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ЛИТУРГИЯТА	Е	ИКОНА	НА	

ЦАРСТВОТО	БОЖИЕ

С Нишкия епископ д-р Йован (Пурич) разговаря отец 

Василий Шаган

Ваше Преосвещенство, наскоро в Ниш бе отбелязана 1700-годишнината от 
издаването на Миланския едикт. Какво ни дава връщането към това съби-
тие, какво е неговото значение в нашия живот?

Не бива да забравяме, че преди издаването на Миланския едикт император Кон-
стантин Велики е имал видение, откровение за Кръста като знак на победата. 
„С този знак ще победиш!”, чул той в съновидение и поставил знака на щитове-
те на войската си. И победил с Христовата сила. За него това е лично обръща-
не, поврат в живота му. Бидейки езичник и владетел на Римската империя, той 
носел в себе си тази тайна и се подготвял. Подготвила го болестта, подгот-
вил го и самият живот, който го смлял, и едва в края на дните си той приема 
кръщение. Преди това обаче Константин Велики поставя въпроса за религията 
и провъзгласява, че християнството е равноправно с останалите религии. Това 
е не просто жест на толерантност, това е обрат в историята на човешкия 
род, ново предизвикателство за християните, които са всъщност граждани на 

Епископ Йован (Пурич) е роден през 1965 г. в с. Миячи край 
гр. Валево, Сърбия. През 1985 г. завършва Белградската 
духовна семинария „Св. Сава”. По-късно учи в Богословския 
факултет на Белградския университет. През 1991 г. по-
стъпва като послушник в манастира Троноша край Валево, 
а на 14 май 1995 г. е ръкоположен за йеромонах от сръб-
ския патриарх Павле. През 1996 г. завършва с отличие Ду-
ховната академия в Санкт Петербург, където защитава 
докторски труд по византология. Хиротонисан е за епис-
коп през 2004 г. През 2009 г. защитава докторска дисер-
тация на тема „Философия на възпитанието в трудове-
те на св. Йоан Златоуст” във Философския факултет на 
университета в Източно Сараево. През 2011 г. е избран 
за Нишки епископ. Автор е на книгите: Икона и духовност 
(2010), Литургията и съвременният свят (2011), Христо-
логия (2012), Библейски и богословски основи на спасе-
нието (2013) и др., публикувани на сръбски език. Нишкият 
епископ Йован (Пурич) бе гост на тазгодишното издание 
на Седмицата на православната книга във Варна.
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Разговор

Небесния град, а на земята пребивават само временно, очаквайки Царството 
Божие. И ето сега, при император Константин, имаме приближаване до Небес-
ното царство.

Изключително важно в този контекст е да оценим наследството на Констан-
тин, онова, което възприемат от него неговите приемници – владетели като 
Теодосий I и Юстиниан Велики. Освен това всички ние, славянските народи – и 
българи, и сърби – сме също наследници на Римската империя в нейния визан-
тийски контекст. В светлината на небесното видение Константин решил да 
построи на Босфора град, първия европейски град в същинския смисъл на думата, 
порта между Азия и Европа, град на юдео-християнската култура, възприемаща 
в себе си както античната и римската култура, така и юдейското наследство. 
Така се създава ромейската култура, в която за пръв път в историята се сре-
щат толкова дълбинно вярата и културата. В епохата на Константин това е 
невероятно предизвикателство, затова той е велик визионер, който подобно на 
земеделеца засява семето дълбоко в земята и то дава плодове в свое време. 
Тези плодове са удивителни, става дума преди всичко за плодовете на Църквата, 
на гроба Господен и Голгота.

Когато говорим за Константин Велики, трябва да имаме предвид, че той е 
възпитан духовно от своята майка, царица Елена. Тя му предава християнска-
та вяра, която той пази и таи дълго в себе си. Неговата святост обаче не е 
свързана с добродетелния му живот. Напротив, Константин е грешен човек и 
подобно на други владетели му приписват немалко злодеяния. В това отношение 
римокатолиците, които не го прославят като светец, имат своето основание 
(император Константин Велики е канонизиран само от Православната църква). 
Православните обаче го почитат като светец, имайки предвид не само нрав-
ствената страна на спасението, а и неговата онтологична страна. Защото 
светостта включва и това да отговориш на предизвикателствата на своето 
време, да отвориш вратата, когато Бог чука на нея, давайки ни своите знаци и 
откровение. Тук става дума за обръщане и това е духовният смисъл на празника. 
В Ниш Църквата отпразнува преди всичко духовното раждане на Константин, 
макар той да се е родил на това място физически. Всъщност императорът е 
имал свой дворец в Ниш и е посещавал града, макар и не толкова често. Като 
владетел Константин дава повече плодове на Запад, във Великобритания и други 
западни страни. Според някои той прави „грешка”, като пренася столицата на 
Босфора. И това не му е простено, не му е простено, че избира Христос – благо-
дарение на майка си и тайната на Божия промисъл – че чрез този избор се ражда 
християнската култура. Като казвам това, мисля не само за съгласието между 
държава и Църква. Знаете, че в това отношение е имало големи изкушения. Кон-
стантин е бил надзорник или епископ на народа, но не се е месил в делата на 
вярата. Като император той присъства на Първия вселенски събор в Никея през 
325 г., когато е формулирано нашето верую – Символът на вярата, допълнен от 
Втория вселенски събор в Константинопол по времето на император Теодосий I. 
Аз вярвам, че и тук, в България, хората чувстват, че са наследници на тази ве-
лика идея, според която тъкмо тук, на земята, в един народ може да се въплъти 
Христовият дух. Впрочем историята е християнско понятие, първо, поради това, 
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че разкрива личността и личното откровение, и второ, поради факта, че проявя-
ва свободата. Император Константин Велики дава именно свобода.

Честването на тази годишнина е празник не на една епархия или на една по-
местна църква, а на цялата Църква. Ние, православните, казваме, че за нас не 
съществуват граници. Ние сме в един Хляб, в едно Причастие, в една вяра и в 
един живот и според тази вяра сме едно в Христа. Затова говорим за всекос-
мичност и вселенскост, за православен глобализъм, тъй като Бог, Творецът, е 
станал човек, а творението е призвано да слави Бога. Всичко, което е най-пози-
тивно в античната и римската култура, е сюблимирало в културата на Визан-
тия. Византия не е някакъв национален, затворен в себе си феномен, напротив, 
византийската култура е отворена. Истинско предизвикателство е било това 
изкристализиране на християнската вяра от езичеството, от античната култу-
ра и философските учения на онова време.

Не бива да забравяме обаче, че ние очакваме Божието царство, а не градим 
някакво земно царство. Тази есхатология, която влиза в историята с първите 
християни и с откровението на цар Константин, става присъща за христи-
янската култура. Трябва да припомня, че император Константин е искал да 
построи на Босфора новия Йерусалим, а не новия Рим. Изкушението на империа-
лизма е римска идея, която съществува и днес. В отделни исторически периоди 
тази идея е налагана, включително с насилие, с огън и меч. Но духовността на 
Църквата няма нищо общо с това изкушение и с подобно насилие, не тази идея 
Църквата трябва да благославя и реализира. Вие знаете какво са причинили 
кръстоносните походи и Инквизицията. Онези, които тръгнали уж да освобожда-
ват Йерусалим, са осквернили църквата „Света София” в Константинопол. Сле-
дователно празникът, който честваме, е не толкова церемония, а преди всичко 
Литургия, която излъчва своята вяра и своята дълбина към целия свят, очакващ 
Спасител и спасение. Така че нашето честване на Константин Велики отразява 
в най-голяма степен нашата отговорност пред този свят. Това важи и за мо-
ята епархия и моя град, които трябва да бъдат християнизирани. Трябва да ви 
кажа, че сред сръбския народ старозаветното и езическото наследство е все 
още доста силно застъпено. Предстои нова християнизация на всички народи, 
както и нови предизвикателства пред православната мисия на други континен-
ти. Новата ни мисия е предизвикателство да проповядваме Христос на всич-
ки народи. В този смисъл християнството е младо. По думите на Достоевски 
православието е запазило образа на Христос, то постига изключителен синтез 
между вяра, изкуство, наука, икономика... Всеки народ по свой начин приема и от-
дава своите дарове. Но ние имаме дълбоки исторически корени, които са преди 
всичко библейски и юдео-християнски, а това ни вменява едно много сериозно 
и отговорно отношение към миналото. Само в такъв контекст има смисъл да 
честваме този празник.

От доста години изследвате църковната култура, какво е според вас нейно-
то място в съвременния свят, дали тя би могла да съдейства за обновява-
нето и одухотворяването на съвременната култура?
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Разговор

Нека първо се насочим към етимологията на думите култ (cultus) и култура 
(cultura). Имат ли тези думи общ произход, възможна ли е култура без култ? 
Какво представлява култът? Ние твърдим, че това е Божията служба, Литур-
гията. Както казва отец Юстин Попович, светът е Богоявление, една голяма 
Теофания, Христофания. Светът е явяване на Логоса, а човекът е богослужение, 
той е не просто homo sapiens, homo ludens или homo adorans, той е сътворен по 
Божий образ, същество, което прилича на Бога. И това същество се култивира, 
обожва и спасява чрез култа като синтез на всичко онова, което Бог е дал на 
човека като боготърсач. Човекът е боготърсач, същество, стремящо се към 
Бога. Всяко търсачество в Стария завет, в Античността, във философията, 
в литературата, в поезията е всъщност стремеж към Логоса, който е Logos 
spermatikos (пораждащ Логос), Logos enbiblos (ословесен Логос), Logos ensarcos 
(въплътен Логос). Логосът е като Божия икона, Божий символ – човекът се е 
раздвоил и разчупил, затова гърците използват думата σύμβολον, която озна-
чава буквално да съединиш двете счупени страни на един и същ предмет. След 
грехопадението божественото и човешкото в човека са разделени, разцепени. 
Тази раздробеност е характерна и днес за човешката цивилизация и светската 
култура. Съществува разлика между понятията култура и цивилизация. Цивили-
зованият човек притежава умения да обработва земята и хората, тоест да се 
занимава с педагогика, да обучава. Културният човек е духовен, а не душевен 
човек. Духовен човек пък е този, който има в себе си Божия дух, това е Свети-
ят Дух, чрез Който Бог се открива на хората. С други думи, духовният човек 
познава вдъхновението.

Духовни хора е имало и има както на Изток, така и на Запад. Изучавайки всички 
религии – както твърди Мирча Елиаде в своите трудове – можем да видим човека 
в неговата същност, можем да стигнем до ключовите моменти, които се отна-
сят до всички религии. Благодарение на тези изследвания съвременната наука 
стига до дълбокото разбиране, че човекът е homo religiosus, същество, създадено 
за вечен живот, за безсмъртие. Всички артефакти, които са оставили следа в 
историята, във времето и пространството, свидетелстват за тези докосвания 
до Божия Дух. Един мой учител ми бе казал: „Ако искаш сериозно да се занимаваш 
с наука, изучавай темата за Логоса, иконата и символа и съедини всичко това”. 
Взрем ли се в гръцката философия, ще видим, че човек има потребност да обеди-
нява, да съединява, да оздравява, което е възможно единствено ако съедини бо-
жественото и човешкото в себе си. Това е Личността на Богочовека Христос. 
Човекът има потребност да съедини онова, което е раздробено и раздвоено, да 
съедини божественото и човешкото в една Личност и именно за това единение 
свидетелства християнската култура през цялата  история. Във всяка фор-
ма, независимо дали става въпрос за архитектура, музика, църковно пеене или 
живопис, има комуникация, двустранен процес на взимане и даване. Какво значи 
това? То значи, че християнският етос е навлязъл дълбоко в поривите на един 
народ. И макар да сме в непрестанна битка с езическото и архаичното в себе 
си, ние имаме потребност да обединим това, което е уникално. Така че култът, 
литургията и духовността са оказали радикално влияние върху формирането на 
етоса на всеки народ.
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Вие много точно казахте, че съществува църковна култура. Тя обаче не е син-
кретична, нито е неопределена. Толерантността не означава липса на опреде-
леност, нито безразборно обединяване на различни вярвания и мисловни нагласи. 
Днес съществува голяма опасност от неоезичество, както и опасност от движе-
ние навътре в самото християнство, една самовлюбеност и самозатвореност. 
Затова ние трябва да отговорим на предизвикателствата на съвременността, 
да бъдем мъдри и да се научим да различаваме духовете – кои са от Бога и кои 
от дявола, да видим, че Бог промисля историята и че не можем да избягаме. 
Трябва да се опазим и от това да не се влюбим в историята, да не се влюбим в 
земното царство. Затова създаването на иконата е свързано с духовността и 
с Литургията. Литургията е икона на Царството Небесно. Знаете, че на Седмия 
вселенски събор са победили културата и изкуството. Ако Седмият вселенски 
събор не беше формулирал истината, че можем да се покланяме и да отдаваме 
чест само на Единия Бог и че всъщност правим именно това, когато се покла-
няме на иконите, ние нямаше как да постигнем това христологично равновесие 
между божествено и човешко. Затова битката за иконите е увенчана с победа, 
за да може целокупната култура да бъде вдъхновена от Литургията и богослу-
жението. Затова за нас светите отци са духовни старци, καλός γέρος, оттук 
идва и думата добротолюбие, а тя обозначава онзи, който едновременно обича 
и добротата, и красотата, и истината. Всичко това е съединено в едно като 
Света Троица, защото без истина няма доброта, а без доброта няма красота. 
Истината, доброто и красотата са обединени в духовността, в духовната и 
църковна култура, която не е нещо консервативно, не е стара реликва, която 
може да бъде излагана единствено в музеите, а е живият храм и живата Църква, 
която е винаги действена и дава своите плодове. Затова като християни ние 
не бива да се затваряме, а тъкмо обратно – ако живеем в Христовия дух, ако 
живеем в исихастки дух, с Иисусовата молитва, тогава ще внесем промяна в 
обществото. Всъщност тъкмо исихастите са били големи революционери, със 
своя дух и със своето присъствие те са предизвикали невероятни промени. Защо 
са идвали от пустините в градовете? Защото повече не са могли да издържат 
от голямата Божия любов, за разлика от хората, които живеят в града, но са 
затворени в своя свят и тегнат към смъртта, проповядвайки културата на 
смъртта. Затова днес в съвременното изкуство има толкова много поклонници 
на танатологията, на смъртта. Има тяга към безкрайното, която обаче води 
до самоунищожение, до смърт. А ние, християните, вярваме във Възкресението.

Съгласете се, че Литургията е висшият култ, в който светът или човекът 
заедно със света се съединява с Бог чрез Христа, чрез Логоса и в Светия 
Дух. И това за нас е най-голямата култура, която самите нас култивира и 
ни издига като истински човеци. Дали мислите, че тази култура, културата 
на Литургията, трябва да бъде явена и показана на света, който е в такава 
голяма културна и духовна криза?

Ако се фокусираме върху кризата на съвременния човек, ще видим, че действи-
телно става дума за духовна криза. Криза означава не край, а проверка, κρίσις 
значи съд, проверка къде сме, къде се намираме. Сега имаме сериозни екологични 
проблеми, но най-добрите еколози са всъщност духовниците. Защо? Защото те 
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са устроили своя дом, своята къща, своята вътрешност, което ще рече, че ние, 
които вярваме в Божието домостроителство и живеем в Божия дом, живеем в 
едно отечество и в един дом, чийто домакин е самият Бог, както пише Георги 
Флоровски. Ние трябва да пазим това творение, защото Бог чака да се явят 
Божиите синове. Къде? Както преди малко казахте – в Литургията. Защото 
светът като дар Божи се принася като „Твоя от Твоих”1. И къде намира из-
целение той? Намира го в Литургията, в храма. Всички елементи на света, на 
творението се принасят в Литургията и влизат в църквата да се осветят – на 
Богоявление се освещава водата, освещава се целият храм, когато се прави 
лития, се освещава цялото творение. Всекосмическата литургия се служи на 
небето и на земята, тогава слиза Божията светлина, Божията благодат, без 
която няма обжение. Къде е границата между психиатрията, психотерапия-
та и изповедта? Вие можете да разговаряте, да предложите човешка помощ, 
но творението, човекът и светът се нуждаят от намеса свише, те търсят 
намеса свише. Тук е допирът между есхатологията и историята, влизането на 
небесното царство в земното, докосването на небето и земята. Съществуват 
свети мощи, свети икони, които чудотворят и плачат. Служил съм в манастира 
на свети Василий Острожки и ще ви кажа, че там неведнъж са получавали изце-
ление както християни, така и хора, изповядващи други религии. Съществуват 
места, които са осветени от молитвата, там са се проливали потта, сълзите 
и мъката на целия народ и тези сълзи са родили плодове със собствен аромат 
и мирис. Днес имаме плодове, които нямат свой мирис и вкус, които са блудка-
ви. Блудкав е човекът, блудкава е и културата, изгубила своя аромат. Светите 
отци казват, че когато изчезне уханието на цветята, пеенето на птиците, 
блеенето на овцете и агнетата, тогава ще дойде краят на света. Както пише 
в Откровението на св. Йоан Богослов: „понеже си хладък, и нито горещ, нито 
студен, ще те изблювам из устата Си” (Откр. 3:16). Трябва да се явят Божиите 
синове, да се яви ново небе и нова земя. Това очакваме и за това се подготвяме 
чрез Литургията. Затова ни е нужна православната екология, грижата за нашия 
дом, който да опазим, а не да го тровим, тровейки със злото себе си, другите 
и света. Нужно е да се отворим и да живеем за този свят. Това иска Господ, 
това иска Светият Дух – християните да бъдат светлината на света, онези, 
които не угасят своя светилник, а го оставят да свети и да бъде пътеводител 
от този свят към Царството небесно. Трябва да се молим на Бог, но не само с 
думи, а и с въздишки, тогава ще дадем плодове, които ухаят.

1 Тези Твои дарове от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе, за всички и заради всичко – възглас от Злато-
устовата св. литургия. Б. р.
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Стефан Бончев работи в Министерството на външните рабо-
ти, като дълги години е отговарял за секцията, наблюдаваща 
Португалия, Светия престол и Малтийския орден. Следи от-
близо процесите в Римокатолическата църква и по-специално 
отношенията с православието, както и консервативното те-
чение вътре в самата нея. Има трайни интереси в областта 
на православното богословие и християнската философия. От 
2009 до 2014 г. работи в посолството на България при Св. прес-
тол и Малтийския орден, като през 2012–2013 г. е временно 
управляващ. Командор на Папския орден „Св. Григорий Велики”.

Стефан	Бончев

ДИПЛОМАЦИЯ	ПО	ФРАНЦИСК

На фона на биполярния в политическо, икономическо и военно отношение ХХ в., 
когато парадоксално беше по-лесно за нациите да общуват и взаимодействат 
помежду си, ползвайки се от предвидимостта на партньора или съперника си, 
днешният век обърна наопаки представата за международния ред, заставайки 
на ръба на хаос, който застрашително клати дори самите устои на западната 
цивилизация. Традиционните играчи на дипломатическия терен – високоразвити-
те демокрации, изглеждат объркани до безпомощност в търсенето на начин за 
справяне с проблемите, връхлитащи света. Ислямският тероризъм, чийто апо-
гей се явява „Ислямска държава”, заплашваща буквално да срути арабския свят 
и пряко застрашаваща западните държави, конфликтът в Украйна, превърнал се 
в катализатор на една нова „студена война” между Русия и Запада, епидемията 
от ебола, рискуваща да се превърне в пандемия и добавяща още един тежък 
проблем към врящия казан Африка, продължаващата финансова и икономическа 
криза в развитите страни дойдоха да покажат тоталната неподготвеност на 
демократичния свят да се справи с проблемите си и да се защити, но най-вече 
натрапчиво откроиха липсата на авторитети и лидери, които да предвождат 
смело похода на човечеството към мира и доброто.

На този фон наглед обикновеният и на пръв поглед непохватен в жестовете 
си папа Франциск изпъква не само с бялата се одежда сред сивотата, както 
политическа, така и интелектуална и идейна, на световните лидери. Попаднал 
във водовъртежа на световните събития, римският епископ не забравя и основ-
ното си призвание на християнски водач и медиатор. Така заедно с Вселенския 
патриарх Вартоломей срещнаха Изтока и Запада на Гроба Господен в Йеруса-
лим миналия май. Зад анахроничната картина на тази среща изплува дълбоката 
действителност на духовното начало, което все пак остава водещо в Църква-
та. Но и грешка би било да припознаем известната шега на Сталин („Папата 
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ли? Колко дивизии има?”) и да се отнесем със снизхождение и дори присмех към 
ватиканската дипломация.

Петдесет години след историческата прегръдка на Павел VI и патриарх Атина-
гор Йерусалим отново се превърна в естествен декор на братски целувки меж-
ду най-древните християнски семейства. Това посещение беше първото, което 
Франциск осъществи (пътуването до Бразилия през миналата година бе плану-
вано по времето на Бенедикт ХVI), и не беше случайно. През 1964 г. събитието 
бе наистина историческо и имаше значителен отзвук (продължен от вдигането 
на взаимната анатема през следващата 1965 г.), тъй като скъсването между 
Константинопол и Рим, последвало след Източната схизма от 1054 г. възпре-
пятстваше всякакъв контакт на високо йерархично равнище след Флорентин-
ския събор от 1439 г., когато за последен път се срещат Константинополският 
патриарх Йосиф II (българин по произход, починал във Флоренция и погребан в 
местната катедрала) и Римският папа Евгений IV. През 2014 г. събитието има 
различен, но не по-малко важен отзвук в геополитическо отношение по линия на 
разделението между църквите, които са свързани с Рим, и тези, които са в об-
щение с Константинопол. Спомняме си колко болезнено това разделение, което 
наивно мислехме за преодоляно, беляза духовете през време на първата фаза на 
югославските войни (1991–2001), тъй като колкото православните сърби, тол-
кова и хърватите католици се припознаваха като различни въз основа на така 
отдалечените в миналото разделителни линии в християнския свят. Днес раз-
късването на Украйна е това, което отново дава храна за размисъл по въпроса.

В Йерусалим Франциск можа да се срещне с плеяда от висши православни еписко-
пи от почти всички поместни църкви с изключение на представители на Руската 
православна църква (и на българската). Приближаването между Негово Светей-
шество и Техни Блаженства (както титулуват повечето източни патриарси) не 
можа да прикрие изолацията на Московската патриаршия, която се изживява все 
повече и повече като истинския център на православието – възкръснала от ми-
налото теория за Москва като „третия Рим” – доктрина, измислена от монаха 
Филотей Псковски в началото на ХVI в.

Украйна	–	Църквата	като	властови	инструмент

Тази доктрина, която легитимира и утвърждава абсолютната власт на суверена 
и еднозначно поверява съдбата на православието в ръцете на Московския па-
триарх, печели особена актуалност, когато погледнем декларираната от патри-
арх Кирил близост и дори симбиоза с Владимир Путин. Кирил заяви неотдавна: „В 
Кремъл се помолихме за руската държава и за историческата Рус (иначе казано 
Украйна)”. От своя страна Путин възприема модела на един от най-автентич-
ните автократи в руската история император Николай I, който завещава на 
сина си Александър II самодържавната управленска формула: „Дръж всичко в свои 
ръце!”.

От друга страна, трябва да припомним, че люлката на руското православие се 
намира именно в Киев – сърцето на знаменитата древна Рус, където през 989 г.



2014 / брой 9 (96)

13

се осъществява покръстването на Русия. Самата Украйна, която даде ясна за-
явка за унитарност в териториално отношение с избора на Петро Порошенко на 
президентския пост, е отчетливо разделена в конфесионално отношение: в рус-
коговорещия изток здраво е вкоренена Украинската православна църква, подчи-
нена на Московската патриаршия, докато на запад преобладаваща е гръко-като-
лическата от източен обред или по-известна като униатска църква, която е в 
общение с Рим, както и непризнатата от никого Украинска православна църква – 
Киевска патриаршия, основана през 1991 г. след обявяването на независимостта 
на страната. Множеството юрисдикции и йерархии в Украйна и преплитането 
им с различни политически интереси ясно показват инструментализирането на 
Църквата като политически лост в тази страна.

На фона на този безпрецедентен за следвоенна Европа политически пейзаж папа 
Франциск се оказа в ролята на дипломат, изправен пред коя от коя по-деликатни 
задачи – било то заздравяването на връзките с православието, било защита на 
християните в Близкия изток и Африка, или смелата стъпка да събере израелци 
и палестинци на среща във Ватикана.

На	път	към	Европа	през…	Балканите

За да видите Франциск в европейски контекст, не е необходимо да го търсите 
в Париж, Лондон или Берлин, но най-напред в… Тирана. Това е страна, която, след 
като пострада твърде много от един ужасяващ атеистичен режим, днес живее 
в религиозна хармония, заяви папата в средата на септември, няколко дни преди 
да посети в края на същия месец Албания. Това той каза сякаш като оправдание 
за това, че извършва първата си европейска визита извън Италия именно в една 
малка европейска, но преимуществено мюсюлманска страна. Посланието, което 
изпрати с тази си визита, беше насочено към целия регион на Югоизточна Ев-
ропа, където наред с икономическата изостаналост, разделението между стра-
ните и обществата минава и по оста ислям – християнство. С това пътуване 
Франциск изпрати и предупреждение към Европа и международната общност, че 
в момент на безпрецедентен риск за нейната сигурност от ислямски тероризъм 
и екстремизъм не бива да бъде изоставян регионът на Западните Балкани, кои-
то се оказаха люпилня на кадри за „Ислямска държава”. Папата подаде ръка на 
мюсюлманска Албания, но заедно с нея фокусира вниманието най-вече на Европа 
към страни като Босна и Херцеговина, която е потенциално буре с барут, ако 
не бъде изкуствено поддържана от ЕС, към Косово, което Ватиканът продължава 
да не признава за независима държава, към Република Македония, поела стреми-
телно към бездната на дезинтеграцията по етнически и религиозен критерий, 
и най-после към Турция, която с Ердоган зави обезпокоително по пътя на ис-
лямизма и почти официално изостави европейската си ориентация. В тази връз-
ка предстоящото на 30 ноември, станало традиционно за предшествениците му 
посещение на понтифекса в Истанбул е насочено колкото към задълбочаването 
на православно-католическия диалог, толкова и към официална Турция, която има 
нужда да  бъде припомнено наследството на Ататюрк, преведено на съвремен-
ния език на правата на човека и евроатлантическите ценности.
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Протегната	ръка	към	Китай

Знак за излизането на ватиканската дипломация от сянката беше безпреце-
дентният дипломатически ход с посещението на папа Франциск в Южна Корея, 
по време на което, макар и никога да не беше експлицитно споменат, Китай бе 
поставен в центъра на вниманието. Враждебността между най-голямата кому-
нистическа държава в света и Римския престол не датират от вчера и напук 
на световното разведряване в отношенията на Китай с неговите дългогодишни 
противници, позицията на комунистически Пекин спрямо Ватикана, изглежда, се 
втвърдява. Причината не е само болезненият за китайците въпрос с Тайван, 
който всъщност Светият престол признава като единствено легитимна дър-
жава под името Република Китай, но и от убеждението на официалните власти 
в КНР, че „… Църквата е носител на власт от чужбина, упражнявана вътре в 
страната”, както отбеляза говорителят на Ватикана о. Ломбарди. „В дух на 
отвореност към другите имам твърдата надежда, че страните на вашия кон-
тинент, с които Светият престол не поддържа пълноценни отношения, не ще 
се колебаят да насърчат диалог в полза на всички”, заяви от своя страна папа 
Франциск пред събралите се азиатски епископи. Тези думи на папата са подкре-
пени от очевидните усилия на Ватикана в този регион за установяване на ди-
пломатически отношения с Виетнам, където живеят няколко милиона католици, 
което превръща тази страна във втората по брой на католическо население в 
този регион след Филипините. Конкретен напредък се постигна с определянето 
на апостолически делегат, който, макар и да резидира в Тайланд, вече има право 
да пътува до Ханой и да осъществява не само официалните контакти между 
Римската курия и виетнамското правителство, но и да обгрижва местните 
католици, епископат и клир. Знаково в това отношение бе и първото официално 
посещение на виетнамския министър-председател във Ватикана в средата на 
октомври т.г.

За подобно разведряване в отношенията със Северна Корея, разбира се, не може 
да става и дума, но Франциск недвусмислено показа отношението си по тема-
та, като отслужи меса в Сеул, посветена на „мира (на Корейския полуостров) и 
помирението (между корейците)”. Бе обърнато и малко внимание от страна на 
Ватикана и южнокорейските власти на провокацията с изстреляните в морето 
няколко ракети от страна на Северна Корея непосредствено преди пристигане-
то на Франциск в Сеул.

Всичко това обаче бе генерална репетиция от страна на ватиканската диплома-
ция за поредната стъпка към осъществяване на мечтания пробив в отношения-
та  с комунистически Китай. Обаче не на всяка цена, тъй като по отношение 
на „религиозната свобода” има още много да се желае, както подчерта в Сеул о. 
Федерико Ломбарди. Най-простият пример за това беше, че повече от полови-
ната китайски младежи, пожелали да пътуват до Южна Корея за Световните 
дни на азиатската младеж, не получиха разрешение за това от китайските 
власти. Другият малък инцидент, който предизвика усмивка у наблюдателите, 
бе коментарът на говорителя на външното министерство в Пекин, който на 
въпроса дали китайското правителство ще отговори на поздравителната те-
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леграма от папата по случай безпрецедентното прелитане на папския самолет 
над китайската територия, отговори, че телеграмата не била получена. Що се 
отнася до дипломатическите отношения с Китай, Държавният секретариат на 
Ватикана отбеляза тогава: Надяваме се на напредък чрез диалог, както и на 
по-добро разбиране и възможност за упражняване на свободата на религията. 
Църквата винаги е готова за диалог. Въпросът е да се разбере дали тази готов-
ност е споделена.

Противно на очакванията в началото на своя понтификат, папата, за когото 
мнозина смятат, че е „преходен” (т.е. осигуряващ ръководството на Църквата 
за кратък период преди избирането на друг, по-млад понтифик, който с дъл-
голетна визия и стратегия ще води Църквата през бурното житейско море), 
разгърна мащабна дипломатическа дейност, до голяма степен наложена му от 
обстоятелствата на сложно развиващата се международна обстановка. Основ-
ният инструмент на дипломацията по Франциск се оказа нещо просто, но много 
характерно за християнската доктрина и вяра, а именно диалогът.

Ние не можем да започнем истински диалог, ако нямаме съзнание за нашата 
идентичност. А и не можем да водим автентичен диалог, без да сме способни да 
отворим духа и сърцето си със съпричастност и сърдечно разбиране на тези, 
с които говорим. (…) Днес много често вярата ни е поставена на изпитание 
от света и от нас по много начини се иска да правим компромиси с вярата си, 
с повелите на Евангелието и да се адаптираме към духа на епохата. Въпреки 
това светците мъченици ни припомнят да поставяме Христос над всичко и да 
гледаме на всичко останало от този свят чрез него и вечното му Царство. Те 
ни предизвикват да се запитаме дали има нещо, заради което сме готови да 
умрем, е кредото на дипломацията по Франциск.
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Александър	Солдатов

НЕ	БЛАГА	ВЕСТ

Защо РПЦ не желае да припознае опълченците от Донецк за 

свои идейни последователи

Религиозната риторика играе огромна роля в ескалацията на „странната“, или 
както я наричат, „хибридната“ война в източната част на Украйна. Опълчен-
ците от Донбас и особено притичващите им се на помощ „романтици рекон-
структори“ от Русия полагат не малко усилия, за да придадат на тази война 
сакрален смисъл. На техните сайтове като мантра звучи рефренът: Новорусия 
е последната цитадела на Светата Рус, на Руския свят и оттук ще започне или 
възраждането на Руското православно царство (при победа), или ужасът на Апо-
калипсиса (при поражение). Това „геополитическо богословие” е намерило място 
дори в официалните документи на Донецката и Луганската народни републики. 
На фона на този конфликт в най-деликатно положение се оказа Украинската 
православна църква към Московската патриаршия, а и цялата Патриаршия. Тра-
диционно лоялна към Москва, УПЦ – МП не може открито да подкрепи Донбас с 
неговите „православни армии“, за да не загуби енориите си в останалата част 
на Украйна. Но тази „дистанцирана“ позиция на най-голямата църква не води до 
увеличаване на нейните поддръжници. Руското държавно ръководство е обидено, 
украинските енории преминават към Киевската патриаршия, а лидерите на се-
паратистите от Донбас подозират патриарха и епископите в „предателство“ 
и в тайна уния с католиците…

„Господстващата	вяра”	на	народните	републики

„Първенствуващата и господстващата вяра е православната вяра (християн-
ската православна католическа вяра на Източното изповедание), изповядвана 
от Руската православна църква (Московска патриаршия). Историческият опит и 
ролята на православието и на Руската православна църква (Московска патриар-
шия) се признават и уважават, в това число като системообразуващи стълбове 
на Руския свят”. Така звучи 9-и член от конституцията на Донецката народна 
република (ДНР), повторен в нейния клонинг – конституцията на Луганската на-
родна република (ЛНР). За пръв път подобна формулировка е гласувана на 14 май 
в Донецк на събрание на активисти, провъзгласили се за Върховен съвет на 
ДНР. Ако изразът „първенствуваща и господстваща вяра“ е взет от законода-
телството на Руската империя, то изразът „Руски свят“ е запазена марка на 
патриарх Кирил, който обаче вече е загубил контрол над този израз.

У някои конституциите на ДНР/ЛНР предизвикват усмивка, но тя изчезва при 
първия поглед върху „правораздавателната практика”. В условията на война на 
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Светата Рус срещу силите на ада (Запада) „красивите“ декларации се превър-
наха в оправдание за невиждано в постсъветското пространство насилие срещу 
неправославни, впрочем и срещу православни, ако те не принадлежат към Мос-
ковската патриаршия. На територията, контролирана от донбаските сепара-
тисти, биват отвличани и изчезват пастори, разгонват се молитвени събрания, 
затварят се „еретически” храмове. Ето няколко примера.

Пасторът от адвентистката църква в Горловка Сергей Литовченко прекара око-
ло две седмици в „ареста“, след като е отвлечен от въоръжени хора в началото 
на октомври направо от молитвено събрание в собствената си църква. Задър-
жайки пастора, представителите на ДНР казват на вярващите: „Това е право-
славна земя и в нея няма място за разни секти”. Църквата, където се събирали 
храна и дрехи за пострадалите, е затворена. В крайна сметка след намесата 
на Московската патриаршия пасторът е освободен и веднага напуска Донбас.

През втората половина на октомври на територията вече на Луганската народ-
на република, в Краснодон, беше отвлечен помощник-пастора на църквата „Блага 
вест” Сергей Сайков, заедно със своя непълнолетен син Даниил. Според дирек-
тора на отдела за религиозни свободи на Russian Ministries Влад Кусакин Сергей 
и Даниил са „изтезавани с особена жестокост, като им е повдигнато обвинение 
в шпионаж в полза на Националната гвардия”.

През септември въоръжени представители на ЛНР завземат баптистки храм 
в град Антрацит. Ето какво разказва за случилото се интернет изданието 
„Религията в Украйна”: „В момента на завземането на молитвения дом в него 
са се намирали около 20 души с двигателни увреждания… Към молитвения дом 
са се приближили два автомобила, от които слезли въоръжени мъже. Те грубо 
„помолили” в рамките на 20 минути помещението да бъде опразнено, като от-
белязали, че то вече не принадлежи на баптистите, а става собственост на 
Православната църква. Своите действия въоръжените мъже обяснили с получено 
„благословение от батюшката”.

Според очевидци думата „баптист” се е превърнала в ругателство, станала 
е нарицателна за неправославен, „еретик”. По-осведомените, наистина, знаят 
още две религиозни ругателства – „униат” и „разколник”. 

Още през лятото в Луганск представители на ЛНР затворили като „еретиче-
ска“ римокатолическата енория на Пресветата Дева, а представителите на 
ДНР – храма „Покров Богородичен” на Украинската гръко-католическа църква 
в Донецк. Накрая, съвсем неотдавна в Луганск бунтовниците „освободиха от 
разколниците” катедралния храм на Киевската патриаршия. Тъй като местният 
епископ на Московската патриаршия отказа да приеме подобен дар от тях, ЛНР 
превърна храма в склад. Епископът на Киевската патриаршия трудно напуснал 
Луганск, като бунтовниците развалили спирачките на автомобила му, а йерар-
хът едва не загинал в катастрофа…

ДНР/ЛНР засега нямат собствен духовник, който да олицетворява сакралния 
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характер на войната. На концерти в Донецк и на фронтовата линия гастролира 
с китара някакъв схимонах, който изобличава Путин със страшен глас, но този 
човек създава впечатление на психично болен. При тези условия Игор Друз, иде-
олог на „Руската православна армия“ в Донбас и съветник на Игор Стрелков 
в битността му на министър на отбраната на ДНР, започна да олицетворява 
„православното измерение” на войната. В резултат на усилията на Друз и не-
говите сподвижници над танковете и окопите на ДНР/ЛНР заедно с руските и 
монархическите знамена се развяват също така и хоругви с Неръкотворния об-
раз на Спасителя, а стандартната заповед „Огън!” бива допълнена с формулата 
„В името на нашия Господ Иисус Христос”.

В началото на октомври в интервю за официалния сайт на ДНР Друз се оплака 
от неразбиране от страна на върхушката на УПЦ – МП: „Повечето православни 
свещеници от Украйна са на наша страна. За съжаление се оказа, че сред укра-
инските архиереи има много предатели”. На упрека, че воювайки с украинците, 
донбаските бунтовници убиват свои православни братя, Друз дава следния ясен 
отговор: „От украинска страна изобщо няма православни, тъй като нито един 
въцърковен православен човек няма да тръгне да воюва срещу Новорусия, един-
ството на Светата Рус е богоугодно дело”. Напротив, „повечето опълченци са 
православни и църковни хора, които редовно се изповядват и причастяват. За 
пръв път от 100 години насам възниква православна армия от руснаци. Правос-
лавните хора дори и в политическите дела винаги знаят къде е правдата” – 
убеден е Друз.

Особено внимание заслужава основният православен спонсор на ДНР/ЛНР, близ-
кият до патриарх Кирил московски бизнесмен Константин Малофеев, председа-
тел на Фонда „Св. Василий Велики”. Именно фондът на Малофеев организираше 
гръмките „гастроли” на православни светини, като Даровете на влъхвите, кои-
то бяха докарани в Крим под охраната на Стрелков буквално месец преди нача-
лото на събитията, довели до отделянето на полуострова от Украйна.

Бащата	не	отговаря	за	сина

Въпреки пламенната вярност на въоръжените сили на ДНР/ЛНР на Московска-
та патриаршия родната им църква – УПЦ – МП, в последно време постоянно се 
разграничава от своите пасоми сепаратисти и дори директно осъжда някои от 
техните действия в защитата на Светата Рус и възстановяването на Руския 
свят. Разбира се, това подрива моралния дух на бойците, събрали се под черве-
ните знамена с лика на Спасителя.

На 7 октомври Борисополският и Броварски митрополит Антоний (Поканич) от 
УПЦ – МП се разграничи от сепаратистите по време на среща в Киев с ка-
надския посланик Андрю Бенет. „Църковният амвон не бива да се превръща в 
политическа трибуна. Днес всеки един от нас, духовниците, трябва да направи 
всичко по силите си, за да може нашата конфесионална принадлежност да не 
ни разделя”. Той припомня, че УПЦ – МП не е приела отнетия от баптистите 
молитвен дом в Антрацит, тъй като Църквата „не само не одобрява, но и няма 
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да приема подобни „подаръци”. Аналогична беше ситуацията и след завземането 
на катедралния събор и епархийското управление на Киевската патриаршия в 
Луганск”.

През юли-август в УПЦ – МП се смени властта: почина митрополит Владимир 
(Сабодан) и църквата беше оглавена от митрополит Онуфрий (Березовски), кой-
то има репутацията на ориентиран към Москва. Само че в сегашната полити-
ческа обстановка той не може да осъществи своите промосковски планове (в 
частност да ограничи автономията на УПЦ – МП в полза на по-голям контрол 
от страна на Московския патриарх). И митрополит Онуфрий по всякакъв начин 
демонстрира своята лоялност към украинските власти: тези дни дори посети 
зоната на антитерористичната операция в Източна Украйна, което в самата 
Украйна беше възприето като символичен жест. Скоро след това посещение, на 
заседанието на Синода от 23 октомври, патриарх Кирил награди митрополит 
Онуфрий с висок църковен орден. Митрополитът не смята да променя статуса 
на кримските епархии – те си остават част от Украинската църква, което, 
гледано от камбанарията на Кремъл, изглежда като формално непризнаване от 
страна на Московската патриаршия на присъединяването на Крим към Русия.

Само че сред клира и миряните на УПЦ – МП, особено в централните и запад-
ните части на страната, в момента е особено висок градусът на украинския 
патриотизъм и на митрополит Онуфрий му е трудно да бъде в крак с тези 
настроения. Сред украинските енории към Московската патриаршия стихийно 
се разрастват случаите на неспоменаване на патриарх Кирил и се появяват 
колективни петиции на клира и миряните за провъзгласяване на автокефалия 
(пълна самостоятелност от Москва) на Украинската църква. Най-нетърпеливи-
те енории вече преминават към провъзгласилата автокефалия Киевска патриар-
шия. Подобни процеси се наблюдаваха в Украйна в началото на 90-те години на 
миналия век и доведоха до мащабен църковен разкол.

През август патриарх Кирил написа пространна жалба до Вселенския патриарх 
Вартоломей – първия по чест и влияние православен йерарх. Московският пред-
стоятел искаше да изпревари възможната молба на УПЦ – МП за получаване на 
автокефалия от Константинопол, но не срещна разбиране. На срещата си с 
митрополит Онуфрий на 8 октомври патриарх Кирил му предложи да раздробят 
епархиите, където са най-силни автокефалните настроения и където е пре-
кратено споменаването на патриарха. Тази реформа трябва да засегне преди 
всичко Луцка, Владимиро-Волинска, Ровенска, Тернополска, Житомирска, Виницка, 
Хмелницка и съседните епархии. Относно източните епархии, разположени на 
територията, контролирана от ДНР/ЛНР, има план за тяхното обединение в 
„Новоруска митрополия”, като по този начин патриархът смята да изглади пред 
Кремъл „вината си” за Крим, оставен на Украинската църква.

Бягство	от	потъващия	кораб?

Все по-масов характер придобива преминаването на западните енории на УПЦ – 
МП към Киевската патриаршия. Като например енорията към храма „Св. Архан-
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гел Михаил“ в с. Бутин, Збаражки район в Тернополска област. На общоенорийско 
събрание в началото на октомври за преминаване от Московската към Киевска-
та патриаршия гласували повече от 300 енориаши, а против – 15. В местната 
епархия на УПЦ – МП тези събития са коментирани така: „Храмът е завзет от 
националисти с участието на „Десен сектор“. 

Все още оставащата в пределите на Московската патриаршия енория в село 
Вишнев в покрайнините на Луцк тези дни публикува много показателно обръще-
ние към митрополит Онуфрий. Припомняйки, че мнозина свещеници на УПЦ – МП 
от Източна Украйна „оказваха дейна подкрепа на опълченците или дори застава-
ха в техните редици, молиха се за тяхната победа или пък дори оглавяваха въ-
оръжени групировки“ – енориашите правят извода, че тяхната Църква подпомага 
разрушаването на украинската държавност. Не желаейки да има нищо общо с 
Московския патриарх, енорията в с. Вишнев пише: „Патриархът не само създаде 
сигурен тил за кремълския агресор, но и си позволи откровени лъжи по адрес 
на украинците, доколкото лично и неведнъж публично изричаше пред целия свят 
лъжата, която по-рано разпространяваха официалните и неофициалните говори-
тели на патриарха – за „религиозната основа“ на войната, която водят срещу 
православните „униатите и разколниците“… Московският патриарх вече не ни 
е велик господин и отец. Ние не го споменаваме на богослуженията, така както 
не го споменават и много други енории… Историческите пътища на УПЦ – МП 
и РПЦ трябва окончателно да се разделят – продължават авторите на обръще-
нието – за да може всяка една от църквите да изпълнява призванието си в све-
та, без да се препъва в камъка на своята идентичност… Съгласно църковните 
правила църковните граници трябва да следват държавните“.

Разбираемо е, че в сегашната ситуация позицията на лидера на другата най-го-
ляма православна църква в Украйна – Киевската патриаршия – Филарет (Дени-
сенко) е пределно неотстъпчива. Напоследък той постоянно повтаря, че от пози-
цията на европейските държави и САЩ зависи дали войната в Източна Украйна 
няма да прерасне в Трета световна. На 8 октомври той изпрати до главите на 
европейските държави, парламентите и народите на Европа послание, озаглаве-
но „Спрете разпалването на Трета световна война!“. „Знаейки урока от „мюн-
хенското умиротворяване на агресора“, днес демократичните държави и всички 
хора с добра воля все още имат възможността да спрат плъзгането на света 
към пропастта на катастрофата. Трябва да спрем злото, докато не е станало 
твърде късно“ – отбелязва главата на Киевската патриаршия.

Постоянен рефрен на публичните дискусии през последните години стана при-
знанието, че в страната ни се заражда нов образ на официалното правосла-
вие – агресивен и нетърпим. Този образ се прояви в кампанията за „максимално 
наказание“ на Pussy Riot, в акциите на Димитрий Ентео1 и неговите съратници 
казаците, в натрапването на програми за строителство на нови храмове въпре-
ки желанието на населението, в провеждането на „Руския марш“ и призивите на 

1 Дмитрий Ентео (Цорионов) е православен активист, създател на движението „Божия воля.“ Придобива скан-
дална известност с публичните си акции в „защита“ на православието, включително чрез физическо насилие 
над опоненти, прекъсване на театрални постановки и др. подобни. Б.пр.
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депутата Милонов2. Обагрена с кръвта, пролята на бойното поле, идеологията 
на „Светата Рус – Новорусия“ е един апотеоз на този образ. И напълно можем 
да разберем защо патриарх Кирил не желае да припознае донецките опълченци 
за свои идейни последователи. Много по-трудно е да проумеем защо той не 
взима мерки, които да спрат ескалирането на взаимна ненавист между двата 
най-близки православни народа, която разрушава това, което е останало от 
единната цивилизация и от „Православния свят“.

Новая газета, бр. 122 от 29.10.2014 г. 
Превод от руски: Димитър Спасов

2 Виталий Милонов е руски политик, член на президентската партия „Единна Русия“ и депутат в Законодател-
ното събрание на Санкт Петербург. Известен е със своите екстравагантни законопроекти, част от които вече 
са действащи закони. Б.пр. 
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Проблеми на Българската православна църква

Христо	Беров

ПРАВОСЛАВНАТА	МИСИЯ	В	

ЕВРОПЕЙСКАТА	ДИАСПОРА	НА	

БЪЛГАРСКАТА	ЦЪРКВА

Още в началото на настоящото изложение се налага да направим уточнението, 
че то съдържа размислите на автора във връзка с негови лични дългогодишни 
наблюдения върху опитите за осъществяване и регулиране на мисионерски правос-
лавен църковен живот в европейската диаспора на Българската православна църк-
ва – Българска патриаршия. Особено внимание в този мисионерски аспект заслу-
жава най-важната и основна църковна единица – енорията, именно поради нейната 
изключителна важност като църковен общностен организъм за душеспасение на 
вярващите. Ето защо текстът търси отговорите на няколко изключително важни 
въпроса, свързани с устойчивото развитие на мисионерските православни църковни 
общини извън пределите на България, и несъмнено поставя акцента върху болезнени 
за съвремието на нашата Българска православна църква проблеми, разпределени в 
няколко основни групи. Първата група въпроси се занимава с особеностите на ено-
рийския живот в европейската диаспора, произтичащи от спецификата на самите 
енориаши – българските емигранти. На второ място, следва да се обърне внимание 
на различните условия на служение на духовниците зад граница и на трето, не на 
последно място, като логична последица от мисионерския живот стоят въпроси, 
отнасящи се до организацията на енорийския живот извън пределите на родината.

Настоящият анализ се концентрира върху Средно- и Западноевропейската гео-
графска област и не си поставя за задача да разглежда проблематиката на 
българския православен енорийски живот на американския континент. Въпреки 
някои прилики на емигрантския живот на двата континента при едно по-за-

Христо П. Беров е български и германски юрист, сътрудник на 
Института за църковно право при ЮФ на Потсдамския универ-
ситет, член на Виенското академично дружество за правото 
на Източните църкви. Научните му интереси са в областта 
на теорията на правото, правото на религиозните общности, 
взаимодействието между държавното право и правните сис-
теми на вероизповеданията. От 2011 г. е епархийски съветник 
при Западно- и Средноевропейска епархия на БПЦ – БП.
Съставител на сборника нормативни актове: Право и вероиз-
поведания. Нормативна уредба на религията и религиозните 
общности в България (Сиела, 2009).



2014 / брой 9 (96)

23

дълбочено изследване се установяват различия, които са обусловени както от 
самата среда, така и от културата и спецификата на диаспората в двете зад-
гранични епархии на БПЦ – БП.

Наместо	въведение

Българската православна църква – Българска патриаршия, като поместна право-
славна църква, включва в юрисдикцията си според настоящия1 устав три свои 
образувания, находящи се извън територията на Република България. Съгласно раз-
поредбата на чл. 4 от УБПЦ – БП2 под юрисдикцията и в диоцеза на Българската 
православна църква се намират две епархии и една енория. По своето съдържание 
предписанието на споменатия член четвърти само по себе си подлежи на новели-
ране, понеже не отговаря на фактите от действителността и разбира се, оставя 
задължението за последващи църковно-законодателни инициативи на предстоящия 
Църковен събор. Добре известно е, че извън държавните граници на родината се 
намират енории с български духовници и богомолци като т.нар. „подвория” на Бъл-
гарската православна църква в румънската, гръцката и руската столици, както 
и от 2012 г. двете български енории под омофора на архиепископа на чешките и 
словашки земи, респективно в Прага и в Братислава. Докато учредените въпросни 
подвория предхождат последните промени на актуалния устав, статутът на две-
те български енории в Прага и Братислава продължава да стои на дневен ред за 
решаване. Същевременно още няколко години преди влизането в сила на настоящия 
УБПЦ – БП през 2009 г., съществува инициатива за енорийски живот в Южноафри-
канската република, с която се е ангажирал митрополитът на Велико Търново, а в 
далечна Камбоджа и дори на Южния полюс са организирани храмове на Българската 
православна църква, които, доколкото е известно, de facto в момента са без енории 
съобразно изискванията за минимален състав енориаши3 – чл. 130, ал. 1 УБПЦ – БП, 
но също не са изброени в основния нормативен акт на родната ни Църква.

За темата на настоящото изложение особена важност представлява разликата 
между Западно- и Средноевропейската епархия и останалите 14 митрополии – в 
УБПЦ – БП за първата не са изброени никакви архиерейски наместничества. Всъщ-
ност Западно- и Средноевропейската епархия за пръв път е официално включена 
в Основния закон на БПЦ – БП едва в последното му новелиране, влязло в сила на 
09.01.2009 г. Дотогава, още от самото създаване на епархията, тя преминава през 

1 Устав на Българската православна църква – Българска патриаршия (УБПЦ – БП), приет от VI църковно-наро-
ден събор на последното заседание на 11 декември 2008 г. в Рилската света обител, публикуван в Църковен 
вестник, извънреден брой от 9 януари 2009 г.
2 Чл. 4. (1) В диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия влизат и: 
 1. Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия – със седалище в Ню Йорк и 
архиерейски наместничества в Торонто за Канада и в Мелбърн за Австралия. Устройството и управ-
лението на епархията се определят с устав, одобрен на епархийски събор и утвърден от Светия синод. 
 2. Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа – със седалище в Берлин. Устройство-
то и управлението на епархията се определят с устав, одобрен на епархийски събор и утвърден от Светия синод. 
 (2) За православните българи в Турция има Българска църковна община в Истанбул.
3 Чл. 130. (1) Енорията се състои от не по-малко от 50 православни християни. 
 (2) Когато броят на православните християни е под определения минимум по ал. 1, енорията се присъеди-
нява към най-близката енория с изискуемия брой енориаши по предложение на епархийския митрополит и с 
решение на Светия Синод.
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различни етапи4 на своето мисионерско и църковно развитие. Почти 30 години 
тази епархия обаче не участва пълноправно в съборността на БПЦ – БП. Едва след 
IХ епархийски събор на Западно- и Средноевропейската епархия, проведен в Берлин 
от 3 до 5 юни 2011 г., Българската православна църква – Българска патриаршия 
официално включва в съборността си европейската диаспора – чрез окончател-
ното признаване на каноничността на проведените избори за Епархийски съвет, 
за избори за делегати на църковен събор и впоследствие през 2012 г. избиратели 
за патриаршески избирателен събор. В тази връзка следва да се отбележи, че до 
този момент епархийски делегати на Западно- и Средноевропейската епархия са 
участвали единствено в последния Патриаршески избирателен събор през 2013 г.

Църковният живот на православните българи в Европа започва на ниво църковна 
община (БПЦО), енорийска църква, още през първата половина на ХХ век, която 
на практика не принадлежи напълно към БПЦ – БП. Ангажирани българи (миряни) 
са самоинициирали наченки на църковен живот, в чието начало са участвали ду-
ховници, единствено лично поканвани за извършване на богослужения на по-големи 
църковни празници, частни треби и т.н. За разлика от други поместни православ-
ни църкви, чиито многобройни богомолци в качеството си на „гастарбайтери” 
из Западна Европа със съдействието на своите Православни църкви организират 
епархийски и енорийски живот, нашите сънародници, които живеят извън роди-
ната до края на 80-те години на миналото столетие са предимно политически 
емигранти, т.нар. „невъзвращенци” или „врагове на народа”, които, на първо мяс-
то, не са толкова многобройни и често се прикриват, за да не бъдат следени от 
службите за сигурност. В голяма степен те са интелектуалци, които силно се 
интегрират в обществата на държавите, в които живеят, чрез международни 
бракове и често не са организирани в общности. Положение като това на бълга-
рите в Унгария представлява по-скоро изключение, което идва да потвърди прави-
лото5 за често разединение и недоверие между нашите сънародници зад граница. 
Една от най-големите щети, която нанася комунистическият режим върху БПЦ 
чрез разбиването на общностите6, намира своето продължение и в Западна Ев-
ропа, където общностите на българи възникнат с големи трудности.

Като своеобразно ретроспективно обобщение следва да бъде споменато, че 
самата Българска екзархия възниква в среда, доминирана от други етноси и 
конфесии, при това в чужда държава, в чужда официална езикова среда и под 
чуждо законодателство. Разликата с мисионерството по екзархийско време и 
в сегашната диаспора е най-вече в наличието на разсеяние, в липсата на усед-
налост на компактно население от сънародници. Докато Екзархията е учредена 
на територията на родината, Западно- и Средноевропейската епархия включва 
църковни енории в 14 държави на европейския континент.

4 На 22.12.1979 г. Главиницкият епископ Симеон е определен за патриаршески викарий, отговарящ за бъл-
гарските православни църковни общини в Западна Европа със седалище Будапеща, а самата Западно- и Сред-
ноевропейска епархия в сегашната  структура, име и със седалище Берлин съществува от 30.05.1994 г.
5 De facto на територията на сегашната Западно- и Средноевропейска епархия тогава съществува еднин-
ствено организирана и със собствен храм БПЦО „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Будапеща. Срв. Митрополит 
Симеон. Любовта никога не отпада, С., 2011, с. 136.
6 Срв. Методиев, М., Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата дър-
жава (1944-1989 г.), Сиела, 2010, passim.
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Едно столетие след учредяването на Екзархията може обаче да се направи тъж-
ната равносметка, че сред синодалните членове в най-голяма степен вече съ-
вършено отсъства задълбоченото разбиране за функциониране на Българската 
православна църква в територии зад границите на родината, както и каквато и 
да била концепция за развитие на мисионерска дейност в чужбина. Липсата на 
визия на управителното тяло на БПЦ – БП по този въпрос е една от последиците 
на дълбока провинциалност и затвореност на висшия клир към православния ено-
рийски живот извън пределите на собствените епархии и митрополии. Същевре-
менно това е логична последица и от отдалечеността на синодалните членове 
от живота на богомолците изобщо. В много голяма степен провинциалността 
на съвременния висш клир допълнително е концентрирана в недостатъчната 
обща култура, липсата на задграничен опит, дефицит на познания по чужди ези-
ци и друга социална опитност.

Всъщност кадровият проблем на цялата ни родна Православна църква е толкова 
сериозен, че установените по-горе факти са просто логичен резултат от ця-
лостното състояние на институционалната организираност на БПЦ – БП.

Енориашите	в	диаспора

Както вече беше споменато, времето до 80-те години на ХХ век за българска-
та емиграция в Европа е период на сериозна общностна дезинтеграция, време 
на взаимно недоверие, на съмнение и напрежение и опасения за последователно 
политическо преследване.

В тази напрегната обстановка на първо място може да се отчете липсата на 
други български православни общности освен тази в Будапеща, организирана7 
още през 1914 г. Въпросната енория е организирана там, за да обгрижва бълга-
ри, които не са тръгнали индивидуално за чужбина, а тамошните енориаши са 
се преселили и установили като общност, изградена на съседски и роднински 
взаимоотношения още от родината. Затова и до днес те са запазили специ-
фиката на старите поколения преуспели професионално българи и са със силно 
изразена българска идентичност, към която съществува респект от страна на 
унгарското общество, защото българите в Унгария, потомци на тази общност, 
в най-голяма степен са сериозно интегрирани, начетени, образовани и познават 
езика и нравите в Унгария. От друга страна, българската общност в Будапеща 
е изключително обособена, дори полузатворена в културно отношение, което 
като характерна специфика е истинско предизвикателство за работата на все-
ки свещеник там.

Показателен обаче е фактът, важен за едно междинно заключение, а именно че 
една структурирана уседнала християнска общност за даден период от време е 
първостепенна и изначалната предпоставка за възникване на енорийски живот.

7 Българите в Будапеща имат обаче съвсем различна емигрантска история от тази в останалите европейски 
държави. Тяхното заселване в Унгария е като компактна професионална маса земеделци от Гонрооряховско, 
Тетевенско, особено с. Поликраище и др. още в началото на ХХ век, като през 1914 г. се основава Българско 
дружество, а през 1916 г. е построен православният храм „Св. св. Кирил и Методий”.
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За разлика от Унгария останалите общности, като например тези във Виена и 
Мюнхен, възникват по-скоро спонтанно и стихийно. Хората в тях рядко са съ-
граждани или роднини. Те са от всички краища на родината, носят различен култу-
рен и емоционален заряд. При тях доверието в личен план често отсъства, факт, 
който е причинен от комунистическия режим в страната, която са напуснали. 
Затова тези общности поначало са по-малки, не могат съвсем сами да организи-
рат средства за построяването на собствен храм. Освен това лични конфликти 
и такива на политическа или чисто битова основа в общността са чест спътник 
при събиране на общностите. В тази обстановка изграждането на православни 
енории често се дължи на усилията на една или няколко личности сред миряните, 
които с дълготърпение успяват да сплотят някаква част8 от българската еми-
грация на основата на свои лични качества или финансови средства. Тук усилията 
на духовници много често не могат9 да играят съществена роля именно поради 
недоверието на емиграцията към системата в която БПЦ – БП функционира.

Конфликтите между българските емигранти се изразяват най-вече в дребни лични 
конфликти между самите енориаши, от една страна, а от друга – между клирици-
те на епархията, като често имат за съдържание елементарни битовизми, носят 
огромен емоционален заряд във връзка с несправянето на един или друг клирик или 
мирянин с трудностите на ежедневното битие. В подобни случаи са налице изку-
шения за злоупотреба с църковни средства, което често водят до разочарования 
и оттегляне на енориашите от общение с родната Православна църква.

Важно е да се отбележи, че възникналите православни църковни общини след вече 
споменатите в Будапеща, Виена и Мюнхен, а именно тези в Брюксел, Лондон и 
Стокхолм, най-вече се дължат на контакти на духовници с емигранти, които по 
една или друга причина са имали връзка с българските държавни мисии на МВнР по 
онова време. Това дава основание за подозрителност към клира в периода на годи-
ните най-вече до 1989 г. Казионността10 на епархията в европейската диаспора, 
за която се говори в най-мащабното изследване върху ролята на комунистическия 
режим върху БПЦ, лежи именно на тази основа. Самата трудност за организиране 
на емиграцията в общности и ползването на помощта на атеистичната държава 
води по-късно до последици, които се усещат в епархията по един или друг начин 
и до днес. Съществуват известни опасения за определени отделни духовници или 
миряни, че са били зависими от бившата Държавна сигурност. С изключение на 
един-единствен клирик на Западно- и Средноевропейска епархия, всички остана-
ли духовници са подписали декларации за съгласие за проверка в Комисията по 
досиетата. Тези декларации са изпратени до Светия синод в София, откъдето 
не са получени обратно никакви данни за сътрудничество с Държавна сигурност, 
тъй като оповестяването на агентурно минало на духовниците се ограничава 
единствено до митрополитите въпреки ясното законово предписание на чл. 27, 

8 Интересно е в тази връзка и наблюдението относно нежеланието за записване на български православни 
християни в списъка на общините, описано в: Желев, Ив., Български църковни общини зад граница. Църковен 
вестник, бр. 4/2002 г.
9 Относно подобни конфликти информация е споделена от о. проф. Н. Шиваров в интервю, вж. Християнство 
и култура, бр. 79/2013 с. 7-10.
10 Срв. Методиев, М., цит. съч., с. 495, сл.
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ал. 1, 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за достъп и разкриване на доку-
ментите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, според кои-
то на проверка подлежат ръководителите и членовете на управителните органи 
на религиозни общности. Същевременно темата за сътрудничеството на бившия 
митрополит Симеон в системата на ДС не е била предмет на обсъждане нито в 
заседания на Епархийски съвет, нито по време на свещеническа конференция или 
Епархийски събор. Любопитно е обаче да се отбележи, че двама от членовете на 
настоятелството на БПЦО „Св. св. Кирил и Методий” в Хамбург обявиха своето 
оттегляне, както и от своята длъжност на делегати на Епархийския събор имен-
но поради оповестяването на досиетата на бившия митрополит.

Но нека след този екскурс се върнем на един от най-важните въпроси за ено-
рийския живот, а именно нивото на подготовка на енорийския свещенослужител 
да бъде мисионер в диаспора. Духовниците в задграничните енории на БПЦ – БП 
са свещенослужители мисионери зад граница, които често са изправени пред 
непосилни за тях задачи. В много случаи тяхната образователна подготовка 
е недостатъчна и това обстоятелство дава неблагоприятни резултати. Не 
са малко примерите, в които български свещенослужители изпадат в неловки 
ситуации, било поради недостатъчно владеене на официалния език в държавата, 
в която служат, или пък още по-често поради непознаване на културните особе-
ности на обществото, в което са попаднали. Такива обстоятелства водят до 
самоограничаването на клирика от обществения живот на страната, в която 
той следва да мисионерства, или до изпадане в зависимост от миряни, които 
са интегрирани там. И в двата случая разочарованието е сериозно, защото 
миряните очакват свещенослужители, които да бъдат религиозни водачи, а кли-
риците очакват постоянна и безотказна подкрепа от страна на енориашите. 
По този начин в голяма част от общините се появяват къде тихи, къде шумни 
скандални ситуации между клир и миряни поради простата и логична причина, 
че очакванията на едните и другите не могат да се припокрият. Загубата на 
авторитет и доверие спрямо свещенослужителя от страна на енориашите е 
една от основните причини за разбиването на църковната общност. Погледна-
то строго обективно, този проблем не е изолиран случай единствено в една 
или няколко енории в Западно- и Средноевропейска епархия или в други епархии 
в родината. Проблемът за авторитета на свещенството и епископата е сери-
озно явление, засягащо цялата система на Българската православна църква, и 
се дължи най-вече на пренебрегването на правилото vita clerici – evanglium populi 
(животът на свещенослужителя е евангелие за народа).

Клирикът	в	диаспора

В съвременното развитие на българското разбиране за православна еклесиоло-
гия съществува едно изкривено, можем да кажем обърнато наопаки, разбиране на 
приоритетите за изграждане на стабилен енорийски живот. Енориите в Запад-
но- и Средноевропейска епархия също са жертва на това погрешно разбиране. 
Става въпрос за поставяне на акцента в по-голяма степен върху храма, върху 
църковната сграда, отколкото върху енорията, разбиране преди всичко като 
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общност от хора, търсещи душеспасение. Желанието за храмостроителство и 
благолепие на църковните сгради само по себе си не е погрешно, но то трябва 
да бъде логична последица от стабилен енорийски църковен живот. В противен 
случай се строят „варосани гробници” за „религиозни туристи”.

За голямо съжаление от момента на създаването на Западно- и Средноевро-
пейската епархия, на нейна територия не е имало никакво храмостроителство. 
Това обстоятелство естествено комплексира клира на епархията и създава 
мнимо усещане за непълноценен енорийски живот. На практика обаче този факт 
е логична последица от липсата на доверие на състоятелни мирски лица зад 
граница към Българската православна църква и оценка за сработването на клир 
и енориаши за постигане на някаква цел. От друга страна, това е резултат от 
малобройния състав на енориите, както и белег за липсата на дарителството 
като част от християнския живот.

Към настоящия момент нито една енория от епархията не е собственик на храм. 
Дори БПЦО „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Будапеща не е успяла да реституира 
напълно собствеността си от държавата, въпреки че храмът е построен преди 
близо 100 години. Всички останали енории ползват храмове, които са отдадени за 
ползване от Католическата или Евангелската църкви. Тези договори са различни 
в различните държави, някои български православни енории ползват помещения на 
комплексите на посолствата на България. Като цяло обаче епархийското ръко-
водство не се е занимало с пълна проверка на въпросните договори, които според 
последната редакция на УБПЦ – БП следва да извърши. В тази връзка разпоредбите 
на устава регламентират, че според чл. 121, т. 9 УБПЦ – БП в правомощията на 
Епархийския съвет е да разрешава сключването на придобивни сделки, договори 
за заем, наем, аренда, рента и други договори, а по чл. 154, т. 1 църковното нас-
тоятелство има право да сключва придобивни сделки, договори за заем, наем и 
други договори при спазване на задължението за писмено съгласие на Епархийския 
съвет, утвърдено от епархийския митрополит. Вероятно по този начин биха били 
избегнати скандали по неправомерното и неправилно използване на отдадените за 
ползване храмове, каквито скандални данни напоследък бяха изнесени в пресата.

Друг важен въпрос около енорийския живот зад граница представлява разреша-
ването на въпроса за осигуряването на подобаващи социално-битови условия за 
клира. В Западно- и Средноевропейската епархия свещенослужителите са полу-
чавали възнаграждения от Светия синод на БПЦ – БП. Те са били мандатни, за 
определено време, което е определяно чрез синодално решение. Светият синод с 
протокол №51/17.12.1990 г. решава да прекрати издръжката на свещенослужители 
в задграничните епархии поради „тежката икономическа криза и невъзможността 
да се закупува чужда валута от държавата, както и непрекъснатото увелича-
ване на курса на западна валута”. Решението влиза в сила от 01.01.1991 г11. От 
тогава до сега нито един свещенослужител на Западно- и Средноевропейската 
епархия не е получавал възнаграждение от БПЦ – БП. Изключение от това правило 

11 Протокол №10/1991 г. от заседание на Епархийския съвет на Западноевропейската епархия.
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са митрополитите и епископите, когато е имало такива. Държавните субсидии12 
за подпомагане на свещенослужители зад граница не представляват плащания 
по смисъла на уставните задължения на Светия синод за осигуряване на въз-
награждения. Самите субсидии за свещенослужителите не са суми, които се 
декларират данъчно, върху тях няма осигурителни отчисления и оставят много 
отворени въпроси за бъдещето. Но да се върнем на синодалното задължение за 
възнаграждение на свещенослужителите, в това число и зад граница.

Според предписанието на чл. 58, т. 40 УБПЦ – БП в правомощията на Светия синод 
в пълен състав е включено да осигурява съгласно утвърдените бюджети ежемесеч-
ните парични възнаграждения на архиереите, свещенослужителите и служителите 
в администрацията при Светия синод. Разпоредбата на чл. 135 УБПЦ – БП в т. 21 
предвижда сред правата на eнорийския свещеник той да получава за служението 
си ежемесечно парично възнаграждение от Светия синод в размер, определен на 
основата на размера на осигурителния праг, установен в бюджета на държавното 
обществено осигуряване за съответната година. Определеното по този ред въз-
награждение не може да бъде по-малко от минималния осигурителен праг. Правило-
то на чл. 230, т. 1 УБПЦ – БП нормира, че средствата по бюджета на Българската 
православна църква – Българска Патриаршия – Светия синод, ставропигиалните 
манастири, митрополиите и техните поделения се разходват за възнаграждения на 
архиереите, свещенослужителите и църковнослужителите в администрациите по 
щатове, утвърдени от съответните органи. Съобразно нормата на чл. 231, ал. 2 
УБПЦ – БП Светият синод осигурява възнагражденията по чл. 135, т. 21 УБПЦ – БП 
с бюджет, формиран от приходи в равен процент от отчисления от всички мит-
рополии, отчисления от ставропигиалните манастири и други приходи. Размерът 
на възнаграждението на свещеника се съдържа заедно с длъжността, на която се 
назначава, мястото на назначението и др. още в издадената за назначението му 
заповед от епархийския митрополит по чл. 134, ал. 3 УПБЦ-БП.

Същото се отнася и за осигуровките по служебното правоотношение на све-
щениците.

Според предписанието на чл. 223, ал. 2 УБПЦ – БП свещенослужителите се оси-
гуряват задължително по реда на Закона за здравното осигуряване. Осигурява-
нето се извършва от бюджета на Светия синод. Чл. 225, ал.1 УБПЦ – БП регла-
ментира, че свещенослужителите подлежат на осигуряване за всички осигурени 
социални рискове по държавното обществено осигуряване, както и на здравно 
осигуряване, съгласно разпоредбите на закона.

Като междинен извод от всичко дотук би могло да се обобщи, че на основание 
на гореспоменатите уставни разпоредби Светият синод е задължен да обезпечи 
заплащане и осигуряване на свещенослужителите на Западно- и Средноевропей-
ската епархия, при това и за минал период от време, най-малко за периода от 
официалното включване на епархията в Устава на БПЦ – БП, т.е. 9 януари 2009 г.

12 Повече информация за въпросните субсидии – вж. Беров, Хр. П., Държавни субсидии за вероизповедания-
та, Християнство и култура, бр. 5 (92) 2014 г., с. 17-27.
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Наместо	заключение

Настоящата тема, както вече беше споменато, е прекалено всеобхватна, за да 
може да бъде разгледана в рамките на едно кратко изложение. Затова вместо 
заключение на това място ще бъдат споменати няколко важни стъпки, като 
ориентири, които според нас са неразривно свързани с основаването на право-
славни мисии и учредяване на църковни общини в диоцеза на Западно- и Средноев-
ропейската епархия на Българската православна църква – Българска патриаршия.

Западно- и Средноевропейската епархия е мисионерска епархия. Миграцията към 
нейната територия ще се умножава във времето не само поради членството 
на България в Европейския съюз, а и поради политическата и икономическата ко-
нюнктура в Република България. Уставът на Западно- и Средноевропейска епар-
хия не регулира конкретно начина на учредяването на църковни общини. Съще-
временно Уставът на Българската православна църква – Българска патриаршия 
в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 УБПЦ – БП предвижда минимален членски състав 
на енорията в размер на 50 души. Чл. 129, ал. 2 УБПЦ – БП препоръчва енорията 
да се образува съобразно местните демографски условия по предложение на 
епархийския митрополит и с решение на Светия синод.

Осъществяването на грижата за емиграцията от български произход е трудна 
задача, защото зависи от конкретните религиозни, културни, законодателни и др. 
дадености на съответната европейска държава. Различни са изискванията за ин-
корпорирането на едно или друго юридическо лице на църковна община в различни-
те държави. Същевременно трябва да бъде много ясно подчертано, че църковната 
православна енория е преди всичко общност от православни вярващи в Господ Иисус 
Христос. Самото регистриране на църковна община като юридическо лице според 
светското право на държавата е само логична последица от наличието на право-
славна евхаристийна общност. В процеса на учредяването на енорийската общ-
ност би следвало да се подходи много взискателно към избора на свещенослужител, 
който да бъде подготвен богословски, езиково и да бъде високоотговорен и моти-
виран да поеме служение в една различна етническа, религиозна и културна среда.

След установяването на степента на ангажираност на православните християни 
в изграждането на общност – например във време от една година, през която общ-
ността има характер на православна мисия, би следвало да се свика учредително 
събрание, на което да се вземе решение по самото  юридическо регистриране. В 
нередки случаи емигрантите енориаши се стремят към вписването на юридическо-
то лице, като забравят, че последното е едва подпомагаща техническа функция 
на Евхаристийното събрание, което в Европа по никой начин не е проблем, защото 
религиозната свобода във всички нейни изяви дава изключително много възможнос-
ти за възникване и осъществяване на общности, стига българската православна 
емиграция да желае да се организира за душеспасителни религиозни цели.
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Венета	Домусчиева

ОТЕЦ	Д-Р	ДАМЯН	ГЮЛОВ	

(1886–1962):	ОТ	ГРЕГОРИАНСКИЯ	

УНИВЕРСИТЕТ	ДО	СЛЕДСТВИЕТО	

НА	ДЪРЖАВНА	СИГУРНОСТ

Отец д-р Дамян Гюлов е един от създателите и дългогодишен ръководител на 
католическия комитет „Добър печат”, както и основател и един от основните 
редактори на вестник Истина. С неговото задържане през 1950 г. е поставено 
началото на институционализираното гонение на Католическата църква от ко-
мунистическия режим в България.

Започва живота си в с. Секирово, Пловдивско, на 4 април 1886 г. Получава кръщел-
но име Петър. От раждането си расте в католическа среда. Семейството му, 
както и цялото село принадлежи на католическото вероизповедание. Католици 
са и прадедите на малкия Петър. Семейството не е богато, но не е и бедно. 
Бащата Иван Петров Гюлов1 се научава да чете и пише по време на пребивава-
нето на руските войски през 1878 г. в селото. Руските офицери го назначават 
за кмет на селото. Той управлява село Секирово в продължение на 12 години. 
Бащата на Петър умира сравнително рано и майката (Пена Гюлова) останала 
без съпруга си, отглежда сама седемте деца, най-голямото от които при смърт-
та на бащата е едва на 11 години. Майката изхранва челядта си с тежък труд 
на полето и вкъщи. За братята и сестрите си отец Дамян разказва следното: 

1 АКРДОПБГДСРСБНА (Архив на Комисията по досиетата), II сл. дело 4344 л. 9.

Венета Домусчиева е завършила Исторически фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски”. Има изслед-
вания и публикации по история на България между 
двете световни войни. Редактор на няколко изда-
ния на фондацията. Отговаря за книгоиздателска-
та програма на Фондация „Комунитас”.
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„Имената на моите братя са следните: Андрея, загинал през войната на Гулаш 
планина през месец декември 1915 година, Йосиф, сега е свещеник в село Трън-
човица, Никополско, и е познат под монашеското име отец Козма Иванов Гюлов. 
След отец Козма идвам аз, който в кръщението си получих името Петър. След 
мене четвърти брат е Никола, който остана на село (…) Пета рожба е (…) на 
име Мария… След сестра ми Мария е Фердинанд… Последен от моите братя 
носи името Венко…”2.

Началното си образование завършва в родното си 
село Секирово, а прогимназия и гимназия в Сан Сте-
фано, където прекарва заедно с брат си Йосиф (Ко-
зма) шест години. Отец Дамян разказва за това: 
„През месец септември 1898 г. аз и отец Козма прис-
тигнахме в Сан Стефано, където завършихме про-
гимназия и три класа гимназия. Получихме расото на 
монашество, дадохме обещание, че ще живеем спо-
ред правилото на отците капуцини. След като по-
ложихме обетите, наречени пробни, че ще живеем в 
послушание, сиромашия и целомъдрие, ние заминахме 
за Буджа, до Смирна, Мала Азия”3. Там Петър получа-
ва монашеското име Дамян, а Йосиф – монашеското 
име Козма. В Буджа учат четири години, а после във 
Венеция още две – всичко 12 години учение. Учението 
на двамата братя е за сметка на Ордена на отците 

капуцини. Тези отци са основали учебните центрове в Буджа и Смирна за обу-
чение на семинаристи и свещеници за Мала Азия, Гърция и България. След като 
напускат Сан Стефано, отците Козма и Дамян отиват в Буджа, където изуча-
ват две години философия и две години богословие – херменевтика, библейски 
познания и църковна, както и всесветска история.

През 1908 г. в Рим е основан международен колеж, затова семинарията от Сан 
Стефано и философският и богословски институт трябвало да бъдат прехвър-
лени във Венеция. Ето защо випускът на отец Дамян заминава да завърши свое-
то обучение във Венеция. Животът на студентите върви по строга програма – 
молитва, учене, лекции. През ваканциите – разходки в градините, без контакт 
с външния свят. Във Венеция отец Дамян, заедно с други от състудентите си, 
е ръкоположен за свещеник от кардинала на Венеция Аристид Кавалари (Aristide 
Cavallari).4

След 12 години отсъствие от България двамата братя – Козма и Дамян – най-
сетне се връщат в родното Секирово, където ги посрещат с голяма радост и 
празненство на цялото село.

2 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 174. При цитирането на документи ортографията и пунктуацията на 
документите са запазени без изменения.
3 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 175.
4 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 176.

Отец д-р Дамян Гюлов
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През месец ноември 1911 г., докато учителства в Санстефанската семинария, 
отец Дамян Гюлов получава нареждане от висшето ръководство на Ордена 
на капуцините да замине за Рим, за да следва в Грегорианския университет. 
„За мене само оставаше грижата да се уча, а за квартира, храна, пособия, 
помагала се грижеше висшето началство на нашия орден. Тези са условията, 
при които заминах за Италия, а как се реши моето заминаване, е много ясно, 
че това зависеше от волята на моето висше началство, което, узнавайки 
от пряките ми предстоятели, че съм даровит младеж, ме повика да следвам 
именно тогава, когато аз най-малко съм мислил за това.”5 Докато следва в 
Грегорианския университет, отец Дамян живее в колежа „Сан Лоренцо”, къде-
то животът е поставен на манастирски начала – ставане в пет часа, в седем 
закуска, в седем и половина тръгване за университета. В 11,30 свършват за-
нятията, прибират се в колежа. После молитва, обед, половин час почивка и в 
13,30 отново тръгват за университета, където занятията траят до 17 часа. 
Вечер в колежа времето е определено за четене и подготовка за занятията 
в университета. Никакви посещения не са позволени без особено разрешение. 
Отец Дамян обаче е получил разрешение да ходи на гости на българския поет 
Пенчо Славейков, който тогава е в Рим, придружен от Мара Белчева. Също 
така отец Дамян контактува и с хората в българската легация в Рим – Дими-
тър Ризов, Найден Геров и др.

Към края на месец юни 1914 г. Дамян Гюлов е подложен на генерален изпит по 
богословие. Той се представя много добре и получава диплома с оценка „много 
добър”. Тази диплома му дава право да преподава богословие и философия във 
всички католически университети, семинарии и други институти. Получава тит-
лата доктор по богословие и философия.

Преди да напусне Рим, отец Дамян Гюлов се среща с папа Пий Х и с кардинала на 
Конгрегацията за разпространението на вярата Джироламо Мария Готи, който 
го благославя и го наставлява да започне в родината си издаването на католи-
чески вестник, а също и да разгърне издаването на католическа книжнина.

След пристигането си в България отец Дамян Гюлов започва да преподава в 
Пловдивската семинария. Това продължава до есента на 1915 година. Тогава 
отец Дамян Гюлов получава назначение за полкови свещеник в 43-ти пехотен 
полк. Но той изпълнява свещеническите си задължения също и спрямо католици-
те в 21-ви полк, към артилерията, конницата, полковите и дивизионни походни 
болници, „с една дума, трябваше да бъда готов да ходя тамо, където щеше да 
стане нужда от католически свещеник”, пише отец Дамян.6 За фронта тръгват 
трима католически свещеници – отец Фабиян Сараванов от с. Миромир за 28-и 
пехотен полк, отец Венцеслав Гайдаджиев за 9-и пехотен полк и щаба на Втора 
тракийска дивизия и Д. Гюлов за 43-ти пехотен полк. Той настига частта си и 
веднага започва работа сред войниците от католическо изповедание. Освен да 
дава изповеди и причастия, отец Дамян е задължен да тълкува за войниците 

5 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 177.
6 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 181.
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военния наказателен закон.7 През месец март 1917 г.8 той е заместен от отец 
Кирил Тотков и заминава за родното си село.

След това, на 28 декември 1917 г., със заповед № 273 на министър-председате-
ля и министъра на външните работи е изпратен като енорийски свещеник в с. 
Лъжене. Тази заповед на В. Радославов е в контекста на острата борба между 
тогавашните управляващи (и особено на началника на отдела по вероизповеда-
нията д-р Никола Семенов) и епископ Дамян Теелен относно назначаването на 
свещеници, чужденци или българи, в пределите на Никополската епархия.9 Там 
Гюлов работи до март 1919 г., когато му е наредено да напусне с. Лъжене. Той се 
връща в с. Секирово и стои там до юли 1919 г. като помощник-енорист.

Отец Дамян Гюлов пристига в София през юли 1919 г., като се заема с ръко-
водството на културния отдел при църквата „Св. Йосиф”.10 Той се заема да ръ-
ководи католическия печат, да подобри издаването на Календара „Св. св. Кирил 
и Методий”. Превежда песни от латински, написва книгата Християнска наука, 
която служи за катехизиране на българските католици.11

Малко по-късно – през 1921 г., той е един от инициаторите за създаването на Ко-
митета „Добър печат”. По негова инициатива се свиква учредителен конгрес на 
Комитета „Добър печат” на 3 и 4 август 1921 г. „На 3.8.1921 г. (…) представители 
на католиците от цяла България се събраха на конгрес в трапезарията на отците 
капуцини в София. Да се срещнат делегатите на католическия свят от цяла Бълга-
рия, за размяна на мисли върху средствата за постигане целта на печата, за спло-
тяване и направляване на всички усилия към тая цел – това бе велико начинание.“12

Основателите на Комитета си поставят сериозни цели. Те възнамеряват да 
създадат книжовност, която да противопостави християнските идеи на нахлу-
ващите и установяващите се в сферата на културата и политиката идеи на ко-
мунизма, фашизма, атеизма. Друга важна своя задача те виждат в създаването 
на мост между западната и българската култури посредством превеждането 
и издаването на западна религиозна литература. Важен елемент в целите на 
създателите на Комитета е предоставянето на широк кръг читатели на идеи-
те на Католическата църква и утвърждаването на мястото на католицизма в 
българското културно и духовно пространство.13

Отец Дамян Гюлов се отнася положително към управлението на БЗНС. Той счи-
та, „че по-добро управление от земеделското за България не е възможно да се 
измисли или намери”. Когато става превратът на 9 юни 1923 г., той публикува 

7 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 182.
8 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 10.
9 Елдъров, Светлозар. Католиците в България 1878 –1989. Историческо изследване, с. 316-326.
10 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 183.
11 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 184.
12 Гюлов, Дамян. „Първият конгрес на добрия печат” – Календар Св. св. Кирил и Методий, 1921.
13 Пак там.
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в Календара „Св. Св. Кирил и Методий” статия в политическия преглед против 
режима на Александър Цанков.14 Цяла година полицията го следи, опасявайки се, 
че той може да агитира против новата власт.15

Друга причина да бъде следен и преследван от тогавашната власт е акцията, 
която отец Дамян Гюлов предприема за събирането на средства и абонати за 
започването на католическия вестник Истина.16

Някои от участници-
те в списването на 
вестника остават 
редом с д-р Гюлов 
през цялото време 
на неговата рабо-
та по този въпрос. 
Те са и негови доб-
ри приятели – д-р 
Христофор Ив. Дра-
гов – журналист, и 
д-р Стефан Кара-
джов – собственик 
на италианската 
книжарница, която 
се е намирала в Со-
фия на ул. „Цар Осво-
бодител” № 5. Те активно участват в списването на вестника и на календара 
„Св. св. Кирил и Методий”. 17

Първият брой на вестника излиза на 8 май 1924 г. Целта на вестника е да защи-
тава правата на католиците и на Католическата църква, да работи за съеди-
нението на църквите, да отговаря на нападките срещу Католическата църква и 
да дава сведения за всичко, което се случва в чужбина, а особено в католическия 
свят. „... За да можем да подражаваме на чуждия прогрес”, казва о. Дамян.18

Интересни са пътуванията на отец Дамян в чужбина. Те са свързани все с важ-
ни моменти от живота на католиците в България и по света.

През 1924 г. той е поканен на конгрес във Велехрад. Това е конгрес, посветен на 
съединението на църквите. Той изнася доклад по въпроса за трудностите, сто-
ящи пред съединението на Католическата и на Православната църква. Интере-
сен е и материалът му за този конгрес, публикуван на страниците на Календара 

14 Календар „Св. св. Кирил и Методий”, 1925 г., с. 96.
15 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 184.
16 Вж. В. Домусчиева, 90 години от излизането на първия брой на вестник Истина, сп. Християнство и култура, 
бр. 90, 2014 г. с. 34-37.
17 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 9.
18 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 185.

Полковият свещеник отец Дамян Гюлов – проповед и  
служба на фронта, 43 пех. полк.
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„Св. св. Кирил и Методий”19.

През 1925 г. по случай юбилейната и тогава свещена година той води 12 поклон-
ници в Рим. Във Виена са посрещнати от самия архиепископ на кардинал Пифл. 
След като посещават и Венеция, и Падуа, и Флоренция, пристигат в Рим, където 
са приети от папата – Пий ХI, като групата е представена от папския деле-
гат за България Негово Високопреосвещенство Анджело Джузепе Ронкали. Отец 
Дамян си спомня: „На нашия адрес, че ние вървим по пътищата, тъпкани от бъл-
гарските царе: Борис, Симеон, Петър, Самуил, Калоян и други, които са пращали 
при папата пратениците си за съвет и че сами тези царе са изповедвали като-
лическата вяра, папа Пий ХI отговори, че най-голяма радост му създавала гру-
пата от България, тази страна, която той по особен начин обичал, и че според 
силите си винаги се стараел да  помогне. Аз, продължи папата, ви пратих моя 
делегат Анджело Джузепе Ронкали, който да бъде моето сърце, което ви обича, 
очите на папата, които да ви виждат, ушите, които ще чуват вашите радости 
и страдания”20. На 14 октомври папата служи Литургия в Сикстинската капела, 
на която присъства цялата група.

През 1926 г. отец Дамян Гюлов отново е поканен на конгрес – в Любляна. Този 
конгрес още веднъж поставя на разискване проблема за съединяването на Пра-
вославната с Католическата църква. На тоя конгрес отец Дамян говори, че 
съединението не може да стане без предварителна работа, и предлага да бъдат 
открити в разни градове книжарници, които да продават книги, проучващи тези 
именно въпроси. Той счита, че е най-добре да се печатат много книги на българ-
ски език, които да третират различията между католиците и православните.

Особено интересен с оглед работата на Комитета „Добър печат” в България 
е конгресът през 1936 г. в Рим – това е конгресът на Добрия печат, на който 
отец Дамян Гюлов представлява българския католически вестник Истина и бъл-
гарския комитет „Добър печат”. Там той се среща с граф Дела Торс, тогава-
шен директор и редактор на папския вестник Osservatore Romano, с редактора 
на големия френски католически вестник La Croix – отец (пер) Мерклен. Там се 
събират около 300 души редактори на вестници и списания, на ежедневния и 
периодичен печат. Председател на конгреса е кардинал Евгени Пачели (по-късно 
папа Пий ХII). Отец Дамян Гюлов говори пред този конгрес, като излага затруд-
ненията на вестник Истина и полагания от издателите труд, за да може да 
съществува този вестник. Конгресът взема решение да издава ежедневно бюле-
тин, който да се праща на всички ежедневни и периодични издания, „за да се знае 
най-точно кои са истините и за да не изпадат тези издания в противоречия. 
Този бюлетин носи името KIPA, което значи католическа международна чиста 
агенция”, която предава само новини, минали през контрола на отговорните 
фактори във Ватикана.

Отец Дамян Гюлов е кореспондент на агенцията, която издава KIPA, като я 

19 Календар „Св.св. Кирил и Методий”, 1924 г., с. 69-75.
20 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 186.
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снабдява с информация за живота на Католическата църква в България, а също 
и за развитието на събитията в българския политически и стопански живот. 
През 1937 г. той пише статия за този бюлетин, в която се казва, че престоло-
наследникът Симеон ще бъде кръстен не по католически, а по православен обряд, 
като завършва статията си с думите „царица Йоанна може да избега църков-
ните си наказания, понеже Мария-Луиза беше кръстена без тя да знае, обаче за 
кръщението на Симеончо тя има пълно съзнание”. Това предизвиква гнева на цар 
Борис III и по негово настояване отец Дамян е интерниран в провинцията – из-
пратен е като енорист в с. Генерал Николаево. 21

В с. Генерал Николаево отец Дамян Гюлов пристига през август 1937 г. Започва 
да проучва стопанското положение на селото. Разбира, че ако стопанството се 
води постарому, населението тук ще обеднее напълно. Затова се заема да орга-
низира хората така, че да гледат повече градини, отколкото зърнени храни. Той 
сам купува мотор за вадене на подпочвена вода и заедно с Димо Сяров Димов 
(деловодител на местната кооперация) построяват сушилня за пипер, инста-
лират и мелница за червен пипер. Така отец Дамян успява да убеди стопаните 
в селото, че трябва да отглеждат по-доходоносни култури. Купуват се повече 
мотори и помпи за изваждане на подпочвени води за поливане, развива се гради-
нарството и така се повишават доходите на селяните. Той не престава да се 
занимава и с вестника. Изпраща статии от стопански характер.22

През 1938 г. в Будапеща е проведен евхаристичен конгрес, на който отец Д. Гюлов 
присъства като помощник на владиката Викенти Пеев.

През 1941 г. отец Дамян е върнат отново в София. Той пак се отдава на делото 
на печата и на списването на в. Истина. В същото време е назначен и като 
преподавател в Италианската гимназия по религия и вероучение.

Към месец ноември 1943 г. започват бомбардировки над София. На 10 януари 
1944 г. отец Дамян се скрива в подземието на католическото училище на ул. 
„Гургулят” № 32, но сградата е уцелена от бомба. Старото здание е разрушено, 
новото е повредено, три сестри биват убити, много са ранени. Отец Дамян е 
засипан в мазето на сградата, ранен е, но оцелява.

Отците от енорията на църквата „Св. Йосиф” се оттеглят във вилата на 
католическия митрополит във Владая и всеки ден някой от тях идва да служи 
в църквата „Св. Йосиф”. Католическата болница е пренесена в училището в с. 
Владая. Бомбардировката на 29 март 1944 г. засяга силно квартала около ул. „Ла-
веле” и ул. „Княз Борис I”. Отец Дамян си спомня: „Нашата църква „Св. Йосиф”, 
жилището, дето живеехме, стана на прах и пепел от запалителните бомби и от 
мини, които продължиха да се сипят през целия ден на 30 март, дето бех заровен 
още един път от тухли и камъни в мазето на „Железна ръка” – така се наричаше 
зданието, дето се криехме. Като изгоря всичко в София – архива, библиотека, 

21 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ СЛ. ДЕЛО 4344, л. 188.
22 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 74.
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книги на фирмата „Добър печат”, регистрирана на мое име, аз реших да напусна 
София”23. Установява се в с. Житница, където енорийски свещеник е брат му – 
отец Козма Гюлов. Там отец Дамян отново подхваща работата по издаването 
на в. Истина. „В село Житница бях от началото на месец април 1944 год. до 
десети октомври 1944 год. Създадох нов комитет за редактиране на вестник 
Истина, в който влизаха: аз, отец Козма Гюлов, мой брат, и отец Йосиф Стойков, 
вече покойник. Славко П. Хаджийски се грижеше за отпечатването и коригира-
нето на вестника. Той с една дума беше уредник на вестник Истина. (...) Към 
десети октомври 1944 год. аз напуснах село Житница и преместих редакцията 
на в. Истина на ул. „Крали Марко” в Пловдив. Тамо създадох нов комитет, който 
да редактира вестника”24.

От октомври 
1944 г. за извест-
но време редак-
ционният коми-
тет на вестник 
Истина е в след-
ния състав: отци-
те Камен Вичев и 
Асен Чонков, отец 
Петър Аров, Сто-
енчо Стоянов, 
Славчо П. Хаджий-
ски и отец Дамян 
Гюлов, собственик 
и главен редактор 
на вестника.

През октомври 1947 г. отец Дамян Гюлов е назначен да работи в София, в църк-
вата „Св. Йосиф” – да се занимава с домакинската част. Той заминава за София, 
а отец Фортунат Бакалски заема неговата длъжност като главен редактор на 
вестника.

В началото на 1949 г. е приет Законът за вероизповеданията. Закрива се пап-
ската делегация. Католическите училища са затворени още от 1948 г. Болници-
те на Католическата църква са отнети, както и сиропиталищата и домовете 
за летуване на католическите деца. Създаденото за 60 години имущество се 
отнема изцяло от Католическата църква. Оставя  се само да се провеждат 
църковните служби. Това усилва негативното отношение на отец Дамян Гюлов 
спрямо мероприятията на новата власт, за които той се е изказвал и преди 
това.

В изпълнение на директивите от Москва за намаляване престижа на Като-

23 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 191.
24 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 193.

Ученици от с. Генерал-Николаево заедно с учителя си  
Захари Иванов и свещеник Д. Гюлов
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лическата църква сред населението в България, Държавна сигурност предприема 
следене на католическите свещеници и монаси. Следи се тяхното движение, 
техните изказвания, следи се кореспонденцията им.

Един документ с дата 29 януари 1947 г. показва, че наблюдението над о. Д. Гюлов 
започва още преди януари 1947 г. В този документ от архива на ДС по искане 
на Дирекцията на Народната милиция началникът на бюро Б излага основните 
биографични данни за отец Дамян и добавя, че „Д-р Дамян Гюлов не се е числил 
към никоя политическа партия, но по държанието му, речите и статиите, по-
местени във в. Истина преди 9-ти септември, се очертава като човек крайно 
зле настроен против прогресивните движения. Отношението на същия към О.Ф. 
власт, която според него е била по-лоша от фашистката диктатура е крайно 
отрицателно. Същия е основател на издание „Добрия печат”, в което също са 
били поместени статии с фашистка тенденция”25. Явно е, че следенето на ка-
толическите свещеници е започнало още преди началото на 1947 г. Също така е 
видно, че сведенията са събрани, без да се обръща особено внимание на факто-
логичната точност – както знаем „Добрият печат” не е издание.

В едно нареждане на началника на отдел първи на Дирекция „Държавна сигур-
ност” до началника на отделение Т в четвърти отдел се казва: „Наредете да 
се извършва до второ нареждане контрол на входящата и изходящата кореспон-
денция на лицата католически духовници, живущи на ул. „Люлин” 7: Екзарх Иван 
Гаруфалов, Арх. Климент Паскалев, свещеник Игнати Христаков, Иван Северов 
Джермански, също така на живещите в католическата църква на ул. „Ц. Бо-
рис” 125: Йером. Дамян Гюлов, свещ. Роберт Прустов, иером. Петър/Фортюнат/ 
Бакалски, Амбрози Ружин и на Янеш (Иван) Андрея Зупан, жив. Ул. „Марин Дри-
нов” 30, като за резултатите ни уведомявате своевременно”26. Тази практика 
съществува още преди 1948 г., за което може да се съди от едно прихванато 
писмо на отец Д. Гюлов до дон Франческо Галони, написано на италиански и 
присъстващо в архивите на ДС в превод на български. Писмото е написано на 
бланка на „Добър печат” и в. „Истина” – Пловдив, ул. „Крали Марко” 8, и носи 
дата 19 август 1946 г. В него отец Дамян пише по повод изпращането на помощ 
от дон Франческо Галони в размер на 150 хил. лв. на вестника за създаването на 
Национален съвет, а също и за идеята за изпращане на мисия на католиците в 
Америка, която да събира помощи за Католическата църква в България.27

Активността на отец Дамян предизвиква силен интерес от страна на ДС. Све-
дения за него дават агенти, внедрени в средите на католиците. Агент „Тъч” 
явно постоянно наблюдава кой идва при отец Дамян и какво прави отецът.28 А 
агент „Лорд” съобщава какво е било настроението на отците католици при 
вестта за смъртта на Г. Димитров.29 Агент „Вили” следи всички срещи и разго-

25 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 165.
26 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 24.
27 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 6,7,8.
28 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 18.
29 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 28.
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вори на отец Дамян и донася в ДС за тях.30

Както може да се съди от наличните документи, разработването на католичес-
ките свещеници е било поставено като по-обща задача на агентите и служите-
лите на ДС. В два документа, намерени в архивите на ДС, може да се определи 
с относителна точност датата, на която се отваря специална разработка за 
отец Дамян Гюлов. На 18 април 1949 г. „поради антикомунистически изказвания и 
поради това, че е отговорен католически духовник бе взет на отчетно наблю-
дение”31 о. Дамян Гюлов.

Следят се пътуванията на отец Дамян Гюлов. Във връзка с едно негово пътува-
не през август 1949 г. в архива на ДС има цяла преписка.32 В нея са ангажирани 
началник-отдел Б при Първи отдел на ДС – София, началник-сектор ДС-Плевен, 
завеждащ отдел ДС – Тетевен, околийският началник на МВР-Плевен. И всичко 
това, защото отец Дамян Гюлов заедно с адв. Георги Колев са били за десетина 
дни в с. Видраре. Проучено е с кого са се срещали, у кого са живели, какви въпро-
си са обсъждали. Само не стават ясни причините за това пътуване.

На 14 и 15 февруари 1950 г. о. Д. Гюлов е пътувал до Пловдив „по работа на 
владиката – да носи негови послания и книжа”. Той е бил и в с. Секирово, за да 
благослови сватбата на свои родственици.33

На 17 февруари 1950 г. отец Дамян Гюлов е задържан от Държавна сигурност. 
В декларацията, подписана от дежурен следовател, е записано, че повод за за-
държането са „улики за шпионаж и разпространение на зловредни слухове про-
тив народната власт и правителството на Отечествения фронт”34. Самото 
задържане е реализирано по следния начин: „... По искане на др. Арсениев (явно 
служител на ДС – б.а.) др. Тагаров (началник на Дирекция „Вероизповедания” при 
МВнР – б.а.) е повикал католическия свещеник Гюлов при себе си под предлог за 
известно съвещание, с цел да може Арсениев да го види и опознае. При излиза-
нето същият бил обаче задържан от Арсениев, а в последствие някои от семей-
ството на Гюлов са идвали да питат др. Тагаров къде е Гюлов. Семейството на 
последния е останало с убеждението, че др. Тагаров и хората в Дирекцията на 
вероизповеданията служат като капан за задържане на лица от милицията”35. 
Тъй като в църквата нямат никаква информация, на следващия ден, 18 февруари 
1950 г., отците изпращат писмо-заявление до столичното комендантство на 
НМ. То е написано на бланка на католическа енория „Св. Йосиф”, подписано е 
от отец Роберт Прустов и гласи следното: „Др. Комендант, на 17.02.1950 г. е 
излязъл нашият домакин, свещеник отец Д-р Дамян Иванов Гюлов, родом от с. 
Секирово на 4.4.1886 г. (...) за да отиде в Министерството на външните работи, 

30 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 215.
31 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 146; 139-142.
32 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 52-55.
33 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 155.
34 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. дело 4344 л. 10.
35 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 158.
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Дирекция на вероизповеданията. След 17.20 часа е напустнал Дирекцията на из-
поведанията. От тогава дирите му изчезват и той не се е завърнал в църквата, 
нито пък се е обадил отнякъде. Опасяваме се да не му се е случило някое не-
щастие (... не се чете). [Молим ви], др. Комендант да издирите отец Д-р Дамян 
Гюлов”. От датите на резолюциите по писмото се вижда, че столичната мили-
ция иска разрешение от прокуратурата, тя пък праща писмото в ДДС и след 5 
дни обикаляне по инстанциите е даден отговор на отец Роберт Прустов.36

От донесенията на агентите на ДС може да се види какви са били настроени-
ята в църквата по повод изчезването на отец Дамян. На 20 февруари 1950 г. 
агент „Захариев” на два листа говори „относно коментарите за задържането 
на католическия свещеник Дамян Гюлов”. Агентът разказва за срещата си със 
Ст. Карагевреков, който му казал, че о. Д. Гюлов е задържан. Но отец Роберт 
Прустов и другите свещеници и монаси нямат никаква достоверна информация, 
като се уточнява, че писмото до Комендантството е занесено лично от отец 
Фортунат Бакалски. Изключват на отец Дамян да му е прилошало на улицата, 
но запознати с отношението на отечественофронтовската управа към Като-
лическата църква са почти сигурни, че отецът капуцин е задържан от силите 
на властта.37 На 21 февруари 1950 г. в църквата вече се знае, че отец Дамян 
е задържан. Всички са много обезпокоени за неговата съдба. Получили са отго-
вор, че е арестуван, но не и причината, поради която е извършен този арест. В 
средите на свещениците се предполага, че това е начало на засилени гонения 
срещу Католическата църква в България.38

В архива на ДС има документ от няколко страници, озаглавен „План за след-
ствие на Дамян Иванов Гюлов, задържан в Д.Д.С. на 17.02.1950 г.”. Този документ 
е датиран само с „февруари 1950 г.”, така че не може да се каже дали е бил 
съставен след арестуването на отец Дамян, или още преди това. В този до-
кумент се казва, че „Главните материали, които ще бъдат използувани по след-
ствието на католическия монах Дамян Ив. Гюлов са тия от личното му досие, 
проучвания и мероприятията „Панега” и „Тополница”. Отново се преразказват 
донесенията на агентите, като към тях се добавя и информацията от пре-
глежданата му кореспонденция. Направен е списък на връзките на отец Дамян 
с „вражески настроени елементи и чужденци”, на брой 48 души, който списък 
приключва с твърдението: „Освен това Гюлов подържа връзки с всички католи-
чески духовници в страната и много православни духовници”39. Набелязани са 
основните направления на следствието. Приемайки за доказано, че отец Дамян 
Гюлов провежда „шпионска, агентурна и реакционна дейност”, от следствието 
се очаква да разкрие „връзките му с чужденци, а по-специално тези, които са 
засечени, като хора на чуждото разузнаване, какви инструкции е получавал и как 
ги е провеждал”, от кого е „черпел сведения за предстоящи важни политически 
събития, диверсии, терористически акции и покушения”, „какви сведения е съби-

36 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 154.
37 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 152-153.
38 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2 а.е. 749, л. 155-156.
39 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 11-17.
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рал”, „какви финансови източници има”, „какво е участието на неговите събра-
тя, каква е съвместната дейност и връзките с православното духовенство и 
евангелистите за борба с Отечествения фронт”.

Последната задача на следствието е „Пълно разкриване на контра-революцион-
ната дейност на католическата църква като цяло”40.

Както може да се види от този документ, подготовката на следствието е изця-
ло преднамерена и предначертана. За провеждащите следствието няма никакво 
съмнение в това, че отец Дамян Гюлов е агент на чуждо разузнаване и че ра-
боти против отечественофронтовската власт и против българската държава. 
Освен това не бива да се пропуска и акцентът върху ролята на Католическата 
църква в България в тази антидържавна дейност на следствения. Това са зада-
чи с по-далечната цел да бъде подложена на гонения Католическата църква в 
България, а косвено – и православното духовенство и евангелистките пастори. 
Всичко това идва да покаже, че отец Дамян е избран за жертва на ДС с цел 
да се дискредитира Католическата църква като цяло, което става видно и от 
по-нататъшните действия на властта в тази посока.

По-нататък е разработен и „План на основните мероприятия”. В него може да 
се прочете, че след задържането му на 17 февруари 1950 г. отец Дамян е под-
ложен на „непрекъснато следствие”. Както се разбира от следващите изрече-
ния, това означава арестуваният да бъде разпитван по цял ден, „като ще бъде 
извеждан само по 45 минути за храна в продължение на десет дни, след което 
ще се подобри положението му, като на обед му се дадат четиридесет минути, 
а вечер тридесет минути за храна. Тъй като обекта е страстен пушач, само 
при добро поведение да му се разреши пушенето”. Методите на разпитите 
не са описани в този план, но от понятието „непрекъснато следствие” може 
да се види, че целта е арестуваният да бъде подложен на максимален тормоз, 
като от други документи от същия архив е видно, че отец Дамян е бил бит от 
следователя. 41

Набелязани са основните въпроси, които ще се задават на подследствения, а 
именно:

„Да си разправи биографията и пътешествията си в чужбина.

Връзките му в София и кои лица са го посещавали.

Кои са му връзките от Пловдив.

С кои жени е имал връзки освен с пророчицата.

С кои жени на които мъжете са осъдени от Народния съд е подържал връзки и 

40 Пак там, л. 17.
41 АКРДОПБГДСРСБНА, II сл. Дело 4344, л. 131.
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им давал помощи.

С кои лица дипломати е подържал връзка.

С какви задачи е пътувал в провинцията, с кои лица се е срещал, какво им е го-
ворил и какви сведения е събирал. Кому е предавал сведенията и как.

Да каже за връзките му с представителя на английската разузнавателна служ-
ба, който често го посещава.

На кои хора от касата на църквата са давани пари и защо? Какви сведения са 
получавани от тех?

Какви финансови източници има католическата църква и в. „Истина” (за периода 
когато са го издавали).

Какви услуги са му направени неофициално от лица служещи по различни минис-
терства и учреждения – връзките му с бившия м-р Георги Драгнев.

Какви са му връзките с прокуратурата, респективно с Георгиев и какви инфор-
мации е получавал от последния.

Кои са му били сътрудниците на в. „Истина”.

Какъв е „националния съвет” който замисляха да създадът, и какво е направено 
в това направление.

Кога се е срещнал с МАРКЪМ42 и кои други са присъствали на тази среща, какво 
са говорили и какво са постигнали в изпълнение на взети решения от тази сре-
ща.

С кои чужди журналисти е имал връзка, които негласно са сътрудничили в изда-
ването на в. „Истина” (….)

Какви са му били връзките с двореца?”43.

Задачите имат поставен срок и отговорник. Планът на следствието показва, 
че целта е да бъдат „доказани” предварително набелязаните обвинения срещу 
отец Дамян Гюлов и да се събере информация, която да бъде ползвана за компро-
метирането на Католическата църква. Планирано е в килията при отец Дамян 
„да се постави камерник, който ще бъде ежедневно инструктиран за държанието 
му и въпросите, които може да повдигне пред обекта”44. Това означава, че в ки-
лията ще бъде настанен агент, представен като затворник, инструктиран как 

42 Маркъм е американски протестантски мисионер, пребивавал в България дълги години.
43 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 18.
44 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л 19.
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да измъква информация от обекта на следствието.

И така в продължение на месеци отец Дамян Гюлов е откъснат от своята нор-
мална среда и контакти, затворен е в килия, разпитван е по цял ден, бит, без 
възможност за нормална почивка или без извеждане на чист въздух, подложен 
на грубост и насилие. Върху протокол за разпит на отец Дамян има резолюция 
от началника на градската служба на ДС: „Поради метода упражнен върху под-
следствения, не приемам тия показания – запланирай и организирай нормално 
следствие”. Датата е 4 март 1950 г. На 6 март 1950 г. в протокол за разпит 
саморъчно отец Дамян е написал, че „въпросът за Анри Жозеф, че съм бил под 
негово ръководство, че сме издавали някакъв си бюлетин, че съм получавал десет 
хиляди лева, че след заминаването на Анри Жозеф щели са да ме викат по теле-
фона, така също, че съм предлагал на (…) Интелижан Сервис да бъда назначаван 
на английска разузнавателна служба, всичко от начало до край е моя измислица, 
защото ме биеха и аз за да намаля ударите, предпочетох да бъда опетнен с 
позора на шпионин и шпионска служба. Аз никога не бих преживял един ден като 
шпионин на моето отечество България за което съм излагал живота си и съм 
готов всичко да върша за нейното добруване”45.

От рапорт на следователя Светослав Бонев от 
17 март 1950 г. се разбира, че цял месец след 
арестуването си отец Дамян е бил подложен на 
този режим на натиск, побой, карцер и грубости 
от страна на предишния следовател: „Както ви 
е известно, от 17 февруари 1950 год. започна не-
прекъснат разпит на лицето Д-р Дамян Иванов 
Гюлов. За отговорник на това следствие беше оп-
ределен следователят Койчо Колев, от Дирекция 
на държавната сигурност. След рапорта ми до 
вас от 4.03.950, същият следовател бе отстра-

нен от ръководството на следствието”46. Тази промяна в организацията на 
следствието не означава, че то е преустановено. „Въпреки отстраняването на 
следователя Койчо Колев, непрекъснатият разпит на подследствения д-р Дамян 
Ив. Гюлов продължава и понастоящем”, се казва в същия документ.47 „И до днес, 
обаче, подследственият Дамян Гюлов отрича да е имал връзки с лица от чуждо 
разузнаване и обяснява, че дадените в този смисъл показания са изтръгнати 
чрез насилие.” На 17 март 1950 г. изтича срокът за задържането на отец Дамян, 
разрешен от прокурора при Софийския окръжен съд. Следователят очаква разпо-
реждания от началника си за по-нататъшния ход на следствието.

Отец Дамян не е освободен след тази дата, напротив, остава зад стените на 
затвора и разпитите му продължават през следващите година и половина – чак 
до 14 януари 1952 г., когато е насрочено съдебното дело срещу него. Не е смек-

45 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 130.
46 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 392.
47 Пак там.

Отец Д. Гюлов с монаси капуцини.
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чен особено и режимът, при който е държан в затвора. От 10 до 20 май 1951 г. 
той е поставен в карцер. Въпреки това отец Дамян не губи своя дух, съпро-
тивява се и поради това един от следователите прави предложение отново да 
поставят свещеника за 10 дни в карцер.48 Освен наказанието с карцер отец Да-
мян е наказван и с изолирането му сам в килия – „Тъй като в настоящия момент 
следствието на католическия свещеник Дамян Гюлов не разполага с камерна 
агентура, то до намирането на такава, (…) е крайно необходимо последният да 
бъде уединен сам в килия, да няма допир с никакви други арестанти, които да го 
укоражават и поддържат духа му. Оставянето сам в килия ще допринесе до голя-
ма степен за разколебаването на подследствения и убиването на съпротивата 
у същия”. Разпореждането е от септември 1951 г. – година и седем месеца след 
задържането на отец Дамян.49 Това показва силния му дух въпреки репресивните 
методи на въздействие върху него. Условията на продължителното задържане, 
лошата арестантска храна, побоите се отразяват много зле на здравето му. 
За това може да се съди от документ, в който се твърди, че „по тялото и 
крайниците и особено на краката на арестанта д-р Дамян Иванов Гюлов са се 
появили подувания и отоци”50. В друг документ от архива на ДС се твърди, че 
„По мнение на лекаря, здравословното състояние на арестанта д-р Д. Ив. Гюлов 
е крайно лошо”51.

Стремежът към дискредитиране на Католическата църква като проводник на 
чужди интереси в България личи от един документ от април 1950 г., в който се 
поставят следните задачи на един служител на ДС: „По линия на католическото 
духовенство да се набележат агентурни мероприятия и такива по следствието 
на задържания католически свещеник Дамян Гюлов, за да се установи:

а) По какъв начин, с кои лица и места, католическото духовенство в България се 
интересува и получава сведения от военен характер.

б) Дават ли се указания и как става това от страна на католическите духовни-
ци за провеждане на остри вражески действия, като терор, диверсия и шпионаж.

в) По какви пътища католическата църква в България сега получава средствата 
си от фонда „Литургия” във Ватикана, когато това официално бе прекъснато с 
изгонването на папския представител от България (дон Фр. Галони)”52.

Можем да се възхитим от ясната мисъл и моралната устойчивост на о. Д. 
Гюлов – те проличават в протоколите от разпитите му. Въпреки че част от 
тях са написани на машина явно от служител на ДС (ако се съди по ужасния 
правопис), а вероятно и диктувани от дежурния следовател, в тях личи ясната 
линия, която заема отец Дамян по отношение на задаваните му нееднократно 

48 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 474-475.
49 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 480.
50 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 467.
51 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 466.
52 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2, а.е. 749, л. 226.
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въпроси. Той дава на следователите пълна информация за миналото си, като се 
започне от раждането му в едно обикновено селско семейство в с. Секирово, 
обучението му на село, в семинарията и после в Грегорианския университет и 
се стигне до срещата му с Никола Петков през 1946 г. и до неговото отно-
шение към отечественофронтовската власт, нейните мероприятия и методи 
на управление. Отец Дамян дава ясно да се разбере, че няма положително 
отношение към комунистическата партия и нейната идеология и че това не 
може да бъде другояче, тъй като той е католически свещеник. Положил е обети 
за послушание към ръководителите си, получава духовно образование и следва 
християнската идея с цялото си сърце и ум. Той не би могъл да подкрепя кому-
нистическата партия и нейната идеология. Но това му се вменява във вина, без 
да се зачита правото му на свобода на мисълта и съвестта. Както и правото 
на свободно изповядване на религията, което уж е признато от законите на 
новата власт.

Католиците от енория „Св. Йосиф” правят опит да смекчат положението на 
отците Дамян Гюлов и Роберт Прустов (задържан на 8 май 1950 г.). На 23 ав-
густ 1951 г. в едно писмо Дирекцията на вероизповеданията е помолена да се 
застъпи за двамата арестувани свещеници, държани в ареста повече от година 
без присъда. Писмото е подписано от отец Фортунат Бакалски. То остава без 
резултат. Разрешават единствено да бъдат занесени на арестантите дрехи и 
храна.

Едва на 22 декември1951 г. се прави предложение за приключване на следствие-
то и за предаване на отец д-р Дамян Гюлов на съд. Предложението е направено 
от старшия следовател от ДС лейт. Червенушев. Аргументите за предаване 
на съд са съставени на базата на преднамерено воденото следствие. Обви-
ненията срещу отец Дамян са за предаване на сведения „от политическо и 
стопанско естество” на лица от чужди държави и с чуждестранен произход – 
такива като епископ Дамян Теелен, който дълги години ръководи Никополската 
епархия на Католическата църква в България, на Анджело Джузепе Ронкали, 
Джузепе Мацоли и Франческо Галони, представители на Ватикана в България. 
Това е квалифицирано като шпионска дейност, без да се има предвид, че преда-
ването на такива сведения може да се възприеме като част от задълженията 
на отец Дамян като католически свещеник. Обвиненията продължават така: 
„Освен горната шпионска дейност, Гюлов развива и активна антикомунистиче-
ска дейност, която се засилва особено много след установяването на властта 
на Отечествения фронт. Така той разпространява най-различни вицове, анек-
доти и слухове против народната власт и държавните и партийни функционери, 
осмива и подрива авторитета на правителствените и партийни дейци. По съ-
щия начин води вражеска пропаганда и по отношение на Съветския съюз, раз-
пространявайки най-различни слухове и намалявайки големия ентусиазъм, който 
има нашия народ към СССР”53.

Присъдата срещу отец д-р Дамян Гюлов е от 14 януари 1952 г. В решението е 

53 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 561-562.
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записано, че съдът „Признава подсъдимия д-р Дамян (Петър) Иванов Гюлов, 66 
год. (….) за виновен в това да е от 9.09.1944 г. до 17.02.1950 г. в гр. Пловдив, гр. 
София и други места из страната в интерес на чужди държави събирал със цел 
да бъдат издадени и издал на италианското, американското разузнаване и това 
на Ватикана сведения от военно, политическо и стопанско естество, неузнава-
нето на които от другите държави е необходимо за интересите на народната 
република и за нейната безопасност, поради което (…) го осъжда да изтърпи 
12 години лишаване от свобода, като го лишава от правата по чл. 28 от НЗ за 
срок от 15 години54 и му конфискува цялото имущество”55. Присъдата е утежне-
на още и с това, че признава за виновен подсъдимия в разпространяването на 
клеветнически и неверни твърдения против народната власт и против СССР и 
за това му налага глоба от 10 000 лева и 3 години затвор. Общо присъдата е за 
12 години затвор. За тази присъда е подготвено от ДС и специално съобщение, 
че делото е гледано при открити врати и че присъдата над д-р Д. Ив. Гюлов е 
за 12 години затвор.

Това съобщение не е съвсем точно. Всъщност съдебното заседание протича 
в две части – едната публична, която засяга обвиненията от общ характер, 
а другата – при закрити врата, за обвиненията в шпионаж. За първата част 
на процеса френският пълномощен министър в София Бодие свидетелства: „В 
продължение на повече от час в изложението си обвиняемият посочи, че той 
не е преставал да действа, да говори и да пише в името на вярата, чийто 
довереник е той, без да мисли нито за миг, че може да вреди на когото и да 
било. С хумор той припомни, че свободата на словото и пресата съществува 
в България”56.

И в затвора отец Дамян продължава да отстоява своите принципи. Остава 
непоколебим в следването на духа на Христовата вяра. Един негов съзатворник 
разказва следното за него: „... Никога няма да забравя Дамян Гюлов. Беше ста-
рец, католически свещеник, дребен и слаб. Но човек с толкова силен дух никога 
не бях срещал и по-късно не срещнах. Беше отдавна в затвора, от процесите 
през 1948-а. Знаеше как да се държи, как да противодейства, как да издържи. 
Беше физически грохнал, но беше неуязвим. Те просто нищо не можеха да му 
направят. Мисля, че го крепеше силната му вяра в Бога. И необходимостта да 
прави добро – да помага, да подкрепя, да учи. Той беше жива енциклопедия, жива 
история. Слушахме го в захлас. Цветанов и Гюлов не се обичаха много; бяха 
твърде различни. И двамата бяха умни, но Гюлов имаше морални предимства. 
Като се започне от това, че раздаваше колетите си на всички, и се стигне до 
духовната му чистота и устойчивост. Обичахме го и му се възхищавахме, и се 
учехме от него.

... По-отблизо се запознах с Гюлов в карцера. Едно влизане е за 14 дни. В карцера 
няма нар, няма нищо дървено. Само бетон. И два налъма. И само две опорни точ-

54 Лишаване от граждански права.
55 АКРДОПБГДСРСБНА, ІІ сл. дело 4344, л. 585.
56 Св. Елдъров, Католиците..., с. 668-669.
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ки – за 14 дни. Можеш да стоиш прав. Или да седнеш – на единия налъм, а другия 
да сложиш под ходилата си. Ето така…”57.

Отец Дамян изтърпява по-голямата част от присъдата си. Пуснат е на свобода 
едва след 8 години. Но даже и тогава ДС не престава да го следи. В един доку-
мент от 17 ноември 1960 г. се казва следното: „От присъдата Гюлов изтърпя 
две трети, като за останалата е помилван условно, поради напредналата му 
възраст. В затвора е имал лошо държание. При водените разговори с него напъл-
но отрича вражеската си дейност. След освобождаването му от затвора Гюлов 
продължава да злослови против народната власт. Твърди, че както той, така и 
другите католически свещеници не са развивали шпионска дейност, че процеса 
е бил инсцениран (…)”58.

Едва в началото на 1962 г. ДС престава да следи отец Дамян. За това говори 
документ с дата 27 януари 1962 г., в който след изброяване на основната инфор-
мация за д-р Гюлов се казва: „Предвид напредналата възраст на Гюлов и поради 
липса на данни за активна вражеска дейност, предлагам ОНД „Дъртак” – заве-
дено на католическия свещеник Дамян Иванов Гюлов, да се закрие (…)”59.

Отец Дамян Гюлов не успява да живее дълго на свобода. Умира на 7 февруари 
1962 г.

57 Споменът е разказан в: Цанева, Г. Миналото в мен. http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=115&WorkID
=2864&Level=3 [последно влизане на 17 октомври 2014 г.].
58 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2, а.е. 749, л. 267.
59 АКРДОПБГДСРСБНА, ИФ 3, оп. 2, а.е. 749, л. 292-293.



2014 / брой 9 (96)

49

Вениамин Тимотеев Пеев защитава докторска степен 
в областта на руската религиозна философия в НБУ 
(2009 г.). Автор е на публикации в българския и чуж-
дестранен периодичен печат, както и на студии и мо-
нографии, между които: Библейското учение за Св. пи-
сание (1988; 2-ро изд. 1991); Бог, вселената, човекът 
(1992); Съвременни богословски системи (от Просве-
щението до наши дни) („Бъдеще и надежда”, 2009); Жан 
Калвин. Философско-теологични аспекти на Реформаци-
ята („Абагар”, 2011); Християнство и философия: про-
блемът за сътрудничеството („Абагар”, 2012); Павел, 
Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието 
(„Абагар”, 2014).

Д-р	Вениамин	Пеев

ИНТЕРЕСЪТ	НА	ДС	И	КГБ	КЪМ	

БРАТЯТА	ХАРАЛАН	И	ЛАДИН	

ПОПОВИ

Двамата дисиденти от втората половина на ХХ в. – братята Харалан и Ладин 
Попови1 – са едни от най-активните евангелисти не само в България, но и в меж-
дународен мащаб. Тяхната многостранна дейност далеч надвишава обичайното 
разбиране на евангелистките общности за проповедническото служение като 
прогласяване на библейските истини и принципи от църковния амвон, ходатайс-
твена молитва за другите вярващи или извършването на полагаемите се за 
сана ритуали. Те се ангажират с радиопрограми на няколко езика, многотиражна 
издателска дейност и развитието на Славянската религиозна мисия, която об-
грижва не само славянските християнски народи от социалистическия лагер, но 
способства за удовлетворяване духовните потребности и на румънци и унгарци. 
Братята Попови обръщат внимание и на българските емигрантски общности в 
Западна Европа, които са напълно пренебрегнати не само от българските еван-
гелистки общности, но и от повечето мисии в чужбина, които се страхуват да 
не бъдат обвинени в политически пристрастия. В цялостната си духовна и соци-
ална дейност братята Попови показват несломим характер и последователност, 
водени от убеждението, че християнската вест не е една абстракция, която 
отклонява погледа на вярващите от реалните житейски проблеми на отделната 

1 Харалан и Ладин Попови са обвиняеми в т.нар. „пасторски процес” през март 1949 г. Харалан получава 
ефективна присъда от 13 год., а Ладин – 5 год. (Процесът срещу евангелските пастори-шпиони. С., 1949). Тех-
ният архив с документация на следствието преди този процес и ДС стана достъпен за изследователска дейност 
едва преди няколко месеца (АКРДОПБГДСРСБНА II сл. Дело-2276; III ВЕ-5874; IV-К-9077; ИФ-5-5-823; III раз.-124 
(Рс); V-Д-1058).
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личност и обществото, но трябва да откликва на непосредствените нужди на 
хората в реалния живот. Ето защо отношението към тях у нас не е било никога 
еднозначно – наред с огромната благодарност и признателност на мнозинство-
то техни събратя по вяра и приятели, ще се сблъскаме с омраза, предателства 
и хули, които излизат извън представите ни за хуманност и етика.

В настоящата статия ще представя някои от методите, с които си служи ДС 
у нас, за да се бори срещу успешната духовна и социална дейност, инициирана 
от братя Попови. Данните и изводите са базирани на многотомния архивен ма-
териал, който отразява разработките на службите по груповото дело „Клевет-
ници”, в което са събрани данни на десетки агенти и разпитвани по различни 
поводи лица, оригинални текстове или копия на засечени писма, кореспонденция 
на окръжни управления на МВР, кореспонденция между службите на ДС и КГБ, 
братски писма и протоколи на евангелистки ръководства, квитанции за разхо-
ди, протоколи на иззети материали и дори рецензии на книгите на д-р Харалан 
Попов. Акцентът ми обаче ще бъде поставен върху засилването на интереса на 
службите към братя Попови, който преминава от фазата на локално следене и 
разработки към фазата на общонационално и дори международно разследване и 
създаване на мероприятия, целящи дискредитирането им у нас и в чужбина.

Ранни	разработки	на	Ладин	Попов	преди	пасторския	
процес	през	1949	г.

Интересът на българските разузнавателни служби към Ладин Попов (1913–1977) 
се проявява още преди т.нар. „пасторски процес” през 1949 г. За разлика от 
по-големия си брат Харалан той излежава по-лека присъда, но донесенията и 
по-късните обвинения са доста сходни. Така например на 24 август 1947 г. е 
подаден Рапорт до началника на ДС в Русе за „откриване на отчетно наблю-
дателно досие” на пастор Ладин Попов с мотива за „правилно и нагледно сле-
дене” неговата дейност2, за което е дадено съответното разрешение. Това 
ДОН (Дело за оперативно наблюдение) на Попов е обозначено с подигравателния 
псевдоним „Муха”3. Службите прилагат преди всичко метода на следене посред-
ством „внедряване на агенти” в църковните общности или социалната среда, 
в която се движат Попови. От запазения архив4 на Окръжно управление на ДС, 
Русе, от 1947–8 г. е видно, че в малката религиозна общност на петдесетното 
вероизповедание в града, състояща се от трийсетина души, са действали поне 
двама внедрени агенти. Тъй като Ладин Попов е бил пастор на тази общност, 
неговата проповедническа и организаторска дейност е била следена редовно 
и на разузнавачите от ДС са предавани подробни донесения за провеждането 
на богослуженията, събирания в нечий дом, отделни изказвания или намерения и 

2 Рапорт за откриване на отчетно наблюдателно досие от разузнавач 12936. АКРДОПБГДСРСБНА, сл. ДС, 
Русе, III раз. 124, Рс, т. I.
3 Справка от 02.04.1948 от раз. 1043 АКРДОПБГДСРСБНА, сл. ДС, Русе. В архивите на ДС за евангелистки 
служители прави впечатление, че на хората, неподдали се на агентурна обработка, се поставят унизителни 
псевдоними като „Лентяй”, „Алчния”, „Братеца” и т.н.
4 АКРДОПБГДСРСБНА, III раз. 124, Рс, т. I.
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т.н. От донесенията на агента с екзотичния псевдоним „Лола” може да се зак-
лючи, че агентът е бил част от тази общност, може би млад човек, тъй като 
са запазени сведения за провеждането на младежки събрания, водени от Попов. 
Интересът на тогавашните служби видимо е бил насочен към установяване са-
моличността на младите вярващи с цел те да бъдат обработвани поотделно и 
спечелени за новата комунистическа идеология от активисти на Отечествения 
фронт.

В донесенията на „Лола” правят впечатление най-вече данните за изказвания 
на Попов против атеистическата пропаганда на народната власт и проблема 
за „обмяната на парите”5, който ще послужи на комунистите като основен пре-
текст за повдигане на обвиненията срещу двамата братя за „незаконна обмяна 
на валута”.6 Именно параграфите в донесенията, които се отнасят до „обмя-
ната на парите”, са подчертани от служителите на русенското разузнаване. 
Видно е обаче, че в процеса на подготовката за обвинението във „финансови 
нарушения” и „ощетяване на българската банка и държава” службите проявяват 
подчертан интерес към политическите изказвания на Попов. Така например ру-
сенският аг. „Калинов” пише донесение на 10 март 1948 за изказване на Попов 
пред касиера на методистката общност, че политическото неразбирателство 
в международен мащаб щяло „да донесе нещо по-голямо, а именно война”7. Служ-
бите решават да провокират Попов за други подобни изказвания и аг. „Калинов” 
прави опит да подведе Попов да изрази по-откровени мнения за международното 
положение, но очевидно провокациите не се увенчават с успех.8

Интерес представлява за службите и отношението на Ладин Попов към ма-
териалистическата идеология. През 1948 г. Попов се записва като ученик във 
вечерната гимназия „Захарий Стоянов”. Неговото поведение и изказвания се 
следят на всяка крачка и се отразяват редовно в донесения от информатори, 
които са записани от разузнавачите на русенските служби. В донесенията е 
записано, че Попов „не вярвал на науката”9, поради което влизал в спор с учителя 
си по история, заявявайки, че „историята е изопачена”, щом „в нея не се засяга 
нищо за Бога”10. Организирана е и провокация от страна на неговите съученици, 
които го подигравали за религиозните му убеждения и рисували по тетрадките 
му в негово отсъствие „поп с брада”. Обикновено не го наричали по име, но се 
обръщали към него с подигравателното „попе”. Така младият Попов е принуден 
да провежда обучението си в една изключително неблагоприятна обстановка. 
Въпреки инсинуациите обаче, които са инспирирани от службите в Русе, Ладин 
съумява да организира домашната си подготовка и постига добри оценки, които 
са му необходими за мечтаното следване в богословски институт в чужбина.

5 Пак там, 10-11.
6 Вж. Присъда № 118/8.3.1949 по Наказателно дело № 248 срещу Ладин Иванов Попов, т. V.
7 АКРДОПБГДСРСБНА, сл. ДС-Русе V – 0 – 1058 (МВР, сект. ДС, Русе), т. I.
8 Справка от 20.04.1948 от раз. 1043 (пак там).
9 Рапорт от 12.01.1948 (пак там).
10 Рапорт от 20.02.1948 от раз. 1045 (пак там).
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Разработки	и	мероприятия	срещу	Ладин	Попов	в	средата	
на	60-те	години

Новата фаза на разследване живота и дейността на Ладин Попов е свързана с 
периода след 1966 г., когато Харалан вече се е установил в Швеция и провежда 
активна дейност с международни радиопрограми и е ангажиран със Славянската 
религиозна мисия. През този период се подготвя и заминаването на Ладин извън 
границите на социалистическия лагер. За попълване на неговото досие с макси-
мално подробна информация ДС организира многоброен екип от щатни и нещат-
ни сътрудници, които следят пряко или косвено всяка негова стъпка.11 Всъщност 
наблюденията и разработките на двамата братя Попови се обединяват в общ 
архив за групово разследване – ГДОР „Клеветници”, който понастоящем възлиза 
на 8 тома и обхваща около 2400 страници. За Ладин Попов има две допълнителни 
папки на разработки с донесения и писма. От документите личи една мащабна, 
детайлно планирана инициатива, в която активно се включват и представители 
на ръководствата на петдесятната и други деноминации. Видима е и координа-
цията със службите на КГБ, както и други институции в страната и чужбина. 
Не може да се отрече фактът, че разработките и действията на ДС постигат 
максимално своите цели за дискредитиране и задушаване у нас на по-голямата 
част от инициативите на двамата братя Попови. Успешно е осъществена и 
друга цел – предизвикването на процес през 1979 г. срещу петима евангелисти, 
които активно сътрудничат на Попови у нас, с повдигнати идентични обвине-
ния като обвиненията срещу братята през 1949 г. Поради огромния обем на 
наличния архив в ГДОР „Клеветници” ще се спра само на основните параметри, 
включени в официалните документи и постъпилите донесения, следващи дирек-
тивите на ДС.

На първо място, прави впечатление, че тонът в документацията срещу Ладин и 
Харалан се е изострил. Двамата братя са определени като „и. р.” – „изменници 
на родината”. Така например в биографичната справка има предупреждение, че 
„има вероятност същият (Ладин Попов – б.м.) да измени на Родината”12. Ладин 
Попов е описан в документите като „хитър и съобразителен” човек. Тази мно-
гозначителна характеристика би трябвало да послужи на службите да бъдат 
особено бдителни за неговите действия. Въпреки предприетите мерки от стра-
на на различните държавни органи това да не се случи, Ладин все пак успява 
да напусне страната след внимателно организирана акция от брат му и други 
верни приятели в чужбина. В документ на ДС (екземпляр единствен) е посочено 
с видимо неудовлетворение, че през септември 1967 г. Ладин Попов все пак „е 
изменил на родината” си, като е заминал от Югославия за Швеция13, но не е по-
сочено, че той е правил официални постъпки за разрешение да замине в чужбина 
и му е било отказвано. От тук нататък се предприемат планирани действия 
за отмъщение, които се фокусират върху тоталното дискредитиране на Ладин 

11 От донесенията на негови съселяни в Красно градище, Великотърновско, и близки в Русе е видно, че служ-
бите са били своевременно уведомени за намеренията на Л. Попов да напусне нелегално страната през Юго-
славия.
12 Проучване за лицето Ладин Иванов Попов от 05.06.1965 (пак там).
13 Предложение от 09.03.1968 (пак там).
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Попов не само пред неговите събратя по вяра, роднини и приятели в България, 
но и в чужбина.

Така службите, които са определили двамата братя като „Клеветници” за това, 
че представят отношението на тоталитарната система като враждебна към 
неподатливите на обработка християни и свободомислещи хора, включват апа-
рата на добре обмислена клеветническа кампания. В своя План за агентурно 
оперативни мероприятия от 12 юни 1967, състоящ се от 11 точки, под №10 е 
записано: „Съвместно с КДС Русе ще се набележат и проведат мероприятия 
по Ладин Попов с цел компрометирането му на хомосексуална основа”14. Това 
мероприятие обаче изглежда несъвместимо с една по-ранна резолюция на КДС 
Русе, която ясно декларира за Ладин: „Отношението му към днешната власт е 
положително. В морално отношение е запазен”15. Преднамерено цитирам двете 
изречения, които показват „логическата” връзка според службите между стано-
вището за „лоялност към властта” и „нравственост” – докато Ладин Попов е 
внимавал да не каже нещо негативно за комунистическата власт, моралът му е 
бил добър. Когато обаче той напуска родината си и започва да представя пред 
западния свят действителното политическо и социално положение в България, 
изведнъж бива обявен за „аморален”. Подчертаната „логическа” връзка според 
службите за „лоялност” и „етика” личи и от друго сведение. През 1967 г. от 
русенската служба на ДС в София постъпва писмо-справка с преразказ на мне-
нието на племенник на Ладин, където се казва: „Според племенника, Попов не бил 
добър човек. Той постоянно мечтаел за американците и постоянно възхвалявал 
техния начин на живот. Той очаквал, че този строй ще се промени и ще може да 
му се даде възможност отново свободно да живее както по-рано”16.

Планът за злепоставянето на Ладин Попов бива пуснат в действие по особено 
коварен начин. Службите са наясно, че ако оставят само техни агенти да раз-
духват слуха за „аморалността” на Ладин, на Запад едва ли биха обърнали сери-
озно внимание. Затова ДС спуска директива към ръководството на петдесетна-
та деноминация, чийто пастор е бил той, за да раздухат клеветата колкото се 
може по-гръмко. Агентите знаят, че по тази деликатна тема представите на 
вярващите за сексуалност и морал се различават от либералните разбирания на 
хората извън Църквата. И ако някой високопоставен църковен представител се 
изкаже негативно за Ладин Попов, то неговият авторитет ще бъде накърнен. В 
ролята на изпълнител на коварния План на ДС влиза тогавашният председател 
на съюза на петдесетните общности, пастор Ангел Динов. В архива на ДС се 
съхраняват документи, засягащи тази тема, които са написани и подписани 
от този църковен водач. В писмо до американския пастор Уилям Буркет (април 
1969), написано на английски и преведено на български език, Динов отделя дълъг 
параграф, който не само очевидно изпълнява повелята за оклеветяване на Ла-

14 План относно провеждане агентурно оперативни мероприятия по АР „Клеветник”, заведена на Харалан 
Иванов Попов от 12.06.1967 (АКРДОПБГДСРСБНА т. I, 3).
15 Рапорт № 369 от 14.03.1947 от раз. 16769 (АКРДОПБГДСРСБНА, сл. ДС, Русе).
16 Писмо-справка от 18.09.1967 (пак там).
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дин Попов, но и настоява тази информация да бъде разпространена в чужбина.17 
Когато обаче Буркет иска в отговора си документ за това обвинение, той не 
получава такъв.

Още докато е в България, Ладин Попов се убеждава в предателската роля на 
своите преки началници в Църквата. В писмо до своя верен приятел К. Проданов 
(10 ноември 1966), писано в Русе, пастор Попов пише: „Коренът на злото в на-
шето движение е там, че то се управлява от светска власт и то знаеш каква 
е тя... Всичко е вършено кой по-малко, кой повече прикрито, а сега стана явно... 
Предателството вече беше станало в София”18. В тази горчиво изразена кон-
статация прозира една страшна истина, която може да даде редица отговори 
на недоуменията, възникнали поради злощастните съдби на немалко достойни 
свещенослужители и миряни на петдесетната деноминация през разглеждания 
период. Ръководството на съюза на петдесетниците доброволно се поставя в 
угодническо подчинение на тоталитарната власт, което личи от редица доку-
менти.

След заминаването на пастор Ладин Попов в чужбина и установяването му като 
сътрудник на Славянската религиозна мисия в Стокхолм, Швеция, интересът на 
ДС не само че не стихва, но се прилагат нови методи на следене. В един за-
пазен документ на ДС се подчертава, че „към обекта Ладин Попов” съвместно 
с органите на КГБ е внедрен успешно аг. „Димов”.19 Благодарение на неговите 
донесения в продължение на няколко години биват събрани детайлни данни за 
структурата и вътрешната дейност на Славянската религиозна мисия в Сток-
холм, както и за цялата мрежа от сътрудници в България, които се занимават 
с получаване на Нови завети и Библии, на сборници с християнски химни и друга 
религиозна литература, както и с подсигуряването на финансова помощ за нуж-
даещите се вярващи. Благодарение на донесенията на своите внедрени агенти 
в евангелистките общности у нас ДС подготвя и осъществява процеса срещу 
петимата евангелисти през 1979 г., който представлява пореден политически 
опит за смазване на евангелистката дейност у нас.

Разработки	и	мероприятия	срещу	Харалан	Попов

По-големият от двамата братя, д-р Харалан Попов (1907–1988), е един от 
най-значимите християнски водачи през периода на тоталитарния режим в Бъл-
гария. Може би той е по-известен и уважаван в чужбина, отколкото у нас, 
поради мащабната си и многостранна дейност като автор, горител на между-
народното радио ИБРА (Монте Карло) и основател на мисията „Евангелизъм за 
комунистическите страни” (днес: „Врата на надеждата”) със седалище в САЩ. 
В международен мащаб той често е сравняван с еврейския пастор Рихард Вурм-
бранд20, който преминава през горнилото на страданията при режима на Чау-

17 Писмо на А. Динов до У. Буркет (САЩ) от април, 1969) (АКРДОПБГДСРСБНА т. VII, 46).
18 Писмо до К. Проданов от 10.11.1966, Русе (АКРДОПБГДСРСБНА III раз. 124, Рс).
19 Справка за ГДОР „Клеветници” (АКРДОПБГДСРСБНА т. VI, 54).
20 Новият завет на унгарски език: в. „Ворт ланд”, Осло, 21 февр. 1967 (АКРДОПБГДСРСБНА т. VII, 10-11).
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шеску, защото съдбите на двамата съвременни герои на вярата са идентични. 
Д-р Харалан Попов е автор на бестселърите Изтезаван заради вярата си (бълг. 
изд. 1994)21 и Българската Голгота (бълг. изд. 2005), в които описва по особено 
драматичен начин своите нечовешки страдания в килиите на ДС и комунистиче-
ските затвори за периода 1948–62 г. Поради своята твърдост и непримиримост 
спрямо комунистическия режим д-р Харалан Попов се оказва една от главните 
мишени на ДС и КГБ в религиозната област. Той е специален обект на разслед-
ване в продължение на повече от четвърт век след излизането си от затвора 
и ненавистта на представителите на тоталитарния режим стига дотам, че 
на близките му е отказано приемането на тленните му останки в родината, 
където той е искал да бъде погребан.

В обширната сбирка с документи на ДС – ГДОР „Клеветници”, по-голямата част 
от донесенията, инструкциите, писмата и други архивни материали са свър-
зани пряко или косвено с името на Харалан Попов. Още в едно от най-ранните 
предложения за агентурна разработка (1967 г.) е записано, че Попов представ-
лява особен интерес за службите поради развиването на „активна религиозна и 
вражеска дейност срещу нашата страна”22. Видно е, че според служителите на 
ДС определенията „религиозна” и „вражеска” дейност са синоними, защото като 
такава дейност се посочват неговите предавания по радио ИБРА и издадената 
на четири западни езика книга Под тиранията на комунизма (1966 г.)23, в която 
са описани неговите изтезания от първо лице. Стряскащ за службите е и фак-
тът, че Попов инициира в Славянската религиозна мисия отпечатването на „го-
леми количества религиозна литература на български език, които възнамерява 
да изпрати в България”. Затова техните агенти полагат неимоверни усилия да 
разкрият мрежата на получаване и разпределяне на религиозната литература в 
страната ни. Съставят се подробни планове за различни мероприятия за заси-
чане и списъци на лицата, които сътрудничат на Славянската религиозна мисия 
в чужбина и у нас.

Така в един от първите планове относно провеждане агентурно оперативни 
мероприятия по АР „Клеветник” (1967 г.) са отбелязани 11 спешни меропри-
ятия съвместно с четири окръжни управления на КДС (София, Плевен, Русе и 
Бургас)24, защото се предполага, че в техните окръзи са създадени мрежи от 
сътрудници на Харалан Попов. Под т. 3 е записано: „Ще се набележат и прове-
дат мероприятия за разкриване каналите, по които Харалан Попов ще внесе в 
страната отпечатаните „нови завети” на бълг. език от Славянската религи-
озна мисия в Стокхолм, с цел прихващането им”.25 Вследствие тази директива 

21 Книгата излиза за пръв път на англ. език от американското издателство „Зондерван” през 1970 г. Оттогава 
е преиздавана многократно в тираж повече от 1 милион екземпляра и е преведена на 23 езика.
22 Предложение относно откриване на АР на Харалан Иванов Попов, 24.06.1967. (АКРДОПБГДСРСБНА т. I, 3а-
4).
23 ДС се снабдява почти веднага с подробна анотация на книгата – глава по глава (АКРДОПБГДСРСБНА т. VII, 
16-18).
24 План относно провеждане агентурно оперативни мероприятия по АР „КЛЕВЕТНИК”, заведен на Харалан 
Иванов Попов, 24.06.1967. (АКРДОПБГДСРСБНА, пак там, 5-7).
25 Пак там, 6.
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през следващите десетилетия бяха извършени стотици обиски от органите на 
МВР из цялата страна в домовете на по-активните евангелски вярващи и бяха 
унищожени огромни количества Библии, Нови завети и богослужебна евангелист-
ка литература. Абсурдът на обвиненията за „незаконното внасяне” на светите 
писания и религиозната литература се състоеше в това, че не съществуваха 
„законни” издателства или печатници у нас, които биха се ангажирали с тяхно-
то отпечатване.

Но ДС не се задоволява само със „спазването” на официалните комунистически 
закони, създадени, за да възпрепятстват всеки вид другомислие, включител-
но и религиозното. Службите замислят и провеждат задкулисна клеветническа 
кампания срещу Харалан Попов, както правят това срещу неговия брат Ладин. 
Тази кампания трябва да има както публичен, така и таен израз. В споменатия 
по-горе План за агентурно оперативни мероприятия две от точките, 5-а и 6-а, 
са посветени на компроматния заговор: „Чрез Радио София – „Външни емисии” 
ще се организира разобличаване и компрометиране на Попов пред шведската 
общественост и радио „Монте Карло” (т. 5). Ще се изготви анонимно писмо 
от името на вярващи от България и изпрати до Славянската мисия в Стокхолм 
против Харалан Попов, с цел компрометирането му (т. 6)”26. Тези мероприятия, 
които излизат извън рамките не само на общочовешките нравствени принципи, 
но и на самия „Морален кодекс на комунизма”, се привеждат в действие по осо-
бено коварен начин. Главни действащи лица в клеветническата кампания срещу 
д-р Харалан Попов – един безупречно почтен християнски водач – стават някои 
от бившите му колеги евангелски пастори, които са успели да подменят овчите 
си кожи с вълчи.

В течение на няколко години планираните компромати на ДС срещу Харалан 
Попов започват да получават по-голяма конкретика. Службите забелязват, че 
в страната ни неколкократно влиза американският пастор Уилям Буркет, и те 
„благосклонно” допускат това. Затова, може би поради дезинформация, се създа-
ва впечатлението, че Буркет би могъл да бъде особен фактор с международно 
значение и неговата добра или лоша дума може да бъде чута в Славянската 
религиозна мисия, в цяла Швеция или дори в САЩ. Лично аз подозирам, че подоб-
на наивна идея е била подхвърлена от вече робуващите на комунистическата 
власт петдесетни лидери, за което посочва Ладин Попов. Под погрешното впе-
чатление, че Буркет би могъл да стане успешен преносител на клеветническата 
кампания срещу двамата братя Попови, ДС отбелязва в един по-късен План за 
агентурно оперативни мероприятия (1970 г.), състоящ се от 12 точки, че Бур-
кет трябва да бъде използван: „Ще се продължи провеждането на мероприятия 
за компрометирането на братя Попови сред вярващите в нашата страна и 
задграничните религиозни централи и организации. За целта чрез някои членове 
от ръководството на сектата (т.е. петдесетната деноминация – б.м.) ще се 
представят компрометиращи материали на американския пастор Буркет и др., 
които да ги ползват при разобличаването на братя Попови. Освен това, чрез 
някои членове на ръководството на петдесетната секта ще се провежда линия 

26 Пак там.
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за използване и на други пастори от задграница при разобличаването на Попови. 
(т. 7)”27. Както посочих в случая с Ладин Попов, директивата на ДС за „компро-
метиращите материали” е в удивителен унисон с действията на председателя 
на петдесетната деноминация пастор Ангел Динов. Той услужливо подготвя 
компроматите срещу Ладин и Харалан Попови в писмо до Буркет, като предос-
тавя копие и на ДС, което да удостовери стриктното му спазване на директи-
вата. Клеветническото писмо съдържа следното донесение: „Сега да Ви пиша 
нещо за Ладин Попов, както и за брат му Харалан Попов, защото чуваме, че и 
той е в Америка. И двамата са хора алчни и нечестни в дейността си. Хора, 
които действат обикновено задкулисно с цел да се обогатят, колкото се може 
повече”.28 По-нататък Динов повтаря буквално обвинението на комунистическия 
съд на скалъпения процес през 1949 г. Клеветата за „алчност” и „стремеж към 
обогатяване” обаче не издържа на съпоставянето с фактите, които установява 
самата комунистическа система. Така например въпреки опитите на разследва-
щите органи да обявят братята Попови като нечестни новобогаташи, които са 
правели крупни парични далавери, при задържането им не се откриват никакви 
следи от разкош и пачки с банкноти в домовете им или в банковите им сметки. 
Списъкът на иззетите вещи от дома на Ладин Попов е достатъчно красноречи-
во опровержение на клеветите: те се свеждат до 9 кутии с масло, месо и какао; 
2,5 кг фиде; 0,5 кг кафе; 9 чифта износени вълнени чорапи.29

Клеветническият сценарий обаче въвежда следващия кадър – уведомяване на 
общността на вярващите за негативното мнение на духовните им началници. 
Това мероприятие се провежда успоредно с изпращането на доноса чрез пастор 
Буркет. Председателят Динов подготвя и разпраща специално „Братско пис-
мо №15” до всички пастори и проповедници на подведомствените си църковни 
общности, в което представя братя Попови и тяхната дейност в подчертано 
неблагоприятна светлина. Там той цитира мнението на Буркет, без да посочи, 
че всъщност то е инспирирано от самия Динов (по директивата на ДС). Динов 
пише, че братя Попови „не милеят за нашата страна и навсякъде я злословят”30, 
продължавайки обвинителната линия на комунистическата власт за тях като 
„предатели на родината си”. На фона на такова изказване за колеги, които са 
преживели нечовешки мъки в килиите на ДС и затворите на атеистичната сис-
тема в името на своята вяра, определението „братско” в писмото на деноми-
национния водач изглежда най-малкото неуместно!...

Общите усилия на ДС и председателя на петдесетната деноминация А. Динов 
на пръв поглед започват да се увенчават с успех. В агентурното сведение на 
аг. „Горанов” (1972 г.) е подчертано, че „работата на братя Попови не се одо-
брява и е отречена от всички, както в България, така и навън от страната. 
Отдавна те са скъсали да работят с петдесетните църкви”.31 Тази констата-

27 План относно провеждане на оперативни мероприятия по ГДОР „Клеветник”, заведена на Харалан и Ладин 
Попови, 06.02.1970. (пак там, 12).
28 Писмо на А. Динов до У. Буркет (САЩ) (април, 1969).
29 Протокол за обиск на адреса на Ладин Попов (Русе, септ. 1948).
30 Братско писмо № 15, февруари 1969. (АКРДОПБГДСРСБНА т. VII, 50).
31 Сведение на аг. „Горанов” до Управление на ДС 6.3.3 (08.03.1972) (АКРДОПБГДСРСБНА т. III, 16).
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ция обаче не отговаря на реалното положение в петдесетната общност. Братя 
Попови са скъсали с продажното ръководство на общността, но те са създали 
една стройна мрежа от сътрудници в цялата страна, с които продължават 
активната си духовна и социална дейност. Това се доказва от списъците на 
сътрудниците на Славянската религиозна мисия от периода преди 1979 г., които 
са попаднали в архивите на ДС. Това се доказва от данните за многобройните 
обиски и иззета духовна литература, пишещи машини и копирна апаратура за 
нелегално производство на проповеди, брошури и книги. И най-вече – това се до-
казва от шумния процес срещу петима от най-изявените евангелистки сътруд-
ници на Славянската религиозна мисия у нас през 1979 г. Това бе последният, но 
отново неуспешен опит на ДС и комунистическата власт да смаже разпростра-
няващото се влияние на братята Харалан и Ладин Попови сред евангелистката 
общност в България.

Тежестта	на	„братските”	клевети	срещу	Харалан	и	Ладин	
Попови

Тактиката на ДС посредством „марионетките на комунистическата власт в 
църквата”, както справедливо ги определя д-р Харалан Попов32 се оказва много 
по-успешна от методите на преследването и тормоза. Изследователската ми 
работа с архива на ГДОР „Клеветници” и други архивни материали на ДС показ-
ва, че мнението на председателите на петдесетната деноминация и неколцина-
та внедрени агенти в нея за даден църковен деец – българин или чужденец – е 
предопределяло до голяма степен действията на службите срещу него. Незави-
симо какви са били мотивите на доносниците – лична обида33, меркантилност, 
вражда или приятелски взаимоотношения – тяхното мнение обикновено се взе-
мало под внимание от враговете на църквата. За да подсилят негативното или 
положително мнение при създаването на оперативни действия спрямо дадена 
личност, марионетките на петдесетната деноминация винаги прибавят полити-
чески детайли. Благодарение на тях до голяма степен се формира отрицател-
ното мнение спрямо редица активисти у нас, които са били свързани с братята 
Попови. Така например великотърновският пастор Георги Тодоров е клеветен, че 
не спазвал инструкцията да не се контактува с чужденци и да не се допускат 
проповедници от други населени места.34 Това са допълнителни черни точки към 
досието на пастор Тодоров, който се оказва един от главните обвиняеми на 
процеса през 1979 г.

От друга страна, благодарение на политическите детайли, марионетките съз-
дават благоприятна нагласа спрямо други хора, особено чужденци, от които те 
биха имали някаква изгода. Ще посоча само два примера: Уилям Буркет и Робърт 

32 Попов, Х. Изтезаван заради вярата си. 71.
33 Пастор А. Динов негодувал пред ДС, че Харалан Попов е писал за него, „че е поставен от властта и целият 
Върховен съвет бил от хора на властта” (АКРДОПБГДСРСБНА т. VI, 22).
34 Писмо до ОУ на КДС-Ямбол по сведение на аг. „Спасов” (т. VII, 22). В „Братско осведомление № 13” и „Брат-
ско писмо № 15”, където са спуснати директиви за „пълно подчинение” на комунистическата власт, не се 
пропуска възможността за остра критика срещу братя Попови като „клеветници” на тази власт.
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Макиш. За тези двама американски граждани се подава на ДС положителна ин-
формация, защото те биха могли да помогнат за раздухването на клеветите 
срещу братя Попови и да трасират пътя за излизането на внедрените агенти 
в чужбина, където самите те биха могли да продължат клеветническата кам-
пания. Хора като Буркет са определяни като „добри хора”, щом се включват в 
клеветническата кампания срещу братя Попови и се изказват положително за 
народната власт. За Робърт Макиш постъпват подробни сведения от канцела-
рията на петдесетниците за неговите възторзи от положителните промени в 
НР България през последните години, за ниските цени на стоките35 и благоден-
ствието на гражданите. С особен интерес в ДС ще да са чели и разказания от 
Макиш случай как суперинтендентът на Асамблеите на Бога в САЩ Томас Ци-
мерман36 е смъмрил група бунтуващи се руски евангелисти, които опънали в за-
лата за конференции в Далас плакат със следния въпрос: „Какво е състоянието 
на вярващите в СССР по затворите?”. Цимерман се противопоставил бурно на 
провокацията с думите: „Не сме се събрали да разискваме по политически въп-
роси, а по чисто духовни” и наредил надписът да бъде свален.37 Този принцип за 
„чистата духовност” като водещ в дейността на петдесетните лидери трудно 
се вписва в практиката на редовното и целенасочено доносничество пред ате-
истичната тоталитарна власт и воденето на клеветническа кампания спрямо 
онези духовни дейци, които са се противопоставяли с всички сили на тази власт.

35 Сравнението, което прави Макиш обаче, е популистко, защото сравнява цените в Австрия и Югославия.
36 Томас Флетчър Цимерман (1912–1991) изпълнява длъжността суперинтендент на Асамблеите на Бога 
(САЩ) за периода 1959–1985 г. Известен е със своята незаинтересованост от съдбата на гонените християни 
в комунистическия лагер.
37 Докладна записка от подп. А. Желев за проведена среща с аг. „Вихър” (АКРДОПБГДСРСБНА т. III, 26-7).
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Владимир	Градев

КЕСАРЯТ	И	БОГ

Равен на Бог парите няма да те направят: 
Бог нищо не притежава.

Сенека

1. През пролетта най-вероятно на 30 г., в началото на седмицата на Пасха, Исус 
пътува със своите ученици от Галилея към Йерусалим, за да вземе участие като 
хилядите поклонници, които се стичат към града в най-големия еврейски празник. 
Този път влизането на Исус в свещения град е изненадващо. При наближаването 
му Той, Който винаги върви пеш, възсяда едно осле и се спуска от Елеонската 
планина към града. Посреща го въодушевеният народ. Ръцете размахват палмо-
ви клонки – символ на победата – същите, с които са приветствали на времето 
Юда Макавей, освободил Светия град и очистил осквернения храм. Всички викат, 
ликувайки: „Осанна, благословен Идещият в име Господне!”1.

2. В средоточието на словата и делата на Исус е Царството Божие (βασιλεία 
τοῦ θεοῦ·). То основава християнското схващане не само за царската институ-
ция, но и за властта и за политиката изобщо. Това Царство не се отнася до 
определена територия, пък била тя и Светата земя, нито до определена форма 
на политическо управление. То е твърде различно не само от царствата, които 
съвременниците на Исус познават, но и от всички човешки царства. С благове-
стието за идването на Царството Божие в Негово лице Исус Христос открива 
силата и динамиката, с която сам Бог влиза в историята, за да промени из ос-
нови живота и съществуващия ред.

„Времето се изпълни и наближи царството Божие.”2  То е съвсем близо, идващо с 
Христос, дошъл на земята не просто да победи враговете на избрания народ и 
да възстанови изгубеното му царство, както очаквали евреите, а за да положи 
основите на едно съвършено ново царство за всички хора. Словото на Исус за 

1 Виж: Мат. 21:1-11; Марк. 11:1-11; Лук. 19:29-38; Иоан. 12:12-15.
2 Марк. 1:15.
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Царството преобръща както обичайния смисъл, влаган в думата царство, така 
и в установената от памтивека йерархия: прокажените и грешниците, кротки-
те и бедните, унизените и преследваните ще заемат челно място в него, дока-
то владетелите и силните, безукорните и гордите, богатите и преследващите 
трябва да минат през иглени уши, за да влязат в него.

Винаги ще има напрежение и парадокс в израза Царство Божие. Отхвърлено от 
мнозина, за някои то е скъпоценният бисер, за който те продават всичко, що 
имат. Скрито и почти незабележимо като синаповото зърно, то расте с хода на 
историята, за да се открие с цялата си слава при Второто идване на Христос, 
което ще сложи край на всяка земна власт.

Царството Божие не е утопия. Неговото провъзгласяване не е празно, макар и 
красиво слово. С всяко Свое действие (прогонването на злите духове, събиране-
то на апостолите, сядането на една трапеза с всички отхвърлени и т.н.) явява 
промяната, която то носи в живота и съществуващите отношения.

3. Символиката на влизането на Исус в Йерусалим била напълно ясна за негови-
те съвременници. Те несъмнено веднага са се сетили за възседналия муле при 
своята интронизация в Йерусалим Соломон3, син на цар Давид. Учениците и на-
родът разбирали и посрещнали влизането на Исус в свещения град като откри-
ване на Месията и възстановяване на изгубеното царство. Оттук и тяхната 
ликуваща радост. Нямало е как да не си спомнят и пророчеството на Захария, 
според което новият Цар ще дойде в свещения град, „праведен и спасяващ, кро-
тък, възседнал младо осле”4.

Исус идва като „кротък цар”. Той не е войнствен завоевател като Мухаммад, а 
„княз на мира”. Идването на Царството Божие не е политически акт и негово-
то установяване не става с насилие, а единствено с личното решение на онези, 
които оставят всичко, за да следват Христос. Решение, което изисква, на първо 
място, обръщане (μετάνοια) на сърцето, но което води и до пълното преобръща-
не на съществуващия религиозен, социален и политически ред, тъй както Исус 
преобръща масите в Храма веднага след влизането си в Йерусалим.5

4. И изпращат при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят на 
дума. Те дойдоха и Му казват: Учителю, знаем, че си справедлив и немариш за 
никого, понеже не гледаш на ничие лице, а истински поучаваш на път Божий. 
Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем? 
А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: що Ме изкушавате? донесете 
Ми един динарий да го видя. И те донесоха. Тогава им казва: чий е този образ и 
надпис? Те Му казаха: на кесаря. Иисус им отговори и рече: отдайте кесаревото 
кесарю, а Божието Богу. И те Му се почудиха.6

3 Виж 3 Царств. 1:44, 45.
4 Виж Зах. 9:9.
5 Виж: Мат. 21:12; Марк. 11:15.
6 Марк. 12:13-17; виж: Мат. 22:15-21; Лук. 20:19-25.
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Фарисеите и поддръжниците на васалния римски цар Ирод питат Исус в юдей-
ския храм дали е законно да се плаща данък на императора, с което поставят и 
по-общия въпрос за отношението на Христос към властта.

Плащането на данъка означава признаване на господството на чуждия завоева-
тел, нещо, което зилотите отказват да сторят, готови да се разбунтуват. Фа-
рисеите го плащат принудително, с ясното съзнание, че е иго. Те спазват закона 
и очакват Божието възмездие. Спорят с Исус за Неговото тълкуване на закона 
и позоваване на Божия авторитет. Служителите на васала пък сътрудничат на 
римските власти в неговото събиране. Ала ето ги сега, макар и враждуващи 
помежду си, съюзени за миг от желанието да злепоставят Исус, чийто вход в 
Йерусалим е поставил под въпрос както авторитета на храма, така и легитим-
ността на Ирод. Какъв капан Му готвят? Ако Исус отговори, че е позволено да 
се плаща данък на кесаря, Той, Който възвестява идването на Царството Божие 
в Свое лице, ще се признае за поданик на императора, т.е. за принадлежащ към 
царството на този свят, и сам ще Се разобличи като самозванец. Ако пък от-
върне, че не е позволено, би им дал достатъчно основание да Го обвинят пред 
римските власти като опасен подстрекател.

От клопката сякаш няма измъкване. Ала Исус отговаря, без да хвърли сянка на 
съмнение на Своето послание за Царството Божие и без да даде повод да бъде 
изправен пред римските власти. Сцената разкрива „мъдростта на змия”7, с коя-
то Исус се промъква през поставените от противниците Му засади. Така непо-
средствено преди питането за плащането на данъка на кесаря Той отговаря по 
сходен начин на първосвещениците, книжниците и стареите, когато Го питат 
за основанието на Неговия авторитет: „С каква власт вършиш това? и кой Ти е 
дал тая власт да вършиш това?”. Исус връща въпроса напълно според метода на 
равините, с въпрос за произхода на авторитета на Йоан Кръстител. Питащите 
Го се оказват в затруднение: не могат да Му отговорят, без да се изложат, и 
затова предпочитат да замълчат. Ала тогава и Исус няма защо да отговаря на 
зададения Му въпрос: „и Аз ви не казвам, с каква власт върша това”8.

5. Най-напред иска да види динария, сребърната монета, с която се плаща данъ-
кът. Живеещият в доброволна бедност Исус е дотолкова отстранен от всичко, 
което не се отнася до връзката с Бог, че е съвършено чужд на парите и дори 
не ги познава. Това негово непознаване на паричните въпроси е, разбира се, иро-
нично. Христос преди това, в Капернаум, вече е показал, че е съвсем наясно с 
логиката на плащането на храмовия данък:

А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха 
дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма? Той отговаря: да. 
И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? 
земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуж-
дите? Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни; 

7 Виж Мат. 10:16.
8  Марк. 11:33.
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но за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица и първата риба, която се 
улови, вземи; и като  разтвориш устата, ще намериш статир; вземи го и дай 
им за Мене и за себе си.9

В Капернаум въпросът е отправен от събиращите данъка за издръжката на 
юдейския храм. Питането не е отправено директно към Исус, а към Петър, кого-
то Учителят после, на Свой ред, пита от кого царете на този свят вземат да-
нъци и мита, дали от своите, или от чуждите. Отговорът на Петър е ясен: от 
чуждите. Тогава Исус заключава, че синовете са свободни, защото данъкът за 
храма бил искан само от главата на семейството и не се отнасял до членовете 
на семейството. При все това изпраща Петър да хвърли въдица в морето и му 
казва, че в устата на първата уловена риба ще намери сребърна монета, с която 
да плати данъка за Него, а и за себе си. Така Исус, включвайки Петър като Свой 
син в платения данък, съвсем ясно разграничава отношенията в събраната от 
Него общност, които вече се подчиняват на логиката на Небесното царство, 
от съществуващите на земята социални и икономически зависимости.

Монетата изисква власт, която да я отсече, и авторитет, който да гарантира 
нейната стойност. Двете страни на монетата изразяват позоваване на поли-
тическата власт и божествената санкция. Библейските принципи за управление 
на юдейското общество почиват на справедливостта, на честността и рав-
ностойния обмен между неговите членове. В Капернаум Исус не ги поставя под 
въпрос, а открива автентичния им смисъл.

Ала какво се случва, когато властта мине в чужди ръце? Исус пита в Йеруса-
лим чий е образът на монетата, която Му показват. Принцепс по онова време е 
Тиберий. На динария е изобразен неговият лик с лавров венец, знак за бъдещото 
му обожествяване. Има надпис: „Август, син на божествения Август”, който 
го прославя като син на вече обожествения му предшественик. Чрез монетата 
култът към императора се разпространява из цялата империя. От обратната 
страна пише: „динарий на Тиберий, Върховен жрец”.

Въпросът на Исус препраща най-напред към библейската забрана за каквото 
и да е изобразяване на човешката личност. Как тогава тъкмо те, фарисеите, 
чистите, носят със себе си и докосват нечистата идолопоклонническа монета. 
Пита още чий е надписът на монетата? Стойността  също е гарантирана от 
авторитета на императора като глава на езическата религия. Ала за юдеите 
римският динарий няма, естествено, религиозна стойност. Той е само профанна 
монета, затова не трябва да бъде в обращение зад пределите на светия храм.

Не смесвайте свещените неща със светските! Симетрията между Божието и 
кесаревото е само привидна. Отношението между двете е йерархично – най-нап-
ред идва отношението с Бог, то обхваща и подчинява живота в света, който 
трябва да бъде съобразен с него.

9 Мат. 17:24-27.
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Всъщност Исус прогонва търговците и прекатурва масите на менячите не за-
щото печелят от свещеното място. Това се е правило винаги, прави се и днес 
във всички, включително и християнските храмове и светилища по целия свят, 
които трябва в крайна сметка и да се издържат. Гони ги, тъй като поради 
чуждото господство, храмът не управлява вече стоковия и паричния обмен в 
юдейското общество. А с идването на Христос той губи и властта си върху 
символичния обмен. Та какво се търгувало в Храма? Птици и животни за жертво-
приношенията в него. Монетата е служила за стопанския обмен между хората, 
приношението за символичния им обмен с Бога.

Залезът на храмовия авторитет означава край на реда, в който съвпадат ре-
лигия и икономика, култ към Бога и стопанисване на живота. Изгубил своята 
юрисдикция върху икономическите и символичните отношения, храмът не е вече 
това, което е бил, и още не е мястото, което трябва да бъде. С идването на 
Христос всяко нещо губи своето определение и мяра, дошъл е краят на Стария 
завет, с драматична сила идва Новият.

А данъкът, да се плаща ли той в крайна сметка и от кого? Да, да го плащат 
носещите със себе си пари. Исус не „фарисейства”, не заклеймява парите като 
такива, знае, че са необходими. Нито е отхвърлящ всичко дължимо на държавата 
анархист. Нека членовете на обществото изпълняват социалните си задълже-
ния, но толкова, нищо повече, без абсолютизиране, без знак на равенство между 
светската власт и Божия авторитет, защото техните две царства изобщо не 
са от един ред.

Царството небесно действително идва с Христос на земята, ала неговото 
пълно осъществяване все още предстои. Дотогава редът на този свят остава, 
но като нещо временно и относително. Исус го приема тъкмо в неговата пре-
ходност и относителност, запазвайки своята независимост и дистанция спря-
мо него, защото същественото е другаде. Той ясно разграничава хоризонта на 
Божия авторитет, чието „Царство не е от тоя свят”, и на човешката власт, 
която господства на тази земя. Христос приема основанията на политиката, 
но съвсем не ги смята достатъчни за постигането на истинския мир на човека 
и ясно показва, че неговият хоризонт и цели са отвъд политиката. Нека послед-
валите Го се стремят да живее в мир с властта, ясно съзнавайки, че няма нищо 
божествено в нея.

Христос приема съществуващата власт, доколкото тя остава в границите на 
светските си правомощия, ала ако злоупотреби с тях, както често се случва, 
и се опита да сложи ръка и на отношенията с Бога, тогава Той я заклеймява 
като инструмент на дявола. Откъдето и изискването за дистанцирано, но не 
безучастно, а бдително и критично отношение към властта, което да отвори 
пространство за съвършено ново отношение между последвалите Неговия зов: 
„знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властву-
ват върху им, между вас обаче няма да бъде тъй”10.

10 Мат. 20:25, 26.
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След победоносна война Мухаммад триумфално се завръща в Мека като неин 
владетел. Царският вход на Исус в Йерусалим обаче решително прекъсва сли-
ването на временно и вечно, второстепенно и първостепенно, кесаря и Бога и 
задава съвършено нов модел на отношение между тях.

Християнството е най-важното политическо събитие в историята на Запада. 
Христос категорично отхвърля религиозното легитимиране на политическата 
власт. Теокрацията няма да бъде част от съдбата на европейската цивилиза-
ция. С кесаревото кесарю, а Божието Богу в историята влиза принципът, че 
кесарят не е Господ, който десакрализира светската власт, в която няма нищо 
абсолютно и подлага нейните изисквания на съждението на съвестта. От про-
караната от Христос ясна граница между политика и религия се ражда бавно и 
мъчително, с много отстъпления и сблъсъци модерният свят, където все по-ясно 
се обособяват през вековете две автономни сфери на религия и политика. Това 
разграничаване съвсем не води до тяхното уравновесяване. То дава на вярва-
щите първенството на религията, тъй като за следващите Христос държава-
та не е всичко. Само Бог е Господ и никоя историческа институция и човешка 
конструкция не може да се маскира като „абсолютна”. Затова и християните 
„трябва да се покоряват повече на Бога, нежели на човеци”11, откъдето и напре-
жението и полемиката с всяка светска власт.

6. През нощта срещу 15 Нисан въоръжена група от хора нахлува в Гетсиманската 
градина и арестува по нареждане на първосвещеника Исус. След кратък процес 
пред Синедриона, юдейския съд, Той е намерен за виновен в богохулство, защото, 
самозван Месия, се представя за Син Божи, и в светотатство, защото, лъжлив 
пророк, поругава Завета, като оспорва храмовия авторитет и не зачита събот-
ния ден. Тежки престъпления, за които наказанието според юдейския закон било 
проклятие, прогонване от общността и смърт чрез „увисване на дърво”12.

Целият еврейски народ, от който Исус и апостолите са част, няма дял в тази 
присъда. Тя е дело на малък брой влиятелни евреи, които били дълбоко загрижени 
за съхраняването на устоите на своята религия. Събралият се пред претори-
ята народ съвсем не е онзи, който посреща с ликуване Христос при входа Му в 
Йерусалим. Няма връзка в действителност между двата вика „Осанна” и „Разпни 
Го”. Хората несъмнено са били същите, които преди това са участвали в зала-
вянето на Исус.

Синедрионът намира Исус виновен в богохулство и светотатство, ала Го пре-
дава на римския управител, който, върховен представител на имперската власт, 
единствен имал „правото на меча” (ius gladii), с искането да бъде екзекутиран 
като бунтовник срещу Цезаря. Наистина тогава няма разлика между религия и 
политика, но за Пилат Понтийски същественото е да установи дали Исус дейст-
вително се представя за еврейски цар, или е само безобиден галилейски пророк, 
който няма как да застраши римското господство. На въпроса на първосвеще-

11 Деян. 5:29.
12 Виж Втор. 21:22, 23.
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ника: „Ти ли си Христос, Синът на Благословения?”13, Исус отговаря: „Аз съм”, да, 
Аз съм Месията, Синът Божи, и това е достатъчно основание за осъждането 
Му. Прокураторът обаче не се интересува от юдейските вярвания, а единствено 
от запазването на върховенството на императорската власт и директно пита 
доведения пред него затворник: „Ти ли си Юдейският Цар”, на което Исус му от-
говаря: „Ти казваш”14, ти можеш да Ме намериш за такъв, ала Моето Царство 
не е от този свят и ти всъщност нямаш власт над Мене. В напрегнатия диалог 
между Пилат и Исус се изправят едно срещу друго историческото и вечното 
царство: противоречива, трагична среща, в която човекът съди Бог.

Римският управител намира изправения пред него обвиняем за странен, може би 
смущаващ нечий душевен покой, но със сигурност не и обществения мир пропо-
ведник и е склонен да Го пусне. Ала присъстващите на разпита юдейски първенци 
внимават и предупреждават Пилат: „ако пуснеш Тогова, не си приятел на кесаря. 
Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесаря”15. Той естествено не 
желае да бъде злепоставян пред Рим, нито да има размирици в Йерусалим. За-
това Пилат сяда накрая, както изисква римското право, на съдийския престол и 
произнася присъдата, с която според lex Juliae majestatis (законът, който наказва 
със смърт посегателството срещу личността на Цезаря) осъжда Исус на разпъ-
ване, най-ужасната смърт (mors turpissima) от най-страшното „робско мъчение” 
(servile supplicium), тъй като „присвояването” на царския титул било „най-голямо 
престъпление” (maiestatis crimen). Мотивите за присъдата са оповестени като 
на кръста е сложена табелка с „надпис за вината Му: Цар Юдейски”16. Форму-
лировката скандализира първосвещениците, тъй като de facto признава царска-
та легитимност на Исус и те искат тя да бъде преправена на „Той каза: Цар 
Юдейски съм”17, за да сочи ясно, че е осъден като самозванец. Пилат обаче не 
променя това си решение: „каквото писах, писах”18. В лицето на своя предста-
вител римската власт възприема Исус Христос политически и дори само с това 
Той и основаната от Него религия вече стават такива. Мотивът за издадената 
от римския управител смъртна присъда е политически и екзекуцията на Исус е 
политическо действие.

Веднъж произнесъл присъдата, Пилат решава да се възползва от обичая да по-
милва престъпник за празника Пасха и пита тълпата кого да освободи – Исус или 
престъпника Варава. Тя, подбрана и подучена от юдейските първенци, очаквано 
иска освобождението на Варава. Тогава Пилат си измива ръцете, сякаш това е 
достатъчно, за да не носи отговорност за гибелта на невинния, и предава Исус 
на разпъване.

Римските войници, преди да пристъпят към разпъването, възпроизвеждат за за-

13 Марк. 14:61,62.
14 Виж Марк. 15:2.
15 Иоан. 19:12.
16 Марк. 15:26.
17 Иоан. 19:21.
18 Иоан. 19:22.
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бава триумфа на императора: обличат в преторията Исус с багреница, слагат 
Му трънен вместо лавров венец, дават Му за скиптър тръст в дясната ръка, 
падат на колене с думите: „радвай се, Царю Юдейски”, заплюват Го, вземат 
тръста и Го бият с Него по главата. След като Му се наприсмиват, Го повеждат 
на разпятие.19

Християните вярват, че Исус Христос дава Своя живот, за да изкупи, поемайки 
върху Себе си, греха, омразата, жестокостта, целия човешки род и да го спаси 
от смъртта, която побеждава веднъж и завинаги със Своето възкресение, да-
рявайки човека с вечен живот. Те очакват също Второто пришествие, когато 
Исус Христос ще се върне на земята, за да установи Царството Божие според 
думите Му пред Синедриона: „ще видите Сина Човечески да седи отдясно на Си-
лата и да иде на небесните облаци”20. Старогръцката дума παρουσία, която се 
превежда на български като пришествие, означава в античността идването или 
присъствието на царя в дадено място. Христос ще дойде, вярват християните, 
за да установи окончателно Царството Божие над всичко и всички. Очакващи-
те това Царство, единствено достойно за човешката надежда, кара оттогава 
повярвалите в Благата вест да мислят как да живеят и какъв политически ред 
да изградят във времето, което остава до Неговото идване.

7. Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която 
да не е от Бога; и каквито и власти има, те са от Бога наредени. Затова, който 
се противи на властта, противи се на Божиите наредби. А ония, които се про-
тивят, ще навлекат върху себе си осъждане. Защото началниците не са страш-
ни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави 
добро, и ще получиш похвала от нея; защото началникът е Божий служител, теб 
за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е 
Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло. Затова трябва да 
се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. За-
това и данък плащате, защото те са Божии служители, и с това именно служене 
са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто да-
нък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест.21

В своя кратък политически „катехизис” апостол Павел се обръща не към уп-
равляващите, а към управляваните, към обикновените християни в Рим. Те са 
потискани от властта, скоро ще бъдат и жестоко преследвани като отказващи 
да обожават императора „атеисти”. Апостолът обаче ги призовава не към въс-
тание, а към подчинение, което обосновава при това с божествения произход на 
властта. Всеки трябва, и то доброволно, „не само поради страх, но и по съвест” 
да се покорява на властта, защото такава е Божията наредба на този свят, и 
всеки трябва да приеме мястото си в нея. С една дума, „бой се от Бога, почитай 
царя”, учи и апостол Петър.22

19 Мат. 27:27-31.
20 Марк. 14:62.
21 Рим. 13:1-7.
22 1 Петр. 2:13-17.
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При първо четене тези слова несъмнено смущават със своя опортюнизъм. „Няма 
власт, която да не е от Бога; и каквито и власти има, те са от Бога наредени.” 
Не са ли това думи на политически реалист, спокойно може да се каже даже 
конформист, който разбираемо, ала на каква цена, иска християните да са в мир 
с властта? Цената действително е голяма: не обвиват ли те властта с ос-
лепяваща съвестта теократична аура? Не легитимират ли те управляващите, 
които и да са те, без дори да поставят въпроса за присъщата на всяка власт 
злоупотреба? Не буди учудване, че в продължение на хилядолетие и половина 
тези слова са били лайтмотивът на светските власти, които, при това най-чес-
то с одобрението на църковния авторитет, са обосновавали с тях своето гос-
подство, и то не просто като средство за осигуряване на реда и наказване на 
греха, а като извор на истина и справедливост.

Тази теология несъмнено има политическо значение, особено във времена, кога-
то религията е изпълващо всекидневието на цялото общество общо дело, а не 
само частно, откъснато от публичния живот, индивидуално вярване. Апостолът, 
заявявайки, че всяка власт е от Бога, посочва Бог като Господ на всички земни 
власти и общото между тях, колкото и те да са различават една от друга, е 
именно тяхното извеждане от божествения източник. В това е теологическо-по-
литическото измерение на това място от Посланието до Римляните: цялото 
битие, включително и политическото устройство на обществото, е подвластно 
на Божия авторитет. В света действа Бог и няма място за независими полити-
чески решения както в гръцкия полис, който е мястото на живеенето заедно в 
този свят. Ала Църквата не е демос, народ от свободни граждани, решаващ сам, 
според общата воля, своята съдба, а народ от Божии чада, които живеят според 
Божията воля, призвани не да легитимират и подсилват светската власт, а да 
я възвърнат, както и всичко на този свят, към Бог.

Апостол Павел определя ядрото на този живот според Божията воля само с 
три думи: „Времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като 
че нямат, и които плачат като че не плачат и които се радват – като че не 
се радват; и които купуват – като че не притежават; и които се ползуват от 
тоя свят – като да не се ползуват”23. Не е необходимо непременно физически 
да напускаш този свят, достатъчно е да го живееш като че не, да го напуснеш 
душевно. Християнинът живее в света, без да е от света. Напрежението между 
този и небесния свят се решава не с бягство вън от света, а с бягство вътре 
в света. Политиката, управление и подчинение, във всеки случай възползване от 
този свят, също трябва да се живее и упражнява като че не. „Та, пита се све-
ти Августин, какво значение има в този приключващ след броени дни смъртен 
живот, под чие точно управление живее обреченият да умре човек, стига само 
управляващите да не го принуждават да върши неблагочестиви и беззаконни 
дела?”24

Затова в късото време живот, което е дадено на всеки, за християнина е напъл-

23 1 Кор. 7:29-31.
24 Августин Блажени, За Божия град, София, Захарий Стоянов, 2008, IV 5, 17.
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но възможно да приеме съществуващата власт такава, каквато е, не защото 
очаква от нея нещо добро за себе си и за света, а тъкмо напротив, защото, 
виждайки я как прехожда и чувствайки се необвързан с нея, той спокойно може 
да  даде, това, което  се полага. „Отдавайте всекиму, каквото сте длъжни.”

Въпросът е само точно да се разграничи дължимото на Бог от дължимото на ке-
саря. Въведеният от Христос критерий може и трябва да оценява всяка власт, 
да изисква тя да остава в своите граници и предназначение, като апостолът 
поставя с драматична сила въпроса за личното отношение и съизмерване с по-
литическия ред, в който е дадено на човек да живее.

Плащайте, значи, данъците, изпълнявайте обществените си задължения, преме-
рете, преценете, дайте нужното за обществения ред и благополучие, без обаче 
политиката да е цел на живота ви, в който нека царува наистина съществено-
то: любовта към Бог и другите човеци.

Свети Павел, по стъпките на Исус Христос, ясно разделя външното задължение 
от вътрешната нагласа на християнина, който дълбоко в душата си никога не 
е поданик, гражданин или партиен член. Да, ти живееш в този свят, затова 
изпълнявай дълга си към него, върши необходимото както в личния, така и в об-
ществения живот. Ала помни, че този свят е преходен и ти си в него странник, 
отправил се към небесния град. Затова прави всичко, което трябва, но като че 
не го правиш, т.е. без да търсиш да наложиш собствената си воля и личния си 
интерес. Незаинтересованото действие, без илюзия, но и без желание и стре-
меж към плодовете на действието (богатство, слава, власт), с онази вътрешна 
дистанция на като че не, която единствена освобождава от спазъма на волята 
за власт, е същинското политическо учение на апостол Павел.

8. През 1919 г. Карл Барт25 публикува своето тълкуване на Посланието до Римля-
ните, с което поставя начало на големия обрат в теологията на ХХ век. В него 
протестантският теолог преобръща и традиционното разбиране на краткия 
„политически катехизис” от 13 глава като богословско обосноваване на власт-
та. Когато това място, подчертава Барт, не е „съобразявано с този век”26, а 
четено „според вечния дух на Библията”, става пределно ясно, че то изобщо не 
е апология на властта, тъй като всеки политически ред според Новия завет и 
цялата Библия е напълно несъизмерим с Царството Божие.

Политиката е човешко, наистина сериозно, понякога величаво, често трагично, 
но само човешко дело, която при всички случаи остава далеч от Върховното 
благо. Няма нищо божествено в политиката и тя, както и всичко на този свят, 
е преходна и несъвършена. Когато това ясно се види, тогава нейните абсо-
лютистки претенции заглъхват, за да отстъпят място на нейната трезва и 
критична оценка чрез полагането на отношенията между християнство и власт 
в светлината на Библията.

25 Karl Barth, Der Römerbrief, Zürich, Theologischer Verlag, 2010.
26 Рим. 12:2.



70

Християнство и философия

Властта не произтича непосредствено от Бог, а е само от „Бога наредена”, 
т.е. включена е с определена роля в Божието предначертание за спасението на 
света. Затова, увещава апостолът, нека  бъде дадено необходимото за нейно-
то съществуване и изпълнение на отредените  от Бог задачи.

Какви са тези задачи? Каква е тази роля? Властта е положена в Божия ред като 
„лек за греха”. Тя трябва постоянно да изправя падналата човешка природа, като 
наказва злото и работи за един по-добър и справедлив свят. Властта сама по 
себе си не е благо, защото само Бог е Върховното благо. Властта сама по себе 
си обаче не е и зло, както смятат гностиците. Наистина, тя не освобождава от 
злото вътре в човека, което прави единствено Божията благодат, но е необхо-
дима, за да го удържа отвън. Тя е наредена от Бог като спирачка на злото, това 
е единственото възможно християнско легитимиране на властта. Св. Павел е 
реалист относно природата на човека и възможността за нейната промяна, 
той взема хората такива, каквито са – грешници и егоисти. Знае, че не може 
да се разчита човекът сам да обуздае и надхвърли своите себични страсти и 
интереси и единственото ефикасно средство за това на този свят е принуди-
телната сила на властта, която удържа човешкия род да не пропадне в злото.

Властта сама по себе си не е и зло, ала е в постоянен досег със злото, дори 
само за това, че „носи меч”, за да наказва злото. Голямото изкушение за вся-
ка власт е да се самолегитимира и представи за това, което не е: за добра 
и божествена. Тогава тя става инструмент на дявола, власт на насилието, 
покварата и разпада, достояние на демоничните сили, ала те вече са осъдени и 
победени от Христос, затова вярващите в него не трябва да се боят от тях.

Така или иначе, християнинът трябва да помни, както гласи любимата на Барт 
поговорка, че „светът е управляван от човешкото объркване и Божието прови-
дение” и сметките на хората най-често излизат погрешни, а действията им 
често причиняват повече зло, отколкото добро и при всички случаи налагат един 
човешки, само човешки ред. Изобщо той трябва ясно да съзнава какво представ-
лява властта и „търсещ Божия ред”, да не се учудва, че „намира съществуващия 
политически ред само като олицетворение на триумфиращото беззаконие”. От-
говорът на това беззаконие не може да дойде, разбира се, с неговото легитими-
ране и понасяне. Това, че властта е божествено наредена, не означава, че с нея 
anything goes и няма за цел да облекчи съвестта на християнина, защото той 
знае, че за своите действия и бездействия отговаря пред Бога. Ала не означава 
да се отговаря на беззаконието на властта с друго беззаконие, защото бунтът, 
особено революцията, на която Барт е съвременник и която провокира негови-
те размишления, с претенцията си за налагане на истинската справедливост и 
пълно изправяне на този свят си приписва това, което е по силите единствено 
на Бог. Християнинът гледа на борбите в този свят не с ентусиазъм и рево-
люционен плам с иронично отстранение, защото „знае, че когато едни хората 
тръгват против други да оправят Църквата, държава, обществото, изобщо не 
става дума за борба на Царството Божие с това на Антихриста, а за игра, за 
странна партия шах, в която Бог е снет от човешкия дневен ред”. Сам Господ 
ще съди всяко човешко действие, ще съди, разбира се, и действията на властни-
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ците, нека и те помнят това. Християнинът оставя на Божия съд, пред който са 
изправени всички човешки величини, съществуващия ред с цялата му неправда. 
„Единственият смисъл на подчиняването на властите е, че изправилият се пред 
Бог човек оставя Той да съди… Бог иска от нас Той да бъде признат за един-
ствен победител на беззаконието на съществуването. Това именно е смисълът 
на това прочуто място от 13-а глава от Посланието до Римляните”, заключава 
Карл Барт.

9. Наблюденията в първите стихове на тази глава от Посланието до Римляните 
са част от едно по-голямо размишление за живота в християнската общност 
и „политическият катехизис” на апостола е не друго, а разгъване на непосред-
ствено предшестващия го призив: „не се оставяй да те надвива злото, но над-
вивай злото с добро”27. Ако търсиш да победиш злото с неговите средства, то 
неминуемо ще те победи. Още повече че онзи, който живее в Христос, вече „не 
се намира в мястото, където злото е санкция на злото, и затова не е обречен 
на неговата фаталност”. Затова не се оставяйте на злото и „доколкото зави-
си от вас, бъдете в мир с всички човеци”. Призовани сте не към насилствена 
външна промяна на съществуващия ред, а към неговото мирно, вътрешно пре-
образяване: „да отхвърлим прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на 
спасението”.

Със Своето идване на земята Христос е открил, че Бог е любов, и това е ис-
тинската власт, на която всеки трябва да се подчинява. Откъдето и задълже-
нието за взаимната любов: „защото, който люби другиго, изпълнил е закона”28. 
В това е голямата революция на християнството: любовта, а не властта е 
истинският регулатор на човешките отношения. Бог спасява не с принуда, а със 
Своята любов, като дарява и нас със свободата да обичаме. В тази свобода е 
дистанцията на християнството към всяка власт, тя именно му позволява да не 
съвпадне никога напълно с нея.

Какво е в крайна сметка властта за апостол Павел? За Ницше властта сама по 
себе си е върховният критерий за това, което е достойно в живота на индивида 
и обществото, затова той иска да замени християнската заповед на любовта 
с „новата”, по-добрата и истинска според него заповед на волята за власт и е 
знайно до какво доведе опитът тя да бъде практически осъществена. Ала апос-
толът е напълно чужд на подобна воля за власт. Водещ принцип на политиката, 
учи апостол Павел, следва да бъде подчинението в смисъл на служение, само онзи, 
който действително има звание към служение, е предпазен от демона на волята 
за власт. Нито в неговите послания, нито някъде другаде в Библията може да се 
прочете, че сама по себе си властта е нещо добро и желано. Напротив, тя е све-
дена единствено до инструмент на принудата, с който Бог обуздава човешката 
греховност, и в Библията без илюзия са показани всичките  гибелни изкушения 
и страшни последствия, когато тя започне да се самоопиянява от дадената  
сила: всяка власт покварява, дори изключителен цар като Давид, а когато е абсо-

27 Рим. 12:21.
28 Рим. 13:8.
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лютна, тя абсолютно покварява: дори Соломон, най-мъдрият и справедливият от 
царете, пада в плен на нейната омая. Затова в Стария завет царят има власт 
над избрания народ, но като нечист няма достъп до Божието слово. Свещеници-
те могат да се обръщат към Бог, но нямат никаква политическа власт, за да 
не бъдат омърсени от нея. Така юдейството изобретява разделянето на власт 
и авторитет. Религия и политика обаче не са равни. Срещу всеки цар се изправя 
пророк, който е изпратен от Бог, за да разобличи и обуздае, за да изправи и на-
сочи неговата власт. Авторитетът по същността си е само един и по-висш от 
всяка човешка власт. Винаги той има последната дума.

Всъщност не става дума за политически, а за радикален „метаполитически” 
катехизис: „християнството не е власт против власт, то единствено припомня 
на властта отговорността  пред Бога. То не очаква победата на злото от 
някакъв успех в измерението на този свят, а от неговото надхвърляне”.

С други думи, истинското християнство не допуска да бъде инструментализи-
рано от политиката: да, то заявява легитимността на светската власт, ала 
същевременно ясно посочва нейните граници и безредие. То разобличава всеки 
опит на властта да прекрачи своите граници и не позволява всичко да бъде 
сведено до политиката, защото свидетелства, че има по-важни неща от нея. 
Задачата му е постоянно, ако трябва и със своите мъченици, да повдига дейст-
вително съществените въпроси, онези, които няма да открием в устата на 
властта: за истината и справедливостта, за добротата и любовта. Неговото 
звание е да свидетелства за начина, по който одухотворяват личното същест-
вуване и подреждат обществения живот. Несъмнено тези въпроси надхвърлят 
политиката, ала именно те я основават и осмислят. Ако тях ги няма в нейното 
поле, то християните оттеглят своето доверие от нея и  противостоят. За-
това те са християни във всяко време и място.

Така словата на Христос за „Божието Богу и кесаревуто Кесарю” и тези на 
апостол Павел, че „всяка власт е от Бога”, дават основата на християнското 
разбиране за отношенията между небесното и земното царство, между Църква 
и държава, между религия и политика, отношения, които през дългата история 
на християнството са сложни и противоречиви, но винаги ясно разграничени.

10. Задачата на християнина, повтаря неуморно апостолът, е възвестяването 
на словото Божие, решителното и неуморно разпространяване на Благата вест, 
защото времето е късо, а препятствията огромни. На св. Павел, обърнатия от 
Христовия зов служител на властта и гонител на християните, дори за миг не 
минава на ум да търси да „превземе” властта, чиято сила познава, за да по-
стигне победата на Божието дело. Разпространяването на Благата вест не е 
политическо действие, то няма отношение към властта, макар тя често да го 
възприема като заплаха. Преследванията, на които са подложени той и първите 
християни, тяхното мъченичество са безспорно най-убедителното свидетел-
ство, че „Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните”29.

29 1 Кор. 1:27.
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Мнозина, разбирайки превратно това свидетелство, са бленували през вековете, 
говорят и днес за едно напълно духовно и свободно от всяка политическа форма 
християнство, като същевременно очакват в своята религиозна утопия то да 
продължи да има историческа и социална роля.

През октомври 312 г., вървейки с войските си към Рим, император Константин 
вдига очи към слънцето и вижда над него кръст от светлина с надпис отдолу: 
ἐν τούτω νίκα („С това ще победиш”). През нощта чува глас, който му разяснява 
видението. На сутринта на 28 октомври издига кръста с инициалите на Хрис-
тос като бойно знаме и разгромява войската на съперника си Максенций при 
Милвийския мост.

При триумфалното си влизане в Рим отказва, както повелява вековната тра-
диция, да извърши жертвоприношение към езическите богове на Капитолийския 
хълм, а през следващата година издава в Милано едикта, с който обявява хрис-
тиянството за законна религия. Не трябва да се забравя, че в един религиозен 
по своята същност свят единството на вярата и ритуалите благоприятства 
единството на империята.

Император Константин става ισαπόστολος, равен по достойнство на апостоли-
те. Императорът е носител на Божието благоволение. Той се чувства отгово-
рен за истината на вярата и единството на Църквата и се смята овластен да 
вземе необходимите мерки за това: Константин и василевсите след него свик-
ват синоди и събори и решават за истинското учение, после следят за съблю-
даването на взетите решения, за изповядването на приетото верую, одобряват 
епископите и патриарсите, често ги сменят.

Кралете, когато и на Запад монархиите укрепват, искат да имат не по-малко 
достойнство. През ХII и ХIII век теолозите в Париж и Оксфорд определят своя 
суверен като persona mixta, т.е. не простосмъртна, а дарена с две природи (све-
щена и профанна) личност, благодарение на помазването при коронацията със 
същото свещеното миро, с което се помазват и епископите при тяхното ръкопо-
лагане. Свещената им природа прави френските и английските крале чудотворци.

Така и на Изток, и на Запад образът на считания и за своего рода първосвеще-
ник монарх стои редом с този на Исус Христос. Та не е ли Той Царят на царете?

Ако обобщим. Християнското откровение се основава на уникална Божествена 
намеса в потока на историческото време, която видоизменя, но не обезсилва 
разгънатото в Стария завет божествено-човешко отношение. Християнство-
то изгражда история, която свързва историческите периоди с това решаващо 
събитие: времето преди въплъщението, времето на настоящия век и новото 
време, което ще започне със завръщането на Христос. Евсевий Кесарийски пръв 
използва тази схема и неговият исторически наратив формира в най-голяма 
степен последвалото западно мислене за историята. Бог продължава да води 
свещената история на човечеството тъй, както я води от Адам до Исус. Съ-
щевременно Той позволява Рим да се превърне от малка република в могъща 
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империя. С покръстването на император Константин тези две траектории – 
божествената истина и светската власт – се пресичат, за да започне новата 
епоха на Божието царство на земята.

Император Константин намира в християнството спояващия империята ци-
мент и здраво свързва pax romana с pax christiana. Съществуващият ред бил ре-
лигиозно легитимиран и царската власт осветена от Църквата. Отношението 
между двете било схванато според евангелската метафора за „двата меча”30, 
която била използвана за обосноваването на едновременното управление от 
светската власт и духовния авторитет на християнската държава.

Суверенността произтича от свещения ред на мирозданието и Божията воля. 
Монархичната власт е лична и единствена, но не абсолютна, а по божествено 
право, което ограничава нейните своеволия. Християнският владетел трябва 
да е хранител на произтичащата от вярата справедливост, да води според нея 
политическата общност, с което да отвори за народа пътя на спасението. По-
литическата отговорност на императора има религиозно измерение. Подчинява-
нето на Църквата на светската власт е поносимо само докато тя не е светска, 
т.е. докато царят упражнява властта в ролята на свещенослужител и грижата 
за Църквата е първостепенната му задача. Неотменна задача на Църквата е да 
припомня на суверена неговите отговорности и задължения и да го връща към 
божествено установените граници на властта му.

Божественото право ограничава монархията и нейните своеволия дори когато 
християнството излиза от катакомбите и е издигнато в държавна религия. През 
392 г. император Теодосий забранява всички езически култове и налага христи-
янството като единствена държавна религия. Това дава духовна твърдост на 
светската власт и физическа сила на Църквата да осъществят в света хрис-
тиянската идея. От тук насетне тя няма да бъде повече бедна и преследвана, 
а щедро дарявана и обгрижвана от държавата и векове наред ще упражнява 
непосредственото влияние върху политическата власт. Църквата „естествено” 
поддържа държавата. През 800 г. коронацията на Карл Велики от папа Лъв III в 
базиликата „Свети Петър” в Рим увенчава на Запад съюза на „трона и олтара”: 
императорът осигурява единството на света, папата на Църквата.

Власт и авторитет извличат своята сила и легитимност от единия всевишен 
източник. Свещената власт се основава на своя божествен произход и е не-
посредствено налична в отговарящия за земния град владетел. Авторитетът 
на живеещия в Църквата Дух е гарантиран от наследниците на апостолите, 
които го получават посредством тайнството на ръкоположението. Власт и ав-
торитет са призвани да си сътрудничат. Задачата на владетеля и свещеника е 
определена от първенството на истината за спасението, която изисква силни 
структури за нейното разпространение и защита. Обединява ги благородната 
мисия да изградят съвместяващ различните страни на действителността тра-
ен ред срещу силите на хаоса и разпада.

30 Срв. Лук. 22:38.
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Във Византия фундаменталната религиозно-политическа форма на това отно-
шение между истина, власт и свещено е учленена от фигурите на императора и 
събора, после на императора и патриарха. Тя може да се съхрани единствено ако 
василевсът е силен, и по-късно ислямът ще нанесе фатален удар и на жизнеспо-
собността на Константинополската патриаршия.

На Запад историческите процеси също извеждат постепенно на преден план 
фигурите на императора (впоследствие абсолютните монарси) и епископа на 
Рим, „папата”, наследника на Петър. Ала преди това отслабването и изчезване-
то на империята в края на античността са причина епископът на Рим да има 
все по-голямо влияние, включително и политическо. Именно Римската църква 
съхранява pax romana, като християнизира и умиротворява варварите. А после, 
когато те (в лицето на Карл Велики и неговите наследници) стават способни да 
създадат новата империя на Запада, папите им дават светската власт.

В действителност regnum и sacerdotium остават във винаги нестабилно равно-
весие, често в конфликт. Границите между тях не са съвсем ясни. Класическото 
учение гласи, че императорът се грижи за общото благо на тази земя, а папата 
за вечното спасение. Фактически разликата не е тъй голяма. Християнският 
владетел се смята отговорен за изпълнението на религиозните задължения в 
управляваната от него територия. А папата – да бди политиката да не се пре-
връща в препятствие за Царството Божие. Затова императорът (а и всеки 
друг владетел под него) се стреми да влияе върху избора на епископите, докато 
папата иска да се чува неговата дума по въпросите на войната и мира. Очевидно 
е, че така поставено, отношението между императора и папата е потенциално 
конфликтно, тъй като всеки има своето основание да изтъква превъзходството 
си над другия: за единия папата и епископите са натоварени със свещеното им-
перски служители, за другия императорът и останалите владетели са светски 
служители на християнството.

Накратко, светската (имперска, кралска, феодална) власт има религиозни пре-
тенции, религиозният (папски, епископски, свещенически) авторитет има вла-
стови домогвания. Папата започва да изглежда все по-„кралски”, а кралят все 
по-„папски” или, както съвсем образно го казва Канторовиц, папата носи кралска 
корона, а кралят папски пантофи. Същественото обаче е, че белязани от напре-
жението между този и отвъдния свят, те никога не съвпадат напълно: импера-
торът вече не е върховен понтифекс, нито папата е цар.

Взаимодействието продължава векове. Езиците и практиките се сблъскват и 
преплитат, имперските и църковните служби взаимно си влияят. Западът ста-
ва Respublica Christiana, общество, което със своите политически и религиозни 
структури дава необходимите житейски и духовни средства, за да извърви човек 
пътя на спасението или да го намери отново, ако го е загубил.

Папството и империята са основните институции, които през множество пе-
рипетии съхраняват всеобщото единство на християнския народ. Духовно и 
политическо взаимно се подкрепят и преплитат. Империята запазва аристокра-
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тичните ценности на античността: традиция, йерархия, борба, воинска доблест 
и мъжество. Християнството ражда нови ценности: духовност, универсалност, 
достойнство на всички, равенство, милосърдие, солидарност, любов към мира.

Несъмнено оригиналността на създадения от християнството политически ред 
е както в разграничаването, така и във взаимодействието на авторитет и 
власт. До модерността светските закони се основават на нравствените норми 
на християнството, а църковните догми и предписания се охраняват със страха 
от наказанието и се прилагат, ако трябва, и с принуда. Решенията на църков-
ните авторитети често следват, за сметка на духовното звание, политичес-
кия разум, изцапвайки се с петната, които неизбежно бележат всяка истинска 
власт на този свят. Това обаче никога не е безпроблемно и безболезнено. През 
цялата тази история мнозина християни, светци, визионери, духовници се молят 
и борят за един различен път на Църквата.

Така или иначе, християнските ценности постепенно се превръщат в полити-
чески. Именно християнската религия, а не приемащата робството антична 
демокрация, е матрицата на модерната демокрация, която по своето същество 
е политическото лице на християнството, колкото и то да е коригирано от лаи-
цизма. С други думи, християнството не просто има принос както Ренесансът, 
Просвещението или което и да е значимо културно движение за развитието на 
европейската цивилизация. То се отъждествява с нея, доколкото е нейният ре-
лигиозно-политически двигател, както показа още Новалис в „Християнството 
или Европа”31.

Християнската цивилизация успешно учленява отношенията между духовен ав-
торитет и светска власт: човешки и Божи град, право на съпротива срещу 
властта и божествено право на царете, митра и меч, канонично право и мистич-
но озарение, инквизитори и мъченици. Църквата схваща себе си като „поклон-
ническа”, т.е. минаваща през историческия свят по пътя към есхатологичното 
изкупление, прокарвайки мост между времето и вечността, природата и благо-
датта, политическата необходимост и божествената справедливост.

Решаването на противоречията между двете сфери на „религиозното” и „поли-
тическото” не търси да заличи различията между тях, а да произведе единство 
от напрегнатото им взаимоотношение. В това е силата на християнството, с 
която то създаде своя цивилизация, в която и днес се разгъва нашата история.

31 Новалис, „Християнството или Европа” в Учениците от Саис, София, ЛИК, 1993.
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Джон	Алън

МАКАР	И	ДРАМАТИЧЕН,	

ЕПИСКОПСКИЯТ	СИНОД	ЗА	

СЕМЕЙСТВОТО	ПОСТАВИ	

НАЧАЛОТО	НА	ДЕБАТИТЕ

След като мъглата, паднала над предизвикалия толкова спорове Синод на епис-
копите за семейството, се разсея, започнаха да се появяват различни мнения 
какво точно се случи. А като се имат предвид ясните разделения по време на 
Синода, не е изненада, че след неговия край интерпретациите са повече от 
разгорещени.

Според едното мнение резултатът от Синода беше поражение за папа Фран-
циск и за по-открития подход, защитаван от него по отношение на хомосексу-
алните, разведените и второбрачните. Според други самият факт, че макар и 
смекчени, формулировките по тези въпроси оцеляха в заключителния документ 
на Синода, представлява повратна точка, дори и ако някои делегати като кар-
динал Винсент Никълс от Уестминстър смятат, че „не се отиде достатъчно 
далеч”.

Привържениците на това разведените католици, както и тези, които са сключи-
ли повторен брак извън Църквата, да бъдат допуснати до причастие, имат право 
да кажат, че приетите формулировки са пробив и основа за бъдещо проучване 
на този въпрос, като се има предвид, че в предишните официални документи на 
Ватикана вратата бе напълно затворена.

Други наблюдатели виждат в това двуседмично драматично събрание белезите 
на сапунената опера, посочвайки подозренията на консерваторите за заговор, 
целящ заглушаването на техните гласове и оплакването на либералите от лип-
сата на смелост, което кара тези наблюдатели да заключат, че папа Франциск 
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е освободил сили, които не може да контролира.

„Не мисля, че папата подходи стратегически – отбеляза един от кардиналите. – 
Смятах, че зад хаоса се крие някакъв план... сега се чудя дали планът не беше 
самият хаос.”

Други мислят, че на този Синод за пръв път Франциск демонстрира своята 
визия за бъдещето. Сега той е наясно с позициите на епископите по света, 
какво е тяхното мнение и вероятно какво трябва да направи, за да ги привлече 
на своя страна.

Независимо от всички тези пристрастни и противоречиви мнения предлагам 
три извода от Синода на епископите от 2014 г., които ми се струват сравни-
телно безспорни и обективни.

Синодът не е краят, а началото. Единствената цел на Синода от 2014 г. беше 
да изготви дневния ред на по-големия редовен Синод по въпроса за семейството, 
насрочен от папа Франциск за октомври 2015 г.

Затова и твърденията за разцепление в Синода, защото епископите „отхвърли-
ли” двата параграфа от заключителния документ за разведените и второбрач-
ните, като не ги подкрепили с необходимото мнозинство от две трети, всъщ-
ност не отговоря на истината. Защото целта на срещата не беше да „приема” 
или „отхвърля” каквото и да било.

Между настоящия момент и следващата година е много вероятно Франциск да 
извърши някои важни персонални промени, които да дадат отражение върху ха-
рактера на редовния Синод. Много е вероятно американският кардинал Реймънд 
Бърк, наложил се като един от водещите консервативни гласове в Синода, да не 
присъства на следващия Синод, тъй като се очаква да бъде сменен като ръко-
водител на Ватиканския върховен съд1.

Възможно е също така германският кардинал Герхард Мюлер, също един от вли-
ятелните консервативни гласове в Синода, през 2015 г. вече да не ръководи вър-
ховната доктринална служба на Ватикана. В зависимост от това кой ще оглави 
тази институция, е възможно това също да даде отражение върху характера 
на Синода.

Като цяло, ако бъде реализиран планът на папата за промени във Ватикана чрез 
закриването или обединяването на различни служби, може да се очаква, че на 
следващия Синод ще има по-малко делегати от Рим.

Наред с това германският кардинал Валтер Каспер, главният защитник на лини-

1 На 8 ноември 2014 г. папа Франциск оповести официално решението си кардинал Бърк да бъде освободен 
като глава на Върховния съд на Ватикана и да бъде назначен за кардинал-патрон на Малтийския орден. За 
тази смяна се заговори още през септември, като новината беше потвърдена и от самия кардинал Бърк малко 
преди началото на Синода. Б.пр.
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ята за допускане до причастие на разведените и второбрачните, присъства на 
този Синод със специална покана от папата, но изобщо не е сигурно, че следва-
щата година той отново ще бъде поканен, особено след предизвикалата много 
спорове негова забележка по отношение на африканските епископи, че те „няма 
да ни казват какво да правим”.

От своя страна африканските епископи бяха изненадани, че нито един техен 
представител не беше включен в комисията за изготвяне на заключителния 
документ, затова е много вероятно следващия път те да дадат да се разбере, 
че очакват да получат място на масата още преди да са пристигнали в Рим.

Накратко, не мислете, че когато следващата година папа Франциск постави 
пред Синода същите въпроси, ще получи същите отговори. Следващият Синод 
няма да бъде връщане назад, а бързо движение напред.

Синодът от 2014 г. се отличаваше със своята прозрачност. И това се дъл-
жеше основно на защитниците на консервативната гледна точка.

В началото италианският кардинал Лоренцо Балдисиери, генерален секретар на 
Синода, съобщи, че текстът от дискусиите на епископите няма да бъде оповес-
тяван, а говорителят на Ватикана ще предостави на пресата обобщаваща ин-
формация, без да цитира имената на говорителите. Това породи недоволството 
на консерваторите, които заподозряха опит за заглушаване на техните критики 
от страна на по-либералната линия, поддържана от някои от ключовите фигури 
на Синода.

Тези разногласия станаха публични по време на заседанието на Синода втория 
понеделник, веднага след оповестяването на предварителния доклад, който съ-
държаше крайно положителни текстове по отношение на хомосексуалните, на 
хората, които съжителстват извън брак, както и за разведените и второбрач-
ните. Консерваторите протестираха, и с право, че докладът е оповестен като 
заключение на целия Синод, макар не всички да са били съгласни с тези тексто-
ве.

От този миг дискусиите станаха много по-публични. Балдисиери беше принуден 
да оповести всички вътрешни доклади от 10-те работни групи на Синода, а на-
края Франциск реши да оповести не само Заключителния документ от Синода, 
но и гласуването по отделните параграфите на документа.

Затова е възможно следващият Синод да бъде далеч по-прозрачен още от само-
то начало, тъй като никой няма да иска същото да се случи отново.

(Като бележка под линия може да се каже, че е много вероятно да има прелати, 
които да посъветват папа Франциск да намери друга работа на Балдисиери, за-
щото мнозина са недоволни от начина му на ръководене на Синода.)

В трудни моменти Франциск не трепна. В края на Синода той произнесе 
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слово, което според всички е било сред най-добрите му речи от началото на 
понтификата. Той направи визионерско изказване на умерен папа, като призова 
Църквата да отхвърли както „враждебната ревност”, така и „фалшивото мило-
сърдие”. Речта беше посрещната с продължителни аплодисменти, включително 
и от прелатите, които малко по-рано бяха спорили разпалено.

Всъщност това беше реч, след която както Реймънд Бърк, така и Валтер Кас-
пер можеха да си тръгнат с чувството, че са били разбрани от папата, а и тя 
позволи срещата, която изглеждаше като тежка двуседмична битка, да завърши 
с чувство за единодушие.

Дори и тази реч да е била тактически ход, тя все пак е пример как да се подходи 
занапред, за да може Църквата да напредва заедно.

В събота през нощта преди края на Синода папа Франциск трябваше просто да 
уталожи чувствата след тежките двуседмични дебати, без да е нужно да се 
стига до решения. Но следващия път няма да е достатъчно само да благодари 
на епископите за техните думи и мнения, защото всички ще очакват от Фран-
циск да вземе и решения.

Засега папският призив за „единство и хармония” изглежда чут, въпросът е как 
ще се отнесат към този призив всички, когато папа Франциск престане да съ-
бира мнения и започне да действа.

Източник: Crux 
Превод от английски: Момчил Методиев
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РЕЛИГИЯТА	В	КИТАЙ:	ПУКНАТИНИ	

ПО	АТЕИСТИЧНАТА	ФАСАДА

Бързото разпространение на християнството налага властите 

да преосмислят мястото на религията

Крайбрежният китайски град Уенжу понякога е наричан китайският Йерусалим. 
Заобиколен от планини и далеч от столицата Пекин, той се е превърнал в 
убежище на религията, към която китайските комунистически лидери гледат 
с недоверие – християнството. В повечето градове, сравними с него по голе-
мина – населението му е около 9 млн. души – няма повече от десетина видими 
християнски сгради. А доскоро по покривите на Уенжу можеха да се видят сто-
тици кръстове.

Тази година обаче над 230 от тях бяха обя-
вени за „незаконни” и премахнати. Пусна-
ти в интернет видеоматериали показваха 
тълпи от енориаши, опитващи се да за-
щитят с телата си своите храмове. Де-
сетки бяха ранени. Други репортажи пока-
заха плачещи вярващи, които пеят химни, 
докато големите червени кръстове бяха 
сваляни от сградите. През април една от 
най-големите църкви в Уенжу беше напълно 
разрушена. Властите в града не се при-
тесняват от съчетанието между свобод-
ния капитализъм и идеологията на Кому-
нистическата партия, но продължават да 
приемат тази религия и нейните символи 
за нещо опасно за атеистичните догми на партията.

Християните в Китай отдавна са обект на преследване. По времето на Мао 
Дзедун правото на свободно изповедание беше записано в новата комунисти-
ческа конституция (основно за да успокои мюсюлманите и тибетските буди-
сти от западната част от страната). Въпреки това вероятно около половин 
милион християни са тормозени до смърт през тази епоха, а други десетки 
хиляди са били изпратени в трудови лагери. След смъртта на Мао през 1976 г. 
партията постепенно започна да допуска по-голяма религиозна свобода. Пове-
чето църкви в Уенжу са от т.нар. „Тройно самостойни”, каквито има повече от 
57 000 из цялата страна. Според официалния жаргон това означава, че те са 
самофинансирани, самоуправлявани и самообучавани (т.е. затворени за външни 
влияния). Те декларират лоялност към китайската държава и са регистрирани 

Автор на рисунките към статията е  
корейският художник Ким Ки-чанг.
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от правителството. Въпреки това много от тези църкви явно не се радват на 
благоразположението на властите, а и немалко християни, оцелели по време на 
преследването на Мао, както и много други отказват да се присъединят към 
тези църкви и продължават да се събират в нерегистрирани „домашни църкви”, 
които партията от години се опитва да ограничи.

Християнството трудно се подда-
ва на контрол в Китай, а с времето 
това става дори още по-трудно. То се 
разпространява бързо и вече навлиза 
дори в редиците на партията. Разгра-
ничението между домашните и офици-
алните църкви постепенно изчезва, а 
християните започват да излизат от 
скривалищата си в търсене на по-ак-
тивна обществена роля. Комунисти-
ческата партия трябва да търси нови 
начини, по които да отговори на това 

предизвикателство. Заговори се дори, че партията, която е най-голямата ате-
истична организация в света, може да последва своите сестрински партии във 
Виетнам и Куба и да допусне нейните членове да приемат догма, която е раз-
лична – и по-висша – от тази на Маркс.

Всяка промяна в мисленето на властите по този въпрос ще бъде показателна 
за начина, по който Китай се отнася към вътрешните предизвикателства – от 
сепаратистките бунтове сред тибетските будисти и уйгурите мюсюлмани до 
неправителствените организации и „гражданското общество” – местни орга-
низации, често с религиозно участие, които въпреки подозренията на партията 
също бързо се развиват.

Уверени	в	числата

В целия Китай се наблюдава ръст на религията, особено сред етническото насе-
ление хан, което съставлява 90% от общото население. Пътниците във влакове-
те-стрела виждат навсякъде нови църкви и храмове. Будизмът, установен много 
преди появата на християнството в Китай, също бележи ръст като фолклорна 
религия – много повече китайци започват да извършват поклонения в будист-
ките светилища в търсене на духовна утеха. Това тревожи местните власти, 
за които религията не е само „опиум за народите”, както е смятал Маркс, а и 
опасно отклонение от лоялността към партията и държавата. Християнството 
често е свързвано със западния империализъм от ХIХ в., затова и отношението 
на партията към християните е пример за това как партията се отнася към 
новите предизвикателства.

Дори броят на християните в Китай е трудно да бъде изчислен. Официалните 
статистики се опитват да намалят числата, като пренебрегват много хора, 
обединени в домашните църкви. Обратно, групите извън Китай често се опит-
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ват да ги преувеличат. Предполага се, че през 1949 г., когато партията идва на 
власт, в Китай е имало 3 млн. католици и 1 млн. протестанти. Сега властите 
признават за съществуването на между 23 и 40 млн. християни. През 2010 г. 
американският статистически център „Пю” изчисли, че в страната живеят 
около 58 млн. протестанти и 9 млн. католици. Много са експертите – както ки-
тайски, така и чужди, които споделят мнението, че християните вече са повече 
от членовете на Комунистическата партия, които наброяват 87 млн. По-голяма-
та част от тях са евангелски протестанти.

Още по-трудно е да се оцени ръстът на християнството. Янг Фенганг от 
Университета „Пардю” в щата Индиана твърди, че след 1980 г. християните в 
Китай нарастват всяка година средно с 10%. Според него, ако настоящите тен-
денции се запазят, през 2030 г. християните ще наброяват около 250 милиона, 
което ще превърне Китай в най-многолюдната християнска страна. Г-н Янг срав-
нява ръста на християнството в Китай с този през IV век в Римската империя, 
непосредствено преди обръщането на император Константин, открило пътя за 
утвърждаването на християнството в религия на империята.

През 80-те години християнството е растяло повече в провинцията, стимулира-
но от колапса на здравната система по места в съчетание с вярата, че хрис-
тиянството може да лекува. Но през последните години този ръст вече е видим 
и в градовете. Появява се ново поколение от образовани градски християни. 
Герда Вайландер от Университета на Уестминстър в книгата си Християнски 
ценности в комунистически Китай казва, че християнството е привлекателно за 
китайците, защото днес, когато вярата в марксизма отслабва, християнството 
предлага завършена морална система с трансцендентен източник. Хората на-
мират тази сигурност за привлекателна, добавя тя, особено в епоха на дълбоки 
социални промени.

Има и китайци, които съзират в християнството корените на силата на Запа-
да. В него те виждат източника на социалната справедливост, гражданското 
общество и върховенството на закона, все неща, които биха искали да видят 
и в Китай. Много от новите неправителствени организации са ръководени от 
християни или будисти. Расте броят на християните сред лекарите и учените. 
Из цял Китай вече съществуват над 2000 християнски училища, много от които 
все още малки и незаконни. (...)

Неочаквани	ползи

Властите отговорят на този феномен по различни начини. На места като Уенжу 
те решиха да потиснат християните. Религиозната политика често е оставе-
на в ръцете на местните власти. Според някои твърдият подход се дължи на 
желанието на местните власти да докажат лоялността си към централното 
ръководство. Г-н Янг цитира слуховете в Уенжу, че причина за кампанията е било 
желанието на местните лидери да спечелят благоволението на президента Си 
Дзинпин.
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Според американската група за подкрепа China Aid през миналата година повече 
от 7400 китайски християни са станали обект на преследване. Те са подлагани 
и на редица други по-малко видими дискриминационни действия. Но 7400 души 
съставляват едва 0,01% от всички китайски християни. Дори и това число да 
е по-високо, през този век „преследването видимо вече не е норма”, отбелязва 
Брент Фултън от China Source, християнска група в Хонгконг.

Причината е, че много от официалните лица виждат и предимства в ръста на 
християните. В Уенжу има богати бизнесмени, приели вярата – наричани „бизнес 
християни” – които са построили големи църкви в града. Един от тях организира 
вечерни срещи, на които делови мъже и жени обсъждат „библейските” начини за 
правене на пари. Други формират групи за поощряване на честния бизнес, пла-
щане на данъци и подкрепа за бедните. Рядко в Китай ще се намери официално 
лице, което ще отхвърли такива инвеститори.

В други области местните ръководители дори подкрепят или поне си затварят 
очите за този ръст заради убеждението, че християните са добри граждани. 
Активността на християните в общностите е оценявана като фактор, който 
подкрепя стабилността. В някои големи градове местното правителство дори 
финансира изграждането на такива „Тройно самостойни” църкви – като църк-
вата Чонги в Ханджоу, която събира до 5000 души. Пасторите от тези църкви 
започват да говорят с лидерите на домашните църкви, както и обратното – ли-
дерите на домашните църкви (често правилно) престават да възприемат офи-
циалните църкви като изразители на партийната политика.

В последните години страховете на партията бяха изместени от стремежа 
за осигуряване на стабилност и запазване на партийния монопол върху власт-
та. Ако работата с църквите спомага за постигането на тези цели, те са 
готови на сътрудничество въпреки подозренията, че по този начин насърчават 
алтернативен източник на власт. През 2000 г. Дзян Дзъмин, тогава лидер на 
партията и калиграф, рисуващ по будистките храмове, каза в официална реч, че 
религията вероятно ще продължи да съществува, когато концепциите за класа 
и държава вече са изчезнали.

Партията все повече се нуждае от вярващите. Тя трябва да осигурява ефек-
тивни социални грижи, а християнските и будистките групи имат и желанието, 
и способността да помогнат. От 2003 г. насам религиозните групи в Хонгконг 
на няколко пъти са получавали искане от официални правителствени лица в Ки-
тай да окажат помощ във формирането на неправителствени и благотворител-
ни организации. В епохата на хедонизъм и корупция безкористният активизъм 
повишава репутацията на църквите – най-малкото защото по този начин те 
убеждават режима, че не целят неговото сваляне. По-сложно е положението на 
Католическата църква – много официални лица продължават да виждат в подчи-
нението на Рим знак за предателство.

Герда Вайландер се отнася скептично към очакването християнското паство да 
продължи да расте с 10% годишно. Но тя признава, че партията вече обръща 
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по-голямо внимание на нарастващата религиозност на обикновените хора. На 
някои места това води до промяна в отношението и в официалната риторика (в 
същото време политиката към тибетските будисти и уйгурските мюсюлмани 
остава непроменена, тъй като тяхната религия е оценявана като заплаха за 
териториалната цялост на страната). През май миналата година главата на 
Руската православна църква беше посрещнат от Си Дзинпин, с което той стана 
първият религиозен лидер от такъв ранг, срещнал се китайски партиен лидер.

Време	е	всички	добри	хора...

Когато през 2001 г. Комунистическата партия отвори редиците си за предприе-
мачи, се чуха и гласове, които предложиха вярващите също да бъдат приети. Пан 
Ю, либерално настроен служител, написа дори статия, озаглавена „Религиозни-
те възгледи на Комунистическата партия трябва да влязат в крак с времето“. 
Тези настроения бяха повлияни от решението на Комунистическата партия на 
Виетнам от 1990 г. вярващите да бъдат допуснати в партията. Това решение 
не само не предизвика проблеми, а може би дори подпомогна стабилизирането на 
Виетнам след изпълненото с проблеми близко минало. В Китай обаче идеята на 
г-н Пан беше отхвърлена.

В една статия от 2004 г. се казваше, че между 3 и 4 милиона партийни члено-
ве са приели християнството. Но въпреки това партията продължава да не е 
съгласна да ги приеме официално. Тези страхове вероятно ще бъдат подсилени 
от скорошните продемократични протести в Хонконг, сред организаторите на 
които имаше и християни. Опасенията на режима са свързани и с това, че ръ-
стът на домашните църкви може да предизвика и ръст на квазихристиянските 
култове, които след това – подобно на забраненото движение „Фалунг Гонг” – е 
възможно да се политизират и да се превърнат в антикомунистически. Стра-
ховете на партията от подобни култове се коренят в историята. Въстанието 
Тайпин от средата на ХIХ век, водено от човек, обявил се за брат на Иисус, 
става причина за над 20 милиона жертви.

Но има представители на властите, които се опитват да въведат диференци-
рано отношение към различните църкви. Това може да се види в Пекин, където 
около 2005 г. две големи домашни църкви започнаха да наемат пространства в 
офис сгради за своите неделни служби. Най-голямата от тях, църквата Шоууанг, 
е ръководена от Дзин Тианмин, възпитаник на елитния пекински университет 
„Цингуа”. В нея се вляха множество интелектуалци от университетското град-
че. Имаше неделни служби, посещавани от около 1000 души. Енориашите можеха 
да свалят проповедите от уебсайта на църквата. А г-н Дзин стана известен с 
борбата си за повече религиозна свобода. Той се опита да регистрира Шоууанг 
като законна, но независима организация, която се намира извън контрола на 
официалната църква, но молбата му беше отхвърлена. През 2009 г., непосред-
ствено преди посещението на американския президент Барак Обама, правител-
ството принуди собственика на сградата да прекрати договора за наем. Тогава 
г-н Дзин изведе конгрегацията си в близкия парк, където те служиха в снега. 
Тогава той и другите лидери на църквата бяха поставени под домашен арест, 
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а много от енориашите задържани. Те бяха прекосили политическата червена 
линия.

Различна е историята на една църква в другия край на Пекин. В една офис сгра-
да, недалеч от третото околовръстно шосе, се събира една друга нерегистри-
рана организация, известна като църквата на Цион, чийто пастор Ин Мингри е 
възпитаник на Пекинския университет. Подобно на Шоууанг, Цион също наема 
целия етаж на тази сграда, има книжарница и кафене, в които предлага членски 
карти на посетителите. Основната зала може да събере 400 души. Тя изглежда 
напълно като църква в крайградска Америка. Пасторите на Цион изнасят също 
толкова безкомпромисни евангелски проповеди, но църквата остава отворена, 
защото подхожда по-внимателно към чувствителните въпроси.

Пасторите от тези две църкви (както и лидерът на най-голямата шанхайска 
домашна църква, преди и тя, подобно на Шоууанг, да бъде закрита през 2010 г.) 
са част от наброяващото 2,3 милиона души корейско малцинство в Китай, за 
които християнизацията на Корея е модел, който може да бъде следван и в Ки-
тай. И двамата пастори са свидетели и участници в протестите на Тянанмън 
от 1989 г., смазването на които ги кара да се разочароват от партията и да се 
обърнат в християнството. И все пак властите в Пекин, поне засега, смятат, 
че могат да съжителстват с поне една от тях.

И	стават	по-смели

Междувременно се увеличават и актовете на неподчинение. На една служителка 
на средно ниво в голям град наскоро  било обяснено, че християнската  вяра, 
добре известна в нейната служба, противоречи на членството  в партията, 
поради което  било препоръчано да се откаже от вярата си. Тя вежливо отгово-
рила на своите началници, че не може да направи това и че религиозната свобода 
е защитавана от конституцията на страната. Тя не била уволнена, но била из-
пратена на изправителен курс в партийна школа. Сега тя е върната на работа и 
казва, че колегите  често идват при нея, за да искат да се помоли за тях.

Наред с това християните стават все по-социално (а понякога и политически) 
ангажирани. Уанг И е бивш професор по право и активен блогър, приел християн-
ството през 2005 г. Следващата година той става един от тримата членове 
на домашни църкви, които се срещнаха с президента Джордж У. Буш в Белия дом. 
Сега г-н Уанг е пастор в домашната църква „Ранен дъжд“ в югозападния град 
Ченгду. На 1 юни тази година, на Международния ден на детето, той и членове 
на неговата конгрегация бяха задържани заради разпространяваните от тях 
листовки срещу китайската политика за едно дете, водеща до принудителни 
аборти.

През 2013 г. група от китайски интелектуалци организираха в Оксфорд конферен-
ция, която за пръв път събра на едно място представители на Новата левица, 
които искат да запазят някои от егалитарните страни на маоизма, неоконфуци-
ани, които искат да поощрят изучаването на китайската традиционна философ-
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ска мисъл, и новите либерали – предста-
вители на класическите икономически и 
политически либерали. За пръв път на 
конференцията бяха поканени и христи-
янски интелектуалци. Събранието прие 
документ, озаглавен Оксфордския кон-
сенсус, в който се акцентираше, че в 
центъра на китайската нация трябва 
да стои народът, а не държавата, че 
културата трябва да бъде плуралистич-
на, а Китай да следва миролюбива поли-
тика към другите страни. Документът 
не беше изцяло в християнски дух, но 
е показателно, че християнските инте-
лектуалци бяха част от него. Информа-
ция за срещата излезе във влиятелния 
китайски вестник Южен народ, а пове-
чето от участниците в нея продължа-
ват да живеят свободно, макар и пред-
пазливо, в Китай.

Но те добре знаят, че парадоксът се 
състои в това, че религиозната свобода, ако бъде приета, е възможно да на-
вреди на християнската църква по два начина. Църквата може да стане инсти-
туционализирана, богата и следователно корумпирана, както се случило в Рим 
през Средновековието и което отчасти вече се случва в бизнес църквите в 
Уенжу. Както и обратно – една църква, която дълго време е оцелявала и дори е 
била подсилвана от репресиите, може да пострада в общество, доминирано от 
климата на толерантност. Както се изрази един от лидерите на домашна църк-
ва в Пекин, намеквайки за ерозията на християнството в Западна Европа: „Ако 
получим пълна религиозна свобода, с Църквата ще бъде свършено“.

Сп. Икономист, 1 ноември 2014 г. (с незначителни съкращения) 
Превод от английски: Момчил Методиев
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Анна	Николова

АВРЕЛИЙ	АВГУСТИН:		

VIA	PULCHRITUDINIS	

(ПЪТЯТ	НА	КРАСОТАТА)

Когато младият Аврелий Августин (13 ноември 354 г. – 28 август 430 г.) в 
амбициозната гонитба за първенство на форума стига до незапазена до днес 
книга от най-големия римски оратор, тя го променя. „На такава крехка въз-
раст бях и сред такива другари, когато изучавах книгите по красноречие и в 
него жадувах да изпъкна, гонейки цел осъдителна и вятърничава – радостите 
на човешката суета. И следвайки обичайния ред на занимания, достигнах до 
книгата на някой си Цицерон, на чийто език всички се дивят, но не толкова на 
духа му. А тази негова книга съдържа насърчение към заниманията с философия 
и се нарича Хортензий. И преобърна тя душата ми и към Тебе обърна молит-
вите ми, Господи, и промени живота и копнежите ми. Опротивяха ми изведнъж 
суетните надежди и с невероятен плам в сърцето зажадувах безсмъртието 
на мъдростта и започнах да се възправям, за да се върна при Тебе.”(Изпове-
ди III 4,7)

Размишлението	и	съзерцанието

Завършил обучението си в родния си град Тагаста и в Картаген, блестящият 
с красноречието и интелекта си младеж става преподавател по реторика в 
тези градове, без да прекъсва философските си дирения. С лекота прочита 
Аристотелевите Категории, но не от тях изхожда подтикът за написването 
на първото му философско съчинение За красивото и подходящото (De pulchro 
et apto – 380 г.), чиято тема го вълнува и присъства в много негови разговори 

Доц. д-р Анна Бориславова Николова работи в Катедрата по класиче-
ска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Водила е курсовете по 
римска литература, римска култура, средновековна латинска литера-
тура, средновековен латински език и др. Автор е на многобройни уво-
ди към преводи от латински език и на статии из областта на рим-
ската литература. Сред преводите  от латински са произведения на 
Сенека и Августин. В момента води курса „Латинската литература в 
прехода от Античност към Средновековие“ в магистърската програ-
ма на специалността класическа филология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. 
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с приятели: „… и обичах нисшата красота, пропадах в пропастта, и казвах на 
приятелите си: „Нали само красивото обичаме? Но тогава какво е красивото? 
И какво е красотата? Какво ни привлича и ни свързва с нещата, които обича-
ме? Ако те нямаха привлекателен облик, по никакъв начин нямаше да ни привле-
кат към себе си“. И се взирах аз, и виждах, че това тук е красиво, тъй като 
изглежда цялостно, онова там е подходящо, тъй като добре се донатъкмява 
към нещо друго, като например една телесна част към цялото тяло или обувка-
та – към крака и т.н. И такива размисли избликваха в душата ми от дълбините 
на сърцето ми; и написах книгите, озаглавени За красивото и подходящото, 
две или три на брой, доколкото си спомням: Боже, Ти знаеш (Пс. 68:6), а аз съм 
забравил, понеже с тях сега не разполагам и не зная как изчезнаха от очите 
ми” (Изповеди IV 13,20).

Размислите за красотата намират място и в след-
ващите съчинения от периода на неговото обръщане, 
подготовка за кръщение и началото на пастирската му 
дейност в Хипон Регий: Срещу привържениците на Ака-
демията (Contra Academicos – 386 г.), За реда (De ordine – 
386 г.), Разговори със себе си (Soliloquia – 386/87), За 
музиката (De musica – 387–391? г.), За безсмъртието на 
душата (De immortalitate animae – 387 г.), За количест-
веността на душата (De quantitate animae – 387/88 г.), 
За свободното произволение (De libero arbitrio – 388–395), 
За истинната религия (De vera religione – 389–391), За 
полезността на вярата (De utilitate credenda – 391/92 г.), 
За Нагорната проповед (De sermone Domini in monte – 
394 г.).

Кулминацията на съзерцанието се съдържа в Изповеди 
(Confessiones – 397–400 или 401 г.) – изповядване и прослава на вишния Отец 
преблаг, красота над красотите (Изповеди III 6,10): „Не с колебание, а с пълна 
вътрешна сигурност Те обичам, Господи. Прониза Ти сърцето ми с Твоето слово – 
и Те възлюбих. Но и небето, и земята, и всичко, що е в тях – и те отвредом ми 
казват да Те обичам... А какво обичам, когато Теб обичам?

Не телесна форма и не временна прелест, 
не бляскава светлина, драга за ей тези очи тука, 
не сладки звуци на многоритмен напев, 
не благоухания на цветя, на балсами и на парфюми, 
не манна и мед, не тяло, за прегръдката на плътта желано, 
не това обичам, когато Бога мой обичам. 
И все пак обичам някаква светлина 
и някакъв глас, 
и някакво ядиво, и някакъв аромат и някаква прегръдка, 
когато обичам Бога мой – светлината, гласа, аромата, 
ядивото, прегръдката на вътрешния човек в мен: 
там за мойта душа блести някаква светлина, 

Аврелий Августин
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която от място се не ограничава, 
там звучи някакъв звук, който с времето не отмина, 
там ухае някакъв аромат, който от повей се не разпръсва,. 
там се чувствува някакъв вкус, който с яденето не намалява, 
там се усеща някаква прегръдка, която от пресита се не прекъсва: 
това обичам, когато Бога мой обичам.

А какво е това (Изх. 13:14, 16:15)? Запитах земята, а тя рече: ,,Аз не съм” – и 
същото рече всичко, що е на нея. Запитах морето и бездните, и влечугите живи 
души (Бит. 1:20): и те ми отвърнаха: „Не ние сме твоят Бог: над нас търси!” 
Запитах повеите полъхващи: и рече целият въздух с всичките свои обитатели: 
„Лъже се Анаксимен: аз не съм Бог”. Запитах небето, слънцето, луната, звезди-
те. ,,И ние не сме Бог, Когото ти търсиш” – рекоха те. И рекох аз на всички 
неща, които стоят около портите на плътта ми: „Кажете ми нещо за Бога мой, 
Който вие не сте, кажете ми нещо за Него!” И викнаха те с глас голям: „Той ни 
създаде (Пс.99:3)!” Моят въпрос – това беше моето съзерцание, а техният от-
говор – това беше тяхната красота” (Изповеди Х 6,8-9).

А омаята на създадените от човека красоти? „Колко неща безкрайно много, 
мамещи окото, са изработили хората чрез различни изкуства и занаяти – дрехи, 
обувки, съдове, други предмети, че и картини, и различни изображения, и още 
много, които излизат далеч извън границите на необходимостта и умереност-
та и благочестивото си предназначение — хората се водят външно от свои-
те творения, а вътрешно изоставят своя Творец и така се разрушават като 
творения. Но аз, Боже мой, красота моя, дори за това химн Ти редя и хвалебна 
жертва (Пс. 115:8) принасям на Тебе, жертвопринасящия за мен, дори за това, 
че в изкусните ръце пристигат чрез душите малки красоти от онази вишна 
Красота, която е над душите, онази Красота, за която денем и нощем (Пс. 1:2) 
въздиша душата ми. А създателите и любителите на външните красоти из-
вличат от Нея мярката за преценка на тяхната красота, но не вземат от Нея 
мярката за използването им. А там е Красотата — но те не я виждат, та да 
не се отдалечават от нея и да пазят силата си за Тебе (Пс. 58:10) и да не я 
пръскат в изнурителни удоволствия. Но дори и аз, който говоря всичко това и 
който различавам нещата, дори и аз попадам в примките на тези красоти. Но 
Ти ще ме освободиш, Господи, ще ме изтръгнеш Ти, понеже Твоето милосърдие е 
пред очите ми (Пс. 25:3). Понеже аз попадам в плен немилостив, Ти милостиво ме 
изтръгваш от него, един път без да усетя, понеже по-малко съм пропаднал, друг 
път с болка, понеже дълбоко съм заседнал.” (Изповеди Х 34,53)

„И търсех откъде ми е основанието да одобрявам красотата на телата – било 
небесните, било земните ... И тъй търсех, стъпка по стъпка – от телата към 
чувстващата чрез тялото душа и от нея – към вътрешната нейна сила, на 
която телесните сетива съобщават за външния свят и до която достигат 
животните, а по-нататък – към способността за разсъждаване, към която от 
телесните сетива се насочва всичко, за да получи от нея преценка; а после тази 
способност откри собствената си променливост и се издигна до разбиране 
на самата себе си... И достигна тя в блясъка на миг озарение до Това, Което 
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Съществува. И тогава съзрях Твоята невидимост, разбрана чрез творенията.” 
(Изповеди VII 17,23)

„Късно Те обикнах, о, Красота тъй древна и тъй нова, късно Те обикнах! Ето, вът-
ре си била Ти, а аз вън – и все вън Те търсех и с цялата си грозота се втурвах към 
създадената от Тебе красота. Ти беше с мен, но аз с Тебе не бях. Държаха ме да-
леч от Тебе нещата, които нямаше да съществуват, ако в Теб не съществуваха.

Призова ме Ти и ме извика – и прекъсна глухотата ми 
светна Ти, блясна – и прогони слепотата ми, 
заух Ти—и поех дъх, и сега към Теб въздишам, 
вкусих Те (срв. Пс. 33:9; 1 Петр. 2:3) – и глад чувствам, 
 и жажда по Тебе, 
докосна ме Ти – и пламнах по Твоя мир.” (Изповеди Х 27, 38)

Любовното съзерцание на вътрешната красота присъства като основно изме-
рение и на монашеския живот в общностите, които следват правилото на св. 
Августин (Regula sancti Augustini).

Правилото

Под това име днес е познат краткият сбор от принципи и наставления, съста-
вен от него вероятно около 397 г. за общността от братя миряни в монасти-
ра, който той основава в 391 г. в Хипон и на който предоставя градината до 
църквата. Впоследствие Правилото се приема и в женския монастир в същия 
град или околностите му с предстоятелка овдовялата сестра на Августин. В 
следващите векове ще бъде прието от стотици общности.

Още по време на пребиваването в Италия у Августин се заражда намерението 
за живот в общност на търсещи истината близки хора. А след кръщението му 
(нощта на Велика събота, 24/25 април 387 г.) то се превръща в твърдо решение 
да основе монашеска общност в родния си град. Както съобщава първият му би-
ограф Посидий, в течение на три години след завръщането си в родната Африка 
живее с близките си християни в пост и молитва, с добри дела, размишлявайки 
над Божия закон денем и нощем и с проповеди и книги споделя и с присъстващи, 
и с отсъстващи всичко, което Бог му открива и му дава да разбере в размисъл 
и молитва (Vita sancti Augustini 3,2).

Споделен плод на ума и сърцето му е и Правилото, първото за християнския За-
пад, правило кратко, едва няколко страници, но богато на съдържание. Неговите 
малко на брой, но съществени наставления дават на религиозния живот силен 
и здрав ориентир. Няма как в Правилото да не присъства ясна следа от тази 
най-дълбока и съществена страстна привързаност на сърцето на Августин, ка-
квато е съзерцанието на красотата.

„Да даде Бог да съблюдавате всички споменати предписания с любов, като влю-
бени в духовната красота (spiritalis pulchritudinis amatores) и с добрия си живот 
да разнасяте Христовото благоухание, поставени не като роби под Закона, но 
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като свободни под Благодатта.” (Regula 8,1)

Към такова съзерцаване като път към онази Красота, която е първоизточник 
на всички красоти, Августин настойчиво подканя и по-широкия кръг на своите 
верни и в проповедите си след ръкополагането му за свещеник в 391 г.

Проповядването

„И колкото повече години се натрупват, а по-точно се изнизват и ме доближа-
ват до последния ден, който без съмнение някога ще настъпи, толкова по-силно 
ме жили и боде мисълта каква сметка за вас ще дам пред Бога. Понеже разли-
ката между всеки от вас и мене е тази, че вие ще давате сметка само за вас 
самите, а аз и за мене, и за вас всички. И затова моят товар е по-голям, но 
доброто му носене донася по-голяма похвала, а носен неверно завлича в бездна-
та на огромно наказание. ... Опасно за мене е да слушам как ме хвалите и да 
нехая как живеете. Знае Този, пред Чиито очи говоря, по-точно пред Чиито очи 
размишлявам, че похвалите на народа ме карат да изпитвам не толкова удоволс-
твие, колкото мъка и притеснение от това как живеят онези, които ме хвалят. 
Похвали от хора, които живеят лошо, не желая, отхвърлям, презирам, болка ми 
причиняват, а не удовлетворение.” (Sermo 339,1)

С такива откровени думи Августин епископът се обръща към паството си 
в деня, когато се отбелязва годишнината от епископското му ръкоположение, 
между 395 и 400. Предстои му да носи това нелеко бреме десетки години до 
края на живота си по време на обсадата на Хипон Регий от вандалите. Той 
проповядва преди всичко в този град и в Картаген. Голяма част от неговите 
проповеди, чийто общ брой е бил вероятно около 1000, са запазени благодарение 
на усърдието на ревностни бързописци, като техните записи са били след това 
редактирани от автора. Традицията дели текстовете в три големи корпуса: 
Тълкуване на псалмите (Enarrationes in Psalmos, 392–415 г.) – 119 действително 
произнесени пред народа, 87 продиктувани за четене, с датировка между 406/07 
и 419 г.; Коментари към Евангелието на св. Йоан (In Evangelium Ioannis tractatus 
CXXIV) и Коментари към първото послание на св. Йоан (In Epistolam Ioannis ad 
Parthos tractatus X ); Проповеди (Sermones, 391–430) върху Стария и Новия завет, 
за църковните празници в календара и за светци.

Верните от паството му в Хипон в по-голямата си част са хора бедни и негра-
мотни, малцина са състоятелните и грамотните. Че в Картаген слушателите 
са по-образовани, личи от усложняване на словото на опитния оратор там. Но 
и на двете места е пред публика темпераментна, впечатлителна, с бърза емо-
ционална реакция, която като добър пастир той възпитава и направлява. Бреме 
тежко, както за човек с крехко здраве като него, така и страстно желаещ да се 
отдаде на съзерцателен живот, далеч от тези задължения. „Няма нищо по-добро, 
нищо по-сладостно от проникването в Божието съкровище в пълно спокойст-
вие – сладко е, благо е, а проповядването, изобличаването, укоряването, съзида-
ването във вярата, грижата за всеки един от вас е голямо тегло, голямо бреме, 
голямо усилие.” (Sermo 339,1) Но вслушвайки се в евангелските наставления към 
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Господните слуги, Августин с вяра приема това бреме: защото Бог е Този, Кой-
то е го призовал като пастир в Хипон да благовести и да насочва поверенитe 
му към живот в любов към Него, Който може да бъде познат чрез творенията 
Му. Като начало на този път на обръщане епископът, следвайки думите на св. 
апостол Павел (Римл. 1:19-20), наставлява и настоява верните, а и всички хора 
да огледат красотата на окръжаващата ги сътворена природа, но не с поглед, 
който се плъзга по повърхността на сетивно приятните неща, а с поглед, пи-
тащ за тях в дълбочина.

„Запитай красотата на земята, запитай красотата на морето, запитай красо-
тата на разления надлъж и шир въздух, запитай красотата на небето, запитай 
строя на небесните тела, запитай слънцето, осветяващо деня с блясъка си, 
запитай луната, омекотяваща нощта след него със сиянието си, запитай пос-
ле живите същества, които се движат във водите, които живеят на земята, 
които летят във въздуха, души невидими, тела видими, видимите – нуждаещи се 
от управление, невидимите – управляващи: Запитай ги! Отговарят ти всичките: 
„Ето виж, красиви сме”. Тяхната красота е техният глас на изповед и прослава.” 
(Sermo 241, 2)

„И не се тревожи много, ако не познаваш кръговрата на звездите и на небесни-
те и земните тела. Виж красотата на света и слави замисъла на Твореца. Виж 
това, което е създал, обичай Този, Който го е създал. Преди всичко помни: обичай 
Този, Който го е създал – че и тебе, обичащия Го, те е създал по свой образ.” 
(Sermo 68, 5)

„Запитай всичко вън от тебе, което ти харесва, кой е авторът му. На земята 
например няма ли неща, едно от друго по-добри – злато, сребро, живи същества, 
дървета, злачни места, за цялата земя размисли! На небето има ли нещо по-доб-
ро от слънцето, луната, звездите? За цялото небе размисли! Всички те заедно 
са твърде добри, защото Бог ги е сътворил твърде добри. Отвред те обгражда 
красотата на творбата, която тe насочва към Твореца. Възхищаваш се на по-
стройката, обичай Строителя!” (Enarratio in psalmum 145,5)

„Добро е това, което е направил. Но колко по-добър е Този, Който го е напра-
вил! Все още не виждам красотата на Твореца, но виждам бледата следа на 
красотата в творенията. В това, което не виждам, вярвам, вярвайки, Го обичам, 
обичайки, Го виждам. Затова да притихнат съблазните на преходните неща, да 
замлъкне гласът на златото и на среброто, да помръкне блясъкът на скъпите 
камъни, да притихнат накрай примамките на светлината тук, всичко да стихне. 
Имам по-звънък глас, който следвам, който повече ме вълнува, който повече ме 
грабва, който по-силно ме пали. Не чувам гласа на земните неща. Какво да река? 
Да замлъкне златото, да замлъкне среброто, да замлъкнат всички други неща 
от този свят.” (Sermo 65 А,4)

Призовани от този глас, очите на сърцето се отварят за невидимата за очите 
на плътта вътрешна красота – красота на добродетелите. „Имаш двама роби, 
единия с грозно тяло, другия – с прекрасно. Но грозният е верен, а прекрасни-
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По пътя за Дамаск

ят – неверен. Кажи ми кого обичаш повече – и виждам, че обичаш повече невиди-
мото. И тъй, когато въпреки грозотата обичаш верния роб повече от красивия 
неверен, нима грешиш и си предпочел грозното пред красивото? Съвсем не! 
Предпочел си красивото пред грозното, понеже си отхвърлил очите на плътта 
и си вдигнал очите на сърцето към верния роб и към неверния роб: видял си, че 
първият е грозен по плът, а вторият красив; но си се произнесъл и си рекъл: 
„Има ли нещо по-красиво от верността? Има ли нещо по-грозно от неверност-
та?” (Sermo 159,3)

„Нека да има обич, но към онази красота, която търси очите на сърцето. Нека 
да има обич, но към онази красота, която пали душите при похвалата на правед-
ността. Думи редят, викове надават, отвред говорят: „Браво! Браво!”. Какво са 
видели? Праведността са видели, благодарение на която един прегърбен старец 
е красив. Че нали в тялото на кретащия праведен старец няма нищо, заслу-
жаващо обич – и все пак го обичат всички. Обича се нещо, което не се вижда, 
по-точно обича се нещо, което се вижда със сърце.” (Enarratio in psalmum 32 II,6)

„Обичаш красотата ли? Искаш да си красив? Изповядай се... Грозен беше: изповя-
дай се, за да бъдеш красив; грешник беше: изповядай се, за да бъдеш праведен.” 
(Тълкуване на псалм 95, 7) А изповедта е и признание на собствените грехове, 
и прослава на Твореца.

Напредването по този път укрепва вярата, очистваща сърцето, което открива 
Божия лик в Христос, в Неговия Помазаник.

„Размислете, братя, каква е красотата на Бог! Всички тези красиви неща, които 
виждате, които обичате, Той ги е създал. Ако те са красиви, колко ли е красив 
Той? Ако те са величествени, колко ли е величествен Той? И затова, изхождайки 
от нещата, които обичаме тук, да копнеем повече за Него. И презрели всичко 
друго, Него да обичаме, та чрез любовта с вяра да очистим сърцето си и с 
очистено сърце да застанем пред Него. Светлината, която ще ни се покаже, 
трябва да ни завари здрави: а единствено вярата прави това. И затова тук ка-
захме: Дай ни Твоето спасение! Дай ни Твоя Христос, да познаем Твоя Христос, 
да видим Твоя Христос, не както са го видели юдеите и са Го разпнали, а както 
ангелите Го виждат и се радват.” (Enarratio in psalmum 84,9)

„Но защо и на Кръста Той не загуби величието си? Защото което е безумно у 
Бога, е по-мъдро от човеците и което е немощно у Бога, е по-силно от човеците 
(срв 1 Кор.1:24). А за нас, вече вярващите, нека Женихът да бъде винаги красив. 
Красив е Бог Слово у Бога: красив е в утробата на Девата, където не загуби 
божественото си естество и прие човешкото; красив е Младенецът, Словото 
родено, защото когато е сучел, когато е бил носен на ръце, небесата са гово-
рели, ангелите са Го прославяли, звездата е водела мъдреците, поклонили се при 
яслите на Него, храната на кротките. И затова красив е на небето, красив е 
на земята; красив е в утробата, красив е в ръцете на родителите; красив е в 
чудесата, красив е под бичовете; красив е, когато призовава към живота, красив 
е, когато нехае за смъртта, красив е, когато предава душата си, красив е, кога-
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то отново я приема, красив е на дървото, красив е в гроба, красив е на небето. 
Чуйте с разума си Песента и нека слабостта на плътта да не откланя очите 
ви от блясъка на Неговата красота! Праведността е истинната върховна кра-
сота.” (Enarratio in psalmum 44,3)

В пастирската си дейност св. Августин следва вътрешния си подтик сontemplata 
aliis tradere (да предадеш съзерцаното на другите). По Пътя на красотата – Via 
pulchritudinis, той поема от младини. Към него и по него, като път и на личен 
опит, води паството си, с любов и копнеж по Великата красота, предала се доб-
роволно на кръстна смърт, за да изкупи нашата грозота.

„Висеше Той грозен на Кръста, но Неговата грозота беше нашата красота. И 
затова в този живот да се държим за Христос грозния. А какво е това „Христос 
грозния”? А на мене да не ми дава Господ да се хваля освен с кръста на Господа 
нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света” 
(Гал. 6:14). Това е Христос грозният. Нима сред вас съм казал, че зная нещо друго 
освен пътя? А пътят е вярата в Разпнатия. Нека да носим на челата си знака 
на Неговата грозота. Нека не се срамуваме от грозотата на Христос. Нека да 
вървим по този път и ще стигнем до виждането Му. Когато достигнем до виж-
дането Му, ще видим равенството Му с Отец.” (Sermo 27,6)
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Рождество
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Силви	Жермен

СЛУЖЕНИЕТО	НА	БАЩИНСТВОТО

Да бъдеш баща или майка означава да поемеш неограничено и без отдих отго-
ворностите си към детето: да му дадеш име, да му отредиш уникално място в 
семейството, да го обичаш безусловно и неограничено, да го лекуваш, да го въз-
питаваш, да му предадеш културно наследство и ценности, да го съпровождаш, 
докато стигне зрялост, а сетне да продължиш да бдиш от разстояние, без да му 
додяваш, нито да му търсиш сметка, без да искаш каквото и да било в отплата. 
Това означава да поемеш риск и евентуално да не получиш „нищо в замяна”.

А също и да поемеш риска на неизвестното, на свободата, на непредвиденото. 
„Общението с другия се трансцендира като опасен живот, като този добър 
риск, който поемаме. Тези думи имат силен смисъл, ако вместо да обозначават 
очевидни недъзи, изразяват безвъзмездността на жертвата. При добрия риск, 
който поемаме, рядко се мисли над значението на думата „добър”, настоява 
Еманюел Левинас1. Красотата на този риск, Йосиф, „мъж праведен” (Мат. 1:19), 
издига до сияйни висоти.

Земни	и	небесни	корени

Свети Йосиф е един от най-дискретните и със сигурност най-тайнствени герои 
на Евангелията. Матей и Лука очертават все пак неговата генеалогия, като 
според първия тя води началото си от основните вестители на месианските 
обещания – Авраам и Давид, а вторият я проследява чак до Адам, в зародиша на 
човечеството.

1 Еманюел Левинас (1905–1995) – френски философ, чиито идеи за етика на Другия се основават върху 
феноменологията на Хусерл и религиозната традиция на юдаизма. Б.пр.
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Скромният дърводелец има знатно потекло, щом произхожда от Адам, от всеоб-
щия баща по плът, но също и от Авраам, духовния баща на избрания народ. Сле-
дователно той е наследник на Завета. Въпреки това си остава непознат, човек 
на сянката и мълчанието. Почти несъществуващ. Макар да произхожда от славна 
династия, той сякаш се изличава. Сякаш пробива дупка в потеклото си, защото не 
той зачева сина си, когото юридически признава за свой син, ала през този разрив 
в кръвната линия на небесата се отваря зев, откъдето снизхожда Светият Дух.

Неговият праотец Авраам, бидейки биологичен баща на Исаак, също е на път да 
отсече филиза, произлязъл от неговия корен, когато в земята Мория вдига ножа, 
за да принесе в жертва възлюбения си син по заповед на Бога, поставил го на из-
питание. Ала Ангел Господен задържа вдигналата се за детеубийство ръка, спася-
вайки живота на момчето, чието раждане било Божи дар. Защото, както е казано 
на Сара, засмяла се при необичайната вест за своето майчинство: „Има ли нещо 
мъчно за Господа?” (Бит. 18:14). Не, нищо не е твърде мъчно, нито смущаващо за 
Бога, а небивала изненада ще разцъфти над Авраамовото дърво поколения по-късно.

Подчинявайки се на страшната заповед на Оногова, Който сам му е дал радост-
та да бъде баща на старини, а ненадейно му я отнема, жертвайки чудодейното 
му бащинство, Авраам се лишава от самия себе си. Така той признава духовното 
потекло на сина си: вместо на земните, плътски корени на Исаак, той дава пре-
димство на неговите небесни, божествени „корени”. Още в зародиш генеалогич-
ното дърво се оказва обрулено, пропито със свръхестествен сок; то се преоб-
ръща, корените му се устремяват към небето, а човешкото и божественото се 
смесват. Авраам чрез изпитанието от Мория въплъщава нова бащинска фигура, 
като приема своята част от липсата, от непълнотата и зачита дълга си към 
Бога – Бащата на всички живи. И на всичко живо. Той влиза в „съ-бащинство” 
заедно с Бога и поема това споделяне.

Но ако Авраам скланя да пожертва собствения си син, Йосиф е склонен да се по-
жертва като телесен баща. Приношението се извършва в източника. То е също 
толкова крайно и болезнено.

Ако жертвата, поискана от Авраам, изглежда чудовищна, тази, поискана от 
Йосиф, изглежда „срамна”: от него се иска да се нагърби с бащинство, в което 
не играе никаква роля. Без намесата на ангела – за пореден път – Йосиф не би 
приел. Той вече е решил да отпрати тихомълком Мария, бидейки човек на чест-
та, който обаче притежава добро сърце. Засегнат в доверието към избраницата 
си, той не иска да я изложи на жестоката процедура на Закона, предвиждащ пре-
биване с камъни до смърт на съгрешилата, „понеже е извършила срамно нещо”. 
(Втор. 22:21). Йосиф иска да се оттегли безшумно; не знае, че детето не е от 
някой друг, а че става дума за Съвсем Друг.

Докато ангелът, явил се на Авраам, задържа ръката му във фаталния миг, то 
ангелът, който посещава Йосиф насън, го разубеждава да се откаже от напъжда-
нето. Той има подобно намерение, но ето че Ангел Господен му се явява насън и 
му казва: „Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото за-
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ченалото се в нея е от Духа Светаго; тя ще роди Син, и ще Му наречеш името 
Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му. А всичко това стана, 
за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: „ето, девицата 
ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което 
ще рече: с нас е Бог” (Мат. 1:20-23).

Йосиф се оказва изправен пред изпитание, различно от онова, за което се е 
подготвил, пред друга тайна – не срамна, както си е мислел, а окъпана в свет-
лина. Ненадейно той се обръща от „малкото” (оскърбителната изненада) към 
възвишеното, от частичното знание, отровено от незнанието (избраницата му 
е бременна от непознат), към сияйното откровение (детето, плод на Светия 
Дух, ще бъде син и този божествен син ще спаси народа си). Ангелът назовава 
Йосиф по име, назовава и бъдещия му син, без да назове сам себе си. Тайнството 
се съхранява до предела, в който Йосиф е в състояние да проникне.

Исаак, Иисус: бащинството на Бога се вписва в името на Неговите човешки си-
нове: Исаак е производна форма от Ychq-El, което означава „Бог се смя”; Иисус, 
Yehoshu’a, означава „Бог спасява”. Смехът на Бога, предизвикателство към природ-
ните закони, отеква в името на детето като обещание – обречен/изтръгнат от 
смъртта; усмивката на Бога грейва в името на детето, двойно желано от Бог. 
Присъствието на Бога просиява в името на детето, което Той е създал, единявай-
ки се с дева, за да прегърне чрез нея цялото човечество и да докосне сърцето на 
всеки човек с полъх и милувка. Присъствието на чистото и спасително милосърдие.

В генеалогичното си дърво Йосиф, поне на пръв поглед, изглежда като безплодна 
клонка. Ала това сухо дърво ще се окаже неподозирано славно и плодовито, нали 
нищо не е мъчно за Бога. Йосиф е дремещ филиз на голямото дърво в развитие, 
подобен на жезъла, който Аарон връчва на Мойсей, за да го положи пред Бога в 
Обетованата земя, и той през нощта разцъфва. „На другия ден влезе Мойсей в 
скинията на откровението, и ето, Аароновият жезъл, от Левиевия дом, бе пока-
рал, напъпил, цъфнал и родил миндали.” (Числ. 17:8).

Авторът на Протоевангелиe на Яков, един християнски апокриф, си спомня тази 
сцена, когато споменава избраността на Йосиф, за да стане той жених на Ма-
рия. Ала жезълът, поверен на Йосиф от първосвещеника на Храма, не са само 
цъфналите миндали, а и гълъбът, който отлита. „И ето че гълъб излитна от 
жезъла и кацна на главата на Йосиф. А свещеникът му рече: „Йосифе, Йосифе, 
на теб ти е отредено от съдбата да вземеш под закрила девицата Господня”.

Чудодейното тук е в кулминацията си: растението ражда птица, която, подобно 
на гълъба на Ной, е вестител на мира и надеждата. Връзките на пораждането 
са взривени, преизмислени, те минават не толкова през плътта, колкото през 
сърцето и духа.

Ето защо Йосиф, този „баща по съвместителство”, осъзнаващ мащаба, те-
жестта и трудността на задачата, с която се е нагърбил, въплъщава най-вис-
шата степен на бащинство. Бащинство, не животински вкоренено в биологично-
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то, а етически и духовно основаващо се върху любовта. Защото без етическо и 
духовно измерение, сиреч без почит и безкрайна грижа за другия, любовта е само 
заблуда, временно опиянение, което често се оказва разрушително.

Любовта-страст – бликаща не само в отношенията между любовниците, но и 
във връзката родители и деца – пропита с ревност, желание за притежание и 
господство, както и с готовност за насилие, е драматична фалшификация на 
любовта. „Щом не обичаш любовта, би трябвало да откажеш да бъдеш обичан”, 
отбелязва Левинас. Тъкмо това, и то бурно, отказва страстта.

Поетият	добър	риск

Не Йосиф е избрал да се впусне в авантюрата с косвеното бащинство, бащин-
ството „втора ръка”, даже не си го е и помислял. Искал е да се откаже, дотол-
кова всичко това е имало вкуса на скандал, при това горчив. Скандалът, който 
следва по петите Иисус в годините Му на проповед, даже по време на позорната 
смърт, е бликнал още преди рождението, при зачеването Му в утробата на Де-
вата. Ала тъкмо Йосиф е понесъл шока от този изначален скандал, при това в 
радикална самота е трябвало да го преодолее (Мария, поне телесно, е причастна 
на раждането на Сина Божи).

По времето, когато се е наричал все още Аврам и е живял в Месопотамия, Авраам 
е призован от Бога, Който му казва: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома 
на баща си (та иди) в земята, която ще ти покажа” (Бит. 12:1). От Йосиф било 
поискано да се откаже от твърде много неща. Да излезе от тясната мисловна 
среда, в която е закърмен (всяко общество, колкото и да е изтънчено, мисли „тяс-
но”, затворено в своите обичаи и традиции, оковано във веригите на законите си, 
в сравнение с неведомите мисли на Бога и Неговите тайнствени начертания). Да 
излезе от родството си, по-точно от общоприетото схващане за него, основава-
що се върху телесни връзки, за да навлезе в ново духовно родство. Да излезе от 
дома на баща си – и на Бога на човешките бащи – като се отправи към всеобщата 
обител на Бога Отец. Това не е отказ от „Бога на Авраам, Исаак и Иаков”, а без-
крайна откритост в отношението с единия Бог. Така Йосиф възвестява дълбоката 
революция, която Иисус ще наложи в плана на бащинството: „И когато Той още 
говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с 
Него. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с 
Тебе. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои 
са братята Ми? И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и 
Моите братя; защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, 
и сестра, и майка.” (Мат. 12:46-50). Това послание, основополагащо в учението на 
Христа, ще бъде подето и разгърнато от св. Павел: „Сиреч, не чедата на плътта 
са чеда Божии, а чедата на обещанието, те се признават за потомство” (Рим. 9:8).

Семейството развързва тежките си връзки по кръв, сменя ги с връзки, леки като 
въздуха, толкова живи, колкото водата, която тече, бълбука и хвърля пръски в 
светлината. Йосиф е първият, скъсал брънките на семейната верига, изковани 
на земята от плът. Авраам е издигнал тази верига до шеметни висоти на хълма 
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Мория, но Йосиф отива още по-далеч, хвърляйки веригата високо в небесата, с 
което позволява на нейните брънки да се превърнат в птици, свободни в полета 
си, свободни да идат и свият гнездо в дома на Отца.

Йосиф би могъл да сдържи решението си и да разтрогне годежа си дори след посе-
щението на ангела, би могъл да се огъне под тежестта на мисията си. Той обаче 
приема предизвикателството, приема като своя волята, надмогваща го безкрайно, 
приема като свое детето, дошло отнякъде. Не се побоява да вземе за съпруга дева, 
чиято утроба е света дарохранителница. Така начеват големите перипетии на 
бащинството: едва оженил се за „невестата Господня”, той поема на път. Напуска 
Назарет, за да отиде във Витлеем, в Юдея, където да се установи с новото си се-
мейство. Там, където Мария „роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, за-
щото нямаше за тях място в странноприемницата” (Лук. 2:7). Той няма каква друга 
люлка да предложи на „своето” дете освен хранилката за добитъка. Младенецът 
на една жена и на Бог, Който ще предложи по-сетне да споделят Неговото тяло 
и Неговата кръв, познава от рождение топлината с мирис на слама и на домашен 
добитък. Озовава се възможно най-близо до земята, до живота, до най-мизерния 
човешки подслон. Най-висшата духовна храна е положена в животински яхър; три 
десетилетия по-късно това „тяло-кърмилец” ще бъде приковано на кръст и ще пре-
мине в чиста енергия в мрака на една гробница. Ала Йосиф е в неведение за участ-
та на младенеца, над който бди; както и на Мойсей не е било дадено да проникне в 
Обетованата земя, към която тъй дълго е странствал, така и на Йосиф не ще бъде 
дадено да присъства на смъртта и на Възкресението на Иисус.

Сетне идват пастирите, влъхвите, всички се просват на земята пред младенеца в 
удивление и възхита. Сияйната нощ на началото. Нощ на благодат, следвана обаче 
от черни, кървави нощи. За втори път ангелът се явява насън на Йосиф, за да му 
съобщи, че заплаха тегне над младенеца. „Стани, вземи Младенеца и майка Му, и бя-
гай в Египет, и остани там, докле ти кажа” (Мат. 2:13). Йосиф се подчинява както 
първия път. Той отговаря единствено чрез деянията си, не спори. Става, подобно 
на пророците, откликващи с „ето ме!” на Божия зов. Тялото му е едно постоянно 
„ето ме!”; не е нужно да го казва, той го прави. Става и тръгва, закриляйки двете 
същества, които са му поверени. Винаги се подчинява, но като свободен човек, съз-
наващ своята мисия и отговорностите си. Като след всяко одобрение, след всяко 
негово телесно изправяне на човек, поел добрия риск на любовта, той става все 
повече баща. Великолепен баща. За трети път ангелът му се явява, отново насън, 
дава му заповед да се завърне. И отново той става, събира своите и ги отвеж-
да на сигурно място. След бягството и завръщането следва нов обрат: дългото 
спиране в Назарет, където се установява със семейството си, за да избегне нова 
опасност. Там той отглежда детето. Ден след ден израства в бащинството. Ден 
след ден и нощ след нощ (нощи, просветлени от сънища, но преизпълнени със страх 
и потрес по време на бягството в Египет, щом научава за избиването на младен-
ците по заповед на Ирод), той изковава бащинско тяло и сърце за сина на Съвсем 
Другия. Йосиф се въплъщава в образа на онзи „авантюрист”, когото възпява Пеги2: 

2 Шарл Пеги (1873–1914) – френски поет и есеист. На младини социалист, след 1908 г. той се завръща в 
лоното на католицизма, автор на поезия, пропита с духовно и мистично съдържание. Б.пр.
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„Има само един авантюрист в света (…): това е бащата на семейството. Дру-
гите, най-лошите авантюристи, са нищо, те изобщо не са (…). Не са изложени на 
никаква опасност в сравнение с него. Защото тези измамни авантюристи страдат 
само за себе си. Ipsi (Сами). На първо ниво. Само той страда за другите (Alii patitur). 
На второ ниво, на двадесето ниво. (…) Той винаги е изложен на всичко, всецяло, 
челно (…) Той е отвсякъде ангажиран в бъдещето на света”.

Да бъдеш родител означава винаги да страдаш за другите, да се грижиш за тях, 
да се трудиш с едничката цел да им изкараш насъщния, да подготвиш бъдещето 
им, макар тези родители да нямат може би достъп до това бъдеще, защото ще 
умрат по-рано, изнурени от труд, от тегобите на възрастта, отговорностите 
и любовта. Както Мойсей, пастирът водач на цял един народ, умира на прага на 
Обетованата земя, която едва забелязва от върха на планината Небо. „И умри на 
планината, на която ще се възкачиш, и се прибери при народа си (…); пред себе 
си ти ще видиш земята, ала няма да влезеш там, – в земята, която давам на 
синовете Израилеви” (Втор. 30:50-52), възвестява Бог на своя служител. Както 
Йосиф, пастирът водач на един всеобщо побратимен Син, умира, преди да се из-
пълни Обещаното, въплътено от този Син. По време на Разпването той липсва; 
отгатваме, че е напуснал този свят отдавна, че се е „събрал със своите”; на 
мястото, където би трябвало да е той, се намира Йоан, ученикът. Тогава се из-
вършва и последната замяна: умиращият Иисус натоварва своя любим ученик да 
го замести до майка му, за последен път преобръщайки връзките на родството, 
като ги разпростира извън семейната клетка: „Иисус, като видя майка Си и сто-
ещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти! После каз-
ва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си” (Иоан. 
19:26-27). Ред е на Мария да приеме осиновения син, а Йоан да приеме майката 
осиновителка, докато гине нейният син по плът и приятелят по сърце, който ще 
се гмурне в утробата на смъртта, за да възкръсне скоро като син и приятел по 
Дух. Ала сянката на Йосиф остава жива, дори да е „отвън”, във външния предел на 
Шеола3, където неговият новоумрял син ще слезе, за да освободи всички пленници.

Да бъдеш баща, майка означава да се изразходваш изцяло, без да разчиташ на 
нищо, нито да спастряш нещо за себе си; това означава да подчиниш своя „аз” 
на постоянния процес на изличаване и редукция, за да може онова „ти”, тъй 
крехко, каквото е детето, да расте, да съзрява на свобода. Защото това „ти”, 
каквото е детето, трябва да бъде възприемано и зачитано като такова още от 
самото начало, за да се разгърне като автономен „аз”, изживян в пълнота, спо-
собен да се нагърби на свой ред с авантюрата на бащинството, с пастирската 
мисия, отредена на всяко същество, дори и да не остави потомство.

Чудото	на	празните	ръце

Йосиф се отнася към Иисус като към суверенен „ти”. Но един ден, достигайки 
религиозна зрялост, Иисус се отдръпва, с което оставя Йосиф в сянка. В про-
дължение на три дни родителите Му го търсят, докато Той без тяхно знание е 

3 Обител на мъртвите в юдаизма. Б.пр.
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останал в храма в Йерусалим. Най-сетне го намират там в разговор с учители-
те на Закона да слуша и разпитва, безразличен към тяхната паника. „Чедо, защо 
ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим”, 
казва Мария. „Защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, 
що принадлежи на Отца Ми?”, отговаря Иисус. „Но те не разбраха казаните от 
Него думи” (Лук. 2:46-50).

Отговорът на детето „беглец” е повече тежък и раняващ за Йосиф, отколкото 
неясен. Детето не се обяснява и не се извинява, то внезапно заявява независи-
мостта си и се позовава на синовството на чистата трансценденция. Ако Йосиф 
е забравил колко вторична е ролята му, той е поставен на мястото си. Нищо не 
се казва за неговата реакция, както винаги думата не му е дадена. Споменава 
се само за неговото безпокойство, стъписване и в крайна сметка неразбиране. 
Евентуалната му мъка изобщо не е упомената. В следващия стих Лука споменава, 
че Иисус се завръща с тях в Назарет и „им се покоряваше”. За Йосиф повече не 
става дума, само веднъж името му се споменава от неколцина неверници, когато 
Иисус ще се обяви за „хляба, слязъл от небето”, а те възроптават помежду си: 
„Не Тоя ли е Иисус, Иосифовият син, чиито баща и майка познаваме?” (Иоан. 6:42).

Ето я отплатата за всички несгоди, за възможните наранявания на собствената 
му любов, за „посегателството срещу бащинството” и за всички недоразумения, 
чрез които родителите позволяват на децата си да станат самостоятелни, да 
изковат собствената си личност, да поемат участта си в свои ръце. Това не оз-
начава отдръпване на родителите – напротив, тяхното внимание допълнително 
се изостря, те постоянно са на разположение – просто семейните отношения се 
пренареждат. След епизода с бягството на Иисус Йосиф отново приема момче-
то под своя покрив и продължава да се занимава с него, съзнавайки добре колко 
се е отдалечило от него и че то скришом се подготвя за мисията, за която е 
предопределено. В тази мисия Йосиф участва от началото, като дарява на де-
тето закрилата си. Сега е настъпил часът да се предостави инициативата на 
детето, което знае какво трябва да прави и иска да го стори.

Можеш да поемеш родителска отговорност приживе за една или друга личност, 
без да си обвързан с нея с каквато и да било кръвна връзка: за изоставено дете, 
разбунтуван юноша, страдащ зрял човек или пък старец, изоставен в забвение 
на прага на смъртта. Жорж Бернанос в Дневникът на един селски свещеник ве-
ликолепно илюстрира този случай чрез отношението – първо отстранено, сетне 
конфликтно, а накрая интензивно и с разкъсваща духовна интимност – между 
млад свещеник и жена в заника на дните си. Не само възрастта, всичко ги разде-
ля – социалната прослойка, характерът: той е наивен, с вълнуваща и смущаваща 
непохватност, тя е властна, но изпепелена от траура по сина си, споминал се 
като невръстно дете. Сърцето  се е ожесточило, душата  се е вкаменила. 
Ала тези две човешки същества са еднакво упорити. Единият, поставил се под 
знака на „светата агония”, се е врекъл „да страда за душите”; другата, упряма 
в бунта си, пропита с омраза и отчаяние, се затваря в „ужасяваща самота”. По 
време на една среща, когато всеки от тях излага на показ най-съкровените си 
мисли и рани, графинята сваля оръжието си. Тя се предава – сломена, неприми-
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рима, но щастлива. Помирена с Бога. Пламенната наивност на младия свещеник 
надделява над горделивостта на графинята; така той  връща онова, което тя 
смята за безвъзвратно изгубено: благодатта, мира, надеждата. Дава  онова, 
което сам не притежава и на което не може да се възрадва.

Ала размяната е тъй могъща, тъй изнурителна (сблъсък „на предела на невиди-
мия свят, на ръба на бездната от светлина”), че графинята си отива още след-
ващата нощ. Свещеникът, непохватен и простодушен като магаре, застава 
край смъртното  ложе. Той съзерцава лицето , покрито с муселинов воал, чете 
по това лице, през този прозрачен воал, по все още надменното, но умиротворе-
но лице на графинята. Лице-палимпсест, където разцъфва неуловимо благодат-
та. Тази ненадейна благодат, която той е съумял да пробуди у нея в сетния миг. 
И тези великолепни слова се надигат в сърцето му: „О, чудо! Да можеш да дариш 
онова, което сам не притежаваш, о, благодатно чудо на празните ръце! Надеж-
дата, която умираше в сърцето ми, разцъфтя в нейната душа, способността да 
се моля, която мислех за безвъзвратно изгубена, Бог  я даде: от мое име може 
би… Кой знае? Нека тя запази и нея, нека запази всичко! Ето ме ограбен, Господи, 
както само ти умееш да ограбваш…” И внезапно, след като повдига муселиновия 
воал и докосва с пръсти леденото  чело, той има следното откровение: „аз – 
бедният и нищожен свещеник – разбрах: да, разбрах какво е бащинството”4.

Бащинството (майчинството, а също и братството) означават да отдадеш на 
другия всичко, което имаш, даже онова, което не притежаваш, ала би желал да 
постигнеш (най-доброто от теб самия). Йосиф е дал на осиновения си син пове-
че, отколкото е притежавал, повече, отколкото е разбирал. Той му е дал сърцето 
си, озарено от липсата, своята гола любов, своето доверие. Той е подготвил 
пътя Му и Го е оставил да върви сам, когато детето е подало сигнал, че е го-
тово, че е съзнателен господар на съдбата си.

Ако е възможно, подобно на Йосиф или на наивния селски свещеник, да схванем 
дълбоко с плътта и сърцето си какво е бащинството, да стигнем тази висота 
(забравяйки за своя „аз”, отваряйки го безмерно), то и обратното е валидно. 
Сиреч не е достатъчно да извадим едно дете на бял свят, да го признаем пред 
закона, дори да го отгледаме под покрива си, за да се славим с наименованието 
родители. Това наименование се завоюва с течение на дните и годините, то се 
изковава и потвърждава, доколкото приемаш – завинаги и безусловно – детето в 
сърцето си. Осиновявайки го във всеки миг.

Ангажирането с осиновяване е отредено на всеки родител, биологичен или не. В 
латинския корен на глагола adopto (осиновявам) се съдържа optare, избирам. За-
щото, ако родителите не заявят детето, родено от техния съюз – каквото и да 
е то, момиче или момче, надарено или не, грозно или красиво, здраво или болно… 
като свой избор, тогава детето си остава встрани, страдащо. Няма значение 
дали детето съответства на предварителния образ, който са си изградили за 

4 Виж бълг. издание: Жорж Бернанос, Дневникът на един селски свещеник, София, С.А., София, 2009, с. 139, 
превод Нели Захариева. Б.пр.
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него, на техния идеал; то е тук такова, каквото е, и трябва да бъде прието в 
своята индивидуалност, в своята различност.

Забавно е да учиш някой малчуган как да се задържи прав, как да направи, олюля-
вайки се, първите стъпки, да го научиш да произнася първите думи. Пристъпя-
нето му на една страна, паданията и неговото гукане са смешни и вълнуващи. 
Съвсем не толкова забавно е да учиш порасналото дете как да се държи само-
надеяно на тази земя, как да извършва първите си стъпки към другите, а пос-
ле и в обществото, как да върви с вирната глава сред себеподобните си – на 
нивото на лицата на другите. Също толкова изнурително е да следиш ученето 
му, да му вдъхнеш усет и смисъл за труд, за усилие и дисциплина, да му втълпиш 
ценности, без натиск или прекомерна строгост. Да го въведеш в изкуството 
на езика, на диалога; да го въведеш постепенно в едно емоционално, интелекту-
ално, културно и духовно наследство. Това продължава дълго време, приемайки 
ритъм и направления, които рядко съвпадат с желаното; препятствия изникват 
на пътя, някои ненадейни, други привидно непреодолими. И все пак трябва да се 
продължава, трябва да се намери изход, да се измислят решения. Освен търпе-
ние, крайно внимание и щедрост родителството изисква толерантност и силна 
изобретателност. То винаги е отплуване към най-дълбокото, готовност да се 
справиш с бурите, да плуваш между рифовете. „Каквато и да е силата на вятъра 
(бащата) е принуден да направлява платната (…). Винаги във вода до раменете, 
той посреща всички течения (…) Той е кораб, натоварен до предела”. (Пеги)

Величието	на	магарето

Бихме могли да възприемем тази морска метафора, ала има и друга, която идва 
съвсем „естествено”, вгледаме ли се в участта на Йосиф и в начина, по който 
той поема мисията си: магарето.

Магарето (по-точно – ослицата?) присъства още от самото начало, то е близо 
до яхъра, където полагат младенеца, свидетел е на посещението на пастирите 
и на влъхвите. Тъкмо на него Йосиф бяга посред нощ, за да избегне жестокостта 
на Ирод. То носи на гърба си майката и детето от Витлеем чак до Египет, а 
после обратно в Назарет. Тези детайли не присъстват в Евангелията, но се по-
явяват в по-късните апокрифи, които разпалват народното благочестие в Сред-
новековието и вдъхновяват художниците през вековете. Магарето е част от 
Светото Семейство, то е едновременно превоз, домашно животно, кротък спът-
ник и ангел пазител с тромавата си благодат, снабдено с дълги уши, вместо с 
криле. Магарето е превозът на Девата, на невестата на Вишния и на техния син. 
Превоз, направляван от Йосиф, който държи поводите в едната си ръка и факел 
или фенер – в другата, докато върви редом или зад животното, подпирайки се на 
тоягата си. Йосиф няма вид на господар на магарето, по-скоро е равен нему, те 
двамата са впряг, подобно на онези волове, които в общ оглавник теглят каруца-
та. Магарето е нещо повече от животно със самар, то е животински двойник на 
Йосиф; душевната тегоба и на двамата е „да страдат за другите”. И двамата 
пристъпят с бавни, предпазливи стъпки, в мълчание, с изпънато напред чело и 
наострен слух, закриляйки безмълвно младата майка и младенеца.
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В тази връзка една картина особено привлича вниманието: Отдих по време на 
бягството в Египет на Караваджо. На преден план виждаме ангела-ефеб – русо-
кос, с кехлибарени къдри, почти гол, като бялата тъкан, обвита около талията 
му, едва прикрива голотата на неговите крака (ако не бяха крилете му, изобра-
зени в сиви полутонове, можехме дори да се усъмним, че това е ангел); до него е 
седнала Девата, изобразена на синьо-зелен фон, с буза, долепена до главичката 
на детето, което е заспало в прегръдката . Тя сънува със затворени очи, с 
тяло, отдадено на майчината любов. Великолепната медночервена коса подсилва 
нейния тен с цвят на седеф. Ако ангелът-ефеб изглежда сякаш устремен в пори-
ва на танца, с виещи се на къдри коси, то седналата Дева носи мекотата на 
облите форми, с младенец, сгушен в гръдта . Тези три фигури улавят светли-
ната, подсилена от розовеещата белота на тяхната кожа.

Йосиф е застанал в сянка. Възрастен, с посивяла брада и коса, дрехите му са в 
тъмни цветове. Той не спи и е вперил поглед в музициращия ангел, който свири 
на цигулка. Йосиф държи партитурата на грациозния цигулар, а полуотворената 
му уста дори създава усещането, че дискретно си тананика. Тяло-пюпитър. Тяло, 
което винаги носи, понася, изнася, задава мярата. Тяло, което бди над доброто 
изпълнение на небесните партитури. Ангелът свири в озарение, на преден план, 
а Йосиф съучаства в контражур, на заден план.

И още малко потапяне в полумрака, където, отчасти скрито зад листата в 
храсталака, откриваме магарето. Защото верният слуга е тук, притиснат до 
своя човешки събрат, той внимателно слуша музиката. Челото му е опасано с 
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повод. Затова от него различаваме само челото и едното око. Ала какво око! Ог-
ромно, с цвят на бадем, открояващо се на наситеночерния и бледосив фон. Око, 
каквото не сме виждали у магаретата, кравите, воловете и кошутите, а само 
у визионерите, чиито сънища са изтъкани от светлина. Голямо, отворено око, с 
цвят на обсидиан, капка нощ, в която проблясва малък лунен сърп. Око-бадем, в 
което колебливо прониква лунното сияние (както гълъбът литва от клончето на 
миндалово дърво5, връчено на Йосиф?). Око на медитиращ наблюдател, на вдъх-
новено слушащ, на провидец. Око на молещ се.

Може би (със сигурност) става дума за ослица. Тя е по-кротка по природа, от-
колкото магарето, а млякото  минава за нежен еликсир. В прастари времена 
ослицата била смятана за почетен превоз, отреден на първенците Израилеви. 
„Вие, които яздите на бели ослици, които седите на килими и ходите по пътя, 
пейте песен!” (Съд. 5:10). А когато хората станали глухи за гласа на Бога, Той 
се обърнал към тяхното ездитно средство; така в епизода с Валаам, врачуващ 
сред моавитските князе, противно на Божията воля, ослицата вижда Ангела Гос-
поден, застанал пред нея, и се отбива от пътя. Валаам начева да бие ослицата 
все по-жестоко. Човекът, разбунтувал се срещу Бога, бидейки упрям в гордели-
востта си, измъчва животното, което съзира Невидимия и долавя Гласа на своя 
Господар от висините, отличавайки го от гневния глас на земния си господар. 
Йерархията между животинския и човешкия ред тук е преобърната; човекът се 
държи като дивак, лишен от интелигентност, а животното – като чувствител-
но създание, надарено с ясно-видство и ясно-чувство. То бива дори надарено с 
език. „Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя продума на Валаама: какво 
ти сторих, та ме биеш ето вече трети път? Валаам каза на ослицата: задето 
се поруга с мене; да имах в ръка нож, сега те бих убил. А ослицата каза на Ва-
лаама: не съм ли аз твоята ослица, която ти яздиш отначало и до днес? Имала 
ли съм навик тъй да ти правя?” (Числ. 22:28-30).

Йосиф, вреченият, има мъдростта и издръжливостта на Валаамовата ослица. 
Подобно на нея, той е сподобен с дара на ясно-видството и ясно-чувството; той 
е в общение с Невидимото. На три пъти Ангелът Господен му се явява насън, 
за да му съобщи Божията воля, и го насочва в предстоящите изпитания. Йосиф 
не поставя под съмнение, нито оспорва отправеното послание. Насочват го в 
една посока, сетне в друга, по спешност, в безпокойство, под заплаха. Той не се 
колебае, не се инати, не хитрува, за да печели време. Става и тръгва. Никога не 
отстъпва пред страха и отчаянието, има доверие в пратеника на Невидимото. 
Силно наподобява животното, което, потопено в първородната си невинност, 
вижда света прозрачен в неговата всепълнота, без да противопоставя живота 
на смъртта, както пише Рилке в Дуински елегии:

С очите си създанията гледат в разкритото. (…)
Единствено с очите на животното
разбираме какво е там, понеже
дори детето ние ще принудим

5 Срв. Иер. 1:11.
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предметите да вижда, не разкритото,
дълбоко по лицата на животните.
Свободни от смъртта са, само ние
я виждаме – свободното животно
завинаги оставя гибелта си
зад своя гръб, и с Бога все напред е,
и движи ли се, движи се през вечност,
приличайки на бягащи потоци. 6

Както текат реките, така живеят и вървят по белия свят животните, така 
ситни ослицата из прахоляка и по камънаците, сред пясъците на пустинята. 
Така става и върви Йосиф, брат по сърце и смирение на животното, което 
„прониже ни с прям поглед. / Това е предвещано от Съдбата: завинаги / да сме 
отсреща, само и единствено отсреща”7.

Йосиф, човекът-ослица, странства „само и единствено отсреща”: спрямо нощ-
та, колкото и плашеща да е тя; спрямо живота, колкото и изнурителен да е той; 
спрямо другите, уязвими, разчитащи на помощ от него – пазителят, „заложни-
кът”. Ала нощта е бременна с обещание, възхитително като детето, спотаило 
се в утробата, а сетне и в обятията на Девата-майка; така животът става 
прекрасен, дълбок и щедър към всичко и въпреки всичко.

Йосиф, човекът-ослица напредва към Разкритото, излиза вън от себе си, впуска 
се в неведомото. Той носи на гърба си, широк, колкото този свят, Детето на 
Обещанието, Детето-Бог, с което позволява светлината на свръхестественото 
кротко да се присади върху плътта на реалното. Този подвиг Йосиф върши, без да 
промълви нито дума, без да вдига врява. Почти анонимно. По същия начин умира 
в анонимност. Човекът в сянка се размива в нощта. Ала тази сянка наподобява 
синаповото зърно от притчата, което бива посято на нивата – „най-малко от 
всички семена, но кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, 
тъй че птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му” (Мат. 13:32).

„Изсъхналият” клон на месианското дърво разцъфва, разраства се в Невидимо-
то, дава най-бляскавия си плод. Сянката засиява в Царството Божие и от тук 
насетне лъчението  неспирно озарява земята на живите, където всички ние 
сме призвани да встъпим в приключението на „осиновлението” във всичките му 
форми, като се започне от „синовството”, което ни кара на свой ред да изви-
каме: „Авва, Отче!” пред лицето на Бога, чрез Христа, осиновен син на Йосиф. 
Така Йосиф става едновременно баща и осиновен син на това дете, дошло от 
Другаде в нашето „тук” на земята и в нашата плът, за да изрови корените ни, 
да ги накара да прораснат на воля и да стигнат небесата.

Превод от френски: Тони Николов

6 Виж бълг. издание: Райнер Мария Рилке, Дуински елегии, Осма елегия, ИК „Гутенберг”, София 2014, с. 48, 
превод Димитрина Александрова и Николай Тодоров. Б.пр.
7 Рилке, Дуински елегии, с. 50.
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Св. Тереза-Бенедикта на Кръста (Едит Щайн) е родена на 12 октом-
ври 1891 г. във Вроцлав (тогава Бреслау) и загива в газовите камери на 
„Аушвиц-Биркенау” на 9 август 1942 г.: между тези две дати се прости-
ра един забележителен житейски път към вярата. Едит Щайн е еврейка 
и атеистка, която среща Бог в Католическата църква и предава живо-
та си в ръцете Му. Преди това учи философия в Гьотинген, асистентка 
на проф. Едмунд Хусерл във Фрайбург, защитава дисертация през 1917 г. 
Срещата  с автобиографията на св. Тереза Авилска се оказва решава-
ща. На 14 октомври 1933 г. Едит Щайн постъпва в манастира на сес-
трите кармилитки в Кьолн и приема името Тереза-Бенедикта на Кръс-
та. На 11 октомври 1998 г. е канонизирана за светица и провъзгласена 
за съпокровителка на Европа от папа Йоан-Павел II. Фондация „Комуни-
тас” подготвя издание с нейни съчинения. Публикуваме едно от тях.

Св.	Тереза-Бенедикта	на	Кръста	(Едит	Щайн)

ТАЙНАТА	НА	РОЖДЕСТВО

Въплъщение	и	човечество

(1931)

На 13 януари 1931 г. в местната група „Лудвигсхафен на Рейн” към католическия 
Академичен съюз Едит Щайн държи доклад със заглавие „Тайната на Рождество”. 
В Архива „Едит Щайн” (Кьолн, Кармилски манастир) се съхранява пълен машино-
писен препис от 9 листа във формат 330 Х 210 мм, който на с. 9 е подписан от 
нея с E. Stein, с дата 13 януари 1931 г. (Signatur A04-22); освен това има едно ма-
шинописно копие във формат 210 Х 150 мм, посветено на сестра Агнела Щадт-
мюлер (Signatur A04-21). Едит Щайн е написала текста в дните на Рождество 
през 1930 г. в Бойрон.1

Намираме се в средата на Рождественското време. Големият празник, който 
дълго вървеше пред нас като сияйна звезда в тъмното нощно небе на Адвента, 
е отминал, за някои от нас може би твърде бързо е отминал. Не се спря като 
звездата над яслата във Витлеем. Прошумя покрай нас и може би се стреснахме, 
защото не разбрахме или съвсем не можахме да изчерпим онова, което той иска-
ше и трябваше да ни донесе. Ето защо е наистина отрадно, че Светата църква, 
като една колкото мъдра, толкова и блага майка, се е съобразила със слабостта 

1 На 2 януари 1931 г. тя пише от Бойрон на пастор Лудвиг Хусе от „Св. Лудвиг” в Лудвигсхафен: „Ала Вие ще 
разберете, че не можеше да ми хрумне никаква друга тема освен тайната на Рождество. Мислите ли, че може 
да се каже просто „Тайната на Рождество”?” (SBB I, ESGA 2, Br. 128). Б.пр.
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на своите чеда и е предвидила цяла редица седмици за Рождественския цикъл2. 
Така може да се навакса пропуснатото; а днес не ми е известно нищо по-добро 
от това да спрем за кратко и да погледнем назад, към последните седмици.

1.	Адвент	и	Рождество

Когато дните стават все по-къси, когато (при нормална зима) падат първите сне-
жинки, се появяват плахо и тихо първите рождественски мисли. И от самото слово 
се излъчва очарование, на което никое сърце не може да устои. Дори иноверците и 
невярващите, на които старата история за младенеца от Витлеем нищо не говори, 
се подготвят за празника и размислят как могат да разпалят лъч на радост тук-
там. Сякаш топла струя от любов се носи над цялата земя още седмици и месеци 
по-рано. Празник на любовта и радостта – това е звездата, към която се отправят 
всички в първите зимни месеци. За християнина и особено за християнина католик 
е още по-различно. Него звездата довежда до яслата с младенеца, който носи мира 
на земята. Християнското изкуство ни го показва в безброй прелестни картини; 
древни мелодии, от които звучи цялото очарование на детството, ни пеят за това.

В сърцето на този, който живее с Църквата, роратните3 камбани и предрож-
дественските песнопения събуждат свят копнеж; а комуто се е разкрил неиз-
черпаемият източник на светата Литургия, на неговите двери ден след ден чука 
великият пророк на Въплъщението със своите предупреждения и обещания: Rorate, 
caeli desuper et nubes pluant justum! Propre est jam Dominus – Venite adoremus. – Veni, 
Domine, et noli tardare. – Jerusalem, gaude gaudio magno, quia veniet tibi Salvator 4. 
От 17 до 24 декември великите О-антифони5 към Магнификат (O Sapientia, O 
Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel) 6 при-
зовават все по-страстно и жарко: Veni ad liberandum nos.7 И все по-предвестно 
звучи: Ecce completa sunt omnia8 (в последната неделя на Адвента); а накрая: 
Hodie scietis, quia veniet Dominus et mane videbitis gloriam eius.9 Да, когато вечерта 
засияят светлините на елхата и започне размяна на подаръци, напира все още 
неутоленият копнеж по една друга светлина чак докато зазвънят камбаните 
за Литургията на Бъдни вечер и – Dum medium silentium tenet omnia10 – чудото 

2 Рождественският цикъл започва с първата неделя от Адвента и завършва с Кръщение Господне (неделята 
след Богоявление, 6 януари). Когато Едит Щайн пише текста, Рождественският цикъл е завършвал на Сретение 
Господне, 2 февруари. Б.пр.
3 Названието идва от латинската дума на началния стих Rorate caeli desuper – Росете, небеса, отгоре, и обла-
ците да изливат правда (Ис. 45:8) на Литургията на Пресвета Дева Мария през периода на Адвента, оттам се 
говори за „Роратна меса”. Б.пр.
4 Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда! Господ е близо! Елате да се поклоним! Ела, Господи, 
не бави се! Ликувай, Йерусалиме, и весели се, защото идва твоят Спасител! Б.пр.
5  Седемте антифони към Магнификат във вечернята през последните седем дни преди Рождество (17 до 24 
декември). Б.пр.
6 О, Премъдрост, О, Господ, О, корен Иесеев, О, ключ Давидов, О, Изток, О, Цар на всички народи, О, Емануил. 
Б.пр.
7 Дойди да ни спасиш. Б.пр.
8 Ето, всичко се извърши. Б.пр.
9 Днес трябва да знаете, че Господ идва, а утре ще видите неговата слава. Б.пр.
10 Тихо мълчание обгръщаше всичко. Б.пр.
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на Святата нощ се повтори на нашите олтари, украсени с цветя и свещи: Et 
verbum caro factum est 11. Настъпил е моментът на светото изпълнение: Hodie per 
totum mundum melliflui facti sunt coeli12.

2.	Послушанието	на	станалия	човек	Син	Божи

Навярно всеки е преживявал такова рождественско щастие. Ала небето и земя-
та още не са се слели. Витлеемската звезда е една звезда в тъмната нощ – и 
днес е така. Още на втория ден Църквата съблича белите празнични одежди и 
се облича в цвета на кръвта, а на четвъртия ден (ако не е неделя, както тази 
година13) – във виолетовия цвят на скръбта14: свети Стефан, първомъченик, кой-
то пръв последва Господ в смъртта15, и невинните младенци, кърмачетата от 
Витлеем и от Юдея, жестоко избити от бруталните ръце на палача16, следват 
младенеца в яслата. Какво означава това? Къде е сега радостта на небесните 
войнства, къде е тихото блаженство на святата нощ? Къде е мирът на земя-
та? Мир на земята за тези, които са с добра воля.17 Ала не всички са с добра 
воля. Затова Синът на вечния Отец трябва да слезе от небесата, понеже тай-
ната на нечестието е закрила земята с мрак.

Тъмнина се разстила над земята18, а Той дойде като светлина, която свети в 
мрака, и мракът я не обзе.19 На тези, които Го приеха, Той донесе светлината и 
мира: мир с небесния Отец, мир с всички, които са чеда на светлината и чеда на 
небесния Отец, и дълбокия вътрешен мир в сърцето, но не мир с децата на мрака. 
На тях Князът на мира носи не мир, а меч.20 За тях Той е Камък на препъване, към 
Който пристъпват и о Който се те препъват.21 Това е тежка и сериозна истина, 
която не бива да скриваме посредством поетичното очарование на Младенеца в 
яслата. Тайната на Въплъщението и тайната на нечестието са тясно свързани. 
Срещу светлината, която идва от небето, се откроява още по-черна и зловеща 
нощта на греха. Детето в яслата протяга ръчички и усмивката му сякаш вече 
казва това, което по-късно устните на мъжа изричат: „Дойдете при Мене всички 
отрудени и обременени”22. И те следват неговия зов: бедните пастири, на които 
по полетата на Витлеем светлината на небето и гласът на ангела възвестяват 
радостната вест и които  отвръщат чистосърдечно със своето transeamus 
usque Bethlehem, и поемат на път23; върху царете, които със същата проста 

11 И Словото стана плът. Б.пр.
12 Днес небето излива сладост над целия свят. Б.пр.
13 През 1930 г. 28 декември се пада неделя. Б.пр.
14 Понастоящем и в двата дни литургичният цвят е червен. Б.пр.
15 Срв. Деян. 7:54-60.
16 Срв. Мат. 2:16-18.
17 Срв. Лук. 2:14.
18 Отгласи от Бит. 1:2.
19 Срв. Иоан. 1:5.
20 Срв. Мат. 10:34.
21 Срв. 1 Петр. 2:8.
22 Срв. Мат. 11:28.
23 Да идем до Витлеем, срв. Лук. 2:8-15.
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вяра тръгват от далечния изток, следвайки чудната звезда, росата на благо-
датта потече към тях от детските ръце и „те се зарадваха с твърде голяма 
радост”24. Тези ръце дават и едновременно изискват: вие, мъдреци, оставете 
вашата мъдрост и станете нeзлобливи като деца; вие, царе, отдайте вашите 
корони и богатства и се поклонете със смиреномъдрие пред Княза на князете; 
без колебание поемете върху себе си трудове и страдания и жалби, които изиск-
ва вашата служба. Вие, чеда, които не можете да дадете още нищо доброволно, 
вашия крехък живот ще отнемат ръцете на палача, преди още да е започнал: той 
не би могъл да бъде вложен по-добре от това да бъде пожертван за Господаря на 
живота.25 „Върви след Мене”, така говорят детските ръце, както по-късно ще 
мълвят устните на Мъжа.26 Така говорят те на ученика, когото Господ обича и 
който също принадлежи към свитата около яслата. И св. Йоан, юношата с чисто 
детско сърце, Го следва, без да пита накъде и защо. Той напуска бащината лодка 
и тръгва след Господ по всички Негови пътища до Голгота.27 „Върви подире Ми” – 
това чува и младият Стефан. Той следва Господ за битка срещу силите на мрака, 
на заблудата в упоритото неверие, той свидетелства за Него със своята дума 
и със своята кръв, следва Го в своя дух, духа на любовта, който се бори с грехо-
вете, но обича грешника и дори в смъртта се застъпва пред Бог за убийците.28

Светли фигури са тези, които коленичат около яслата: крехките невинни деца, 
верните пастири, смирените царе, Стефан, възторженият млад мъж, и любимият 
апостол Йоан: всички те, които следват зова на Господ. Срещу тях е нощта на 
непонятното ожесточение и заслепение: книжниците, които могат да дадат све-
дения за времето и мястото, където трябва да се роди Спасителят на света, 
без обаче от тези знания да направят извода Transeamus usque Bethlehem29; цар 
Ирод, който иска смъртта на Господаря на живота. Пред младенеца в яслата ду-
ховете се разлъчват. Той е Князът на князете и Господарят на живота и смърт-
та. Той изрича Своето: „Върви подире Ми” и който не е с Него, е против Него. Той 
го изрича и за нас и ни изправя пред избора между светлината и мрака.30

3.	Corpus	Christi	mysticum31

3.1. Unum esse cum Deo32

Накъде ще тръгнем по тази земя – ние не знаем и не трябва да питаме преж-
девременно. Знаем само, че на ония, които любят Бога, всичко съдействува към 

24 Срв. Мат. 2:7-12.
25 Срв. Мат. 2, 16-18; Марк. 1, 17-19.
26 Срв. Мат. 8:22.
27 Срв. Мат. 8:18-22.
28 Срв. Деян. 7: 54-60.
29 Да идем до Витлеем! Срв. Лук. 2: 8-15.
30 Това е темата на пролога към Йоановото евангелие, Иоан. 1: 1-18, до днес третото Рождественско еванге-
лие. Б.пр.
31 Мистичното тяло Христово. Б.пр.
32 Eдно битие с Бог. Б.пр.
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добро.33 И по-нататък, че пътищата, по които води Спасителят, отиват отвъд 
тази земя.

O admirabile commercium! Creator generis humani, animatum corpus sumens, largitis est 
nobis suam Deitatem.34 Да, за този удивителен обмен Спасителят дойде в света. 
Бог стана Син човечески, та да станат човеците чеда Божии. Един от нас е 
разкъсал връзката на синоположението, един от нас трябва отново да я свърже 
и да изкупи греховете. Никой от старото, болнаво и запуснато племе не може. 
Нова, здрава и благородна младочка трябва да се присади. Той стана един от 
нас; но и повече от това: едно с нас. Нали това е дивното на човешкия род, че 
всички ние сме едно. Ако беше другояче, ако стояхме редом самостоятелни и 
разделени индивиди, свободни и независими един до друг, то тогава грехопаде-
нието на едногова нямаше да влече след себе си грехопадението на всички. Тога-
ва, напротив, цената на изкуплението можеше да бъде платена за нас и вменена 
ни, но Неговата правда нямаше да премине върху грешниците, нямаше да бъде 
възможно никакво оправдание. Ала Той дойде, за да бъде едно Corpus mysticum с 
нас: Той – наша глава, ние – негови членове. Когато положим ръцете си в ръцете 
на Божия Син, когато отвърнем с „Да” на неговото Sequere me35, тогава сме 
Негови и няма пречка Неговият божествен живот да премине върху нас.

Това е началото на вечния живот в нас. Все още не е съзерцаване на Божия лик 
в блаженството на славата, все още е мракът на вярата, но вече не е от този 
свят, вече е съществуване в царството Божие. Когато най-блажената от бла-
жените изрича своето „Да бъде”36, тогава започва царството Божие на земята 
и тя е неговата първа гражданка. И всички, които преди и след раждането на 
Сина на думи и дело се изповядват в Него – св. Йосиф, св. Елисавета с нейния 
син37 и всички, които стоят около яслата, влизат в царството Божие. Станало 
е различно от реченото в псалмите и от пророците за властта на Бог-Цар. 
Римляните остават владетели на страната, а първосвещениците и книжниците 
все така държат бедния народ в иго. Всеки, който принадлежи на Господ, носи 
царството небесно в себе си. Той не е освободен от своето земно бреме, напро-
тив, още му е добавено, ала в себе си той носи окрилена сила, чрез която игото 
му е благо и бремето му леко.38 Така е и днес при всяко божие чедо. Божестве-
ният живот, запален в душата, е светлината, която е дошла в мрака, чудото 
на святата нощ. Който го носи в душата си, той разбира, когато се заговори 
за това. За другите обаче всичко, което може да се каже за това, е невнятен 
брътвеж. Цялото Евангелие на Йоан е такъв брътвеж за вечната светлина, лю-
бовта и живота. Бог в нас и ние в Него, това е нашият дял в Божието царство, 
чиято основа полага Въплъщението.

33 Срв. Рим. 8:28.
34 О, достоен за възхищение обмен! Създателят на човешкия род прие тяло и душа и ни дари Своята божест-
веност. Б.пр.
35 Върви след Мене. Б.пр.
36 Срв. Лук. 1:38.
37 Елисавета с нейния син Йоан Кръстител. Б.пр.
38 Мат. 11:30.
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3.2. Unum esse in Deo39

Unum esse cum Deo40: това е първото. Но веднага идва второто. Христос 
главата, ние – членовете в Corpus mysterium41: тогава се отнасяме като член 
към член, и ние, хората, помежду си сме unum esse in Deo42, един божествен 
живот. Ако Бог е в нас и Той е любовта, не е възможно друго, освен да оби-
чаме своите братя. Затова нашата човешка любов е мяра за нашата любов 
към Бога. Но тя е различна от естествената човешка любов. Естествената 
любов се отнася за оногова, който ни е близък чрез кръвна връзка, сходство 
на характера или общи интереси. Другите са „чужденци”, които не засягат 
едногова, а другиму евентуално са противни чрез съществото си, така че ги 
държим възможно най-далеч от любовта. За християните няма „чужд човек”. 
Той винаги е „ближният”, когото имаме пред нас и който най-много се нуждае 
от нас; все едно дали ни е роднина или не, дали го „харесваме” или не, дали 
той е „морално достоен” за помощта или не. Христовата любов не познава 
граници, тя никога не престава, тя не се ужасява от грозота и болка. Той е 
дошъл заради грешниците, а не заради праведниците.43 И когато Христовата 
любов живее в нас, тогава постъпваме като Него и тръгваме подир загубе-
ните овце.44

Естествената любов изхожда от това да имаш за себе си обичания човек и да 
го притежаваш, по възможност без да го делиш. Христос дойде, за да обърне 
към Отца изгубеното човечество; и който остане с Неговата любов, той иска 
хората за Бог, а не за себе си. Това, разбира се, едновременно е и най-сигурният 
път завинаги да ги притежаваш; защото, когато сме спасили един човек в Бога, 
тогава сме едно с него в Бог, докато страстта да покоряваш често може – 
рано или късно – да доведе до загуба. Отнася се за чуждата душа, както и за 
собствената и за всяко външно благо: който се бои да спечели и да запази, той 
ще изгуби. Който се предаде на Бог, той ще спечели.45

3.3. Fiat voluntas tua!46

Така стигаме до един трети знак на синоположението спрямо Бог. Unum esse 
cum Deo беше първият, Ut omnes unum sint in Deo47 – вторият. Третият: позна-
вам, че ме любите, по това, че пазите Моите заповеди.48 Да бъдеш чедо божие, 

39 Едно битие в Бог. Б.пр.
40 Едно битие с Бог. Б.пр.
41 Мистичното тяло. Б.пр.
42 Едно битие в Бог. Б.пр.
43 Срв. Мат. 9:13.
44  Срв. Лук. 15:4-6.
45 Срв. Мат. 10:39; 16:25; Лук. 17:33; Иоан. 12:25.
46 Да бъде волята ти! (лат.) Б.пр.
47 Да бъдат всички едно в Бог (лат.). Б.пр.
48 Срв. Иоан. 14:15, 21.
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означава да служиш на Бог49, да изпълняваш Божията воля, не своята, да пре-
дадеш всички грижи и всички надежди в Божиите ръце, повече да не се грижиш 
сам за себе си и своето бъдеще. На това почиват свободата и веселостта 
на божието чедо. Колко малко и сред наистина благочестивите, дори героично 
самоотвержените ги притежават! Те винаги ходят превити под тежестта на 
своите грижи и дългове. Всички знаят притчата за птиците небесни и пол-
ските кринове50. Но когато срещнат човек, който няма имущество, пенсия или 
осигуровка и въпреки това живее, без да се притеснява за своето бъдеще, те 
клатят глави като пред нещо ненормално. Всъщност този, който е очаквал 
от небесния Отец, че по всяко време ще се грижи за дохода и условията му 
на живот, които той смята за желателни, може да се окаже много сгрешил. 
Такива условия не бива да се вписват в договора с небето. Вярата в Бога ще 
устои непоклатима само ако включва готовността да се приеме всичко без 
изключение, идещо от Божията ръка. Той Сам знае какво е добре за нас. И ако 
някога нуждата и лишенията са по-уместни от комфортно сигурния доход или 
неуспехът и унижението – по-добри от почитта и авторитета, тогава трябва 
да бъдем готови за това. Ако постъпим така, можем спокойно да преживеем 
през бъдните дни.

Fiat voluntas tua51 в своя пълен мащаб трябва да е пътеводна нишка в християн-
ския живот. Тя трябва да определя деня от сутрин до вечер, хода на годината 
и на целия живот. Тогава ще се превърне и в единствената грижа на христи-
янина. Всички останали грижи Господ поема върху Себе Си. Тази единствена 
обаче остава за нас, докато още сме in statu viae52. Обективно е така, че не 
сме окончателно застраховани винаги да останем в Божиите пътища. Както 
първите хора могат да изпаднат от синоположение спрямо Бог в отдалече-
ност от Бог, така всеки от нас винаги стои на острието на ножа между ни-
щото и пълнотата на божествения живот. А рано или късно усещаме това и 
субективно. В детските дни на духовния живот, когато тъкмо сме започнали 
да се оставяме Бог да ни поведе, усещаме водещата ръка много силно и твър-
до; ясно ни е като слънце какво трябва да правим и от какво да се откажем. 
Ала не остава винаги така. Който принадлежи на Христос, той трябва да 
преживее целия Христов живот. Той трябва да възмъжее до зрялата възраст 
на Христос, трябва някога да поеме по Кръстния път, трябва да тръгне към 
Гетсиман и Голгота. И всички страдания, които могат да дойдат отвън, са 
нищо в сравнение с тъмната нощ в душата, когато Божествената светлина 
вече не гори и гласът на Господ не говори. Бог е тук, ала Той е скрит и мълчи. 
Защо е така? Говорим за Божии тайни и в тях не може да се проникне напълно. 
Бог стана човек, за да ни даде да участваме в Неговия живот. Разбрали сме 
го най-напред като участие в Божествения живот. С това се започва и това 
е последната цел.

49 На 28 април 1931 г. Едит Щайн пише на Аделгундрис Йегершмид същото: „Всъщност това, което казах, е 
малка, проста истина: как можеш да започнеш да живееш, служейки на Господ” (SBB I, ESGA 2, Br. 150). Б.пр.
50 Срв. Мат. 6:26-28.
51 Да бъде волята ти! (лат.) Б.пр.
52 В състояние на път (лат.). Б.пр.
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Ала помежду това има още нещо. Христос е Бог и човек, и този, който участва 
в Неговия живот, трябва да участва в Божествения и в човешкия живот. Чо-
вешката природа, която Той е приел, Му дава възможност да страда и да умира. 
Божествената природа, която Той притежава во веки, придава на страданията и 
смъртта безмерна стойност и спасителна сила. Христовите страдания и смърт 
се продължават в Неговото мистично тяло и във всеки от членовете му. Всеки 
човек трябва да страда и умира. Ала когато той е жив член на тялото Христово, 
тогава Неговите страдания и смърт получават чрез Божеството спасителната 
сила на главата. Ето я обективната причина, поради която всички светци са 
жадували страдания. Това не е перверзно желание за страдание. За естестве-
ния разсъдък изглежда като перверзия. В светлината на спасителната тайна се 
оказва като висш разум. И така свързаният с Христос непоклатимо устоява и 
в тъмната нощ на субективната богоотдалеченост и богооставеност; може би 
божествената икономия на спасението въвежда неговото страдание, за да осво-
боди обективно прикования. Затова Fiat voluntas tua дори и тъкмо в най-тъмната 
нощ.

4.	Средства	за	избавление

Ала можем ли да го53 изречем, щом не сме сигурни какво иска Божията воля от 
нас? Имаме ли още средства да се придържаме в Неговите пътища, когато 
вътрешната светлина угасне? Има такива и толкова силни средства, че отби-
ването при цялата принципна възможност фактически става безкрайно неверо-
ятно. Бог дойде да ни спаси: да ни свърже със Себе Си, да ни свърже помежду 
ни, да направи нашата воля подобна на Неговата. Той познава нашата природа, 
Той държи сметка за нея и затова принася всичко, което може да ни помогне да 
постигнем целта.

Божият син стана учител и ни каза какво трябва да правим. За да се проник-
не цял един човешки живот от божествения живот, не е достатъчно веднъж 
в годината да коленичиш пред яслата и да се предадеш на вълшебството на 
святата нощ. Трябва през целия живот да си във всекидневно общение с Бог, да 
чуваш словата, които Той е изрекъл и които са ни предадени, и да се придържаш 
към тези слова. Да се молиш преди всичко, както сам Спасителят учи и непрес-
танно проникновено внушава. „Искайте, и ще ви се даде”54. Това е най-сигурното 
обещание, че Бог ще те чуе. И който всеки ден от сърце казва своето „Да бъде 
Твоята воля, Господи”, той може да се надява, че не ще пропусне Божествената 
воля и там, където вече няма субективна увереност.

Освен това: Христос не ни е оставил сираци.55 Той ни е изпратил Своя дух, 
който ни учи на цялата истина; Той основа Своята църква, която се води от 
Неговия дух, и сложи в нея Своите наместници, чрез техните усти Неговият 
дух ни говори с човешки слова. В нея Той е свързал вярващите в общност и 

53 Има се предвид Fiat voluntas tua. Б.пр.
54 Мат. 7:7.
55 Срв. Иоан. 14:18.
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иска един да поръчителства за другия.56 Така че не сме изоставени и там, 
където доверието в собственото прозрение и дори в собствената молитва 
се проваля, там помага силата на послушанието и силата на застъпниче-
ството.

Et Verbum caro factum est.57 Това става истина в обора във Витлеем. Ала то 
се изпълва и в една друга форма. „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, 
има живот вечен.”58 Спасителят, който знае, че ние сме хора и ще си оста-
нем хора, които всеки ден трябва да се борят с човешки слабости, помага 
на нашата човешкост по наистина божествен начин. Както земното тяло се 
нуждае от хляба насъщен, така и божественото тяло в нас изисква непрекъс-
нато препитание. „Аз съм живият хляб, слязъл от небето.”59 В този, който Го 
превърне в свой хляб насъщен, всеки ден ще се изпълнява Рождественската 
тайна, Въплъщението на Словото. И наистина това е най-сигурният път 
трайно да придобием това unum esse cum Deo60, с всеки изминал ден все 
по-здраво и дълбоко да се врастнем в мистичното тяло на Христос. Добре 
зная, че за мнозина това ще изглежда твърде радикално изискване. Практи-
чески то означава за повечето, ако започнат, преобръщане на целия външен 
и вътрешен живот. Ала тъкмо това трябва! Да създадем пространство в на-
шия живот за евхаристийния Спасител, за да може Той да преобразува нашия 
живот в Своя живот: твърде много ли се иска? Човек има време за толкова 
много ненужни дела: да събира всякакви безполезни неща от книги, списания 
и вестници, да седи в кафенетата и да бъбри на улицата четвърт или поло-
вин час: всичко това е „разсейване”, в което прахосваме куп време и сила. 
Наистина ли не е възможно да спестим един утринен час, в който да не се 
разсейваме, а да се съберем, в който да не се изразходваме, а да получим сила, 
за да издържим през целия ден?

Ала, разбира се, изисква се повече от този един час. Трябва да живеем от един 
в друг такъв час така, че да се завърнем. Вече не е възможно „да си тръгнем”, 
дори само от време на време да си тръгваме. Не можеш да избягаш от присъ-
дата на оногова, с когото всекидневно си в общение. Дори когато не е изре-
чена нито дума, се чувства, че другите държат на думата. Опитваш се да се 
нагодиш към обкръжението и ако това не е възможно, съвместният живот се 
превръща в мъчение. Така се чувства човек и във всекидневното общение със 
Спасителя. Ставаш все по-чувствителен за това, което ти се нрави или не ти 
се нрави. Ако преди това като цяло си бил доволен от себе си, сега ще е друго-
яче. Ще усетиш, че много неща трябва да промениш, и ще промениш това, кое-
то можеш да промениш. И ще откриеш неща, които вече не можеш да приемеш 

56 За „наместничеството” Едит Щайн вече е разсъждавала в своето ранно съчинение Natur, Freiheit und 
Gnade (публикувано с погрешното заглавие Die ontische Struktur der Person und ihre erkenntnistheoretische 
Problematik в: ESW VI, 137-197, още през 1920-22. Вж. C. M. Wulf, Rekonstruktion und Neudatierung einiger 
früher Werke Wdith Steins, 262-265. Б.пр.
57 И Словото стана плът. Иоан. 1:14.
58 Иоан. 6:54.
59 Иоан. 6:50-51, 58.
60 Едно битие с Бог.
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като хубави и добри и които въпреки това не си в състояние да промениш. В 
такъв случай постепенно ставаш малък и смирен; ставаш търпелив и снизходи-
телен към сламката в чуждото око, защото гредата в собственото ти око те 
измъчва61; и накрая научаваш също да понасяш себе си в неумолимата светлина 
на Божественото присъствие и да се оставяш на Божественото милосърдие, 
то може да се справи с всичко, което сломява нашата сила. Дълъг е пътят от 
самодоволството на един „добър католик”, който „изпълнява своя дълг”, чете 
„добър вестник”, „гласува правилно” и т.н., ала впрочем върши това, което му 
остава; до живота в служение на Бог и от ръката на Бог, в простотата на 
детето и смирението на митаря.62 Ала който веднъж е извървял този път, няма 
да отстъпи от него.

Така гласи богосиновството: смаляване. Ала същевременно гласи и израстване. 
Да живееш евхаристийно, означава съвсем сам да излезеш от теснотата на 
собствения живот и да се враснеш в широтата на Христовия живот. Който 
търси Господ в Неговия дом, няма да иска да го занимава постоянно само със 
себе си и своите дела. Той ще започне да се интересува от Господните дела. 
Участието във всекидневната жертва ни въвлича неволно в литургическия жи-
вот. Молитвите и обредите на служителя на олтара отново и отново предста-
вят в кръговрата на църковната година пред душата ни историята на спасе-
нието и ни подтикват да проникнем все по-дълбоко в нейния смисъл. И самото 
жертвоприношение ни внушава отново и отново централната тайна на нашата 
вяра, центъра на тежестта на световната история, тайната на Въплъщението 
и Спасението. Кой може с възприемчив дух и сърце да присъства на светата 
жертва, без сам да бъде обхванат от жертвена мисъл, без да бъде обхванат от 
жаждата да принесе самия себе си и своя малък личен живот в голямото дело 
на Спасителя?63

Тайните на християнството са неделимо цяло. Когато се задълбочиш в една, си 
отведен към всички други. Така пътят от Витлеем води неудържимо към Голгота, 
от яслата към Кръста. Сега се намираме точно в средата на Рождественското 
време: преди 20 дни отпразнувахме Рождеството на Спасителя; след 20 дни е Сре-
тение Господне, празникът на представянето на Исус в храма, с който приключва 
Рождественският цикъл. Когато Дева Мария донася младенеца към храма,  е 
предсказано, че меч ще прониже душата , че този младенец ще лежи за падане 
и ставане на мнозина и за предмет на противоречия. Това е оглашение на стра-
данието, оглашение на битката между светлината и мрака, която още в яслата 
се показва.

Тази година Сретение и Семидесятница64 почти съвпадат, празникът на Въплъ-

61 Срв. Мат. 7:3.
62 Срв. Лук. 18:13. Вж. бележка 49.
63 Това съответства точно на идеята на св. Тереза Авилска за вътрешната молитва: делата на приятеля стават 
твои собствени, така че една такава молитва по своята природа е апостолическа. Б. пр.
64 Преди литургическата реформа на Втория ватикански събор Septuagesima се пада третата от края неделя 
преди Пепелната сряда и началото на поста. През 1931 г. се пада на 1 февруари, следователно преди края на 
Рождественския празничен цикъл със Сретение на 2 февруари. Б.пр.
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щението и на подготовката за страданията Христови. В нощта на греха из-
грява Витлеемската звезда. Върху светлината, която идва от яслата, пада сян-
ката на Кръста. Светлината угасва в мрака на Разпети петък, ала се въздига 
по-сияйна като слънце на милостта в утрото на Възкресението. Per passionem 
et crucem ad resurrectionis gloriam 65 e пътят на въплътения Син Божи. Със Сина 
човечески през страдания и смърт до славата на Възкресението – това е пътят 
за всеки от нас, за цялото човечество.

Превод от немски: Людмила Димова

65 Чрез неговото страдание и Неговия кръст, да достигнем до славата на Неговото Възкресение. Из заключи-
телната молитва към „Ангел Господен”, която Едит Щайн произнася три пъти всеки ден на латински. Този текст 
тя цитира и в Науката за Кръста (KW, ESGA 18, 46). Б.пр.
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Людмила	Димова

В	ОГЛЕДАЛОТО	НА	СЕВЕРА

Северната живопис – от Ян ван Ейк до Йеронимус Босх – си остава простран-
ство на загадъчното и покана за игра към въображението. Портрети на хора, 
които излъчват непозната дотогава жизненост; материи, които приканват зри-
теля да ги докосне; пейзажи с възхитителна дълбочина; предметите, които пре-
дават почти фотографска представа за един свят… По необясним на пръв пог-
лед начин от образците на късната готика, съдържащи средновековни отгласи, 
израства едно ново изкуство.

Ренесансът на север от Алпите върви по свой път, различен от италианския, 
и до 1500 г. остава далеч от влиянието на Античността. Изследователите 
изтъкват предпочитанието, което северните художници имат към плоската 
повърхност, и непознаването на централната перспектива. Докато системата 
на перспективата на Италианския ренесанс превръща картината в прозорец и 
предпоставя присъствието на творец или зрител – на ясно определен в прос-
транството „човешки център”, в северното изкуство този център отсъства, 
то „сякаш се движи от окото на Бога” (при Ван Ейк) „към оптичната леща като 
едно отразяващо око” (при Вермеер), повече е огледало, отколкото прозорец.1

Затова пък художниците на Севера са ненадминати, що се отнася до работата 
със светлината: в пейзажите, задния план, интериорите, както и в портрет-
ната живопис. Режисирането на светлината е от необикновено значение при 
религиозните изображения.

Позовавайки се на Тома от Аквино, Ервин Панофски интерпретира северния на-
турализъм като носител на метафизично послание. В забележителната си книга 
Ранна нидерландска живопис (1953) той въвежда понятието „скрит символизъм”. 
Християнската образност се явява в одеждите на новия натурализъм с негова-
та яснота, безкрайна радост от детайла и искрящи цветове. Или както под-
чертава Ханс Белтинг в книгата си Огледало на света, художниците въвеждат 
святата, отвъдната сфера в света на видимото.

Символиката на атрибутите, облеклата, жестовете, архитектурните форми, цве-
товете и композиционните принципи в северната живопис са многократно ана-
лизирани като носители на скрити послания, на духовни съдържания. Дори най-не-
взрачният на пръв поглед детайл участва в сложния идеен строй на творбата. 
Много е писано например за стъклените съдове като широко разпространен сим-
вол на Дева Мария, за лилиите във вазата като символ на нейната чистота и т.н.

1 Алперс, Светлана. История ли е изкуството? – В: Разказвайки образа. Съст. А. Ангелов, Ир. Генова. С., Сфра-
гида, 2003, с. 38.
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Галерия

Ранната нидерландската живопис е християнска, тя е създавана с религиоз-
ни цели. Когато майсторите се опияняват от точността на изображенията, 
от тяхната сетивност, те не се отвръщат от християнската вяра. Колкото 
по-реалистични са предметите, толкова по-убедително се разкриват чрез тях 
религиозните мотиви.

Същевременно северната живопис от първата половина на XV век открива 
картината като самостоятелен жанр, като съвършено ново пространство, 
различно от средновековната църковна стенопис, италианската живопис върху 
дърво и иконите.2 В началото е Ян ван Ейк (1390–1441), първият гений на Север-
ния ренесанс. Най-влиятелният в немското и холандското изкуство от това 
време безспорно е Рогир ван дер Вейден (1399/1400–1464) – художник на град 
Брюксел, уловил драмата и патоса на готическото минало, който изобразявал 
фигурите като цветни статуи. Сред последователите му най-забележителен 
е Ханс Мемлинг (1433/1440–1494), германец, получил гражданство в Брюге през 
1465 г., където създал своя работилница и се радвал на престижни поръчки. 
Един от най-загадъчните художници, оставил ни неизчерпаем фантазен свят, е 
Йеронимус Босх (ок. 1450–1516). Неговият живот протича паралелно с този на 
Леонардо да Винчи (1452–1519), за когото знаем несравнимо повече. Босх живее 
в провинцията, в родния си град Хертогенбос, далеч от културните центрове. 
Не е оставил никакви писмени документи за творчеството си, няма запазен 
дори негов портрет. Забележителен познавач на дълбиннопсихологическите 
връзки в употребата на светлината и цветовете, на пространствените и 
времеви отношения, дори най-простите предмети от бита при него фокуси-
рат несъзнавани страхове и психични смущения. Като хуманист и моралист, 
чрез живописта си Босх за пръв път прави коментар на социалния живот, ри-
сувайки ада на земята. В неговия алегоричен и гротесков свят демоничните 
същества се явяват противници на Бог и вечни изкусители на човешкия род.

Най-забележителният фламандец от втората половина на XV век е Хуго ван дер 
Хус (1440–1482) – ученик на Рогир ван дер Вейден, гений с нестабилен характер, 
който придава театралност на образите на светците. Работи в Гент, радва се 
на международни поръчки. През 1475 г. на върха на своята слава се оттегля като 
послушник в манастир. Страда от тежки пристъпи на депресия.

Питер Брьогел Стария (ок. 1525–1569) е сред най-изобретателните и също тъй 
загадъчни художници. При него същественото е в детайлите; страничните сце-
ни, предадени с чувство за хумор, съществуват редом с критиката към съвре-
менността и трагичната дълбочина на образите.

И ако през XV век италианските идеи не са актуални на Север, а художниците пред-
почитат Фландрия пред Тоскана или Венеция, около 1500 г. изолацията приключва. 
През XVI век по богатство на тенденциите Северът изпреварва Италия. Късната 
готическа традиция все още е жива, а срещата  с италианското изкуство пораж-
да конфликт сред стиловете, приключил с появата на барока през XVII век.

2 Belting, Hans. Spiegel der Welt. Die Erfindung des Gemäldes in den Niederlanden, C. H. Beck, 2010.


