана богат от идеи и от чувства. Нали съм блажен човек?”
(Писмо до Доростолски и Червенски
митрополит Григорий от 9 май 1876 г.)
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За българския църковен въпрос
„Ний до сега противо нападенията на Патриаршията, че сме били съставили уж
черква филетическа, отговаряли сме, че този ферман е издаден по един план на
самата Цариградска патриаршия и че той е припознат като съгласен с черков
ните правила от една православна черква. И сега още можем каза, че ний никак
не сме схизматици, нито нашата черква е основана на филетизма. Защото тя
се основава на едно решение, на един акт, предложен от самата патриаршия, и
препознат от една независима черква, от който нито първата щеше да пред
ложи, нито втората да припознае нещо противно на черковните правила и на
вярата, нещо еретическо за християнско и православно. Ако обаче хвърлим долу
фермана, който имаме, и (в)земем друг, тогава изгубваме речените доводи в
наша полза, и защита”.
(Писмо до Доростолски и Червенски
митрополит Григорий от 25 септември 1872 г.)
„Идеите, които следуваме ний, те са идеите на равенството, на свободата
на съвестта, идеи християнски и евангелски, съответствени на нашите ста
ри правдини и на сегашни нужди на православното изпълнение. Патриаршията,
напротив, като поченва от отричанието на народността в Черквата, иска да
покори на своята власт всичките православни християни, отрича се от (това)
да удовлетвори местните нужди на всяка една народност, спира свободното
развитие на народний  живот, за да наложи всекиму гръцкия език и за да въз
дигне гръцката народност. Следователно Българската екзархия в тази борба,
борба отчаяна и последна, представлява человеческата независимост, религи
озната свобода, когато Патриаршията е представител на притеснението, на
угнетението и на назадничавостта. Бъдещето се бори с миналото. Бъдещето
непременно ще победи, защото победата принадлежи на онези, които работят
за бъдещето, а не на поборниците на миналото, което изчезна отдавна от све
та. Следователно напред, владико светий, напред: Нам принадлежи бъдещето”.
(Писмо до Доростолски и Червенски
митрополит Григорий от 20 октомври 1872 г.)
„Излишно е да Ви казвам, че хората са празнували за моето пристигане в Шумен.
Те са работи, те са почести, които се отдадоха навсякъде на всичките българ
ски владици, знак, че българите усещат, донякъде си, значението на сполуката
си с придобиването на народното духовенство. Но докрай ще ли да съществува
това хубаво споразумение между пастир и паство, помежду християни и архи
ереи? Не зная. От няколко примери, обаче, които по-долу ще Ви разкажа, вижда
се, че народът ни не гонеше гръцките владици, за да ги замести с български,
т.е. в движението си против гръцкото духовенство не се водеше просто от
народното чувство, или инак, за да хортувам езика на новия Свети Синод, от
племенството, но от нещо по-високо, по-свято и по-благородно, което прави
чест на българския народ и неговото религиозно чувство. Това по-високо, по-свя
то нещо е нуждата, която усещаше народът, да има духовенство християнско,
почтено, знаещо длъжностите си, истинни и евангелски пастири. Следователно,
българският въпрос не е рожба само на племенството, което се разви помежду
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българите, не е плод на народните само честолюбия, както са блядословили глу
паците на Фенерския Синод, той е блестящо следствие на християнския живот,
който се възражда помежду българите, той е знак, че християнската вяра живее
у българите, не теоретически, но действително в обществения живот. Така
българският въпрос, това проявление на християнския въпрос у българите, това,
че го почитам и уважавам: давам му значение общочеловеческо и християнско.
Затова трябва с по-голямо внимание да се отнасяме към това движение, осо
бено ние владиците, които, волю или неволю, приехме да сме водители на това
духовно движение”.
(Писмо до Доростолски и Червенски
митрополит Григорий от 15 декември 1872 г.)

За пресата
„Никога по никакъв начин нито се е видяло, нито се е слушало, да придобие един
народ правдините си тъй лесно. Едно нещо ми е жално – то е, че българските
вестници като да имат редактори китайци. Толкози са чужди към нашите рабо
ти, щото не може человек нито в ръцете си да ги вземе, без да се ядоса”.
(Писмо до Доростолски и Червенски
митрополит Григорий от 15 септември 1872 г.).
„Зная, че хората, които слугуват на обществото, подлежат и на обществена
критика. Всякий има воля, да ги критикува, да ги осъжда, и да ги нацапа. Но ни
кога не съм вярвал, нито вярвам, че присъдата на историята ще се изчерпи от
газетарските критики, които стават много пъти от хора, които нямат хабер
от закони и правда. Страхувам се от присъдата на Историята”.
(Писмо до Величко Христов от 25 март 1875 г.).

За междуетническите отношения
„Страх ме е да не би да е станало нещо, та е развалило това съгласие и спора
зумение, което всякога трябва да съществува между българи и мюсюлмани като
синове на едно и също отечество, като поданици на един и същ цар-баща, на
които интересите и бъдащността са еднакви”.
(Писмо до иконом Димитър от 12 юни 1876 г.)

За българската историческа памет
„Нашите инстинкти са зверски. Ние сме без милост и пощада, когато преслед
ваме. Така загинаха най-добрите, най-силните наши хора от освобождението
насам, едни от мъки и страдания душевни и телесни, а други от куршум и нож.
Да ги изброявам един по един, е излишно. Всички ги знаем. Нашата нова история
не може да посочи нито на един общественик, който е умрял спокойно и мирно
почитан и уважаван от всички и който да служи на младото поколение като
образец на подражание за мирна и плодотворна дейност. Няколкото деятели,
които обикновено дигаме на високо и каним стари и млади да им се покланят,
това са хора на нож, на кръв и на революция. Всички други наши деятели, които
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са работили без шум и трясък, но с преданост и обич към народа и плодотворно,
те всички са захвърлени в архивата на миналото. И ако се намери от време на
време някой любител на миналото да изнесе някого от тях из архивата, да го
очисти и отърси от прахоляка и напомни нещо за него, той пак ще го захвърли в
архивата, дето или ще остане за винаги заровен или ще чака петдесетилетие
или столетие, за да види пак божията светлина, ако, разбира се, се улучи някой
да го извади от архивата. Така стана и с Климента. Изнесе се от архивата на
миналото по случай двадесет и пет годишнината от смъртта му, постави се на
висока естрада, поклониха му се верните негови ученици и почитатели, но пак
ще бъде хвърлен в архивата на миналото, като една жертва на нашите диви ин
стинкти и приеми, и там ще се забрави. Поклон пред паметта на добрият дядо
Климент, незабравимия мой другар и съслужител”.
(Няколко думи за покойния Климент Търновски)

За истината
„Истината и виделината трябва да излизат всякога наяве и от тях никой никога
не трябва да се страхува”.
(Писмо до иконом Димитър от 12 юни 1876 г.).
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Социалната доктрина на християнството, дори и
днес, след рухването на комунистическата утопия
в края на ХХ в., продължава да е обект на бурни
спорове. Трябва ли Църквата освен за душите да
мисли и за жизнените нужди на вярващите? И ако
откаже да го стори, не обрича ли по този начин
света в плен на различни социални утопии? Неза
висимо че става дума за една от вечните дилеми
на християнството, е наистина интересно да се
прочетат отговорите, които дава на тези въпроси
един от ярките богослови на руската емиграция –
протопрезвитер Георгий Шавелски (1871–1951) –
при това в годините непосредствено след болше
вишката революция, и то не другаде, а в София, в
аудиториите на Богословския факултет на Софий
ския университет през академичната 1927/1928 г.
Ала нека преди това накратко представим този
духовник, имащ немалък принос за развитието на българското богословие.
Протопрезвитер Георгий Иванович Шавелски е роден на 6 (18) януари 1871 г.
в село Дубокрай, Витебска губерния в семейство на свещеници. Завършва Ви
тебската духовна семинария (1895), а сетне и Санкт-Петербургската духовна
академия (1902). По време на Руско-японската война е полкови свещеник, а в края
на войната – главен свещеник на Манджурската армия. Професор по богословие
в Историко-филологическия институт в Санкт Петербург (1910). От 1911 г. е
протопрезвитер на военното и морско духовенство на Руската империя, всъщ
ност последният протопрезвитер на руската армия и флот, както уточнява сам
той в спомените си1. След избухването на Болшевишката революция е член на
Руския поместен събор (1917–1918) и на Висшия църковен съвет. На 30 януари
1918 г., спасявайки се от червения терор, е принуден с фалшив паспорт да бяга
от Петроград, присъединявайки се към доброволческата армия на генерал Дени
кин, където поема ръководството на военното духовенство до 1919 г. В края на
март 1920 г. с части от Бялата армия емигрира от Крим в България. След дълги
спорове с руски консервативни кръгове (и най-вече след Карловацкия разкол),
през 1926 г. решава да премине от Руската задгранична църква в юрисдикцията
на Българската православна църква. От същата година става приватдоцент
по омилетика, а след това и професор по пастирско богословие в Богословския
факултет на Софийския университет, като години наред е близък сътрудник на
бъдещия екзерх Стефан.
След 1944 г. той, независимо от преклонната си възраст, става обект на за
силен контрол от страна не само на българските, но и на съветските тайни
служби. Това става ясно от писмо, изпратено на 7 април 1948 г. от тогавашния
временно управляващ посолството на СССР в България К. Левичкин до зам.-ми
нистъра на външните работи Андрей Вишински, в което се дава следната харак
1

Г.И. Шавельский, Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота, в 2 т., Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1954; 2-е издание, Москва, Крутицкое подворье, 1996.
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теристика на протопр. Шавелски като предполагаем участник в делегацията на
БПЦ на Московското съвещание на представителите на Православните църкви:
...белоемигрант, привърженик на икуменизма, има съмнителни връзки с американските представители в България, оказва силно влияние над екзарха Стефан2.
Съответно той не само, че не е бил включен в българската църковна делегация,
но и след лична намеса на 2 септември 1949 г. от страна на Г. Г. Карпов, пред
седател на Съвета по делата на Руската православна църква”, „са отстранени
от заеманите постове проф. Стефан Цанков и протопрезвитер Шавелски като
главна агентура на западните икуменисти”3.
Протопрезвитер Георгий Шавелски умира на 2 октомври 1951 г. в София. Опело
то е отслужено в църквата „Св. Четиридесет мъченици” от бъдещия патриарх
Кирил в съслужение с протопрезвитер проф. Стефан Цанков.
Епископ Йоан (Шаховский), който го е познавал отблизо, пише за него: „У отец
Георгий нямаше онова, което в наши дни е толкова пагубно за църковния живот –
провинциализъм. У отец Георгий имаше, ако мога така да се изразя, духовна великодържавност. Той умееше да се вглежда в същността на нещата. Делата „от
мира сего” не затъмняваха неговата вяра”4.
Изключително богатият архив на протопрезвитер Георгий Шавелски, който, уви,
си остава и до днес незаслужено забравен в България, е поделен между Дър
жавния архив на Руската федерация (ГАРФ), ф. 1486 и Бахметиевския архив по
руска и източноевропейска история и култура към Колумбийския университет,
Ню Йорк. А сред по-известните му книги, които очакват превод или преиздаване,
следва да отбележим: Св. Атанасий Велики – светител на Църквата и светилник
на православието, София, 1924, Учението на граф Л. Н. Толстой за непротивлението на злото, София, 1924, За Бога и неговата правда, София, 1938, Молитвата Господня, София, 1939, Руската църква преди революцията, Москва, 2005
(ръкописът се пази в Бахметиевския архив, САЩ).
Текстът, който следва, се публикува по изданието: протопрезвитер Г. И. Шавел
ски, Православно пастирство (Основи, задачи и дух на православното пастирско
служение, София, 1929, с. 217–224.
Тони Николов

2
Власть и Церковь в Восточной Европе. 1944” 1953. Документы российских архивов, Москва, РОССПЭН,
2009, т. 1, стр. 688.
3

Пак там, т. 2, стр. 267.

4

Епископ Иоанн (Шаховской). Письма о вечном и временном. Нью-Йорк, 1960, с. 204” 205.
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Протопрезвитер Георгий Шавелски

Социалният въпрос и
Църквата
Комунизмът, неговата природа и начините на църковна
борба с него

Възниква въпрос: ако Църквата е длъжна да се грижи за материалните нужди на
човеците, не могат ли да се сметнат за естествени нейни съюзници в това
различните социални движения със своите организации – социалдемокрацията,
комунизмът и пр., които поставят в основата на своите стремления умножа
ването на земното благополучие, уреждането на рай на земята? Този въпрос не
е празен, щом е достатъчно разпространен възгледът, че сам Иисус Христос
е бил социалреволюционер и затова християнството трябвало да бъде вечно
революционно. В основата на такъв възглед лежи външното сходство на някои
революционни идеи (лозунги) с подобни християнски идеи и учреждения. Принци
път на Френската революция: свобода, равенство и братство (liberté, égalité,
fraternité) е от християнски произход, езическият, дохристиянски свят не го е
знаел. Първата християнска община имала комунален характер (Деян. 4:32-37).
Най-добрите от православните манастири – общежителните – до последно вре
ме, без помощта и указанията на комунистите, осъществяваха най-съвършения
комунизъм, какъвто никога не ще осъществят съвременните комунисти. И все
пак съюз между Църквата и социалдемократическите, комунистически и други
подобни движения не може да има, защото сходството между тях в принципите
и организацията е външно, повърхностно, а разликата между тях е дълбока и
принципна.
До вземем принципите свобода, равенство и братство, станали лозунги на вся
ка революция, да ги вземем в християнско и в революционно разбиране.
Християнската свобода е свобода от греха и греховните страсти. Тя се със
тои в обладаване на истината и в съгласно с истината действуване (Йоан.
8:32). Тя не зависи от никакво външно състояние или положение: и робът може
да бъде свободен, и господарят може да робува. „Аз ще назова и роба свободен,
и господаря, достоен за вериги, ако вие ми посочите делата им” – казва св.
Йоан Златоуст1. Революционната свобода пък се свежда преди всичко до външна
независимост на човека, а в своята вътрешна природа тя граничи с произвола,
не признавайки никакви други вериги освен революционната „етика”, която няма
нищо общо с възвишения християнски морал.
1

Цитирам по памет. – Б.а.

146

2011 / брой

9 (66)

Християнското равенство е равенство на богосиновството, в благодатните
права и в отговорността. „Отче Наш” – Бог еднакво за всички е отец. Пред
Вечния Съдия „вкупом” ще застанат „раб и владика, цар и воин, богатий и убогий
в равнем достоинстве”2. Изравняване във външните блага, във външното поло
жение, християнството не проповядва, защото такова изравняване не може да
стане: щастливи и нещастни, богати и бедни, знатни и прости ще съществуват
дотогава, докато има здрави и болни, даровити и бездарни, добри и зли, честни и
безчестни, трудолюбиви и ленивци, докато грехът и злото съществуват в този
свят, тоест до края на света. Ако Господ не е изравнил човеците, никаква чо
вешка сила не може да ги изравни. Комунизмът на нашето време, който се е заел
да извърши свръхчовешка задача, вече претърпя крах: той обещаваше на народа
„хляб, мир и свобода” и незабавно след тези обещания започнаха глад, войни и
всеобщо робство3. Той обещаваше да изравни всички в щастието и всички да
обогати, а на дело той на всички носи нищета и тегло и ако е изравнил мнозина
в нещо, то е в тегло и нищета.
Най-после, християнското братство се основава върху единството на кръвта
(Деян. 17: 28), върху единството на спасението, което ние достигаме, бидейки
членове на единното тяло – Църквата (1.Кор. 12:12-27), върху единството на
целта и единството на бъдещия живот, който очаква всички нас. Комунизмът
като че ли се е уплашил от това братство, та е заменил високата дума брат4
с опошлената дума „другар” – а другари може да има и по организирането на
убийства, грабежи и всякакви пошлости. Такива другари, както виждаме, без да
им мигне окото, си прегризват гърлата един на другиго. Комунизмът признава
за другари само своите единомишленици. Християнството вижда брат във всеки
човек, независимо от неговото вътрешно настроение и външно положение. Апос
тол Павел е писал на Филимон за неговия раб Онисим: „А ти го приеми като мое
сърце… Не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много
за мене, а още повече за тебе – и по плът, и в Господа” (Фил. 1:12, 16).
Въз основа на казаното ние имаме право да направим следните изводи относно
разликите между християнството и комунизма5. Центърът на християнските
стремежи е човешката душа; центърът на стремежите на комунизма са външ
ните условия на живота. Задачата на комунизма е да изравни човешкото земно
благополучие, да създаде земно щастие; задачата на християнството е да из
равни човешките чувства, които ръководят човешките отношения и дават един
2

Стихира на погребение „мирских человек”. – Б.а.

3

Проф. Б.П. Вышеславцев, Вера, неверие и фанатизм, Варшава, 1928, с. 29.

4

Спомнете си чудното стихотворение на Семьон Надсон (1862–1887):
„Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой!
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей ...” – Б.а.
Брате мой, страждущий брате мой, чуй,
дръж се, не падай в отчаянье ти;
нека в неправди земята да плуй,
нека поток от сълзи да шурти…
Превод Иван Вазов.

5

Вземаме комунизма като последна дума на социалистическата теория. – Б.а.
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или друг строй и насока на човешкия живот, да култивира, възпита и възвиси
душата.
Първата християнска община затова идеално осъществявала комуналните на
чала, защото тя „имала едно сърце и една душа”, защото била проникната от
съзнание за общо братство и въодушевена от самоотверженост (Деян. 4:32-37).
Там за общността на имуществата не се е изисквало нито принуждение, нито
насилие, докато целият съвременен комунистически живот е построен изключи
телно върху принуждение и насилие.
Към казаното ще добавим още, че земните материални блага в комунистичес
ката система имат абсолютна ценност, а в християнството само относител
на. Евангелието смята за безумен богаташа, който смятал да се възползва
от голямото плодородие за гуляй и веселие (Лук. 12:16-20), и съветва богатия
юноша, когото богатството отвличало от духовния живот да се раздели със
своето богатство (Мат. 19: 21). Ако материалните блага пречат на човека да
събира духовно богатство, което е във възвишаването и спасението на душа
та, те тогава, според християнското разбиране, са бреме, тегота, от които
християнинът трябва да се освободи, за да се отдръпне от злото и да направи
добро, да се откаже от по-малкото и по-низшето, за да придобие по-голямото и
по-висшето. Комунизмът не признава подобни възвишени съображения; неговите
сметки не отиват по-далеко от земята и всичките му ценности са на земята.
Тук ние се приближаваме към главния пункт на различие между комунизма и хрис
тиянството. Този пункт ще стане за нас ясен, ако погледнем на комунизма не
от социална, не от икономическа и дори не от морална, а от религиозна страна.
Макар комунизмът да отрича всяка религия и да смята религията за опиум за
народа, самият той не е нищо друго освен религиозна система – твърде груба
и не напълно нова.
Комунизмът има своя вяра – вяра във възможността да се уреди на земята ко
мунистически рай; идеал на тази вяра е комунистическият идеал на предполага
ната всеобща и еднаква ситост.
„Ситостта – казва проф. Б. П. Вишеславцев6 – е несъмнена ценност, но само
тогава, когато тя служи на други високи ценности; ако самата тя стане вис
ша ценност и цел на живота, тя се превръща в „скотство”. Общество, което
би виждало висшия смисъл на съществуването в рационално производство и
разпределение, би било, според израза на Платон (който при това е защитавал
комунизма) – „държава на свине”, а не държава на човеци, и то затуй, защото „не
само с хляб ще живее човек”, тоест никога човек не може да запълни живота с
идеала на всеобщата ситост. Ситостта (производството и разпределението)
се явява само като средство за живота, сиреч за достигане на някакви по-вис
6
Борис Вишеславцев (1877–1954) – руски религиозен философ емигрант. Автор на книгите: Руската стихия
у Достоевски (1923), Сърцето в християнската и индийската мистика (1929), Етиката на преобразения ерос
(1931). – Б.пр.
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ши цели; а какви цели? За това производството и разпределението не говорят7.
И така, ситостта не може да бъде абсолютна ценност. А ситостта в комуни
зма засега е само пустота: заявлението на Енгелс, че след осъществяването
на комунистическата форма на стопанство „ще започне истинското развитие
на човешкия род”, остава проблематично обещание, което няма, при това, ясно
съдържание. Ако в комунизма друг по-верен и по-добър идеал няма, ние имаме
правото да заявим, че фактически комунизмът, като пролетарска религия, няма
определен реален религиозен идеал, защото такъв един идеал трябва да бъде
нещо възвишено, вечно и строго определено, а не низко, размазано и проблема
тично. Вярата пък без идеал е суетна вяра.
А ако вярата на комунизма е суетна вяра, ако той няма същински идеал, той не
може да има и същински Бог. И комунизмът не знае жив, личен Бог – той има
само идоли. Такива идоли се явяват у него, първо, човекът, и второ – партията.
В тези пунктове между комунизма и християнството съществува бездънна про
паст, която няма да запълнят никакви човешки ръце.
„Какъв трябва да стане човек и кое е за него мерилото за самоусъвършенства
не? – задава въпрос проф. Б. П. Вишеславцев и отговаря: – Отговорът за хрис
тиянството е: живият образ на Христа Богочовека. Какво трябва да стане чо
вечеството? Отговорът за християнството е: „съборната апостолска Църква”,
която има за глава Христа Богочовека”. Църквата в смисъл не на учреждение и
организация, стояща редом с другите извънцърковни организации, а в смисъл на
всеобхватно обединение в любовта, в търсене на „Царството Божие”, в борба
та със злото; иначе казано, човечеството трябва да стане жив организъм от
свободни индивидуалности, съединени в свободна любов, съединени вътрешно, от
дълбочината на духа, от дълбочината на сърцето, съединени чрез признаване на
висшата ценност, на висшето съкровище, въплътено в Христа Богочовека.
Какъв отговор може да даде на този въпрос комунизмът? Никакъв: ще развиваме,
ще се стремим в комунистическия строй, а към какво – неизвестно. Комунис
тическият идеал е съвършено пуста форма: пита се, как и с какво ще живеят
човеците в комунизма? С какви ценности и с какви светини? Заради какво се
организира всичко това? Заради Христа или заради антихриста? Възможен е ко
мунизмът на аскетическото монашество – заради Христа; възможна е комуна на
разбойниците – за ползване на плодовете на престъпленията; възможна е, найпосле, комуната на мравките или термитите заради животинското, „насекомно”
съществуване. Всички тези комуни служат на различни божества… Комунизмът
е, в края на краищата, „религия на човечеството”, обожествяване на комунис
тически организираното човечество. Но не може да се служи на човечеството
като на Бог, защото самото човечество получава смисъл на живота си само ако
служи на стоящия над него Бог8.
Християнството си поставя за цел да усъвършенства човека, да го приближи
към Бога, да го възвиси до Бога, а комунизмът, като изгонва Бога, иска всички
7

Проф. Б. П. Вышеславцев, Вера, неверие…, с. 26.

8

Ibid., стр.27-28.
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Божии права да предаде на човека, но на кой човек? На освободения от всички
„предразсъдъци” и „условности”, на разпуснатия, развратения, озверения. Тук ко
мунизмът е отишъл далеч не само от възвишената християнска религия, но и от
древните езически антропотеистически религии на Гърция и Рим, защото в тях
боговете са олицетворявали или нравствени сили, или човешките добродетели,
а тук, на Божия престол, искат да утвърдят най-лошия тип на обезобразения и
развратен човек – на падналия човек; нещо повече – на човека, който се е пре
върнал в звяр.
В сегашното си състояние комунистическата религия представлява повторе
ние на най-лошото езичество, за последователите на което апостолът казва:
„техният бог е коремът… те мислят за земното” (Фил. 3:19). Те „се заблудиха
в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи” (Римл. 1:21). В истори
ческо-християнска перспектива комунизмът представлява масово прелъстяване
на човеците с дяволско предложение: „кажи тия камъни да станат на хлябове”
(Мат.4:3). В практическото проявление на комунистическата религия ние наб
людаваме всички признаци на една лоша религия: нетърпимост и ненавист към
всички други религии, краен фанатизъм и безподобна жестокост към разпрос
траняване на вярванията, терористическа безпощадност в борбата с против
ниците, при което ненавистта на комунизма към една или друга религия се про
явява пропорционално на нейното съвършенство: най-ненавистна на комунизма
затова се явява християнската религия. Има някаква дяволска насмешка в това,
че „религията на човечеството” е най-безчовечната религия, защото тя учи да
се убиват човеци и се хвали с „масовия терор”.
Като такъв, комунизмът може да изсуши и погуби, но не да нахрани и спаси чо
вешките души, не да възвиси и одухотвори, а да принизи и разврати човешкия
живот. Между него и християнската религия има пълна противоположност и в
общото, и в частност, и в основното, и във второстепенното.
Единствената черта на комунизма, която би могла да послужи като някакъв
мост за връзка с Църквата – това е стремежът му към уреждане на човешкото
благополучие. Но и филантропията на комунизма почива на особени предпоставки
и преследва особени цели, далеч от християнския идеал и християнските стрем
ления. Примирение между християнството и съвременния комунизъм не може да
стане, преди да се откаже последният не само от своята материалистическа
идеология, но и от начините на разпространението и утвърждаването .
Но и да игнорира комунизма Църквата не може, защото той застрашава чо
вешката душа с все по-големи и по-големи разрушения. Остава третото: на
влиянието и работата на комунизма Църквата въобще и пастирите да противо
поставят своето влияние и своята работа.
Църковната противокомунистическа работа трябва да се води в няколко насоки.
Преди всичко е необходимо да се разкрият природата и стремежите на комуниз
ма, както и последиците, към които водят комунистическите усилия.
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Но само с разкрития църковната работа не може да се ограничи. Трябва да
признаем, че влиянието и разпространението на комунизма е в тясна връзка с
работническата, а в някои страни като Русия – и със земеделската класа. Где
то трудът на работниците е обезпечен, а земеделският въпрос не е изострен,
там комунизмът няма успех. Комунизмът е излязъл изпод булото на скърбящ за
унижените, защитник на правата на човека – с това той е привлякъл към себе
си вниманието на пролетариата. И ако той след всички, съвсем неоправдани от
него обещания продължава още да запазва сила и влияние, то своите успехи той
в значителна степен дължи на слабостта на противната страна.
Горчиво е да се съзнае, но трябва да си признаем, че комунистическата револю
ция се предшестваше от време на значителен упадък на Православната църква.
Църквата, в лицето на своите представители, продължаваше от катедрите да
вещае неземните думи, да рисува висши идеали, но в същото време, поставяй
ки се поради цял ред причини, в услуга на земната власт, на управляващите и
влиятелни класи, тя в значителна степен се бе отдалечила от своето неземно
назначение да бъде ръководителка на живота, от своето право да бъде съдия на
съвестта не само на обикновените смъртни, но и на управниците и на царете,
защитница на угнетените и обидените и дори, както казахме по-горе, самата
грижа за житейските нужди на вярващите като че ли бе сметната за нищо.
Комунизмът отне правото на Църквата, като се зае с насилие да извърши това,
което Църквата трябваше да достигне със своето благодатно морално влияние.
От друга страна, православният християнски живот преди революцията9 беше
църковен, но самата църковност не беше одухотворена и жизнена. Църковност
та в повечето случаи се ограничаваше с изпълнение на църковните обреди без
достатъчно възпитание на духа и без провеждане на християнски начала във
всички страни на живота. На тази почва се създадоха две явления: 1) силата,
величието и красотата на християнството не се съзнаваха и не се преживяваха
от много вярващи; 2) тъй като у вярващите нямаше жива и твърда основа на
вярата, до техните сърца се откриваше достъп за странични влияния, от което
се възползва и комунизмът.
От казаното следват естествените изводи за Църквата и пастирите: а) Църк
вата не бива да забравя своите права и задължения относно народния живот; б)
необходимо е с всички сили да съживим нашия църковен живот; в) против кому
нистическия мироглед да развиваме и укрепваме в човешките души християнския
възвишен и съвършен мироглед.
Всяко постижение на Църквата и на нейните пастири в тези области ще служи
за отслабване и най-сетне за поражение на материалистическия комунизъм.

9

Както и сега на много места. – Б.а.
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ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА
С Аделина Филева, директор на СГХГ, разговарят Людмила
Димова и Тони Николов.

Аделина Филева е завършила изкуствознание в Националната художествена ака
демия. Десет години е работила като уредник на експозицията и връзки с об
ществеността в Софийската градска художествена галерия (СГХГ), а от юни
2005 г. е неин директор. Сценарист е на документални филми, куратор, автор
на книги и статии.

Изложбата Послания от вековете. Църкви и манастири от Балканите (куратор
Аделина Филева, СГХГ) беше посветена на диалога между християнството и
светското изкуство. В първите десетилетия след Освобождението православ
ното изкуство се отграничава от светската живопис, художниците се устре
мяват към европейските образци и същевременно създават стенописи, повлияни
от религиозния академизъм. Интересът към православната обител сред худож
ниците е изявен, но по-скоро външен – към архитектурата и битоописателните
композиции. След Първата световна война се развива нова тенденция: обръ
щане към християнското наследство. Мнозина художници събират и изследват
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старото българско изкуство, а музеите включват сред експонатите си икони,
иконостаси, ръкописи и миниатюри, църковна утвар. Църковните стенописи от
средата на 20-те години до средата на 40-те свидетелстват за възраждането
на интереса към старите образци в България. Изложбата акцентира и върху
търсенията на авторите от дружеството „Родно изкуство”, изкушени от за
връщането към „иконичния образ”. Представените над 120 творби – маслени
платна, акварели и скулптури, са създадени от края на ХIХ до края на ХХ век.
Сред тях са произведения на Ото Хорейши, Йозеф Обербауер, Иван Мърквичка,
Цанко Лавренов, Сирак Скитник, Иван Милев, Дечко Узунов, Иван Пенков, Иван
Лазаров, Борис Денев, Никола Кожухаров, Лика Янко, Андрей Даниел и др. Излож
бата беше част от съпътстващата програма на ХХII международен конгрес за
византийски изследвания.
В текста от каталога към изложбата отправяте някои съществени въпроси: защо само отделни творци или групи у нас са вдъхновени от християнството, как и защо пренебрегваме християнското наследство и свързаните
с него творби?
За да си отговори човек на тези въпроси, трябва добре да познава историята
на своя народ. Мисля си, че до Освобождението религията, вярата, връзката с
храма, отношението към образите и всичко, което разказват стенописите и
иконите, са естествени за българите. Зографите правят връзката със свет
ското изкуство, те са първите, които създават портрета, пейзажа, а по-късно
съвсем естествено се появява и светското изкуство. Нищо обаче не пречи на
школуваните художници да влизат в църквите и да създават там своите сте
нописи. Малцина ще свържат името на Никола Петров (на когото през есента
СГХГ посвети отделна изложба – б. ред.) с църковната живопис. Той е едва на 22
години, когато неговият професор Мърквичка го кани да изпише една от сцените
в храма „Св. Александър Невски” – Въведение Богородично, тя може да се види
вдясно в северния кораб. По това време българският художник сам изповядва
християнството, то е неразделна част от всекидневието и начина на мислене.
Така че изкуството и вярата се преплитат много плътно.
Как се отразяват на тази връзка западните влияния?
Желанието за достигане на европейското изкуство и изобщо на Европа има
смисъл, ако съизмервайки се с другите, видиш по-скоро твоята ценност и я из
ведеш на преден план. Затова нашите художници, вече академично школувани,
ще започнат да получават награди и признание, ще се наредят в редиците на
европейските художници, ще имат изложби тук и навън. Като будни и широко
скроени личности, образовани, четящи, те общуват помежду си и с други твор
ци – писатели, философи. И стигат до извода, че в желанието за достигане на
европейското обезличават себе си. Независимо че християнството може да е
обща ценност на Европа, тук обаче то има своето различие. Тогава се ражда
движението „Родно изкуство”. Гео Милев пише, че е важно изказното средство
да бъде универсално, но художникът трябва да покаже своята душа, своята
ценност. Затова „Родно изкуство” е завръщане към създаденото от българския

153

Галерия

народ в миналото – битови предмети, облекла, тъкани, но същевременно и завръ
щане към храма и ценностите, които за кратко са забравени в онзи период. След
Втората световна война много художници продължават линията на изписване
на църкви, но това вече не е престижно. Те се маргинализират, чувстват се
отхвърлени, кръгът им се стеснява.
Дипломната ми работа беше посветена на Николай Ростовцев, художник от
бялата емиграция. След като идва в България, той завършва Художествената
академия в София. Изписал е 26 църкви в България. Тогава ми се наложи да ги
обиколя, защото моят професор – Атанас Божков, държеше да сме видели всичко,
за което пишем.
По какъв начин българското академично образование е повлияло на църковната живопис?
Има две тенденции: едната е свързана с академичното образование, а другата –
с автори като Ростовцев, които, макар и завършили Художествената академия,
се обръщат към старите образци и дори са канени да правят икони за Светия
синод. Някои работят и към Църковния музей. Между другото, Църковният му
зей заедно със Св. синод командироват наши художници, за да правят копия на
стенописи от храмове, които някога са били на територията на България или в
Атон, с цел да бъдат изложени в музея. Сред тези художници са графикът Васил
Захариев, Николай Ростовцев, Стефан Иванов и др., но в по-късните години бро
ят им намалява. До Втората световна война това е естествената посока на
работа. Връзката с византийското е търсена от художниците, наистина вече
с желание за по-личностно звучене, но то не се изразява толкова в промяна на
изказа, колкото в търсене на други цветови гами, на решения според архитек
турата на храма. Авторите не променят иконографията, разположението на
образите се спазва.
Връзката се къса след Втората световна война по политически причини, макар
че част от тези художници остават верни на традицията за изписване на хра
мовете. После се къса и връзката с образованието. Студентите в Художест
вената академия вече не познават значението и символиката на православните
образи, не познават развитието на църковната живопис във вековете, изучават
я само като част от историята на изкуството, а не като образци, от които
могат да черпят. Изучаването на зографските школи в България се връща доста
по-късно – през 60-те и 70-те години. Дотогава старото наследство е забра
вено. Едва през 90-те години в специалността „Стенопис” в Художествената
академия се връща обучението на бъдещи зографи. Ала знаем как е било някога:
тогава зографите са имали друго отношение към иконописта – те са се изпо
вядвали, причастявали, постили са, странели са от светски контакти, за да не
се разсейват, да не губят енергията си, да не се омърсяват, защото създават
свети образи, проводници между молещия се и Бога. И това строго се е съблю
давало.
Доколко връщането към иконата при движението „Родно изкуство” е искре-
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но, няма ли в него силен декоративен момент?
Не можем да разграничим двете линии, имаме много плодотворно събиране на
влиянията на различни светски стилове с начина на изписване на иконата. Ху
дожниците, които работят по това време, искат да са модерни автори, зая
вяват го съвсем ясно – желаят да издигнат нивото на българското изкуство,
затова гледат най-високите западни образци, но същевременно се стремят към
това, което е качествено и ценностно в родното. От една страна, черпят найдоброто от настоящето и образците преди тях, но всеки има свой личен изказ,
няма как да бъдат сбъркани Сирак Скитник, Иван Пенков, Иван Милев… Налице е
разнообразие в стилистичните търсения: от сецесионно изписване през чисто
реалистично. Има, разбира се, декоративен елемент, често се говори за влияния
от българската шевица или от иконата.
В изложбата прави впечатление външният поглед на художниците към храма. Сякаш рядко се осмеляват да пресъздадат отвътре сакралното пространство?
Обикновено авторите са свързани с интериора, доколкото сами го създават,
доколкото те изписват стенописите и иконите. Иначе пресъздават храма или
като архитектурен обект в пейзаж, или в композиция при някакъв празник, ли
тийно шествие и др. Влизането вътре предполага личен момент, намеса в бо
гослужебната дейност. Може би авторите сами поддържат дистанцията. Рос
товцев, който изписва толкова много църкви, има и светска живопис, но когато
рисува храмове, винаги е отвън. Ще нарисува камбанарията, как храмът се впис
ва в дадено пространство, различните сезони. Но съм виждала само една чернобяла рисунка – внуче и баба, която слага свещите за помен. Светлината идва
отдолу, свещите са ниско – за мъртвите, фигурите са с гръб към нас, лицата
се виждат само в три четвърти, всичко друго е мрак. Не виждаме архитектура
та на храма. Само тези две самотни фигурки при свещника за мъртвите. Явно
сцената силно го е разтърсила.
Връзката с храма за много от тези художници вероятно се явява духовна, а не
физическа и материализирана в творби. Цанко Лавренов има много дълъг престой
в Света гора, Дечко Узунов също е пътувал до Атон, споменах вече и за Васил
Захариев. Атон е важно място за християните като обект на поклонничество,
място, което съхранява много ценности през вековете за нас, българите. Едно
различно място, където си потопен в други измерения. Някои са оставили писма,
дневници. В миналото е било важно главата на фамилията да направи своето
пътуване – не само до Атон, но и до Ерусалим. Запазени са много ерусалимии,
донесени от там. Представяте ли си колко труден е бил пътят с волските коли?
Но физическото усилие не е било спирачка.
Присъства ли Ерусалим в българското изкуство?
Не съм изследвала тази тема, но имаше една изложба, направена от предишния
директор на сливенската галерия Светослав Милев – „Пътят на поклонниците”.
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Той беше събрал щампи, ерусалимии, предмети, съхранявани в различни родове
от сливенския край. Художниците пък донасят не толкова предмети, а опит,
знания, ценности, които влагат в своята работа.
Какво е отношението на Православната църква към българския модернизъм? Католическата църква има някои възражения срещу модернизма, найвече заради теософията на Рудолф Щайнер, оказала въздействие върху експресионизма, и заради окултизма, повлиял на символизма.
Поне до Втората световна война светското и християнското никога не са
били в конфронтация. Не познавам случай, в който Православната църква да е
охулила даден автор. По-скоро има случаи, когато някои автори не са съгласни с
работата на свой колега. Отново ще дам за пример Ростовцев. Чела съм писма
на друг художник, който пише до патриарх Кирил, че Ростовцев прокарва чужди
влияния. Може да се каже, че православният художник през ХХ в. има свободата
да влезе в различни системи назад във времето и да изтегли от православното
изкуство всичко, което смята, че е най-добро за неговите образи. И в това е
различността.
Много харесвам Иван Милев като автор, при него ценя най-вече искреността,
защото тя винаги проличава в една творба. Можеш да гледаш много образци,
да се научиш да рисуваш, но искреността и талантът не се учат. Иван Милев
е искрен, но и модерен не само за времето си, той звучи така и днес. Произве
денията му могат да се нарекат декоративни, но те носят разказ и ценности,
адресирани до тези, които могат да ги разчетат. Това може да се види в твор
бите му на християнска тема – Разпятие, Светогорска легенда – Богородица с
младенеца в обятията .
Докато работех върху тази изложба, ми направи впечатление връзката на авто
рите с живота в манастирите и църквите. Те не са впечатлени само от архи
тектурата, от нейната хармония, но създават и творби, посветени на живота
на монасите и на тяхното присъствие в храма. Прави впечатление отношение
то на художниците към монасите. При Иван Пенков монасите са толкова малки и
крехки – като две петънца до една манастирска черква. При Цанко Лавренов те
се движат с голяма лекота и имат невероятно излъчване, мощта не е физическа,
тя е вътрешна, духовна, проявява се във всекидневната им дейност – незави
симо дали отиват за молитва, или наливат вода и работят. Докато при Дечко
Узунов те звучат монументално – храмът е хармоничен и монументален, такива
са и монасите, седнали на пейката в очакване на вечерната служба.
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