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Христос Янарас е виден гръцки философ и богослов. Роден е в Атина през 1935 г. Учи богословие в Атина и философия в Бон и Париж. Доктор по философия на Сорбоната и по богословие на Атинския университет, както и
Doctor honoris causa на Белградския университет. От 1982
до 2002 г. е редовен професор по философия и дипломация
в Пантиевия университет за политически и обществени
науки в Атина. Преподавал е като гост-професор в Париж,
Женева, Лозана и Ретимно (Крит). Голяма част от книгите му са посветени на взаимните влияния между елинската и западноевропейската философия, теология и традиция. Сред по-значимите му творби са: Предпоставки на
критическата онтология, За отсъствието и незнанието
на Бога, Личност и Ерос, Православието и Западът, Елементи на вярата, Свободата от морала и др. В края на май тази година проф. Янарас
участва с доклад на тема „Онтология на личността” в международната конференция
„Онтология и история”, която се проведе в Делфи, Гърция.

СПАСЕНИЕТО Е СЪБИТИЕ В
ЦЪРКВАТА
С Христос Янарас разговарят Смилен Марков и Димитрина
Чернева

Можем ли да говорим за непримирима противоположност между времето и
вечността – отрицание ли е времето на вечността и изключва ли вечност
та времето?
Поставяте ме в трудното положение да отговарям на думите на св. Максим
Изповедник: „Вечност е времето, щом прекрати движението си. Времето е вечност, тласкана в движение”.1
Имат ли християните перспектива извън времето, която да им позволи да
съдят историята? Каква е опасността от изкушението на „историческия
профетизъм”, от изграждането на една историческа типология, основана
на познанието за последните неща?
Да, християните имат такава перспектива. Те опитно познават чрез историята на Църквата целта на историята. Краят на историята се състои в това,
че макар и тварен, човек може да бъде благодатно обдарен от тропоса на нетварното.
1

Maximus Confessor, Amb. 41 (MPG 91, 1164C).
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Да не би тази цел на историята да се намира в противоречие с личното
спасение? Дали упованието в едно всеобщо, целокупно и съборно спасение
не компрометира свободата на личността и нейния живот, напомнящ пътуване – пътуване, свързано с риск и неизвестност?
Та нали цялата човешка история е риск, едно опасно пътуване. Тоест борба за
свобода. А свободата винаги съдържа в себе си двете възможности – на злото
и на доброто.
Как да обясним на съвременния човек спасението – като всеобщо завръщане, като индивидуално събитие, като нов тропос на тварното, като пътуване към неизвестна точка...?
Това е централният въпрос на епохата, в която живеем – тази криза на цивилизацията. Смятам, че историята е познала в крайна сметка две исторически
парадигми – общностно-центричната парадигма на Църквата, която все пак
има своите исторически корени в елинската традиция на полиса, и индивидуално-центричната парадигма на постримския Запад. Индивидуално-центричната
западна парадигма, която в днешно време е достигнала до действителна безизходица, има религиозни корени. Пръв Августин превръща християнската проповед в проповед за личното спасение. Спасението за Църквата никога не е било
индивидуално събитие. Вижте колко е парадоксално – да се спася аз, а да не се
спасят децата ми. Спасението е събитие в Църквата. Това, което ни спасява,
не са нито добродетелите, нито постиженията ни. Спасява ни това, че Отец
ни обича, любовта Му ни прави да съществуваме, също както Той обича Сина Си
и предизвиква Неговото съществуване. Разбира се, имаме и свободата да кажем
не на тази любов. Но ни спасява точно тази любов на Бога, която е въплътена
в тялото на Църквата. Обичат ни и Богородица, и светиите. Ние търсим прибежище у тях, защото ни обичат.
Казахте, че спасението е еклесиално събитие, но знаем, че има хора, които
мислят по различен начин и не са склонни да участват в това събитие. Те
обречени ли са?
Исторически Църквата е един неуспех. Но това го е казал и Самият Христос.
Казал е, че Църквата е малкото паство, едно семенце, загубено в земята. Освен
това Христос е казал на ап. Павел: „Силата ми се осъществява в слабост”2.
Това спасявам се какво ще рече? Ще рече – разбирам, че не мога изобщо да се
доверя на себе си, на тварната си природа. Припомнете си притчата за митаря
и фарисея. Фарисеят е бил религиозен човек, бил е сигурен за себе си и своето
спасение. Бог обаче го отхвърлил. Митарят пък бил пълен грешник, не е имал
никаква добродетел, за да повярва, че в крайна сметка ще се спаси. Единственото, което му оставало, е да се предаде на Божията любов. За Църквата това е
спасението. Припомнете си, че Христос каза на разбойника на кръста: „Днес ще
бъдеш с Мене в рая”. Не е казал: „Първо трябва да станеш добър човек, после да
2

2 Кор. 12:9.
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се покаеш и едва след това ще влезеш в рая”. Не: „Днес ще влезеш!”.
Как твърдението, че Църквата е малко паство, кореспондира с идеята за
национална църква?
Националната църква не е Църква. Това е държавна религия. Има голяма разлика
между религия и Църква. Това са две различни реалности.
Гърция е част от Европейската общност от 1981 г. – вече повече от 30
години. Как повлия членството ви в Европейския съюз на Православната
църква в страната?
Не мисля, че Европейският съюз е повлиял особено много на Църквата. Той повлия на гръцкото общество – направи го изключително потребителско. Това
означава, че съвременният грък няма никаква друга радост в живота си освен
потреблението. Нито образованието, нито личното развитие, нито музиката,
нито приятелството, нищо от това не го радва. Само консумацията.
Има ли лек срещу това? Твърдите, че задачата на Църквата в постмодерността е да заговори на нов език, на който да изрази действителността,
да свърже Евангелието на спасението с категории, достъпни за възприемане на реалното от съвременния човек. Трябва ли Църквата да намери нов
език, на който да изкаже съществуването на тази друга радост?
Всъщност тази друга радост не се преподава нито с образование, нито с проповеди, нито с идеологии. А единствено с промяна на тропоса. Притеснявам се, че
единствената възможност да се промени тропосът обаче е пълната катастрофа. Преди три дни един чиновник от ЕС говори за „трите” страни на Балканите,
които трябва да се подчинят на клаузите на ЕС – Румъния, България и Гърция.
Смятам, че тези страни живеят в един кошмар.
Казвате, че спасението е възможно единствено чрез катастрофата. Дали
това е намек за кризата в Гърция? Има ли нещо позитивно в тази криза?
Мисля, че кризата, която преживява Гърция, в някаква степен се случва и в България, и в Румъния. Смятам, че тази криза ще доведе до още по-тежки условия на
живот и бедност. Освен ако някое от тези общества не реши да промени правилата на играта. Ще ви дам един пример, който може да ви се стори налудничав. Какво означава да смениш правилата на играта? Да излезе патриархът на
България или архиепископът на Атина и да каже: „Криза ли имаме? Е, тогава във
всички църкви от утре ще служим утреня и вечерня”.
Вижте, отличителна черта на западния модел е абсолютният приоритет на
критерия за полезност. Едно критично, избирателно усвояване на този модел
би спасило свободата ни за самоопределяне. Безусловната подчиненост е доброволно отчуждение, подражаване и имитация, провинциален снобизъм и отказ
от всякакъв различен принос в съвременните международни процеси. Докато
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отличителна черта на елинския „начин на живот” или култура е абсолютният
приоритет на търсенето на истинното като „начин” на нашето съществуване
и усилие за практическо участие в онзи общностен „път”, който води до това
да съществуваш, защото свободно си пожелал да съществуваш. А искаш да съществуваш, защото обичаш.
Искам да кажа още нещо. Когато дойдох в България – няколко седмици след смяната на режима (1989 г. – б. пр.), ми казаха, че тук започнали да излизат много
нови периодични издания. С впечатляващи заглавия: Прераждане, Ново раждане,
Възраждане, Нов свят. А една група млади хора направили непретенциозно списание със заглавие Ах, Мария – списание за поезия, политика и други наслади. Е,
трябва да продължим това списание.
Превод от гръцки: Светослав Риболов
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Христос Янарас

ОНТОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
I. ОБЩИ МЕСТА (по Витгенщайн)
–– Границите на моя език са границите на моя свят.
–– Това, което не може да бъде облечено в думи (неизречимото), със сигурност
съществува. То е това, което може само да се изпита и покаже – експерименталният елемент.
–– Смисълът на света трябва да се намира извън него. В света всичко е така,
както е, и всичко се случва така, както се случва; вътре в него няма никаква
ценност – а ако би имало, то тя не би имала никаква стойност. Ако има ценност, която притежава стойност, то тя трябва да се намира извън всичко,
което се случва и е причина. Защото всичко, което се случва и е причина, е
случайно. А това, което го прави не-случайно, не може да се намира вътре в
света, защото, ако е такова, то самото би било случайно.
–– То трябва да се намира извън света.1
–– Това, което наричаме „смисъл” на света, тоест „смисълът” на съществуването и съществуващото, е тяхната причина и крайна цел. Разбираме причината и крайната цел само като дадени отношения. Ирационалността не
може да конституира смисъл за това, което съществува.

II. Платоновото твърдение
–– Смисълът на света (причината и крайната цел на съществуващото) се
осъществява чрез (неподдаващи се на обяснение) идеи. Идеите (моделите,
logoi-модусите-проектите на съществуващото) пред-съществуват, те са
дадени и нямат причинно обяснение. Те са изначалната точка и крайната цел
на съществуващото. Съществуването на всяко съществуващо предполага
идея за него и се отнася до тази идея.
–– Думата „идея” произлиза от глагола oro („виждам” – минало свършено време
eidon от idein) и обозначава когнитивния резултат на конкретен сетивен
опит, този от виждането (oran).
–– Платоновите идеи не са резултат от познавателната способност на чо1

В тези пасажи следваме превода на Николай Милков на Логико-философския трактат, публикуван във: Витгенщайн, Л. Избрани съчинения, София: Наука и изкуство, 1988 г. Б. пр.
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вешкото битие. Ние не разпознаваме идеите благодарение на силата на
нашия разум, по пътя на мистицизма или ек-стаза. Разпознаваме ги чрез
сетивния опит на виждането като виждане – съзерцание на реалността,
като спомен (anamnesis) от виждането-съзерцанието, които са ни дадени в
резултат на „пред-съществуването” на нашите души.
–– Ценността и значението на Платоновата онтология не се състои в нейната херменевтична адекватност. Нейната херменевтична адекватност
е ограничена от допусканията a priori, които тя предполага. Най-важното
нещо при Платоновата онтология е нейното упование в изходната точка на
опита за познаването на смисъла (причината и крайната цел) на съществуващите неща в припомнянето.
–– Емпиричността на спомена (anamnesis) е по всяка вероятност най-големият
принос на Платон към онтологията. След Платон философският дискурс на
християнския елинизъм започва да се уповава последователно на емпиричното изясняване на онтологични въпроси. Когато постримският Запад започва
да задава философски въпроси (главно след ХII век), попаднал в капана на
индивидуалистичния характер на Августиновата парадигма, му се налага да
затвори онтологичната аргументация в „правилно” мислене (в автономен
интелектуализъм) или в „мистичното” изследване, които по дефиниция са
несъвместими.
–– Две и половина хилядолетия след Платон Хайдегер се заема да разгледа
проблема за съществуващото според разбирането и в съгласие с изискванията на емпиричните допускания.

III. ХАЙДЕГЕРОВОТО ТВЪРДЕНИЕ
–– Съществуването на съществуващите е тяхната феноменалност. Те са
това, което изглеждат и защото изглеждат такива. Нищо повече.
–– Феноменалността, идентифицирана със съществуването, е дадена емпирически. Това е опитът от времето; ние изпитваме проявлението на съществуващото като време. Времето е емпиричният хоризонт на развитието на
съществуващото до неговото разкриване.
–– Без времето не съществува Битие и без Битие не съществува време.
Съществуващите съществуват в резултат на качеството си да бъдат
„устойчиви във времето”, тоест да се явяват чрез времето, да бъдат феномени във времето.
–– Човешките същества са единствените съществуващи, които притежават
не само пасивното качество да бъдат „устойчиви във времето”, но и съзнание-познавателната способност за това. Те имат съзнание за времевостта
като издигане на съществуващото до неговата феноменалност.
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–– Ние опознаваме съществуващите като феномени във времето. Това означава, че опознаваме същността (ousia – начина на участие в Битието) на
съществуващото или като присъствие (par-ousia – фенономеналност във
времето), или като отсъствие (ap-ousia – обезсилване на проявлението).
Разпознаваме Битието (einai) или като битие-в-присъствие (par-einai), или
като битие-в-отсъствие (ap-einai). Битието-в-отсъствие (нищото) се съдържа в Битието, като представлява едно от двете емпирични потвърждения на Битието.
–– Присъствието като феноменалност (издигане до времевостта във връзка с
отсъствието, тоест с нищото) е емпирично знание за това, което съществува. Това, което съществува, е познато във връзка с нищото не чрез херменевтичен интелектуален анализ, а чрез опита – опита на страха (Angst)
от съществуването като нещо ефимерно, „захвърлено” в света, или чрез
опита от загрижеността (Sorge) за „изпадането” във времево „битие-с-другите” (Miteinandersein) като съзнание за крайното „тук-битие” (Dasein), като
опит за смъртността на неумолимо настъпващата смърт (Sein zum Tode).

IV. ТВЪРДЕНИЕТО НА „ОНТОЛОГИЯТА НА ЛИЧНОСТТА”
1.

Съществуването на съществуващото е активно как, а не феноменално какво. Съществуването на всяко съществуващо е състояние на активност,
състояние на ставане. Ставането на съществуването конституира отношения, то е реалността на отношенията.

2. „Светът” (всеобщността на съществуванията) е реалност на активни отношения, а не всеобщност на дадени (усъвършенствани) единичности. Дори
най-малката единица (атом) на всеки материален елемент е конституирана
от отношенията между конкретни малки активни кванти – от електрически
заряди, импулси и т. н. Първичната даденост на материята са енергиите. Те
конституират екзистенциално събитие, защото те са свързани (защото те
са с-вързани). Потвърждението на тяхното съществуване (наблюдението)
също е функция на отношения. Ако наблюдението установява „позиция”, тогава това, което е наблюдавано, има поведение (проявление) като частица.
Ако наблюдението установява „движение” (бързина), тогава то се изявява
като вълна. Наблюдаваното представлява частица или вълна в зависимост
от отношението, което наблюдението се опитва да установи (двойката
вълна-частица).
2.1. Един изолиран атом на даден материален елемент не може сам по себе си да
осъществи или изяви конкретно различие в материята, нейната екзистенциална различност. Само съвместното съществуване между повече от един
атом (различен брой за всеки материален елемент) осъществява и изявява
специфичната различност на всяка материя. Специфичната различност възниква както от конкретността на отношенията между активните кванти
във всеки атом, така и от конкретността на отношенията между атомите
на всеки материален елемент.
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3. Човешкото битие е единствено съществуващото, което е не само конституирано като индивидуално съществуване от активни единици в съвършени
отношения (биочастици) – отношения между първични активни дадености,
които структурирани конституират клетката – но така също има и силата, като активна индивидуална цялост, да установява отношения с другите
(противоположни) активни цялости.
3.1. Да „установява” отношения означава да създава нови невиждани отношения,
които не са предопределени от естествено-биологическата необходимост,
необходимост, която е конститутивна за отношенията, чрез които съществуващите оперират.
3.2. Способността на човешките същества да установяват отношения, да
участват по един непредвиден и непредопределен начин в активни отношения с това, което им е противоположно, наричаме рационална способност,
способност за съждение. „Съждение” наричаме активното събитие на разкриването, на ставането видим, на идването на светло. Подобно разкриване
винаги е събитие в отношение; то предполага „хоризонт”, къде, приемник
на това разкриване. Приемаме като хоризонт на разкриването на съществуващите (допускането, че те са екзистенциални феномени) рационалната
способност, притежавана от човешките същества, способността им да
„възприемат съзнателно” (noein), да приемат в съзнанието си (en no [i]) образите (идеи, от idein) на битието и да ги превръщат в понятия (ennoies).
3.2.1. Наричаме nous (ноетична енергия-способност, предавано обикновено на английски като „съзнание”) изключителната човешка способност да обобщава
или синтезира информацията (на гръцки eideseis, от eidon, видях), предложена от феноменалността на феномена. Съзнанието събира информацията
(syn-eidesis, или „споделеното знание”) за съществуващото: връзката, корелацията и съответствието на всичката информация, предавана на съзнанието от сетивата.
3.2.2. Рационалната способност на човешкото битие (съзнанието) е силата за
съзнателно получаване на информация (eideseis – образи, идеи) по отношение на съществуващото, което означава свързването на всяка част от информацията не просто чрез количествената цялост на сетивните неща, а
главно чрез модусите (как) на цялостната им изява – координатите на формата, големината, измеренията, дестинациите, причинността и целта. Съзнателното (en-syn-eidete) преценяване на реалността на съществуващото
(kata-noesis – съзнателното въз-приемане) на реалността, което означава:
съответно на разума (kata-logon), с активно отношение или ангажираност.
3.3. Силата на човешките същества да осъзнават своето отношение със съществуващите като събитие на съзнателно възприятие на съществуващите – разбиране на формите-идеи (на феноменалността на съществуващото) като съзнателни образи, като понятия – е рационална способност.
Рационална е и силата на съзнанието да „създава символи” от понятията,
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да свързва и идентифицира оптическите образи с „акустичните образи”
(images acoustiques –Сосюр), така че благодарение на създаването на вокални звуци (от същото това съзнание, но и от съзнанието на всички, които
споделят същия фонетичен код, същия „език”) то си спомня същите понятия
и съответно достига до същите съзнателни възприятия (kata-noesis) на реалността.
3.3.1. Означаващите фонеми се отнасят към това, което е означено в съзнанието, към сензорно-емпиричните отношения на рационалния субект със съществуващите и процесите на превръщането им в обратното, отношение,
което е формулирано в съзнанието.
4. Емпирична е и връзката, като възниква и координира познавателните способности на човешките същества, безкрайно многото части на душата
(Аристотел, За душата, III, 9, 432а24) – усещанията, разбирането, въображението, съждението, възприятието, паметта, разграничението – спрямо
потвърждаването, признанието и запаметяването на сетивните представи
на съществуващото и реалното.
4.1. Ирационалните животни също разбират сетивните образи, но без да имат
способността да ги превръщат в понятия и символи. Те разпознават същия
образ, когато той се повтори. Те имат същия рефлективен отговор на познаване на повтарящи се образи (условният рефлекс на Павлов). Те разграничават приятните от неприятните образи. Но са неспособни да създадат
отношение, което координира повече елементи от усещането и паметта:
те са лишени от познавателна способност.
4.2. Човешките същества са единствените съществуващи, които имат способността да установяват рационални отношения – както одушевени, така и
неодушевени – които не са следствие от необходимостта от отношения,
които представляват реалността на естествения свят. (Принципът на несигурността и теорията на относителността се отнасят за начина, по
който човешките същества разпознават реалността на естествения свят,
а не към силата на материята – енергия за промяна на поведението). Силата на човешките същества да установяват или да отказват отношения,
да реализират или избягват отношения чрез съждение дали резултатът би
бил положителен или отрицателен, да участват или да се съпротивляват
на отношения, продиктувани от естествената необходимост – всичко това
са характеристики, които са изключително човешки. Ние отбелязваме тази
характеристика с думата свобода.
5. Свободата е силата на човешките същества да се съпротивяват на естествената необходимост (природните закони), да установяват отношения,
които са неподвластни на предопределението, да избират и решават какво
да вършат чрез своята индивидуална мисъл и съждение.
5.1. Човешките същества получават знание – разбиране за реалността на съ-
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ществуващото и за събитията по силата на притежаваната от тях сила-свобода да участват в отношения с това, което е част от тяхната
среда, тоест да разпознават своята уникалност (екзистенциална другост)
по отношение на съществата и събитията срещу тях, да ги разпознават по
уникален начин, който е неповторим и различен при всяко човешко същество.
Познавателното отношение е събитие на осъзнаване и изразяване на вътрешния принцип (logos), на другостта, на познатите субекти и познатите
обекти.
5.1.1. Всяко съществуващо притежава другост по форма (morphe) като даденост или като нещо възникнало. Само човешките същества притежават и
активна другост – силата да създават или участват в отношения, които
осъществяват или изразяват екзистенциалната другост в двата смисъла
на отношението. Чрез изказаното слово (logos) и чрез разнообразието на
формите на езика и изкуствата човешките същества осъзнават и изявяват
тази двойна другост.
5.1.2. Една соната на Бетовен или картина на Ван Гог установява отношение
между слушателя или зрителя и конкретната творба на композитора или художника, отношение, разпознавано като екзистенциалната другост на твореца и неговата творба. Казваме: тази музика е Бетовен, тази картина е
Ван Гог.
6. Характеризираме човешките същества като личностни съществувания и
по този начин отбелязваме, че човешките същества са и са познати само
като събития-в- отношение. Гръцката дума pros-opon (личност) е съставена
от предлога pros („към”) и съществителното ops (opos в родителен падеж),
което означава: моето лице е обърнато към някого или нещо. Аз съм насреща, мога да бъдат познат само в смисъла на отношение, в опита на това
отношение.
6.1. Във всекидневната реч казваме: „Знаеш ли това и това? – Не, само съм чувал
за него – Значи не го познаваш”, защото познанието се състои само в опита
на прякото отношение, на личната среща, а не на предадената информация.
6.2. Опитът от междуличностното отношение е познание, което е актуализирано динамично. То се осъществява постоянно, без някога да бъде осъществено напълно и окончателно. Сътрудничеството, съжителството, приятелството, любовната връзка потвърждават това, без обаче да постигат
пълно познание за другия, заедно с динамиката на само-познанието, което
възниква в хода на това отношение.
6.3. Познавателната динамика на отношението е израз на степента на свобода,
осъществявана в хода на това отношение. Отношението означава: другият
ме интересува, искам да познавам тази личност. Първичното желание обикновено е инстинктивна необходимост, резултат от необходимостта, която
управлява моята естествена ипостаса. Другият е от полза за мен, той ми
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е необходим – заради услугите, които може да ми окаже, заради гъвкавостта
на неговото съзнание, която ми носи радост, заради удоволствието, което
могат да ми донесат или заради защитата, която могат да ми осигурят.
6.4. Във всички тези случаи желанието за отношение е обвързано със закона на
естествената необходимост. Това е не-свободна зависимост, егоцентрично
търсене, не отношение. Отношението възниква, когато другите ме интересуват заради това, което те са, без някакви утилитарни мотиви. Съответно познаването на другите предполага собствения ми отказ от центрираните в самия мен импулси; то предполага придобито освобождаване от
безличния инстинкт. Колкото повече освобождавам себе си от изискванията
на природата, които са безлични, толкова по-пълноценно (без връзките на
подчинение на собствения интерес) мога да разпозная другостта в другия.
6.4.1. Върхът на свободата от подчинението на естествената необходимост
е любовта, eros. Еросът е ек-статично събитие: хората, които се влюбват, „издигнати” (exo-istantai) над самите тях, те стоят над своя егоистичен егоцентризъм, извън затвореността в личния си интерес. Другият ги
интересува повече, отколкото техният собствен аз. Еротичната любов е
единственият възможен опит на свобода от неумолимата природна необходимост към егоцентризъм и личен интерес.
6.4.2 Познаването на другия, освободено от зависимостта на неговия образ от
егоцентричните мотиви, е все по-близо да това, което наистина е. И тъй
като това освобождение е постигнато в рамките на природните ограничения, то се осъществява като динамично случване. Опознаваме личността,
която обичаме, постоянно, без някога да достигаме до съвършеното познание, до знание, притежавано като „нещо”, което е било постигнато, при което притежанието анулира приключението в отношението.
7.

Основният въпрос на онтологията, централната тема на всеки философски
въпрос, засяга каузалния принцип на онова, което съществува: Кое е това,
което прави нещата да бъдат? Хайдегер отхвърля конкретната формулировка на този въпрос и логиката на неговото конструиране е свързана с
наблюдението, че този въпрос ни обвързва с „онтификацията” на каузалния
принцип, със схващането му като битие. Чрез този въпрос ние полагаме каузалния принцип на Битието като индивидуално биващо („това”, което прави
нещата да бъдат), като „нещо”, като трансцедентно биващо, като върховен, божествен и най-възвишен клас на битието. Самият Хайдегер основава
своята емпирично последователна нихилистична онтология върху задаването на въпроса не за отношението между битиетата и Битието, а върху
тяхната различност. Битиетата се разкриват, те са феномени. Битиетата
обичат да се крият (Хераклит), да се скриват в присъствието/отсъствието
на битие, в своята феноменалност/нищост.

7.1. Хайдегер обаче не е допускал, че определеното (с дефиниция) поместване
на каузалния принцип („какво е това, което прави битиетата да бъдат”)
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може да бъде разкрито не чрез онтичното какво, а чрез модалното как, че
каузалният принцип на съществуването и съществуващите може да бъде
модус на съществуване, както и че модусът ипостазира съществуващото
(конституира го като ипостаса, като съществуващ факт), а не биващото
дефинира модуса.
7.2. От първия момент, в който църковното събитие се явява на историческата сцена, то се позовава на каузалния принцип за това какво съществува
не чрез словото Бог, а чрез словото Отец. Словото „Бог” дефинира какво,
съществувание, чиято онтичност (неговата екзистенциална идентичност)
е дадена – предопределена в резултат на неговата същност (божествена
същност, неговата Божественост). Той не може да бъде или да стане нещо
различно от това, което logos-ът (рационалният проект) на неговата същност предписва – определя. Следователно logos-ът на неговата същност –
необходимост a priori – а не екзистенциалната свобода е Каузалният принцип
на съществуване и на това какво съществува. Ако Каузалният първи принцип
на всички неща е Бог, предопределен от неговата същност, не може да има
екзистенциално пространство за другост, за неочакваното, за новото, за
историята.
7.2.1. Словото „Отец” разкрива съществуване, което извлича своята идентичност от свободата на отношението, не от необходимостта на битието
и причината. Словото „Отец” се отнася не до индивидуалност (както се
отнасят имената Зевс, Аполон и Посейдон) а за съществувание, което съществува като-към, което съществува в-отношение – неговата ипостасна
гъвкавост се осъществява и изразява чрез отношенията, които то формира
екзистенциално: „раждайки” Сина и ставайки причина за Духа да „изхожда”.
7.2.2. Това е единственият начин, по който чрез нашия език, ограничен в границите на създаденото и причиненото, можем да „изкажем” реалността на
причината, идентифицирана като свобода. Отецът съществува като причина-в-себе-си: причина за съществуването и за всичко съществуващо. Той
съществува, защото свободно е пожелал да съществува, а е пожелал да
съществува, защото обича. Любовта му е не просто факт на желание или
поведение. Тя е начинът, по който Той съществува: Той „ражда” Сина и става
причина за Духа да „изхожда” – Той ипостазира своето битие (превръща го
в ипостасна реалност) като свобода на личностите-съществувания, които
съществуват, защото са пожелали да съществуват, а са пожелали да съществуват, защото обичат. Единствената дефиниция на Каузалния принцип
за всички неща в контекста на опита на църковното събитие е, че той „е
любов”. Това е „истинският ерос”, тържеството на свободата.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Димитрина Чернева

ЕДНА СЪЖИВЕНА ТРАДИЦИЯ
Репортаж от столичния храм „Покров Богородичен”

Те бяха едни от първите. Групата около храма „Покров Богородичен” в София.
Първи започнаха да търсят пътища за съживяване на прекъснатия през годините на комунизма енорийски живот. Първи си дадоха си сметка, че не е достатъчно просто да ходиш на Литургия всяка неделя, че вярата не е само „личен
въпрос”, че Евхаристията е живот на общение и в общност. Тогава, съвсем в
началото на 90-те, те бяха млади и ентусиазирани, все още студенти или току-що завършили университета. Всеки бе достигнал до вярата по свой собствен,
различен път. Онова, което ги събра, бе любовта към литературата, към „добрите, стари автори” като протойерей Александър Шмеман, епископ Калистос
Уеър, отец Александър Мен, по това време почти неизвестни в България. Свърза
ги също желанието да общуват,
да бъдат заедно и след неделната служба. В онези драматични
времена за Българската православна църква те проумяха, че
промените могат да започнат
отдолу нагоре, че тъкмо енорията е мястото, където това
може да започне да се случва,
че миряните могат да гледат
на себе си като на „легитимен
агент на промяна вътре в Църквата”.

Коледа 2014 г. в храм „Покров Богородичен”

Започнаха с издаването на малък бюлетин (Покров) за преводна литература,
който се разпространяваше безплатно сред енориашите. Днес си спомнят с
усмивка първите събирания, онези смешно-назидателни пориви на „книжната”
вяра, довели до четенето на глас на определени текстове пред група от 15–20
души, седнали на столчета и подредени в полукръг. Бързо се ражда и идеята за
създаване на организация, стартират първите благотворителни кампании за
събиране на дрехи и обувки за деца без родители. И сякаш неслучайно тъкмо
тук, в храма „Покров Богородичен”. Това място има своята предистория. През
1926 г. благотворителният комитет „Всех скорбящих радост”, създаден от Йорданка Филаретова през 1909 г., построява тук приют за 160 души. За духовните
нужди на хората в приюта е приспособен малък параклис, който скоро се оказва
недостатъчен. Така започва строителството на голямата църква, посветена
на Света Богородица – една от заветните мечти на самата Йорданка Филаре-
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това. Строежът завършва в края на 1929 г., когато храмът е осветен с голямо
тържество. Тук, в двора на църквата, се намира и гробът на жената, посветила
целия си живот на благотворителност и грижа за бедни, болни и бездомни, създала училища и приюти, напуснала тихо този свят, дарявайки всичко, което притежава. Създаденият от нея комитет „Всех скорбящих радост” съществува до
началото на 50-те години на миналия век, когато „народната” власт забранява
със закон дейността на благотворителните организации.
Когато в началото на 90-те младите енориаши, събрали се под покрова на Пресветата Дева, решават да учредят фондация „Покров Богородичен”, те все още
не знаят, че така всъщност възстановяват една прекъсната традиция. Разбират го по-късно. „Бяхме много ентусиазирани тогава – спомня си Мария Спасова,
една от учредителките на фондацията, – всичко ставаше спонтанно. Постепенно фондацията набра скорост и доста се разрасна. Голяма част от дейностите,
които реализирахме, се финансираха на проектен принцип. Благодарение на едно
дарение на германската организация Diakonisches Werk успяхме да ремонтираме
и възстановим помещенията под църквата”. Така се появява Енорийският център към храма, който постепенно се превръща в място за срещи и общуване,
за учене и милосърдна грижа. Най-напред се ражда идеята за организиране на
църковно-просветен курс по катехизис за възрастни. Курсът се води от богослов в присъствието на някой от енорийските свещеници. Целта е не само да
се преподават основните истини на вярата по един достъпен начин, но и да се
даде възможност за живо и непосредствено общуване на миряните помежду им
и със свещеника.
Освен тригодишния курс по катехизис за възрастни в Енорийския център днес
се провеждат курсове по иконопис за деца и възрастни, по дърворезба, има
също библейски курс, както и курс по източноцърковно пеене. Всяка неделя след
светата Литургия има неделно училище за деца от 4 до 13-годишна възраст.
Бебешката музикална работилничка пък съществува от 1998 г. Мария Момирова,
която е нейна създателка, разчита на естествения стремеж на децата в тази
възраст да подражават на възрастните и най-вече на майката, връзката с която е все още много силна. Общият брой на редовно посещаващите заниманията
надхвърля 160 души.
Учебната година в Енорийския център на „Покров Богородичен” започва на 1 октомври, храмовия празник на енорията, и завършва на Петровден. Вече близо 15
години краят на учебната година е увенчан с изложба на школите по иконопис и
дърворезба, както и с изпълнения на курсистите по църковно пеене.
„Когато дойдох тук през 1992 г. – спомня си Мария, – в църквата бяхме една шепа
хора. Нямаше никакви деца. А сега по време на Литургията храмът е пълен. Идват много семейства, много млади хора и деца, които израснаха тук, пред очите
ни. Някои от тях вече са семейни, с бебета, така че имаме и „второ поколение”
християнчета. Когато се опитах да вляза в голямата зала при закриването на
тази учебна година, не можах да си проправя път, толкова много хора имаше.
Спомням си колко трудно ни беше да запълним тази зала в началото.” Сега в
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неделното училище има две групи с деца. За курсовете по иконопис също са се
записали немалко малчугани от енорията при храм „Покров Богородичен” и други
енории в София. Мария води неделното училище за по-малките – от 4 до 9-годишна възраст. В работата си следва два основни принципа – на любов и уважение
към личността на детето и на ненасилие. Признава, че не приема деца, които
са доведени насила от своите родители. Защото не може човек да учи насила за
Бога и вярата. Бог е любов и децата трябва да почувстват тази любов, за да
могат и те самите да проявяват любов към хората около себе си. Емоционални
са, любознателни, обичат много да рисуват, затова и вероучението е съчетано
задължително с рисуване и различни творчески занимания.
Една от най-дългогодишните инициативи на Енорийския център към храма е благотворителната
кампания „Коледна звезда”. Проектът съществува от 1997 г., макар и
под друго наименование
в началото. Той е насочен към деца от социални
институции, хора с умствена изостаналост и
нуждаещи се ученици от
балканското село Беброво
(Еленско). Координаторът
на проекта Соня Спасова разказва, че първият етап е изработването на коледни
картички. От септември до декември младежи доброволци, повечето от които
енориаши към храма, посещават в почивните дни децата от домовете в с. Доганово (Елинпелинско) и гр. Долна баня. Основни участници в кампанията обаче
са самите деца от социалните домове, които рисуват и подготвят коледните
картички. В инициативата ежегодно се включват и ученици от няколко столични
училища, които също рисуват картички в подкрепа на своите връстници без семейства. Средствата от продажбата на коледните картички се използват за
финансиране на летни лагери и екскурзии за децата от институции и хората
с интелектуални затруднения. През миналата година от продажби и дарения
са събрани 6000 лв. Следващият етап на проекта е организирането на самите
екскурзии и лагери. Децата сами избират къде искат да отидат и разбират, че
са получили тази възможност благодарение на положените от тях усилия. Това
им дава увереност, че с труда си могат да променят своя живот.
Соня разказва и за социално слабите деца от балканското село Беброво. Те също
са част от проекта „Коледна звезда”. Става дума за 35 деца, които учат в селското училище и които никога не са ходили на екскурзия. Те не са институционализирани, имат родители, но тъй като безработицата в този регион е много
висока, децата и техните близки живеят в много лоши условия, често по-лоши
от тези в социалните домове. Парите не достигат за тетрадки и учебни по-
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собия. В енорията държат връзка с децата от Беброво и макар да са далече,
намират начин да им помагат. В началото на всяка учебна година събират пари
и изпращат кашони с необходимите за всяко дете тетрадки, химикали, учебници
и учебни пособия. За Рождество Христово отново изпращат средства за организиране на коледно тържество. С парите от коледните картички децата от
Беброво ще отидат това лято на екскурзия до Велико Търново и Арбанаси.
В „Коледна звезда” участват и хора с умствена изостаналост от Защитено
жилище „Савина” в София. Там живеят осем души, четирима от които с тежки
увреждания, останалите четирима обаче се включват активно в изработването
на картички. По-миналата зима участвали в коледната изложба с 200 картички.
Със събраните близо 900 лв. отишли на ваканция в Пампорово. Тази зима подготвили 400 коледни картички и така финансирали летуването на море, по думите
на Соня „за първи път в живота си, защото досега никога не са ходили на море”.
Децата от домовете в Долна баня и Доганово също ще отидат на по-дълги
летни лагери, които ще доплатят със средства от „Коледна звезда”.
Кампанията „Коледна звезда” сплотява цялата енория. През почивните дни доброволци от енорията посещават децата и заедно с тях работят върху всяка
отделна картичка, общуват, сприятеляват се и заздравяват с годините своите
приятелства. Освен тях в проекта се включват и останалите енориаши. Всяка неделя след светата Литургия през есенно-зимния период преди Рождество
Христово те се събират в Енорийския център и подготвят картичките във вида,
в който те се продават – поставят цветна подложка, тип „паспарту”, на гърба
на която се изписва името на детето художник и откъде е то, и ги опаковат.
Соня координира целия процес. „Много хора от енорията даряват лакомства, играчки и книги за децата. Питат ни от какво имат нужда, какво би им харесало.
Ние им казваме, те го купуват и щом отидем при децата, го носим. Говорим си
с тях за приятелството, за прошката, за това, че Бог никого не оставя сам.”
Всъщност още в средата на 90-те една от ключовите насоки в енорийската
дейност е работата с деца от институции. Първият социален проект е свързан
с организирането на зимен лагер за деца, лишени от родителска грижа. През
1997 г. стартира проектът Споделено пространство с участието на деца от
дома в гр. Угърчин. В няколко софийски църкви се провежда кампания за набиране
на средства за подкрепа на дома, кръстени са много деца, организиран е детски
лагер с участието на доброволци.
Така започват посещенията в домове за деца, лишени от родителска грижа. Първо Угърчин, после Роман, сетне „Петко Славейков” в София, а днес и домовете в
Доганово и Долна баня. В тези благотворителни инициативи участват десетки
доброволци, предимно млади хора. В резултат са кръстени над 200 деца. „Няма да
забравя Угърчин – спомня си Митко Спасов, един от учредителите на фондация
„Покров Богородичен” и ръководител на Енорийския център. – Отидохме там с
отец Николай. В местната църквичка, която се отваряше няколко пъти в годината, първо бяха кръстени десетина деца, след което отецът отслужи Литургия и
всички приели кръщение деца се причастиха. Най-ценното на тази доброволческа
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инициатива бе създаването на изключително топли връзки и приятелства между
доброволците и децата от дома. Много от тези доброволци станаха кръстници
на две, три, пет и повече деца. Създадоха се лични отношения, които продължават до ден днешен. Някои от тези деца са вече семейни, самите те имат деца
и продължават да идват при нас. Най-често, разбира се, когато имат проблем,
но не само тогава. Моят кръщелник Сунай, когото не бях виждал повече от десет години, ме потърси преди три-четири години, за да се похвали, че е открил
по-големия си брат, с когото бяха разделени. Дойде само заради това. Доведе и
брат си – едно хубаво, работещо и здраво стъпило на земята момче. След това
пак му загубих дирите, не ме е търсил скоро и се надявам, че е добре.”
По-голямата част от тези деца обаче не са така здраво стъпили на земята.
Често се сблъскват с проблеми, които не са в състояние да решат. Тогава
отново се връщат тук, в енорията, при своите кръстници и приятели, търсят тяхната подкрепа. Например Бранимира. Израснала в дом, тя ражда две
деца скоро след напускането на социалната институция. Едното от тях обаче
умира и Бранимира е осъдена за убийство по непредпазливост. Разследващите
твърдят, че има следи от удари, а тя казва, че детето е паднало от леглото и
се е ударило. Младата майка лежи няколко години в сливенския затвор, където
редовно я посещава нейната кръстница Петя. След като излиза от затвора,
Бранимира отново се обръща към своята кръстница и приятелите си от енорията при храм „Покров Богородичен”. Те  помагат да се настани в социално
жилище заедно с по-големия си син Христо. Сега Бранимира има още едно дете,
което също е кръстено в столичния храм, и според силите си се старае да бъде
грижовна и всеотдайна майка. А щом остане без жилище, енориашите бързо се
организират, намират  квартира, събират пари, за да платят наема, пренасят
багажа и намират работа на мъжа, с когото живее.
Още една история. Една от жените в енорията става кръстница на малко момче, чиято майка също е израснала в социален дом. Майката не може да се грижи
за детето, поради което от „Социални грижи” го изпращат в дом. При едно
от посещенията кръстницата е поразена от тъгата в очите на момченцето,
от рязката промяна в поведението му и взима решение да се погрижи за него,
като стане приемен родител. Напуска работата си, взима неплатен отпуск и в
продължение на близо две години се грижи за детето, без дори да успее да си
уреди статут на приемен родител и да получи някакво заплащане. Постепенно
спестяванията  се стопяват, но тя се радва на помощта на цялата енория и
на факта, че детето се развива добре и е щастливо. После обаче от „Социални
грижи” отново връщат детето при биологичната майка, която в определен момент проявява загриженост и има право на т.нар. реинтеграция. Сега момченцето отново е често със своята кръстница и има възможност да общува с нея
и с останалите деца от енорията.
Друго пораснало дете е Камелия. Израснала е в Дома за деца, лишени от родителска грижа, „П. Р. Славейков” в София. Чрез Фейсбук се свързва с пакистанец,
който живее в Кипър. Заминава при него и там се омъжва, но скоро се връща
бременна в шестия месец. От енорията събират пари, за да може Камелия да
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възстанови здравноосигурителните си права преди раждането на детето. Помагат  и след това.

Откриване на изложбата по иконопис и дърворезба в Енорийския център

Тъжната истина е, че малко от тези деца успяват да си стъпят на краката
и да създадат здрави семейства. Но слава Богу, има и такива. Те също не са
забравили пътя към храма, понякога идват на църква в неделя, тук кръщават и
своите деца. Едно от тези момичета е вече порасналата Хава, която също е
израснала по домовете. Когато стартира проектът Споделено пространство,
Хава е в Угърчин. Тя е едно от първите кръстени деца. Изключителни грижи за
нея полага Ивайло, един от тогавашните доброволци и енориаш до ден днешен
в „Покров Богородичен”. Той я взима в София, където момичето завършва гимназия и учи английски език. После Хава заминава за Холандия, където успява да
завърши висше образование. В момента тя живее в Германия и е личен асистент
на мениджъра за Европа на една от най-утвърдените хотелски вериги в света.
Когато се омъжила, поканила на сватбата си в Германия и своите приятели от
енорията. А всеки път щом се върне в България, макар и за няколко дни, винаги посещава църквата зад хотел „Родина”. „Толкова сме горди с това дете, на
което някога помогнахме и което успя да развие по един впечатляващ начин
заложбите си – споделя Мария. – На мнозина помагахме, но не всички успяха.
Няма магическа пръчка, с която да се решават проблемите. След като излязат
от дома, тези деца сякаш влизат в някаква спирала. Изпадат в нещо като вакуум. Те излизат от институцията с някаква форма на социална олигофрения,
тъй като нямат изградени елементарни социални навици. Случаите на Хава, на
Емилия, която работи като фризьорка, на Росен, който от няколко години е в
„Топлофикация София”, на Нгуен, която пък е част от екипа на Сатиричния театър, безкрайно ни радват.”
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Това е нещото, върху което групата около „Покров Богородичен” иска да работи
и днес – общуване с децата, образователни занимания с тях, развиване на творчески умения, на социални и хигиенни навици. Все неща насъщни и полезни за тях.
Само че работата с институциите понякога е много трудна, дори непосилна.
Повечето от домовете, с които навремето са работили, вече са затворени.
Предстои закриването и на Дома за деца, лишени от родителска грижа, „П. Р.
Славейков”. Какво се случва с децата след напускането на тези институции –
изпращат ги в защитени жилища или ги връщат в семействата им, което в повечето случаи е катастрофа за тях, защото води до регрес в развитието им. В
последните три-четири години Енорийският център се сблъсква със сериозната
съпротива на сегашната директорка на дом „П. Р. Славейков”, която не позволява да се работи с децата въпреки постигнато споразумение със Столичната
община за съвместна дейност и уверенията на представители на енорията, че
доброволческите инициативи не са насочени към индоктриниране на децата,
а към създаване на трайни отношения, което е от изключителна важност за
тяхното развитие.
Милосърдната дейност е неотделима част от общностния живот в енорията.
Благодарение на частните дарения, които получава, Енорийският център раздава
всяка година около 8000 лв. на изпаднали в беда възрастни и болни хора, както и
на деца в тежко социално положение или с хронични заболявания. Всеки случай се
проучва индивидуално, като се подкрепя най-вече лечението на болести, които
не се покриват от Здравната каса, както и самотни родители в тежко социално
положение. Правилото е да не се дават пари на ръка, а да се закупува онова, от
което се нуждаят хората (храна, лекарства, ученически пособия и др.), или да се
търси директно разплащане със съответната болница или институция.
Веднага след края на неделната Литургия голяма част от енориашите слизат
в енорийското кафене, където в съвсем непринудена обстановка продължават
своето общуване, коментират вълнуващи ги теми или просто се радват на
срещата си. Те възприемат енорията като свой дом, за който следва да се грижат. Когато минала година се оказва, че разходите по издръжката надхвърлят
приходите с 4000 лв., за по-малко от месец хората събират помежду си над 5000
лв. – едни помагат с пари, други носят почистващи препарати, канцеларски материали, кафе и т.н., всичко, от което има нужда.
Как се гради общност обаче? Има ли рецепта за създаване на енория, за благословен живот и благодатно общуване в Църквата? Опитът на енорията от
„Покров Богородичен” е недвусмислен. Няма рецепта. При всички случаи без насилие. Оставяш пространство на Господ да действа, да подреди нещата по
най-добрия начин, за който дори не си помислял. Не си въобразяваш, че нещата
зависят само от теб, че можеш да организираш и планираш всичко. Опитваш
се да правиш само това, от което има реална необходимост. И най-важното –
постоянно да помниш заради Кого си в Църквата. Щом хората започнат да се
чувстват като у дома си, значи нещата се развиват добре. „Когато дойдохме
тук в началото на 90-те – спомня си отново Мария, – бяхме наистина неофити,
преливахме от емоция, от желание да споделим това, до което само едва-едва
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се бяхме докоснали. Имаше една превъзбуденост, макар че не съм сигурна доколко полезно е това. После в някакъв момент тази превъзбуденост и неофитският
ентусиазъм отшумяха, което не означава, че е намаляла радостта от срещата, от общуването и желанието да сме заедно. Даже напротив.” Винаги обаче
съществува риск енорията да се превърне в някакво островче, в капсулирано и
самодостатъчно пространство, затворено за нови срещи. Затова е важно всеки
новопристъпил прага на храма да почувства, че е добре дошъл, че появата му

Деца от институции, участвали в проекта "Коледна звезда"

е радостно събитие. Много е важно също какви са отношенията между свещениците, които имат водеща роля в енорията. Ако те влизат в конфликти – битови, финансови или пък богословски спорове – това би било катастрофално за
енорията и неизбежно би наложило някакъв отпечатък. Оттам насетне е важно
хората да чувстват това място като споделено. Общите радости и скърби
са част от живота в общност. Нищо не е по-естествено от това хората да
посрещат заедно празниците и да споделят скърбите, да носят теготите един
другиму. Това всъщност е най-трудното. А тръгнеш ли да търсиш кусури на този
или онзи, крушението е гарантирано. Защото общността е крехко дело, трудно
се създава, а се руши толкова лесно. Но е благодат там, където я има.
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Отец Петко Вълов

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
На 15 август честваме „Успение Богородично”, патронен празник на енорийската
ни църква в с. Ново Делчево. Ако разгледаме храмовата икона, тя ще ни даде отговор на много въпроси относно отбелязваното възпоменание, защото типично
за иконата е, че тя иска нещо да ни съобщи, нещо да ни предаде, да ни покаже.
Тя иска да ни въвлече в една връзка, да ни направи съпричастни на една истина.
И понеже тази истина е божествена истина, тоест една тайна, която ни надвишава, езикът на иконата е особено подходящ, защото той не е изчерпателен, не
претендира, че обема цялата истина в пълнота, но казва нещо, спира се на отделен нюанс, илюстрира това, което е видимо и познато. Езикът на символите не
е отвлечен и абстрактен, не е концептуален, не е елитарен, защото символите
са взети от всекидневния живот на човека, от това, което го заобикаля и му е
понятно, макар днес да изглежда по-отдалечено. Езикът на иконата е, който скъсява дистанцията и прави връзката с живия Бог по-лична, премахва анонимността в обекта на молитвата. Иконата ни показва това, на което текстът ни учи.
Молитвените и богослужебни текстове са израз на нашата вяра. Както казват
Отците на Църквата, това, което възпяваме, е това, което вярваме. Следва, че
за да разберем иконата „Успение Богородично”, ще трябва да се спрем на богослужебните текстове, използвани от Църквата на този празник, като утреня,
вечерня, акатисти и тропари. Те от своя страна се базират на „двата извора” на
вярата – Свещеното писание и Свещеното предание на Църквата. За разлика от
протестантите, чиято вяра се базира само на Свещеното писание (sola scripta),
ние и православните християни вярваме и в отеческите Предания, достигнали до
нас от първите векове. Защото, преди да бъде написано Евангелието, то е било
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живяно в една общност, която е предала на следващите поколения своята вяра
по подобие на народния епос. Така Преданието допълва Писанието. Или, ако трябва да го кажем с думите на св. Игнаций Лайола – ако Писанието ни казва, че се
ядат корени, то Преданието, традицията, уточнява точно кои корени са ядливи.
В случая с успението на Пресветата Дева текстовата база, върху която ще се
изгради изображението, е само от Свещеното предание. За чудното събитие
са писали светци и църковноучители като Игнатий Богоносец, Йоан Златоуст,
блажените Йероним и Августин, Епафаний Кипърски, Василий Велики. Техните писания по-късно са възпроизведени в стихири, тропари, канони, ирмоси, кондаци от
химнотворци като Йоан Дамаскин, Козма Маюмски (VIII в.), патриарх Анатолий
(V в.) и Теофан Никейски (IV в.), чиито химни и днес се пеят по време на вечерните и утрени богослужения. Има и специален акатист, посветен на Успение
Богородично.
Най-много подробности, заимствани в иконографията на празника – струва ми
се – дава посланието на епископ Мелитон Сардийски (живял в областa Лидия в
Мала Азия през II век) до Лаодикийската църква. Епископът на Сарди ситуира
Успението в дома на Богородица в Йерусалим на 15 август „през двадесет и
втората година откакто Исус Христос победи смъртта и се възнесе на небето”. За Йерусалим напомня и архитектурният пейзаж на иконата, където е
изобразен храмът, издигнат от Соломон, и който по традиция е с купол, с форма
на ротонда въпреки правоъгълната форма, както Библията ни предава. Така че
и самата икона слага край на спора с тези, които дават предпочитанието си
на град Ефес, където отива апостол Йоан, на когото Мария е поверена още от
Кръста. Но Йоан отива в Ефес най-вероятно след бунта на евреите и разрушаването на Йерусалим от император Тит през 70-а година.
Друг факт, който говори за смъртта на Богородица преди тази дата, е и присъствието при успението  на Яков – брата Господен и първи епископ на Йерусалим, един от 70-те апостоли Христови (който не трябва да се бърка с Яков
Алфеев и Яков Заведеев от числото на дванадесетте), за когото от житието
се знае, че умира в 62 година. Според епископ Мелитон в деня на представянето
на Богородица ап. Йоан повикал ап. Яков, а Яков известил християните от Йерусалим и околните села, които се събрали около Девата в дома . Стихирите
от вечернята на Предпразненство на Успение Богородично глас 4 (Слава...) също
го потвърждават с думите „Когато си отиваше (Пречистата) ... присъстваха
Яков – брата Господен и първи епископ (на Йерусалим), заедно с Петър, най-почитания и висш корифей на богословите и целия хор на апостолите...”.
Когато иконата на Успение е в по-разширен вариант, на нея се изобразява св. Яков –
брата Господен, като четвърти присъстващ около одъра епископ. Когато са трима облечените като епископи всред събраните апостоли, Преданието ги определя
като св. Дионисий Ареопагит, член на върховния съвет на Атина – Ареопага, който
се обърнал към Христа, след като чул речта на св. Павел пред Ареопага, а по-късно Павел го ръкоположил за епископ на град Атина, където и умира като мъченик.
Вторият е св. Йеротей, който става епископ на Атина след смъртта на Дионисий
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и който на свой ред също ще умре като мъченик за вярата. И третият е св. Тимотей, един от 70-те апостоли Христови, спътник при пътуванията на св. Павел и
по сведения от Църковната история на Евсевий Кесарийски първи епископ на град
Ефес, също умрял с подвига на мъчениците. Когато на иконата са представени
само двама епископи (като в нашия случай), това са св. Дионисий и св. Йеротей.
Акатистът на Успение Богородично ги възпява в кондак втори със следния стих:
„Целият апостолски лик, Пренепорочна, от краищата на земята на облаци пристигна за твоето славно Успение, заедно с много свещеноначалници, Дионисий, небесния тайник, чудния Йеротей и Тимотей с много благоговейни свещеници...”. На
иконата около Богородица са изобразени 12 апостоли, които според преданието по
чудодеен начин са събрани в часа на славното преставяне. Липсва апостол Тома
(проповядващ според традицията в Индия), който ще дойде на гроба  в Гетсимания, на третия ден след погребението , откривайки както при възкресението на
Христа празния гроб с оставените погребални повивки и разбирайки чрез видение,
че Девата е възнесена на Небето с тяло и душа.
Вместо Тома на иконата се разпознава апостол Павел, а апостол Матия е вече
избран на мястото на Юда Искариот. Според Преданието както апостолите се молели около умиращата Божия Майка, „изведнъж в третия час чудна небесна светлина озарила стаята, покрива на къщата като че ли се разтворил и чудно явление се
представило пред очите на вярващите. Сам Господ Иисус Христос в Небесна слава,
обкръжен от ликове ангели и светци, слязъл от Небесата за душата на Св. Богородица” (с. 378 от Жития на светиите, Синодално издателство, София, 1991 г.).
Ето и някои богослужебни текстове: Икосът на Предпразненство на Успение запява:
„Бог, Който стана твой Син, чрез светли облаци събра от всички краища божествените Си апостоли около твоя одър, показа на всички, че си Богородица и Чертог прекрасен, като взе душата ти в пречистите Си ръце и я постави в рая...” (цитиран на с.
194 в Св. Богородица – живот и прослава от Неврокопския митрополит Пимен, София
1995, изд. „Вяра, Надежда и Любов”). В иконата душата на Богородица е визуализирана
или „материализирана” като бебе пеленаче в ръцете Христови, символизирайки факта,
че когато починала, духът  се е родил за нов небесен живот. На иконата виждаме
Богородица, легнала на одър със затворени очи и с кръстосани на гърдите ръце. До
главата  е апостол Петър с кадилница в ръка, а от другата страна е апостол Павел,
който наведен гледа към Св. Богородица с протегната ръка към нея в жест на голяма
почит. Леглото е високо и напомня повече за олтар с богатата си украса. Христос е
съпроводен от кортеж ангели и архангели, а освен апостоли и епископите в някои икони
(от лявата страна) се добавят плачещи жени, вероятно трите девици, описани от
епископ Милетий, които се грижели за Божията майка в дома . Епископът прибавя като
подробност в сцената около одъра свещи и тамян. Освен за опело епизодът загатва
и за литургично възпоменание. В подкрепа, канон, трета песен, първи тропар (цитиран
на същата 194 с.) възвестява: „Да запеем надгробни песни на чистата Богородителка
Спасова и радостно да обкръжим заедно с безплътните войнства живоносния  одър и
да го почетем като божествен и свят престол”. Ако отидем на гроба на Св. Богородица край Йерусалим, излизайки през т.нар. Овчи порти в посока на Елеонската планина,
минавайки по мост през пресъхналото корито на потока Кедрон, се озоваваме в древна
църква, посветена на Успение Богородично. Там по стъпала се стига до пещера, къде-
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то според преданието е гробът на Мария, недалеч от гробниците на Йоаким и Анна
и на Йосиф Обручник. Та на това място поклонниците днес могат да видят свещено
ложе-одър, който служи и за престол (олтар), на който се отслужва светата Литургия.
Към долния регистър на иконата се добавя (понякога) сцената с неверния Афоний
(някъде Афтоний), опитал се да нанесе оскърбление на тялото на Божията Майка
при погребението , на когото в изображението ангел отсича ръцете. Епизодът
е описан в канона на празника, песен трета, и в кондак четвърти от акатиста на
Успението, където четем: „Изпълнен с буря от помисли, неверният евреин Афоний,
виждайки пречистото тяло на Божията Майка, носено от богоносните апостоли
всечестно към гроба, се спусна към него да го събори. Но внезапно, когато очите
му ослепяха и ръцете му прилепнаха към одъра като висяха отсечени, той с вяра
изповяда, че Тя е Божията Майка и извика към Бога, Алилуя”. Веднъж повярвал в
тайната, той ще бъде опростен и чудодейно изцерен от наказанието. Според
богослова Леонид Успенски този иконографски детайл (отсъстващ във византийските икони) подчертава, че славното Успение Богородично е вътрешна тайна на
Църквата, недостъпна за външно неблагоговейно съзерцание. Ако долният регистър на иконата възпоменава завършването на земния подвиг на Божията майка,
нейното Успение и погребение, то горният регистър представя нейното високо
прославление, възкресението  и възнасянето  в Небето с нейната пречиста
плът, както е в иконата на Успението от Андрей Рубльов или както е в с. Ново
Делчево по модел от икона на Захари Зограф. На тази икона горе в небето виждаме Богородица вече в тяло и душа, коронована за Царица и прославена от ръцете
на Пресветата Троица, защото всяко Божие дело е винаги дело на Отца, Сина и
Светия Дух. А събирателната точка между двата регистъра е Христос, който
държи в ръка душата на Богородица, заобиколен с ангели, също посредници между небето и земята, но единствено Христос, Бого-човекът, е чрез когото ние,
земните, влизаме във вечното общение на Пресветата Троица, биваме обожени и
приобщени към любовта между трите Божествени лица.
Ще завърша с руския богослов Владимир Лоски, който в коментара си към иконата
на Успение казва: „Славата на Божията Майка пряко произтича от доброволното
смирение на нейния Син. Божият Син се въплъщава от Приснодева Мария и става
Син човешки, който е способен да умре. А Приснодева Мария, станала Божия майка,
получава боголепна слава”. Изпълнението на крайната цел на човека – достигането славата на бъдещия век, е осъществено не само във въплътения Божествен
Ипостас, но и в обожествената човешка личност (на Мария). Това преминаване
от смъртта към живота, от времето към вечността, от земното състояние към
Небесното блаженство отделя Божията Майка от общото възкресение в деня на
Страшния съд, в деня на Второто пришествие (parousia), с което ще завърши историята на света. Успението – това е нова тайнствена Пасха, защото Църквата
празнува на този ден, преди свършека на света, своето тайнствено есхатологично начало (L. Ouspensky, W. Lossky, „Der Sinn der Ikonen”, URS GRAF Verlag, Bern 1952).
С една дума, на 15 август празнуваме възкресяването на Дева Мария по подобие
на възкресяването на Нейния Син, по подобие на които и ние един ден ще възкръснем с тяло и душа.
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проф. Михаил Николаевич Скабаланович

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
Вътрешната страна на събитието
(в светлината на светоотеческото предание)

Всеки човек започва своя земен път с някакви заложби и черти на характера,
които, може да се каже, предопределят и неговия живот, и неговата смърт. Ако
пред гроба на Божията майка попитаме коя е била у тази изключителна личност
отличителната  черта, то според мнението на св. Димитрий Ростовски би
трябвало да отговорим, че това е девството. „От своята юност тя възходи
към Бога Дух Свети с девствена чистота, превръщайки се в жива Църква и
одушевен храм Негов.” По думите на св. Амвросий „тя е била дева не само по
тяло, но и по дух”. „Дева била по тяло, запазвайки нетленен цвета на своята
чистота; дева била и по дух, никога не помисляйки за брак.” На свещениците,
пожелали да я омъжат след навършване на пълнолетие, тя отговорила: „Аз от
пелени съм отдадена от моите родители на едничкия Бог и обещах да запазя
девството си навеки; невъзможно е за мен да бъда свързана със смъртен човек и
нищо не може да ме принуди към брак, мен, Девата на безсмъртния Бог”. Другата черта на Божията майка било смирението. Дори „учениците Христови имали
нужда да им се напомня за детското смирение (Мат. 18:3), понеже те започнали
да се възнасят в ума си: едни молят да седнат отдясно на Христос в Неговото
Царство, а други пък спорят кой е по-голям и търсят да началстват. Тя била
постоянно смирена от своето детство”. Третата черта на Пресветата Дева
според св. Димитрий Ростовски била любовта към Бога. „Как пречистата Дева
възлюбила Бога, не би могло на никой език да се опише, нито пък с ума да се по-
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стигне. Любовта е тайна – една от неведомите сърдечни тайни, известни само
на Бога, Който изпитва сърца и утроби... По човешки бихме могли да кажем, че
Пречистата Дева така възлюбила Бога, както някои от нас обичат своите родители или единоплътния свой другар в съпружеския живот или пък единствения
си син. Само че при хората сърдечната любов се разделя на части: някой обича
повече родителя си, друг – съпруга или съпругата, трети – сина си. А у Пречистата Дева любовта не се е разделяла на части. Този, Когото тя обичала, бил
неин Отец и единствен Син и нетлен Жених. Цялата нейна любов била в единния
Бог, поради което и тя била нарeчена както невеста на Светия Дух и майка
на Бога Син, така и дъщеря на Бог Отец.” „След падението на Адам Словото
Божие не дошло на земята скоро, за да се въплъти и спаси падналия човешки
род”, тъй като „не се намерила на земята нито една дева, която да e чиста не
само по тяло, но и по дух” (св. Димитрий Ростовски). „Царят всячески възжела тайнствената красота на Приснодевата, както предрече Давид, и в нея се
вселила въплътилата се Сила на Всевишния. Силата на Всевишния осенила всепречистата и девствена утроба. А доколкото осеняващото обикновено ражда
своя образ и придава на осеняемия своя собствен вид, то образувалото се било
въплътилото се Слово Божие” (св. Григорий Палама). „Без мъки родила; безболезнено и напуснала този свят. Страшна е смъртта на грешниците, но какво да
кажем за тази, чрез която беше умъртвено жилото на смъртта – греха?” (преп.
Йоан Дамаскин). „Да си спомним за Илия и Енох, които бяха грабнати – един на
колесница, друг – във въздуха, без да се повредят телата им. И до ден днешен
продължава техният живот, чийто предел е положен от Провидението” (св. Андрей Критски). Но „знаел ли е някой някога за такова преселване, с каквото била
удостоена майката на Господ?” (преп. Теодор Студит).
Ако земният живот на човека е подготовка за вечния, ако начатъците на последния се разкриват в нас още преди смъртта, то всичко това с особена
сила важи за Божията майка. През целия си живот тя повече от всеки друг се
подготвяла за вечността. Но особеният нравствен подем в нея трябвало да
се случи след възкресението и възнесението на нейния Божествен Син. „След
възнасянето на небето на Въплътилия се от нея тя според полученото от Него
и превъзхождащо всеки ум и слово величие сякаш се съревновавала с Него в многообразните подвизи и молитви, а също така и в постоянната грижа за света,
с ободряването на проповедниците; изобщо за всички тя била единствена опора
и утешение, всячески съдействайки за евангелското благовестие” (св. Григорий
Палама).
„Светейшата Майка Божия предузнала, както и трябвало, времето на своето
преобразяване. Понеже кой няма да припише това знание на Майката Божия и
Началницата на пророците в по-голяма степен, отколкото на който и да е пророк?” (преп. Теодор Студит).
Предчувствайки своята смърт, тя пожелала за последен път да види апостолите – толкова близки на сърцето  по спомените си за нейния Син и по задачите,
които имали в живота. „Нека предстанат пред мен – би следвало да се е молила
тя на своя Син, – за да ме утешат разпръснатите по краищата на земята про-
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поведници и служители на Твоето Евангелие” (преп. Теодор Студит). На тази
молитва Божият Син би могъл да отговори така: „Наистина, не подобава ли
да бъдеш погребана не от други, а от Моите апостоли, в които живее Духът
Светий и които ще заменят Моето лице при честното ти погребение, Всенепорочна” (св. Герман).
Когато желанието на напускащата този свят се изпълнило, когато видяла около своя одър апостолите, тя възкликнала: „Да ми бъде за слава и величие във
всички езици земни, че Той събра при мен стълбовете на Църквата, князете
на вселената, славните служители на моето погребение. О, дар на Синовната
любов! Небето, съдържащо в себе си светилата на света, се разтвори, за да
ми принесе свещенослужителите” (преп. Теодор Студит). „Погребвана от вас,
Неговите ученици, аз ще бъда погребана от ръцете на самия мой Син” (св. Герман). „И така, дошли очевидците и служителите на Словото, за да изпълнят своя
дълг, да послужат и на Неговата майка и да получат като пречестно и скъпо
наследство нейното благословение. Предстанал и богоизбраният чин на йерусалимските жители: трябвало да вземат участие в погребението и издънките
на древните патриарси, предизвестили плътското раждане на Словото Божие”
(преп. Йоан Дамаскин).
Чувствата на Божията майка в самия момент на смъртта светите отци представят под формата на приблизително следния  разговор с нейния Син: „Простри Божествените Си ръце и приеми душата на Твоята майка, Ти, Който на
кръста предаде дух в ръцете на Отца. Приеми моята любеща те душа, която
Ти съхрани невинна. На Теб, а не на земята предавам своето тяло: съхрани цяло
това тяло, което Ти благоволи да обитаваш и което и след раждането съхрани
девствено” (преп. Йоан Дамаскин).
„Повери Ми тялото си, както и Аз предадох Своето Божество на твоята утроба.” „Смело положи в Гетсиманската градина твоето тяло, където Аз преди
страданията по човешки преклоних коляно в молитва. Както Аз, след като преклоних коляно, тръгнах на животворяща и доброволна кръстна смърт, така и ти,
след като положат останките ти, веднага ще бъдеш пренесена към живот” (св.
Герман).
„Ако душата, притежаваща Божия благодат, оставя земното и се възнася към
небето, както стана ясно от множество примери и ние вярваме в това, то как
би могло да не се възнесе от земята на небето тялото, което не само прие в
себе си Единородния и Предвечен Син Божий, несекващ извор на благодат, но
което Го и роди, и яви?” (св. Григорий Палама). Та нали „от тялото  се образува
неръкотворно Владичествуващо спасително тяло” (св. Андрей Критски).
Последвайки Богородица на небето, ние чуваме там преди всичко думите на
нейния Син към нея: „Ти ме дарува с плът от себе си, сега участвай с Мен във
всичко Мое” (преп. Йоан Дамаскин). „В небесния чертог влезе тази, която превърна себе си в преславен чертог на ипостасното съединяване на природите на
Христос, истинския небесен Жених, на Когото отстъпват в свръхестествена
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красота всички свети сили небесни”, Който, „след като възмъжа, се съчета с
Православната църква, както говори великият Павел: „Тази тайна е велика; но аз
говоря за Христа и за Църквата” (св. Модест Йерусалимски). „Ти наследи името
Богородица не защото ушите ни го чуха от повествованието на Писанието и
не защото нашите отци ни го възвестиха, но защото делото, сторено от теб,
е за нас истинно и нелъжовно и доказва, че ти си Богородица” (св. Герман).
„Вместила Изпълващия всичко и Съществуващия преди и над всичко, самата тя
постигнала всичко и надминала всички със своите добродетели и с висотата
на достойнството си. Ето защо това, което от векове помага на най-добрите
да стават най-добри, и това, което притежават само облагодетелствуваните
от Бога ангели и хора – всичко това тя съвместява в себе си и само тя го има
преизобилно и неизречено. По-сладостна от божествения Рай и по-прекрасна
от целия видим и невидим свят, тя справедливо е застанала не само близо,
но и отдясно на Бога (Пс. 44:10, Песен 6:3, Ис. 6:2); понеже където Христос е
възседнал на небесата, там сега е и тя… Тя е хранилище и притежателка на
Божественото богатство.” От 44-ти псалом е видно, че „по цялата земя ще
бъде прославена тази Майка Дева, и не в продължение на определен срок, а от
века до века” (св. Григорий Палама).
Ето каква е славата на Пресвета Богородица на небето след преставянето .
Толкова е велико и блаженството  там. „Ще види славата на Отца твоята
божествена душа; ще види славата на Единородния Му Син твоето непорочно
тяло; ще съзерцава величието на Светейшия Дух нескверният твой дух” (св.
Герман). „Слънцето на славата не само излива върху нея светлината на блаженството, но дори прониква в нея и по този начин обгръща целия този източник
на светлина, така че от блажения лик на Пресветата Дева струят лъчи, сякаш
е второ слънце на славата, което усилва светлината на невечерния ден. Проумейте разликата между блаженството, на което се наслаждават душите на
останалите праведници, и това, на което се радва Богомайката Мария: онези
отчасти възприемат светлината на божествената слава, а тя цялата е слънце
на славата. Онези са се сподобили там с благодат отчасти и според мярата
на тази благодат се наслаждават на славата. Тя там е обиталище на цялата
слава, както тук е била обиталище на цялата благодат. Тя тук е била, по думите на архангела, благодатна, т.е. имала е цялата пълнота на Божията благодат. Същото казва и Богословът: „На всеки от избраните е дадена благодат
отчасти, на Девата – цялата пълнота на благодатта” (Илия Минятий, еп. на
Кефалония).
Преставянето на небето дало толкова много не само на Божията майка, но и
на целия свят, на всички нас. След Успението за нея се открила възможност
за мощно застъпничество за света. „Докато живееше на този свят – казва,
обръщайки се към Божията майка, св. Герман, – ти не беше чужда на небесните
обитатели. Така и след твоето оттегляне ти не се отдръпна от общуването
с хора, понеже стана небе за Всевишния Бог чрез своята утроба и се превърна
за Него в духовна земя, служейки на Неговата плът, така че оттук е лесно да
заключим, че както обитавайки на земята, ти постоянно си била с Бога, така
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и след като се престави на небето, не си оставила пребиваващите в света.” В
устата на Спасителя св. Герман влага следното обръщение към Божията майка:
„Както Аз, бидейки не от света, с милостиви очи гледам пребиваващите в света
и ги направлявам, така и твоето ходатайство за света няма да ти се отнеме
до неговия край”.
Апостолите според св. Герман трябвало да кажат следното на преставилата се
Божия майка: „Понеже в дните на странстване в този свят ние не се утешавахме, гледайки към теб, Богородице, като на самия Христос, то недоумяваме за
твоето преставяне. Но тъй като и чрез божественото повеление и чрез плътското майчинско влечение ти си призвана да се оттеглиш при Бога, то ние се
радваме и на това, което има да се случи с теб, и на това, което ще последва.
Понеже ние в теб получаваме залог за вечен живот и в теб придобиваме застъпница пред Бога. И не би подобавал на Майката Божия живот сред опърничав и
развратен род”.
Христос е „в пълнота въплъщение на духовните дарования, които за всички са
невместими, освен за нея… Тя е вместилище и притежателка на божествените
богатства. Тя е глава и изпълнение на всяка святост… Ти си станала вместилище и драгоценен съсъд на дарованията, но не така, че да ги удържаш в себе
си, но така, че всички да изпълваш с даровете на благодатта” (св. Григорий
Палама). „Представете си, че всички, и монасите, и свещениците, и архиереите,
и патриарсите, извършват общо богослужение и моление; нещо повече, всички
светии на рая, целият лик на пророците и апостолите, цялото множество на
подвижниците, мъчениците и девствениците, целият чин на блажените ангели
коленичи пред престола на Божието величие, за да изпроси за нас милост и
прошка. Много повече от това ходатайство на земната и небесната Църква
може да стори само една дума на Божията майка.” „Ако Бог чува и изпълнява
молбите на останалите светии – това е заради Неговата милост, понеже Той е
Владика на светиите. Но ако чува и изпълнява молбата на Майката Дева – това
е Негов дълг, понеже Той е Син на Девата. Бог е дал закона, според който синът
почита майка си, и от времето, когато Бог възприе плът от Майка Си, Той се
подчинява на Своя собствен закон.” Ето как говори за това Георги Никомидийски: „Творецът смята твоята слава за Своя собствена и като че ли изплащайки
дълг, изпълнява твоите прошения” (Илия Минтяй, еп. на Кефалония).
Успението на Божията майка е събитие с такова неизмеримо значение, че дава
много на вярващите само с факта на негово помнене и празнуване. Ако „скъпа
е в очите на Господа смъртта на Неговите светии (Пс. 115:6)” и „споменът за
праведника ще пребъде благословен” (Притч. 10:7), то колко повече това важи за
паметта на По-святата от святите, чрез която се случва всяко освещаване на
светиите” (св. Григорий Палама). „За благочестиво почитащите твоята памет
е достатъчен драгоценният дар на помненето за теб, понеже той ни дарява
радост, която никой и нищо не може да отнеме” (Йоан Дамаскин). „Сега по плът
родилата Премъдростта себе си цялата предлага като приготвена, тайна и
небесна трапеза и разкошен пир за любомъдрено, мислено приобщаващите се
към Божественото. Тя показва чрез самата себе си какъв храм на мъдростта
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е и каква света трапеза е. Тази трапеза е толкова велика, че е вместила в
утробата си Хляба на живота, Самия Господ Иисус Христос, този вечен живот,
Който възвежда към нов живот и преобразява в богоподобни свещено пристъпващите към Него, превръща в безсмъртни тези, които се причастяват с Него.
Ето към какво са приканени любещите и върху какво се крепи този превъзнесен
и неизречен живот, по-висш от който няма в тварния свят и чрез който поради
неизречената милост и милосърдие към хората Владиката всячески пожела да
снизходи до нашата нищета и да се „приобщи към плътта и кръвта (Евр. 2:14)”
(св. Андрей Критски).
Казаното, разбира се, не изчерпва цялата вътрешна страна на събитието и
цялото му значение за нас. „Нейното възхождане е съпроводено с облак, който
скрива случващото се. Така и някаква духовна мъгла покрива всичко в думите за
нея, като не ни позволява ясно да изкажем скритото разбиране на тайнството”
(св. Андрей Критски). „А доколкото не е свойствено да говорим за това, което
превишава всяко слово, то любовта към Божията майка трябва да бъде освещавана предимно от песнопения” (св. Григорий Палама).
Превод от руски: Димитър Спасов

34

2015 / брой

6 (103)

Юлия Талева е завършила НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ” и магистратура по унгарски език и литература в
Университета в Будапеща „Ейотвьош Лоранд”. Специализирала е междукултурна комуникация в Института за източни езици и цивилизации INALCO, Париж. Живее в Париж и е
член на българската църковна община в града. Кореспондент на Българското национално радио.

Юлия Талева

ЕВРОПА – ОБЩОТО,
НАЦИОНАЛНОТО И РЕНЕСАНСЪТ
(Колоквиум в Колежа на бернардините в Париж)

За Колежа на бернардините думата „ренесанс” е нещо като девиз. През ХIII век
един английски цистерциански монах създава тази школа в сърцето на Париж.
Четири столетия тя е събирала младежи от различни страни на Европа и е
била част от интелектуалния блясък на френската столица, преди да помръкне
след Революцията. Оттогава старата средновековна сграда претърпява пожари
и метаморфози (превръщат я в затвор, склад, пожарникарска казарма). И ето
че преди няколко години колежът беше възстановен от руините и днес краси
Латинския квартал не само като архитектурна ценност, а преди всичко с възродената си роля на дом на духа и свободната мисъл. Дебатите по сложните
съвременни въпроси, които се провеждат тук, са винаги в дух на съзвучие между
вяра и знание, традиция и критичен поглед и може би точно заради възраждането на колежа са заредени с надежда.
„Пътища към ренесанс” беше и избраният надслов на колоквиума, посветен
всъщност на кризата и безпътицата на Европа, на страховете, които я владеят и заплахите пред вратата . Изследователският отдел „Общество, свобода,
мир”, чието ръководство си поделят католическият свещеник и богослов Антоан дьо Романе и историкът Антоан Аржаковски, с партньорството на фондация
„Анима Мунди”, се е насочил към народните черти и памет, които предопределят отношението и очакванията от европейското членство като отправни точ-
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ки за общи проекти. В екипа за двугодишното изследване са участвали личности
от различни политически спектри и професионални хоризонти – интелектуалци,
дипломати, психолози, духовници и експерти в бизнеса и енергетиката.

Европа – това съм аз
Народните черти наподобяват личностните – обобщи резултатите психоаналитичката Астрид дю Ло д’Алман. Тя е водила изследването, обхванало на този
етап шест от по-старите членки на ЕС, по методите на класическата психоанализа, подхождайки към дадения народ като към индивид със свое светоусещане, творчески сили и вътрешни конфликти. Всеки от тях вижда мястото си в
Европа през призмата на националното си „аз”, а стремежът да бъдеш част от
Европа е толкова по-силен, колкото по-разбирана и зачитана е народностната
специфика. Ако между европейските народи няма взаимодействие на равноправни
начала в името на общ интерес, всеки от тях зацикля в собствената си логика, теглейки и останалите към самозатваряне. Това е според специалистката
един от корените на настоящата криза на доверие, подхранваща национализъм
и популизъм. Красноречив е примерът с трите основни движещи сили (поне засега) на ЕС. Логиката на британците се води от въпроса „Колко?”, а силното
им национално „аз” ги прави независими господари на националната им съдба.
Свикнали да търсят решения на проблемите в самите себе си, а не в Европа,
те претеглят като на кантар всичките „за” и „против” европейското си членство, както пролича от последната изборна победа на Камерън и инициативата
му да променя европейските правила. За французите, народа на рационализма и
мисълта, виждащ себе си като идеолог на нациите, водещият въпрос е „Защо?”
или къде ще доведе европейският проект. Останала с анемичен елит и загубена
способност да сочи пътя на другите, Франция днес е с разклатено „аз” и води
световните класации по национален песимизъм. Колкото до прагматичните германци, техният движещ въпрос е „Как?”, те се впускат в европейското изграждане без страх и с присъщото си умение за сработване в екип, което налагат
на останалите. По подобен начин действа и европейската политика, опитвайки
се да спои хората с наложени отгоре политически и правни норми, без да се съобразява с различията и всъщност богатството, което представляват те. Това
превръща Брюксел в автоматична, бездушна техноструктура.
Можем да си представим разногласния европейски хор, ако мозайката бъде допълнена с портретите на останалите. Но за да имаме общо бъдеще, трябва да
мислим за Европа като за общо тяло, жив организъм, чиито членове функционират със своята специфика и се допълват взаимно, колкото и да е трудно, смята
психоложката. И оттам да търсим онова, което ни свързва и прави Европа уникално явление в света.

Пресъхналият извор на духа
Европа е преди всичко цивилизация, която дължи единството си изцяло на историята си, набляга отец Антоан дьо Романе. За да се съживи, тя трябва да
се самоопредели отново като дух, чиято освобождаваща и универсална сила
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е дошла от плодотворната среща на наследството на Йерусалим, Атина и
Рим. Европейският дух, едновременно библейски и елинистически, е довел до
тържеството на търсещия разум в неговата универсалност, който е белязал
европейския човек в зората на модерния свят. Еразъм е определял духа на Европа като свободна воля, толерантност, държава, откликваща на нуждите на
гражданите и закрилница на слабите. Но ако разумът е създал Европа, тогава
и кризата на разума, лишен от всякаква метафизическа основа, се превръща в
криза на Европа. Обездушеният разум подклажда нихилизма, който дава тласък
на унищожителните тоталитарни идеологии на ХХ век – от идолопоклонското
вкопчване в нацията до програмите за масово изтребление на расова или класова основа. И ако Европа се възражда от трагедията след 1945 г., за да стане
оазис на мира, благоденствието и социалната закрила сред всеобщия световен
хаос, то е защото е избрала християнския път на прошката, помирението и
зачитането на човека. С идеологическото отричане на духа обаче тя става
неопределяема и за политиците остава да се нагодят към онова, което могат
да контролират: финансите, икономиката, правните норми, начело на нестабилен
конгломерат от общности по интереси. В него дори националната идентичност
е тема табу, опасно изоставена в ръцете на антиевропейците. Затова отец
Дьо Романе вярва, че християнството още има своя дълг към по-нататъшното
европейско изграждане – не натрапчиво и господстващо, а със съзнанието, че
именно християнските ценности са отворили за Европа пространствата на
разделение на политическо и религиозно, на гражданско и сакрално, на свобода
на вяра и убеждение, с които живеем днес.

Региони на страха
„Eмоциите имат значение повече от всякога” – заключава политологът Доминик
Моаси, преподавател в лондонския Кингс Колидж и автор на книгата Геополитика
на чувството1, в която разглежда глобалните явления от емоционален ъгъл. Той
определя страха като господстващото чувство за днешна Европа, чиито мечти
се разбиват в кошмара на действителността: страх от нашествието на преселници, бягащи от войните и мизерията, страх от конкуренцията на динамичната и амбициозна Азия, от сеещата смърт фанатична религиозна идеология. Но
ако чувството за страх е общо за европейците, неговите източници ги разделят. След разделението изток-запад по време на Студената война новата разделителна ос е между севера, наплашен от развоя на украинския конфликт, и юга,
безсилен пред мигрантския поток от Средиземноморието, като всеки от тези
региони остава глух за страховете на другия. Моизи подчертава, че не можем
да говорим за обща Европа и нейните приоритети по света, ако всяка от двете
групи не приеме за своя грижа безпокойствата на другата. Като основни заплахи той определя три -изма: джихадизма, путинизма (от по-различно естество,
но заплаха за европейското равновесие) и популизма в самата Европа, и посочва
за лекарство две качества, с които да подхождаме – скромност и амбиция – в
противовес на дълго доминиралите арогантност и самодоволство. Вглеждайки
се в историята си, Европа трябва да преосмисли моментите, когато не е имала
1

Dominique Moïsi, La Géopolitique de l'émotion, Flammarion, Paris 2015.
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монопол върху мисълта и цивилизацията, и своето отношение към другите.

Федерацията – модел за успешно съжителство?
На основата на тези анализи участниците във втората част на колоквиума
дадоха идеи за различни нива на европейския проект – управлението, отбраната,
изкуството, паметта. Гаетан Рикар-Ниул, ръководител на представителството
на Европейската комисия във Франция и последователка на Жак Делор в института „Нашата Европа”, подема и доразвива неговата идея от 80-те години за
европейска федерация на държавите нации. Тезата, изложена и в едноименната 
книга2, разглежда федерацията в различна светлина от класическите определения, които виждат в този модел загуба на националния суверенитет и свеждане
на държавите до региони. За изследователката федерацията е преди всичко
метод, политическа философия за помирение и организация на разнородните общества. Една от отправните точки на разсъжденията  е изследването Теория
на федерацията3 на юриста Оливие Бо. Той разграничава три типа държавни режими – империя, държава и федерация – и разглежда последната като пълноценен
и широк политически модел с много възможни разновидности, като Европейският
съюз е една от тях. От такава гледна точка той може да бъде възприеман и
развиван като модел-хибрид, в който различните отговорности и сфери на управление да бъдат разпределяни според това дали общата или националната
компетентност е по-подходяща и плодотворна.

Киното като почва за спойка между културите
Да развиваме европейското културно разнообразие като самоцел означава да
градим Европа на музеите, настоява икономистът и бивш евродепутат Филип
Херцог, събрал тревогите и идеите си за спасение на европейския проект в книгата си Европа, събуди се!4. Той е убеден, че европейската мозайка от културни
идентичности се нуждае от спойка и двигателят на европейския проект трябва да бъде колкото икономически, толкова и културен и духовен. Само с обща
културна визия можем да противостоим на културната, вече и антропологическа
криза, в която потъваме, на ценностния срив и етичен релативизъм, на загубените ориентири за смисъла на историята, на нарастващото безразличие и
насилие и пробуждането на стари идоли и демони. Херцог отрежда такава мисия
на киното като екран на човешката мисъл и въображение и огледало на идентичността. Той смята, че има нужда от специфично европейска филмова продукция,
която да се опира на традиционната за европейското кино социална ангажираност и да среща националните филмови творци от Изток и Запад за общи
проекти. Тяхната мисия би била да излъчват ценностни послания, да проникват в
тъмната страна на проблемите, да насищат екрана с актуалните теми, които
ни тревожат, да преодоляват днешния дефицит на самокритика и най-вече да
придават стойност в киното на самата Европа, за която сме призвани да се
2

Gaëtane Ricard-Nihoul, Pour une fédération européenne d'Etats-Nations, éd. Larcier, 2012.

3

Olivier Beaud, Théorie de la fédération, PUF, 2007.

4

Philipe Herzog, Europe, Réveille-toi ! Le Manuscrit, 2013.
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грижим заедно. Още повече че във века на новите технологии младото поколение е оставено да трупа информация едностранно, без посредник, който да му
помага да я осмисли през призмата на ценностите. Херцог заключава, че европейският проект трябва да остане преди всичко въпрос на вяра, какъвто е бил
за бащите на Европа.

Ценностите в основата на защитната стратегия
Отбраната на Европа също трябва да се опира на ценностите, заради които се
чувстваме европейци – това подчерта Паскал Жоенен, генерален директор на
фондация „Робер Шуман”, разсъждавайки за европейската защитна стратегия
пред новите предизвикателства в Украйна, ислямския свят или другаде, които
все по-настойчиво напомнят на европейците, че мирът, стабилните граници и
благоденствието и свободата в техните рамки не са придобити с гаранция
за вечност. Независимо дали Европейският съюз е съвкупност от 28 или за в
бъдеще повече членки, той няма да гарантира защитата си, ако не гледа на
себе си като на едно цяло, на геополитически фактор със собствени интереси
и стратегически приоритети, без да дели държавите според мащабите и населението им, а със съзнанието, че всички са на един кораб, за чието оцеляване
са отговорни.

Памет, разбирателство и разбираемост
Чувството за общност може да се съгражда само върху обща памет, наблегна в
края на тази дискусия историкът Кристоф дьо Воогд. Той предупреди, че чисто
икономическият проект носи опасности за Европа – не само защото, както видяхме, икономическата криза повлече общността надолу по всички показатели,
а и защото, оставени изцяло на търговски взаимоотношения, европейците със
сигурност никога няма да бъдат готови да се жертват едни за други. А общата
памет се сглобява трудно в мозайката от национални съдби и версии и лесно се
губи в дебрите на историята. Затова днес някои европейци наблюдават в неведение и равнодушие церемониите за годишнината от кръвопролитната битка
във Вердюн от Първата световна война, а други са объркани пред произношението на непонятното име Маастрихт (на латински брод през р. Маас), всъщност
важно историческо място. Това е една от мисиите, на които се е посветил Бернардинският колеж – отварянето и обективният поглед към деликатни исторически теми, предизвиквали несъгласия и раздори, среща на преплетените погледи
към историята, за да се отвори общ хоризонт, както това е постигнато между
Франция и Германия и както би било прекрасно да бъде постигнато между Русия
и Украйна. Само общият дискурс, който да впише в едно националните визии,
може да избави народите от изкушението да се впуснат отново по течението
на етническите напрежения и конфликти.
А в случай че всички тези проекти изглеждат непосилни или непостижими поне
в краткосрочен план, Кристоф дьо Воогд дава един по-прагматичен съвет: да
се намалят поне безбройните абревиатури на разните европейски програми, в
които могат да се загубят дори еврократите и които обяснимо предизвикват
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алергия у обикновените европейци – така, както някои от тях преди 10 години не
възприеха несмилаемата европейска конституция от 800 страници. Дори една
книга за Европейския съюз без нито едно съкращение и технократски термин
вече е голям успех, заключи той под одобрителните реакции на публиката.
Колкото до ренесанса, участниците изразиха съгласие, че той е исторически
свързано понятие с Европа. Както и че европейските периоди на ренесанс никога не са означавали буквално връщане в миналото, а преосмисляне, претълкуване
и преоценка в светлината на новото време и неговата проблематика. В този
смисъл и кризата, която преживява Европа, е може би подкана за връщане към
себе си и преход към ново, може би преобразено съществуване.
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Дидие Декоан (род. 1945 г.) е френски писател и сценарист. Той
е син на режисьора Анри Декоан. Сред по-известните му сценарии за филми са: И като Икар, Граф Монте Кристо, Балзак,
Клетниците. Той е генерален секретар на Академията „Гонкур”,
чиято награда печели през 1977 г. за романа си Джон от ада.
Автор е на множество книги, сред които: Процесът на любовта
(1966), Аутопсия на една звезда (1987), Жената от каютата на
„Титаник” (1991), както и на есеистичните книги И стана Бог
(1975), Библията, разказана за деца (1979), Младенецът от Назарет (1989), Любовен речник на Библията (2009) и др. Предложеният тук текст е публикуван в книгата Célébration de l’inespéré,
Paris, Albin Michel, 2003, p. 9-32.

Дидие Декоан

СЛУЖЕНИЕТО НА НАДЕЖДАТА
Понеже, както смъртта дойде чрез човека (Адам), тъй и възкресението от
мъртви дойде чрез Човека (Иисус), пише Павел, някога наричан Савел, родом от
Тарс, римски гражданин, в Първото си послание до Коринтяните (15:21).
Всъщност Иисус е един възлюбен. В магнетично-любовния смисъл на думата. А
коринтяните (и ние заедно с тях), подобно на невидими железни прашинки, сиреч
на железни стружки, биваме привличани от двата магнитни полюса на възлюбения, какъвто, от една страна, е кръстът, натоварен със смърт и любов, а от
друга – празната гробница на смъртта, преизпълнена с любов.
Много обичам Коринт. В онези часове на деня, когато светлината е висока, а тегнещата мараня размива очертанията на корабите, амфорите и магаретата, човек
би рекъл, че там къщите са от лен. Върху тази прочута светоносна тъкан Павел
бродира несравнимото си и стъписващо послание, което – най-сетне! – оглася със
спокойна дързост и изумително пренебрежение онова, дето досега е било само нашепвано: Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим
изведнъж (1 Кор. 15:52).
Това възвестие на Павел, неговият вик, според един нов превод на Послание до Коринтяните – защото възкресението е въз-раждане, тъй че думата вик е най-съответстващата – този вик безспорно е най-великият вик, който човек някога е надавал във всички
времена на света; този вик прогласява, че смъртта е свършена, завинаги свършена; не
бойте се, о, мои чада, мои братя, скъпи коринтяни, разбира се, че ще има още работа
за дърводелеца, дето сковава и заковава ковчези, за гробаря, който копае, за бояджията,
комуто са потребни двадесет и четири часа, та да ви приведе в пълен траур, такъв
траур, дето да устои на дъжда, а това е важно, защото опечалените имат да мислят

41

Християнство и култура

за толкова много неща, че забравят чадърите си, а понякога, дори доста често, вали
по време на погребенията, а ще има още работа и за малката цветарка от магазинчето за цветя от другата страна на улицата, всякакви видове венци и специални бели
цветя, с които изпровождат децата, и още работа, работа до шия, за шофьорите на
катафалки, за гробищните пазачи – и за енорийските свещеници, разбира се!...
Смъртта ще продължи да властва като огромна и тлъста царица с мръсен и
зловонен дъх, с огромна задница, неспирно обременена от тегоби, от милиарди
тегоби, подобни на яйцата, които снася царицата на мравките. И това не ще
спре никога. О, не, не никога, но не и изведнъж. Замислете се колко време трябваше на човека, за да приключи с някои убийствени идеологии, родени от него
самия – замислете се над това и спрете смъртта!...
И все пак, дори да продължава да се пъчи, смъртта изгуби партията.
Поражението бе консумирано на две части в неплодородна и камениста страна
на края на тогавашната география, върху неблагодатен хълм, за който едва
ли някой би могъл да си представи, че тъкмо там ще се разиграе съдбата на
човечеството. Във вечерта на първата част (един петък) смъртта все още е
могла да си вярва: нейният съперник не се е показал нито твърде блестящ, нито
твърде борбен, във всеки случай много под заявката и назоваването си като Син
Божи – ала в неделята, противно на всяко разумно очакване, Той се е надигнал.
Викът на Павел би трябвало да предизвика ликуване. Да се посрещне с веселие.
С луда радост и танци по улиците на Коринт, Ефес, Солун и другаде.
Ала не се случва нищо подобно. Или почти нищо. Когато Павел, поканен да изложи началата на християнското учение пред Ареопага в Атина, засяга въпроса
за възкресението на мъртвите, той е прекъснат със смехове – става дума за
насмешки, не за радост: друг път щем те послуша за това (Деян. 17:32), му казват атиняните и го изпровождат до портата.
С изключение на неколцина вироглавци, готови да отидат даже на смърт – въпреки изтънчената  жестокост – защото твърдят, че Възкресението на Иисус
води до възкресението на всички човеци, човечеството си остава залепнало за
своето отчаяние, тревога и смут.
Ако човек застане в ролята на зрител, не е никак трудно да последва Христос
чак до Голготата: Неговите унижения, страдания и смърт изцяло съответстват
на мръсотиите, безобразията и разложението на света! Ала след снемането от
Кръста и погребението благоразумието ни подтиква да се завърнем у дома. Защото преминаването през Голгота е авантюра. Terra incognita, бяло петно върху
картата на Разума – човек навлиза в небивалото, неизразимото и безкрайното.
Възкресението се превръща по този начин в нещо като мъртва звезда, чиято неизмерима далечност ни дава да забележим блясъка , докато в същото време ни казват, че това е лъчение, което пътува в празнотата, тоест само оптична илюзия.
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Кой би дръзнал да подеме за своя сметка арогантното изказване: Де ти е смърте, жилото? Де ти е аде, победата? (1 Кор. 15:55). Може би само онзи, който
никога не е познал отчаянието да изгуби една любов. Ала дори пощаденият, изправен на предела на злочестието – този невъобразим човек, който би трябвало
да върви по сълзи, както Иисус по водите на Тивериадското езеро – такъв човек
би ли могъл да съществува?
Дори и днес за множество християни викът на Павел е по-скоро спекулация – ако
не и провокация – отколкото утешение.
Вярно е също така, че нищо не е по-смътно от сияйното Възкресение.
Защото, замислено да погълне смъртта, Възкресението е неразлъчно от нея:
славното събитие се е случило в градината на смъртта, в дълбините на гроб,
изсечен в утробата на скалата, сред тлетворния мирис, разнесъл се от нишата,
където са положили един разтерзан труп, целият в зейнали рани, от които е
изтекла кръв и вода.
Не би трябвало да попадаме в клопката на иконографията, която, с редки изключения, е направила Разпятието не само гледаемо, но и художествено, вцепенявайки страдащия в позата на атлет, облагородяваща гърчовете на тялото Му,
прославяйки трагичната красота на лицето на Мария и преобразявайки ужасената немощ на свидетелите в един вид кротост и доверчива отстраненост.
Глупости! Разпятието, истинското, е било крайно уродливо.
Подобно на стотици хиляди разпнати, понесли тези мъки, Иисус от Назарет е
познал една от най-ужасяващите агонии.
Павел е имал правото да извика: Безумецо, това, що ти сееш, няма да оживее,
ако не умре (1 Кор. 15:36), защото е трябвало да се измине мъчителен път, та
да се стигне от гърчовете, причинени от непосилната болка и хриповете от
задушаване, от обилната пот и лошата миризма, от треската и (вероятната)
дефекация, до сияйната светлина в утринта на Пасхата.
И тук въпреки раждащото се слънце и свежия блясък на Йерусалим, който все още
мързелува в ранната утрин, атмосферата си остава погребална: театърът на Възкресението е един некропол, където всяка скала таи свой дял от кости и изгнила
плът; мрачни са и дървесата, бдящи над гробниците – а тази кърпа, която откриват
грижливо сгъната върху каменната пейка, на която са положили Иисус, тази кърпа
не е от бяла дантела, а е от груба тъкан, попила кървите на едно разтерзано тяло.
И все пак Павел казва на своите възлюбени коринтяни: изведнъж, в един миг, при
последната тръба: ще затръби, и мъртвите ще възкръснат… (1 Кор. 15:52).
Това е повече от отрадно да се чуе – ами ако бленуваш, Павле?
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Имало ли е тръба в онази утрин, та да възвести Възкресението? О, не, само
едно сиво магаре пасяло недалеч.
Имало го е и грозното грачене на лешоядите, накацали по напречните греди на
трите кръста на Голгота, стъписани, че и даже стреснати; те сигурно са си
казвали едни на други: какво ли ще правят човеците с цялата тази изтерзана
плът, дето ще се превърне в мърша, с тази вкусна кланица, която петък вечер
виси на примамливите кръстове?
Водени от Мария от Магдала, или ако предпочитате от Мария Магдалина, жените в утринта на най-великия ден в света – за тях все още ден на траур,
потънал в черно като небето на запад от Йерусалим – не са имали ни най-малко
предчувствие за онова, което ги очаква.
Каква надежда биха могли да имат за безнадеждното?
Възкресението на мъртвите е било, разбира се, част от техния религиозен
пейзаж. С изключение на садукеите, повечето иудеи са вярвали – или поне са се
насилвали да вярват в следното: Целият Израил има място в бъдния свят, с изключение на онзи, който казва: няма възкресение на мъртвите (Санхедрин 10:1).
Ала това не е от онзи вид дела, за които се говори. Не само между жени, а
изобщо. Не и докато се върви към гробницата, където от опит знаят що ще
намерят: един мъртвец, онова, което остава от мъртвеца.
Възкресението не е дошло веднага. Трябвало е първом този свят да отмине,
този свят, който никога не е изглеждал по-непоклатим, отколкото в тази утрин:
имперски и непоколебим, Рим гарантира стабилността в света.
Винаги съм обичал – обожавал е по-точната дума, защото бродя из нея във въображението си като в храм и я споменавам като молитва – неделната утрин в
Йерусалим: тази колеблива светлина, котките, разлегнали се по синкави и прохладни места, смокините, чиито широки листа служат за убежище на задрямали
птици, и тези забързани жени, спъващи се заради нощния дъжд по хлъзгавите
каменни улички, водещи към Голгота; зад тях се разнасят уханията на смирна
и алое, защото те носят в ръце или в кошници благовонни масла и ароматни
треви, потребни за помазването на тялото на мъртвия Учител.
Може да се каже, че цялото човечество върви по стъпките на забързаната
Мария Магдалина и на нейните спътници. Същото безвъзвратно направление:
смъртта. И същият начин да се опечаляваме от детайлите: кой ще избута камъка, който затваря гробницата? – макар да имаме среща със Самия Него.
Вярно е, че самият Иисус е повече от сдържан по темата: А за възкресението на
мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов”. Бог не е Бог на мъртви, а на живи (Мат. 22:32).
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Нещо, което отеква като призив – дори леко предизвикателен – на един въпрос,
уреден веднъж завинаги.
Всъщност Иисус никога не е давал ясно обещание на учениците си, че те ще Го
видят три дни след Неговата смърт. Ако се бе изразил съвсем ясно, тяхната
изоставеност не би била такава. Нито пък техните колебания и съмнения – и
дори, що се отнася до Тома, техният отказ – поне докато задъханите и стъписани жени не идват да им съобщят, че гробницата е празна.
А Иисус – в какво Той е вярвал, какво е предусетил, какво е узнал в мига, в който
е надал този вик: Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил? (Мат. 27:46). Един
тъй разтърсващ вик, че почти винаги ни дават да го чуем в оригиналната му
версия: Или! Или! Лама савахтани? – все едно, че арамейският, езикът на Христос, който ние не знаем и не говорим, може да го обвие с покрова на някакъв
свян и да ни спести това смайващо разголване: крайната безизходност на Сина
Божи, отчаяние, което Иисус изразява с пароксизма на едно мъчение, което нищо
не може да уталожи – дори перспективата на Третия ден. Йоан Павел II го припомня в писмото си по повод на юбилея на двехилядната година: преди да бъдат
страдание за тялото Му, Неговите Страсти, и то в много по-висока степен,
са жестоко страдание за душата Му. Много повече се е писало, струва ми се,
за мъченичеството на Христовата плът, отколкото за конвулсиите на душата
Му. Ала преди да бъде физическа реалност, Възкресението е духовна надежда.
А това, че душата на Иисус може би е била лишена от тази надежда, и то в
най-ключовия момент, предварително обяснява нашите съмнения, високомерие и
ирония, обезоръжени от това Възкресение.
Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна (Иоан. 2:19) – иудеите по онова време възприемат тези слова буквално, възприемайки като луд, като побъркан, като обезумял този холерик, който с бич от върви в ръка прогонва всички
търговци от Храма и твърди, че се нуждае от седемдесет и два часа, за да
въздигне сам толкова обширен и великолепен храм, граден от десетки хиляди
работници близо петдесет години.
Заедно с благочестивите иудеи от притвора Соломонов ние все още се кискаме
над това.
Без да съзнаваме, че хихикаме над най-красивия Божи дар.
Възкресението, уф, защо да го обсъждаме? То или нищото, нали така? Единствената форма на мислимо оцеляване. Иудаизмът обаче не обича абстракцията, а
душата е абстрактно понятие. За равините, съвременници на Иисус, идеята,
че може да оцелее душа, отделена от тялото, е била чисто и просто едно отклонение – иудеите не са изпитвали привличане към живот, лишен от телесни
усещания. Което, за да бъдем точни, никога не им е пречило да обичат страстно
живота и преди да го напуснат, да изпитват неустоима носталгия. Възкресението е единственият възможен отговор на тази смъртна горест. Дори да не
вярват в него, хората поне се преструват. Това им помага да живеят. А и да се
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докаже, че то е измама, мъртвите са прекалено мъртви, за да протестират, че
са ги баламосали. Минеш ли Стикс, твоят билет за рекламация вече не е валиден.
Няма защо от това да се прави история, си казва младата (и хубава) Мария Магдалина. Тя тича, докато остава без дъх. А бездомни псета тичат по петите .
Всъщност хипотезата, че Иисус може да възкръсне истински, вълнува само иудейските и римските власти, които си спомнят, че Назареецът е казал между
другото, че ще се върне от мъртвите (дори да не го приемаш, това винаги впечатлява). Ето защо са счели за благоразумно да сложат въоръжени стражи пред
гробницата, за да попречат на последователи да отнесат тялото и сетне да
настояват, че е станало чудо. За римляните няма възкресение без мистификация. Мнозина и днес си остават римляни.
Когато Мария Магдалина и нейните спътници стигат пред гробницата, те виждат,
че тя зее. А стражите, назначени да я опазят, се набиват в очи с отсъствието си.
Матей единствен обяснява защо дезертират, изтъквайки, че тези хора са могли
да бъдат свидетели на Възкресението – те биват разлюлени от големия земен
трус, който според евангелиста е съпътствал връщането на Иисус към живот.
Уплашени, пазачите са побързали да избягат и обадят всичко на първосвещениците. Които пък са им дали пари, заръчвайки им да разказват, че през нощта,
докато те са спели, учениците са проникнали в гробницата и са отнесли тялото. Дори това да оправдава легендата за откраднатото тяло, дълго носила се
из еврейските среди, манипулацията се набива в очи: ако войниците са спели, как
са могли да разпознаят учениците на Назарееца? А ако пък не са се поддали на
съня, защо не са осуетили похищението?
В крайна сметка за иудейските духовници, както и за римската администрация
не е ли било най-важното да потулят това дело, което е толкова стъписващо,
че е имало опасност да придобива все по-голям отзвук? Ето защо лицата, разполагащи с най-големи правомощия, са предпочели корупцията и измамата, за да
дискредитират политическите си противници – Иисус и неговата банда, смятани за размирници – в което няма нищо изненадващо. Освен това приведените
детайли изглеждат съвсем истински, което ни кара да приемем, че и другата
част от разказа е напълно автентична. А и споменатият земен трус, стреснал войниците (реплика на труса, който според Матей разтърсва Голгота при
смъртта на Иисус?), който не може да не се е усетил в Йерусалим, е достатъчен, за да обясни как се е отвалил огромният камък, стъписал Мария Магдалина.
Наличието на минимум рационалност в събитието, което ни взима ума, е нещо
окуражаващо. Признавам, очарова ме идеята, че Бог може би си е послужил с
движението на земните пластове, за да отключи гробницата на своя Син. Нещо,
едновременно тъй просто и тъй лудо. Накратко, това е Бог.
И Той винаги е, щом гробницата е празна.
Всъщност „празна” е само словесен израз: защото трупът на Иисус не е бил
там, но на негово място е имало някой с дреха бяла като сняг.
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И този някой тутакси бива наречен от жените ангел.
Познавам личности, които пуфтят от неодобрение при хипотезата за Възкресението, но не допускат да се постави под съмнение съществуването на ангели.
Християнската вяра е съпоставима с нашите хипермаркети: там потребяваме
по-скоро от желание, отколкото поради нужда. Най-вече заради модата на времето. Безспорно ангелите са се котирали винаги. И днес повече от всякога.
Те са един вид олекотена версия на свръхестественото. Благодарение на тях
стълбата, по която Иаков ги е видял неспирно да се спускат и слизат, си остава
един от последните открити преходи между Небето и Земята.
Тъй че е имало ангел – според Евангелието на Лука може би дори двама. Каквито
и да са обстоятелствата – а те са от значение – ангелите имат едно предимство пред човеците: недосегаеми за емоционалното бреме на времето и мястото, те не увъртат. С тях тутакси попадаме на правилната дума: у Бога няма
да остане безсилна ни една дума (Лук. 1:37) – така отговаря на младата Мария
архангел Гавриил, когато тя го пита как ще роди Иисус, Син на Всевишния, наследник на престола на Давид, и така нататък, и така нататък, щом е девица.
Ангелът от гробницата е като светкавица, ясен и конкретен: той знае – по думите му – че жените търсят Разпнатия; но че Го няма тук, че Той е възкръснал,
както е казал, и вече предварва приятелите си в Галилея. А Матей приписва на
ангела тези последни думи: На, казах ви.
Тези последни думи не са толкова незначителни, колкото изглежда – ангелите
никога не говорят ей тъй, за да кажат нещо. И онова, което чуваме като заключение, е може би едно начало, продължение, което чрез жените в гробницата
засяга всички нас: „Аз съм ангел, преизпълнен от Божиите чудеса, сиреч небесен
пратеник, аз напълно съзнавам непомерността на онова, което идвам да ви разкрия. И напълно разбирам, че вие треперите от страх, мои чеда! Ала съвземете
се. Защото оттук насетне това послание е ваше, то е поверено на вашата отговорност: възвестяването на Възкресението престава да бъде ангелско слово,
за да се превърне във вик на радост за цялото човечество”.
И сякаш за да ни позволи да опитомим Непонятното и да доближим Ненадеяното, след първоначалното стъписване, провокирано от намирането на празната
гробница и обяснението на ангела, настъпва миг на безкрайно очарование, който
по своя блясък и шеговитост контрастира с всемогъществото и непомерността на Възкресението, по което отгатваме, че само Бог би могъл да пожелае да
стане тъй: в градината, в която сме, сред смоковниците и лавровите дървета,
на фона на изгряващото слънце изниква силуетът на някакъв мъж. Мария Магдалина го вижда и решава, че това е градинарят.
Все още някои продължават да се надсмиват над нея: вижте я тази мила глупачка, как да не  се присмиваме, щом е била толкова загубена, че да не разпознае
онзи, когото тъй е възлюбила, че е изтрила нозете му с дългите си копринени
коси.
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Глупачка, тя? Напротив, била е твърде разумна и мъдра: мъж в градината, кой
друг, ако не градинарят? Мария Магдалина е съхранила присъствие на духа. Тази
утрин сме в компанията на трезвомислещи хора.
Едва по-късно, когато така нареченият градинар я повиква, Мария разпознава, че
това е Иисус, когото тя напразно търси сред мъртвите.
Първото объркване на Мария Магдалина е пророческо. От този миг, та до наши
дни най-невероятното събитие в цялата световна история е обречено на същото недоразумение: независимо дали това се случва в дома, където Единайсетте
се укриват след Разпването, по пътя за Емаус, на пустото място (Табха), на
брега на Тивериадското езеро, както и на множество други места (нима Павел
не пише, че Иисус се е явявал на повече от петстотин братя едновременно?),
Разпнатият ще си остане неразпознат.
Вярно е, че някои детайли са объркващи. В това число и скромното място, което
заема разказът за Възкресението, ако го сравним с този за Страстите.
Защо редакторите на Евангелието са придали толкова голямо значение на онова,
което разкрива поражението на техния герой (катастрофа, която, поне за тях, не се
нуждае от чак такова описание), а са отделили едва няколко стиха, при това смътни, да не кажем неясни, за най-основното събитие, върху което логично би трябвало
да се гради цялото им изложение – това, че Христос наистина е победил смъртта?
Знаем, че евангелията са дело не само на четирима индивидуални автори, те са
били писани в усамотение, но и с колективен труд в места, които днес наричаме
„ателиета”, където се е изхождало от запазената устна традиция и предходни
текстове. Целта е била мисионерска – не толкова да се създаде религия, колкото да се утвърди божествената природа на Христос и валидността на Неговото учение. Ето защо не са се стремили да пишат историческа хроника, още
по-малко пък биография, а да изразят и споделят едно духовно послание.
За да бъдат достатъчно убедителни, те са имали интерес да засилят някои
пасажи, което да им гарантира съпричастността на хората – от които и ние
сме част – съмняващи се, подозрителни и в същото време жадни да бъдат информирани, ако не и успокоени относно смисъла на човешката участ.
Но не са го сторили.
Техният избор видимо привилегирова трагедията на Разпването в ущърб на сияйната утрин на Възкресението, която гледат да ни представят по-приемливо.
Защо за Възкресението, това най-мащабно дело, без което, както казва Павел,
празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И ако само през този живот
се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци (1 Кор. 15:14, 19),
защо тъкмо за него те са решили да сведат глави?
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Отговорът може би е, че в никакъв случай не са искали да мамят.
Ако се съди по таланта, който са проявили другаде (процесът и смъртта на Иисус с
техния драматизъм, равновесието между по-съкровените и зрелищните епизоди, без да
забравяме и някои запомнящи се, макар и второстепенни персонажи, които са образци в
жанра), трябва да допуснем, че едва ли би им било трудно да ни разкажат едно Възкресение, което да надмогне скептицизма на вековете. Биха могли поне да избегнат някои
противоречия – нищо не обърква повече от тези ангели, които са ту един, ту двама.
Така те напомнят някои от онези автори, успели да композират бляскав и завладяващ сценарий, да го направят достоверен, дори изхождайки от един във висша
степен невероятен постулат (дете, родено от девица, се обявява, ни повече ни
по-малко, за Син Божи…), които, стигайки до крайния епизод, който би трябвало
да придаде смисъл на целия филм, прискърбно го опропастяват.
И най-смайващото е, че несполуката ще се възпроизведе на четири пъти.
Обяснението – не знаем дали е задоволително, но в името на писателската солидарност разказвачът на истории, какъвто съм, ме кара да намеря такова – е може
би следното: те са се сблъскали с нечувани факти, надхвърлящи разбирането им,
които са източникът на всичко. Времето на Евангелията обаче не е нашето време: просмукано от вечност, то не се бои от хронологическите ограничения и има
склонност да поема във всички посоки – другояче казано, то излъчва. Ето защо
Матей, Марк, Лука и Иоан са имали честността да заявят само онова, в което са
били сигурни. И нищо повече. Вместо да се впуснат в надпревара, която би била
лесна, те са предпочели да поемат риск и дори да разочароват.
Великолепна деонтология – и не само. Парадоксално, но именно тази строгост, минимализмът и даже непоследователностите в отделните разкази за Възкресението говорят в полза на тяхната автентичност. Щом евангелистите са били тъй
взискателни към самите себе си, явно е, че нито са разхубавявали, нито са прибавяли каквото и да било, тоест казали са истината за онова, което разказват.
А онова, което разказват, не е нищо. То е тъй огромно, че дори и днес „скандалът” и „лудостта” се свързват не толкова с кръста от петъка, колкото с
празната гробница от първите часове на неделята.
Кръстът, с него все пак се свиква. Драмата на невинно осъдения и екзекутирания провокира нашата емоция, но не и учудването ни: несправедливостта и варварството са от този свят. Това, разбира се, са чудовища, но близки чудовища.
Кръстът е фотогеничен (по повод на дрехата, която Иисус е носил на Голгота,
за първи път се използва кинематоскопът), докато Възкресението е буквално
невъобразимо.
Тогава, във век на иконофилия като нашия, как да пресъздадем едно събитие,
извършило се в затворено място и без свидетели?
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Базирайки се – между другото – на така наречения фотографски образ на плащаницата, съхранявана в Торино, се твърди, че става дума за нещо мълниеносно,
някакъв необикновен flash (лъч светлина), един вид имплозия, създаваща живот
на мястото на нищото. Може би. Никога не съм бил убеден от Торинската плащаница. Идеята да се обвърже Възкресението с физически феномен изобщо не
ми се нрави.
Знайно е, че никой не е присъствал на прехода на Иисус от смъртта към живота.
Първите свидетели, както казахме, са дошли едва подире – ако могат въобще да се
квалифицират като свидетели едни толкова стъписани люде, които са могли само
да констатират, без да могат да проверят по никакъв начин един свършен факт.
Защо обаче не са наблюдавали по-зорко гробницата, след като са били повече или
по-малко предупредени, че „нещо” трябва там да се случи? Първо, защото е било
шабат – но все пак, предвид значимостта на събитието, биха могли да прекрачат
закона; правили са го веднъж, насърчени от Иисус, когато са късали житни класове
в ден, в който това не е било позволено. Второ, защото над тях е тегнела заплахата да ги сполети същата участ, която е сполетяла учителя им, затова са се
бояли. Ала най-сигурно е, че вътре в себе си те не са вярвали никак в тази история
за възкръсването; твърде слисани са били от бързината, с която се е стоварило
върху тях поражението, разтърсени от „спектакъла”, на който са присъствали:
дори някога да се вярвали, че Иисус е Бог, страшната му агония, по време на която
се е стопило и натрупаното доверие, би трябвало да ги е извадила от равновесие.
И тъй, положили са в гробницата един безвъзвратно умрял, а не един бъдещ
възкръснал.
Би ни се искало да вярваме, че Мария, поне тя, е таяла някаква надежда скришом в сърцето си: защо нейният невероятен младенец, роден от чудо, да не
възкръсне от друго чудо? Но не, нищо не ни кара да мислим, че нейната скръб в
подножието на Кръста е познала подобно утешение.
Хипотезата, че разпнатият може да възкръсне, със сигурност не е била част
от дневния ред.
Като видим колко мъчно е било за апостолите, и най-вече за Павел, да твърдят
и пропагандират факта, че Иисус от Назарет се е върнал от мъртвите, разбираме, че възкресението не е интересувало чак толкова първите християни.
Поне във всеки случай не чак толкова, колкото вътрешните дрязги, случаите на
кръвосмешение и блудство, събирането на дарения и т.н.
И не е сигурно, че нас ни интересува повече – днес се публикуват по-малко книги
върху Възкресението в неговия християнски смисъл, отколкото върху други хипотези
за оцеляване като реинкарнацията, метампсихозата или призрачното съществуване.
А и смъртта вече не е скандал, нито аномалия. Та е интегрирана, опитомена, одомашнена. И комерсиализирана, разбира се. Скъпа смърт, с какво да пълним нашите
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книги, филми и песни, ако ти си заблуда, илюзия, карнавал? За разлика от Възкресението (от което се е ползвал само един бенефициент в продължение на две хиляди
години, а както пише с хумор и яснота Режис Дебре1, християнинът може да се
сравни с кинозрител, който е платил билета си и все още очаква началото на филма), смъртта е тук, проверима всеки ден, преброима, осезаема. За да бъде, тя не се
нуждае нито от човеците, нито от Бог. Нито дори от дявола, с когото все пак е в
търговски отношения. Тя съществува безспорно – колкото и да е омразна, като нещо,
в което не можем абсолютно да се съмняваме и то дори има умиротворяващ ефект.
И най-сетне, смъртта е проста, едноизмерна, това е жена в черно, винаги същата жена и винаги същото черно, докато във Възкресението има нещо шеметно,
нещо от онези вироглави девойки, от които на бала повече ви се завива свят,
отколкото от музиката, и чийто цвят за устни се сменя с всеки нов танц.
По времето на Христа не е било никак лесно да се направи разлика между възкресение и реанимация.
Край ложето на дъщерята на Иаир, легнала мъртва, бледна и студена, докато
цялата къща на началника на синагогата вика, че е сторено чудо, Иисус омаловажава подвига, който се готви да извърши, с думите: що сте се развикали и
разплакали? Детето не е умряло, а спи (Марк. 5:39).
И когато пак Иисус пред градските врати на Наин се смилява над една клета
вдовица, която върви след ковчега на едничкия си син, дали Той изтръгва младежа
от реална смърт, или пък го пробужда от състояние на кома? Макар че и това,
честно казано, съвсем не е нищо.
Но го има Лазар.
Да, той не спи, подобно на младото момиче. И не е изпаднал в летаргия. Лазар
е съвсем мъртъв: Господи, казва сестра му, мирише вече; защото е от четири
дена. Този път съмнението не е позволено. Подозрението за един Иисус, който
възкресява мъртви, които не са съвсем мъртви, този път не издържа: при Лазар
имаме досег със смъртта, която нито една човешка магия досега не е овладяла,
една свършена смърт, Нейно смърдящо величество Смъртта в парадна униформа
с погребални повивки, която Иисус предизвиква.
И смъртта е тази, която губи: Лазаре, извиква Иисус с висок глас – ако гласът
е висок, то е, защото Иисус е останал на далечно разстояние от гробницата,
което прави несъстоятелно всяко обвинение в манипулация – Лазаре, излез вън!
Умрелият излиза с повити ръце и нозе в погребални повивки.
Става дума за истинско възкресение, посред бял ден, и то в присъствието на
тълпа от свидетели.
1

Режис Дебре (род. 1940) – френски философ и писател – Слава на нашите господари. Б. пр.
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Ала колкото и разтърсващо да е, чудото с възкресението на Лазар е и знак за
външна намеса. Една заповед, която Животът, чието въплъщение е Иисус, дава
на Смъртта, чиято находка е Лазар. Без Иисус Лазар е обречен на разтление.
Подобно на Лазар, нито вие, нито аз можем да възкресим самите себе си.
Обаче онова, което се случило скришом в гробницата, която Йосиф Ариматейски предоставя на разпнатия на Голгота, е било съвсем друга заповед. Никой не
е чул да се вика на висок глас, никой не се е промъкнал в мрака, за да призове
разпнатия към живот.
Никой освен Бог, никой освен Иисус, Бог истинен, роден от Бог истинен.
Това вече не е Смъртта, подчиняваща се на повелите на Живота, а е Смъртта, умираща от нашествието на Живота. Възкресението се ражда и бликва от
самата вътрешност на смъртта – то вече не я командва, а просто я отрича.
Но нека продължим напред, носени от светлината.
В случаите с дъщерята на Иаир, със сина на вдовицата от Наин или Лазар „възкръсналият”, щом наново отвори очи, е изцяло в онова състояние, в което е бил
приживе. Нито началникът на синагогата, нито плачещата майка, нито сестрите на Лазар имат съмнения в реалността – още по-малко в идентичността – на
онзи или онази, които се връщат при тях. И ако има потрес, то той е най-вече
при завърналия се – „Какво се случи с мен? Какво правя тук?...”.
В случая на Иисус има един нов и смущаващ елемент: възкръсналият-чрез-себе-си е едновременно абсолютно подобен и абсолютно различен.
Той има човешка форма, тъй като ходи назад-напред из градината, огряна от
слънцето, и странства по прашния път за Емаус. Той носи винаги стигматите
на своето наказание, тъй като подканва Тома да докосне раните Му – и видимо
тези наранявания са били достатъчно конкретни, за да може нашият неверник
тутакси да се убеди, че докосва живата плът на Иисус. И дори на брега на Тивериадското езеро яде печена риба. Със същия апетит, с който вие или аз. Нещо
повече: в очакване да бъде разпознат от Петър и неколцината други, заети с
риболов на езерото, Възкръсналият сам пече хляб върху накладения огън.
И все пак приликата не е достатъчна, за да бъде идентифициран. Неговите
ученици, които добре познават Иисус, не Го разпознават нито по лицето, нито
по силуета, нито дори по тембъра на гласа (макар да са чували този глас!). За
да премахне съмненията им, Иисус трябва да извърши пред тях жестове, характерни само за Него, които са Неговият подпис, както преломяването на хляба.
Затруднението да се провиди Иисус в Иисус идва от това, че Той живее друг
живот.
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Живот, който се кръстосва с нашия, дори понякога се слива с него, ала понякога се
различава. Защото Неговото тяло, което се храни с печени риби и препечен хляб,
не среща препятствие при залостени врати и може да преминава през стени.
Казвам си и повтарям всеки ден на себе си нещо, за което оставам глух: това
тяло на славата един ден ще бъде мое тяло, докато множествеността на другите тела – с тяхната нечистота, недъгавост, немощ, слепота, глухота, немота,
язви, тумори и всякакви болки – и най-първа смъртта сред всички болки – ще
бъдат сведени до нищо за една частица от наносекундата чрез изблика на Любовта; чрез нашествието на Светлината, чрез дара на Живота.
Кажете, вие не бихте ли се подписали тутакси, за да се случи това?
Обаче от нас не искат да се подпишем. Няма нищо за плащане. Даже не е необходимо доказателство за нашето добро поведение.
И това е другото стъписващо нещо: възкресението не се заслужава, то не е белег на благосклонност, отредена за някакъв елит – валидно е както за мъдрите
деца, така и за нехранимайковците. Наказанието за злодеянията не е в лишаването от възкресение. Това обещание е единно и неделимо. Ако има наказание, то
ще се нарича угризение, болезнена печал, че си пренебрегнал любовта.
Вечни съжаления: не само оцелелите ще ги изпитат – мъртвите също.
Всъщност адът може би се състои в това – в болезнения спомен, че сме изплювали прискърбните си малки „не”-та в лицето на Този, Който неизменно ни казва
да; ето защо смятам, че Той ще продължи да ни казва това да и след нашата
смърт, защото съзирам противоречие в идеята, че процесът над едно човешко
същество ще се извърши – и то безвъзвратно – в часа на неговата смърт, тъй
като Христос разбива из основи тъкмо необратимия характер на тази смърт.
Тук е моята боязън: в липсата на любов – не на получена любов, о, такава, поне
от наша страна, имаме в преизобилие, а на дадена любов.
Човекът не е само бъдещ мъртвец. Съществуването му е не само едно по-дълго
или по-кратко странстване, повече или по-малко задъхано или болезнено, към
тази кал, с която той е обречен да се слее: защото пръст си и в пръст ще се
върнеш (Бит. 3:19). Смъртта е не толкова връщане в пръстта, колкото прекосяване на тази пръст; раздразващ до кръв, но обновителен преход, подобно на
онзи пясъчен вятър, чийто повей обгаря дробовете, зачервява до кръв очите
и пресъхва гърлото. Една смърт, която, уверявам ви, не буди смях приживе, но
трае до време.
Някои учени са изнамерили доста хубава дефиниция за човека: ще се превърнем в
звезден прах. Вярата би могла да я разшири, казвайки, че ние сме прах на възкръсналите. Както месестата част на плода скрива, закриля и подхранва зародиша,
така и ние сме носителите на скритата искрица на нашето възкресение.
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А това променя всичко.
Не само погледът, който отправяме към смъртта, но и погледът ни към живота. Включително и към другите, защото нашата територия по рождение – от
разцвета до вкочанясването – е тъкмо това човечество, в което, чрез което и
за което ние живеем.
Човекът обитава човека.
И не ни е безразлично да узнаем, че този човек не е само това, което изглежда – къс от царството на плътта, окастрен и гибелен.
Повечето от древните вярвания са прогонвали покойниците – заслужаващи почит или наказание – в друг свят, където да пребивават, в страна, откъдето
няма връщане.
Най-голямата грижа е било да се избегне смесването на живи и мъртви. Дори
онези, които, подобно на персите или на евреите, са вярвали в някакво възкресение на телата, са били склонни да смятат, че то може да настъпи едва след
края на света. И ако някой покойник случайно посещава света на живите, то
е само като призрак (и то отблъскващ), в съответното призрачно състояние.
Ето я и смайващата новост на този Иисус, Който три дни след констатираната Му смърт, нищо че светът продължава да си върви, все едно че нищо не
е било, кротко сяда заедно с учениците си, за да сподели угощението с печена
риба и топъл хляб.
Възкресението на Христос взривява възприетата идея, че мъртвите нямат вече
какво да правят с живите. Чрез Него, с Него и в Него двата свята, смятани
дотогава за антиномични, вече не са такива. Те се сливат и влизат в хармония,
подобно на онези музикални инструменти, които, колкото и да са различни, се
съгласуват, за да засвирят заедно. Смъртта е не само поражение, тя става
живот.
Перспективата на Възкресението не е достатъчна, за да направи от нас ангели,
но все пак тя може да придаде криле на хората, натежали от грехове, каквито
сме всички ние тук долу. Криле, които са ни необходими, защото, както казва
Леон Блоа2, поканени сме да се издигнем по-високо от щастието.
Превод от френски: Тони Николов

2

Леон Блоа (1846–1917) – френски писател и мислител мистик – виж „На прага на Апокалипсиса” (из Дневник 1913–1917), брой 57, 2010, сп. Християнство и култура. Б. пр.
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Чарлз Уилямс (1886–1945) е известен като писател, литературен критик, богослов, биограф,
но преди всичко той е една твърде колоритна
и нестандартна за оксфордската среда фигура. Прекъснал образованието си поради финансови затруднения, той става носител на почетна магистратура поради своите блестящи
и въодушевяващи лекционни курсове в Оксфорд.
Макар официалната му професия да гравитира
около подготовката на чужди текстове (той
работи до края на живота си в Oxford University
Press) – почитатели на неговия собствен творчески талант са Т. С. Елиът (написал предговор към „свръхестествения му трилър” Ева на Вси Светии), Г. Честъртън и най-вече К.
С. Луис. През последните години от живота си той е член на литературното общество
на Инклингите заедно с Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, Оуен Барфийлд и др.
Ч. Уилямс е убеден член на Англиканската църква и християнските теми присъстват навсякъде в многобройните му творби. За най-успешни негови произведения често се приемат: от литературната му критика – The English Poetic Mind (1932), Reason and Beauty in
the Poetic Mind (1933) и The Figure of Beatrice (1943); от поезията и драматургията: Taliessin
through Logres (1938), The Region of the Summer Stars (1944) и Thomas Cranmer of Canterbury
(пиеса за Кентърбърийския фестивал, 1936); богословските му работи: He Came Down from
Heaven (1938) и The Descent of the Dove (1939); сред биографичните: Bacon (1933), James I
(1934), Rochester (1935) и Queen Elizabeth (1936); и сред романите му: War in Heaven (1930),
The Place of the Lion (1931), Many Dimensions (1931), Descent into Hell (1937) и All Hallows’ Eve
(1945). Есето „Изкупеният град” е публикувано в сборника с негови есета Essential Writings
in Spirituality and Theology (Cowley Publications, 1993). Чарлз Уилямс беше представен в бр.
27 на Християнство и култура с неговото есе „Природното благо” (прев. Слава Янакиева)

Чарлз Уилямс

ИЗКУПЕНИЯТ ГРАД
Градът, като образ на съпринадлежността, заема централно място
в идеите на Чарлз Уилямс. Есето „Изкупеният град”, публикувано в
Dublin Review (октомври 1941 г.) е неговата богословска интерпретация на Втората световна война. Следвайки Волтер, той противопоставя „Безчестието” (с обичайното за него изключване) на
приобщаващата взаимност, характерна за Града. Изборът между
тях, в крайна сметка, е избор между желанието и нежеланието за
опрощение.
Разликите между нас и нашия противник са многобройни, съществуват
множество различни начини за тяхното обобщаване. Едно от възможните обобщения е това, което се съдържа в опозицията между Расата и
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Града. Християните не би трябвало да се вълнуват дали доктрината за
Расата е вярна – тъй като на тях не им е разрешено да я възприемат
като описание на окончателното състояние на човека; за тях този въпрос, както и всеки друг научен въпрос, следва да бъде обект на пренебрежим интерес, ако въобще е от някакво значение. Единствената крайна
идея за нас е Божията Слава в състояние на изкупено и универсално
единство – наречете това състояние човек, Църква или Град. Наистина,
в настоящата криза ние с благодарност приемаме подкрепата на тези
велики съюзници, които по чисто човешки причини възприемат идеята за
Града в много по-тесен смисъл. С уважение и възхищение трябва да се
приеме подкрепата на благородните републиканци, както и на великите
защитници на хуманността. Тяхната визия за единството е по-тясна,
тъй като не включва мъртвите; за тях миналото си остава минало,
страданията остават неизлечими. Но те са извървели дълъг път, поради
което им дължим всичко останало, освен онова, което само Бог може да
им даде. Сякаш за тях се отнасят думите на Бърк към Уилбърфорс1: „Парламентът, нацията и Европа имат едно велико и сериозно задължение
към този достоен джентълмен” – казва той в майската нощ, когато е
предложен законът срещу търговията с роби. Уилбърфорс е бил християнин, за разлика от Волтер, който не е бил християнин, а св. Франциск е
бил дори още по-правоверен християнин, но и тримата се борят с едно
зло, с „великото Безчестие” – студения и жесток страх от тиранията
на хората. Безчестие, което може да бъде открито и вътре, и извън
Църквата, то винаги е враг на Църквата и я предава, когато не може да
я отрече.
Ала интересът ни сега не е насочен към тези благородни съюзници. Ползваме
се от предимството – напълно незаслужено – че техният героизъм не влиза в
противоречие с нашата вяра, макар и да е възможно те да допускат (главно
заради активността на Безчестието в миналото), че нашата вяра е несъвместима с техните мечти. Безчестието е едно и също навсякъде. Обратното на
Безчестието е Градът. В крайна сметка компромисът между тях е невъзможен,
изборът може да бъде само един. Изборът съществува постоянно, във всяка
минута, той е водещият принцип и макар този принцип да е въпрос на избор,
нашата задача е съграждането на Града върху него. Това, което ни сближава
с нашите съюзници и ни дели от нашите противници, е въпросът за допустимата свобода на плътта. Никой не може да накара друг да спре да мисли или
да се намеси в движенията на неговата душа, но той може да възпре техните прояви. Може да спре езика да говори и ушите да слушат, а другият може
да го последва. Всичко това са изяви на плътта, така и трябва да бъде, щом
като сам нашият Господ е благословил последната дума да бъде на плътта.
Крайната непочтителност се състои в безчинството срещу физическия образ
на Христос, физическия носител на Св. Дух. За другото не можем да отсъдим.
Концентрационните лагери и мъченията са Безчестието, свободният разговор
1
Уилям Уилбърфорс (1759–1833) – английски политик, филантроп и лидер на движението за забрана на
робската търговия. Б.пр.
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и изхранването на всички тела (на всички тела) са Градът. Компромисът между
двете е невъзможен.
Св. Дух ни води към това да бъдем чрез всички достъпни за нас средства
образи на Христа, типове на Оригинала, във и извън плътта. Общението между тези свободни образи задава единството на Града. Името на този Град е
Единство; действието на Безчестието е безчинството над този Град. Единството се постига посредством свободния обмен. А обсегът на този обмен се
простира от раждането на деца до Евхаристията – двете основни дейности в
света и в Църквата. В първия случай е налице взаимно желание между бащата и
майката, което води до обмена на семето. Макар това да е валидно за всички,
не може да бъде омаловажено значението на доверието – това, че единият предава, а другият приема семето, е израз на доверие; това е един от основните
природни изрази на свръхестественото качество, известно като „вяра” – качество, което намира своя най-съвършен израз в евхаристийния обмен – „за да
бъде същинско тайнство на единството, ние приемаме това, което е Негово,
а Той получава онова, което е наше”. По този начин Четвъртият латерански
събор обяснява най-възвишеното земно дело чрез доктрината за обмена; но го
обяснява и чрез – не ми се иска да кажа най-нисшето, макар и така да може да
бъде разбрано – принизяването на недостойната плът. Без съмнение ние сме
съгрешили и сме съгрешили в плът, ала самата плът запазва много от знаците
на това върховно призвание, от което сме отстъпили. Самата смърт е безчинство – необходимо безчинство – над единството. Трябва да го приемем, както
и трябва да приемем – заради нас или заради другите – много други безчинства.
От самото начало то е било приемано за нещо неестествено, за разделяне на
неделимото.
В душата ми – поле на страшна битка –
едно неразделимо същество
разделя се на две, далечни както
земята от небето.2
Там, „в самото единство”, друго правило не съществува.
С изключение на възстановяването на единството. Висшето учение за физическото възкресение възстановява човечеството в единството, от което то е
било лишено. Новото единство не би могло да бъде ненакърненото, първоначално
Единство, което е възстановено, не може да не носи белезите от раните – и е
така наистина (за да посочим само един пример) – раните от копието по ребрата. Но е казано, че те, както и другите, са „в слава”. Те имат двойно излъчване –
на първообраза и на обновлението.
Казано е, че Св. Дух ни води към единението с това Единство. Ние трябва да
изберем сътвореното от Него – като приемем обновеното оригинално творение. Това обновено творение ни е представено в Апокалипсиса с образа на Града.
2

Уилям Шекспир, Троил и Кресида, V, 2. Превод: Валери Петров.

57

Християнство и култура

Именно нациите – и расите – трябва да влязат в него. Празникът на Христос
Цар е празник и на Христос Града. Основанието на този Град, неговите двери,
е природата на Христос, както това е показано и посочено от Св. Дух; това
е доктрина, според която никой човек не живее за себе си или от себе си. Тази
доктрина е обвързана с естеството и благодатта.
Един от великите митове, разказани в началото на Библията, които скриват
и разкриват пред нас катастрофата на грехопадналата ни природа, е този
за първото убийство. Този разказ е натоварен с богата символика. И Каин,
и Авел правят приношение на Господа. Божията Слава приема жертвата на
Авел и отхвърля жертвата на Каин. Възможни са всякакви тълкувания. Според
едно от тях целта на жертвата на Каин би трябвало да бъде приемането
на жертвата на неговия брат, но Каин съгрешава, отказвайки да приеме
това. Както често се случва, небесният огън пада не там, където е измолен.
Доброто снизхожда, и то веднага в отговор на молитвата, с която е било
измолено, но не там, където е било измолено. Гневът на молещия и принасящ
своята жертва е предизвикан от първата такава промяна; той съсича брат
си, който печели. „Други сe трудиха – казва нашият Господ в потвърждение
на това правило, – а вие влязохте в техния труд.” И го пояснява: дарява
апостолите със знание и ги провожда да го разнасят; това е трябвало да
бъде новото сътворение на земята или поне на един от нейните елементи.
Ала Той прави и още нещо – обявява този принцип за свой. След като става
човек, Той се обръща към учениците си в Емаус и ги обвинява в слепота: „о,
несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророците!
Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?”. След
което отслужва за тях великия обмен на Евхаристията и става невидим: „не
гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни
обясняваше Писанието?”.
Чрез този акт на замяна Той обновява Града; това е неговата заповед към
природата и благодатта. Това е (за да се възползвам от израза на Джерард
Хопкинс3) „бягството навътре” в нашите сърца и дори Безчестието (у нас и у
другите) да възпрепятства това вътрешно бягство чрез безчинството, както
войната разрушава хоризонта и градовете, това все така си остава вътрешното бягство в божествения Град. Достатъчно просто е, защото в нашия обикновен природен живот още от раждането си всеки един от нас, който не е „бог
или звяр”, живее по този начин – няма друг начин, по който да живее. Казано
просто, ние сме напълно зависими от другите и когато го изтъкваме, може да
изглежда, че поставяме акцент върху неизбежното и се опитваме да помажем
нашето дихание с възмутително благочестие. Може би щеше да е така, ако не
бяха верни две неща: (1) универсалната природа на приложението, (2) свръхестествената природа на принципа. Тези два факта и особено първият винаги са
били отричани от Безчестието.

3
Джерард Манли Хопкинс (1844–1889) – английски поет, който приема католицизма и става член на Йезуитския орден, един от най-големите поети на викторианската епоха. Б.пр.
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Безчестието отрича първия принцип точно защото той противоречи на Града.
Нашият Господ запазва само за Себе си правото за изключване от Града. Със
сигурност Той подсказва възможността за изключване от Града – и нарича
това изключване ад. Но Той не позволява присъдата му да бъде предузната –
ако неговите свещеници „задържат” греховете, те ги опрощават пред Него.
Най-близкото до противното съждение, до което можем да стигнем, е да го
оставим на Неговото отсъждане, а единствената присъда, на която имаме
право, е опрощението. Но дори и то се изрича в Негово име; не ни е дадено
правото да прощаваме от наше име. По тази причина е необходимо да се добави още нещо.
Безчестието отрича приобщаването. Отрича го още по дефиниция, тоест
посредством дефиницията то създава граници, изключването от които е неизбежно. Дефиницията, без съмнение, е необходима. Да кажеш „той е германец” или „тя е християнка” означава това и само това. Означава липсата на
определени характеристики и наличието на други характеристики. Дефиницията може да включва човешки понятия. Но не може да включва Безчестието.
Което означава, че дефиницията не може да бъде изключена от естествения
обмен или (в какъвто и да било смисъл) от свръхестествения обмен. Всичко,
което тя може да направи, е да подреди този обмен по един или друг конкретен начин. Тя, така да се каже, може да започне да „регулира движението” за
удобството на хората. Може да проясни главите ни, но целта  не може да
бъде да вкамени сърцата ни. А Безчестието, след като веднъж въведе дефиниция, продължава, като изключва, а след това – като заробва или унищожава.
Действието му може да бъде видяно у всеки от нас и навсякъде; то е нещото,
което ни кара да отричаме всеобщото смирение, приемането на факти, които са не наши, а на другите; одобрението на творението дори когато това
творение изглежда неприятно. Безчестието е скрито в Християнската църква, колкото и на всяко друго място; най-великият негов образ в литературата
е този, предаден във видението на отстъпничество на Църквата в края на
Чистилището на Данте.
На второ място, то отрича свръхестествената природа на принципа. Само
по себе си, както бе казано, това не е безчестно; републиканците го отричат заедно с отрицанието на цялото свръхестествено. Ала често те отричат свръхестественото почти единствено заради републиканския си принцип
или поне заради нещо, което те с известно основание смятат за липса на
доказателство. Докато Безчестието отрича тази свръхестествена природа
вследствие на навика си за изключване. Доказателството за това откриваме
днес не само сред противниците ни; виждаме го като част от нашите сърца. Свидетелство срещу това отрицание винаги е бил църковният ритуал на
кръщението. Новороденото дете се издига от своята естествена съпринадлежност към своята майка до своята свръхестествена съпринадлежност към
светците. То е приело връзката с един паднал свят; кръвта му е опетнена от
душата – или от света на душите – от Безчестието, и скоро след това тя би
започнала да изплаща това, което е приела в резултат на това си падение, в
обмена (освен ако той не бъде изкупен) на вътрешния конфликт. В този миг тя
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бива сграбчена и възвисена до обмена на благодатта – в другите от другите,
в Другия от Другия.
Тази съпринадлежност става още по-видима с приемането на практиката на
детското кръщение от цялата Църква. Възрастният говори от свое име, детето говори само чрез другите. Покаянието и вярата, двете първи характеристики, почувствани и изречени в новия живот, трябва да бъдат почувствани и
изречени от някой друг от негово име. Безмълвното младо творение се покайва,
преди да може да съгреши, започва да вярва, преди да може да мисли. По мистичен начин залогът е поет от поръчителя и този залог не се освобождава
преди, съгласно правилата в този Град, субектът на този залог да може сам
да потвърди причастността си към този живот, да бъде допуснат до чуждата
жертва и да бъде подхранен с чуждата храна. Действието на Духа, изразено
в движението на човешкото подобие към божествения оригинал, Който е бил
призован в кръщението, потвърждава своята сила в конфирмацията. Тогава пред
него се открива този живот, който е негов не повече, отколкото е бил преди,
но вече има съзнанието, че този живот не е негов.
Което не означава да се отрече собствената отговорност. „Пази съвестта си
открита към твоя брат – казва отшелникът от пустинята, – и ще намериш покой.” Такова трябва да бъде поведението на индивидуалната съвест. Заповедта
„понасяйте един другиму теготите” съдържа велик и свещен смисъл, ала без
съмнение личността е тази, която трябва да носи теготите; която трябва да
направи този избор и да има смелостта да ги носи, а и да направи избора да не
отстъпва и да продължава да ги носи. „Нямам спътник до себе си – пише Джон
Дън4, – не трябва да бъда сам със себе си… Аз съм Вавилон, откъдето трябва
да изляза или да загина.” Това е поемането на пътя (да повторя същата фраза)
на „бягството навътре” към сърцето, но това вътрешно бягство може да бъде
изявено само чрез делата. Този, Който е издал заповедта взаимно да си носим
тегобите, е обещал те да бъдат леки, но дали те наистина са леки или тежки,
може да се разбере само след като бъдат поети.
Понасянето е изискване на природата на вярата; ще цитирам отново Дън –
„светлината на природата е подчинена на светлината на вярата, както Йоан
Кръстител се отнася към Кръста”, те са категории от една и съща идентичност, това е принципът на Града, формулата на пророчеството. Неверниците,
виждайки агонията на Града, казват подигравателно: „други спаси, а Себе Си не
може да спаси”. Звучи иронично, но Евангелието е далеч от иронията; изявленията му са толкова буквални, че могат да изглеждат иронични за глупците, а
ирониите на глупците се откриват като най-точните дефиниции. Този, който
не може да спаси Себе Си, спасява другите, като изисква и ние да бъдем едно
с Него в това, както и във всичко останало. Може да се добави, че Той запазва
само за себе си съзнанието за това спасение; изисквайки от нас съвършенството, той ни забранява съзнанието за това съвършенство дори то да бъде
4
Джон Дън (1572–1631) – английски поет и духовник, един от най-известните представители на метафизичните поети. Б. пр.
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постигнато. „Кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги
негодни.” Славата винаги трябва да бъде съблюдавана при другите: „защото
извършихме, що бяхме длъжни да извършим”.
Животът на Града, който не изключва никого, следователно навсякъде и във
всяко едно отношение е живот във взаимност. Това се отнася колкото до инстинкта на джентълмена, толкова и до постиженията на светеца. Носенето
на „теготите един другиму” се отнася за всички. Безчестието се възползва от
това за собствената си изгода, за заробването и разрушението на другите, докато му е позволено да съществува, или докато царството устоява. След като
не можем да избягаме от този живот, ни остава възможността единствено да
го задълбочим. Затова и размисълът как бихме могли да живеем от другите, понякога може да бъде по-полезен от това как да живеем за другите. И двете са
необходими за съвършения обмен. Методите за този обмен – носенето на теготите, действието от името на другите, поемането на отговорност от името
на другите – всичко това може да бъде изпълнено с много по-дълбок от обичайния смисъл. Следствие от което е принципът на свещенството, следствие е и
принципът на брака.
За брака по-конкретно може да се каже, че светлината на неговата природа
е подчинена на светлината на вярата, както Йоан Кръстител е подчинен
при възвестяването на Христос Града. Твърди се, че бракът е установен във
времето на невинността на човека, преди Градът да се е бил пропукал, а съвършеното Тяло – да е било накърнено. Верността, възвестена от Църквата
в брака между християните, и неговата крайност – която може да бъде отречена, но която не може да бъде разрушена от тази страна на смъртта, е
точно от тази природа, защото в него природата на обмена е била приета
и в природата, и в благодатта. Затова и каноничните условия за брака са
строги, неприемливо е да има възможност за грешки. Приети, те остават
строги – пример за което е истината, че заетият и живян в обмен живот,
отреден и съобщен от божествения Дух, е не по-малко, а дори още по-неумолим от индивидуалния и личния дух, както и че този живот също има своя
йерархия и ред на поведение. В този живот, докато той се развива, двамата
трябва да бъдат едно; затова и силата, която ги привлича, е двойна. Тази
сила може да бъде насочена към хората около тях, но възможността за обмен
между тях трябва винаги да бъде открита. В тази степен всеки може да
каже, когато великият експеримент е завършен: „Себе си да спася не успях,
друг спасих и друг ме спаси”.
Законът за носенето на теготите на другия се проявява най-ясно в брака, но
той е валиден и за останалите връзки. По необходимост този закон съществува като активен принцип на живота; доброволно приет, той е дълг, защото
завръщането ни към активните принципи трябва да бъде дълг. Да се научим
на този принцип във вътрешния живот е същото като да се научим да дишаме
във външния. Въздухът на добрата воля трябва да бъде също толкова всеобщ,
колкото и същинският въздух, а след това да бъдем щастливи да забравим, че
го правим. В същото време във всекидневните дела трябва да се напредва кол-
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кото се може повече в следването на принципа на взаимния живот. Израз на
тази идентичност са многобройните обичайни взаимодействия и замени във
всекидневното съществуване – социалната отговорност на специализираните
професии; смъртта и полагането на усилия в името на другите, както и съзнателното им възприемане, които стават все повече част от живота ни във време на война; вътрешната съпротива срещу противника, бденията на свещените
души в полза на другите; мистичната замяна на светците; животът в молитва
и другият опит, характеризиращ Църквата – мистерията на Изкуплението; мистерия на Майката и на Сина – figlia del tuo figlio5 – която в някакъв смисъл стои
в центъра на всемира; а отвъд всемира – в съпринадлежността на благословената и славна Троица.
Когато се уповаваме на тази идентичност, ние можем да я открием навсякъде. Повече, много повече може да бъде постигнато чрез нейното практикуване
между нас с интелектуални и духовни средства. Понасяни могат да бъдат не
само физическите тегоби, но и теготите на съзнанието, а физическите – да
бъдат носени дори повече, отколкото си представяме. Това е пътят за ускоряване на лечението на плътта. Това не е награда за святост, това е пътят към
светостта, това е пътят към единствения поносим живот. Не е подходящо да
бъдем алчни или предубедени: „силата ти да бъде в тишината и увереността
ще бъде твоята сила”. „Твоят живот и твоята смърт – казва св. Антоний, – са
заедно с твоя ближен.” „А кой е моят ближен?” Знаем отговора на този въпрос;
единствената алтернатива на този отговор е някой или нещо да бъде изключен
от тази близост. „Аз обичам себе си – пише Уилям Лоу6, – както обичам моя ближен или всяко друго творение, във и за Бог.”
Но колкото и пригодени да сме за този нов живот, не можем да избягаме от
делата и страданието на Безчинството. Защото у нас има предостатъчно
безчестие. Тази общност на злото е източник на най-дълбокото разбиране на
взаимността – взаимността на прошката. Прошката в същинската си природа
не е лична, а взаимна. Може би има някои дълбоки връзки, в които не съществува безчинство, което да бъде простено; такива връзки може и наистина да
съществуват. Вероятно тези, които общуват със светци, има по-малко какво
да прощават, макар и светците да са убедени, че има какво да им бъде простено – те затова са светци. Да задържиш или да простиш злобата е избор между
Безчестието и Града, това е избор между желанието да изключиш другия и желанието да го приобщиш. Опрощението като настройка на душата е необходимост – поне докато душата не познава достатъчно добре опрощението. Дори
нашият Господ, когато безчестието се опитва да Му въздейства, не прощава
на Себе Си, а се обръща към своя Отец. Опрощението винаги представлява голяма духовна опасност за този, който прощава. Така е било винаги. Примерите
от литературата са Имогена от Цимбелин и мис Бейтс от Ема – и Шекспир, и
Джейн Остин са познавали светостта.

5

Дъщеря на Твоя син (ит.). Б. пр.

6

Уилям Лоу (1686–1761) – англикански духовник, автор на книгата Начинът на божественото познание. Б. пр.

62

2015 / брой

6 (103)

Следователно опрощението, както всеки вид стеснителност, е нагласа, но за
да се превърне в съвършен акт, тя също се нуждае от действие и взаимност.
Двете личности, които вършат това, трябва да си съпринадлежат в този взаимен акт, а прошката да бъде приветствана и от двамата. Подобно на радостта
(която в най-добрия случай е израз на прошката), тя изисква не забрава, а ясно
познание. В настоящото ни състояние забравата понякога е израз на мъдрост,
тъй като тежестта на паметта е по-голяма от тежестта на славата, която
може да я носи. Ала това е част от слабостта на нашето земно съзнание; няма
да бъде така във вечността. „За всеки грях – казва лейди Юлиана от Норуич7 –
на небето се отслужва богослужение”, и ако това се отнася за Града и неговите жители, то е още по-валидно за отношенията между обитателите на този
Град. Тук не е мястото да обсъждаме една толкова възвишена мечта. Може само
да отбележим, че тя също е състояние на обмен и взаимност. Но за да я познава и да я обича, Градът трябва да я познава с желание; трябва да я търси и да
я жадува във:
„… вечните очертания и форми.
В Опрощението на греховете – което е самоунищожение –
е заветът на Йехова.”
Това е дефиницията на Блейк от Безспирното взаимно жертване във Великата
вечност. Следователно Безчестието трябва да бъде приветствано, но ако Безчестието знаеше това, то щеше да бъде едно с Града. Ала това излиза далеч
извън настоящия разговор. Това обаче може да бъде много добро описание на
Съдния ден, когато ще стане ясно колко сериозно сме успели да живеем този
взаимен живот. „Където и да те открия – казва един апокрифен запис, – там ще
те съдя.”
Градът е дефиниран в последният параграф на Апостолския символ на вярата:
„Вярвам в Светия дух” е неговият първи член и първоначално условие. Ако Той
живее, Той живее спрямо Христос, в Когото живее напълно, тъй като Той (по
силата на замяната) „притежава съвършенството и единението на вечния
живот”8. А в същото време всички негови жители произхождат от всичките.
Неговото име тук е „Светата католическа църква”, което прави възможни
всички останали характеристики „видима-невидима”, „непобедимо невежество” и така нататък. Но останалите четири члена са четирите стени на
Апокалипсиса, или, ако тази метафора е твърде дразнеща, това са четирите
характеристики на живота: „общението на светците, опрощаването на греховете, възкресението на мъртвите, и във вечния живот”. Това са качествата на обновеното и съвършено единство – взаимният обмен, изкупителен
дори когато го отричат, славата на светата плът, чрез което толкова много
7

Юлиана от Норуич (1342 – ок. 1416) – английска мистичка, авторка на Откровения за божествената любов.
Без да е канонизирана, е дълбоко почитана от Католическата и Англиканската църква. Б. пр.

8

Дефиницията на вечността, която Тома от Аквино заема от Боеций. Б. а.
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е станало ясно, безкрайната сила в пълнотата на славата. Славата е нещо,
което се случва, тя не е случайна последица от нещо случило се – макар нашият изговор да създава това впечатление и да вярваме, че това е така.
Божията слава е във фактите. Изглежда почти невероятно, но природата на
нещата е, че няма факт, който да не е в Неговата слава. Това е великото
приобщаване, извършено от Града. Ако – да се възползваме от пространствени представи – ние възхождаме към него, той е този, който продължава да
снизхожда от небето, той е причината и посоката на нашия възход. Неговият
език се състои във великия обмен на огнени езици, чрез който Духът се проявява от самото начало.
Превод от английски: Момчил Методиев
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IN MEMORIAM:
ПРОТ. ТОМА ХОПКО
На 18 март тази година почина известният православен богослов и проповедник,
дългогодишният декан на Духовната семинария „Св. Владимир” в Ню Йорк, протопрезвитер Тома Хопко.
Отец Хопко е роден през 1939 г. в Ендикът, щата Ню Йорк, в семейство на емигранти карпато-русини и приема кръщение в униатска църква. Баща му е неграмотен и много държи неговият син да получи добро университетско образование.
В 1960 г. Тома Хопко завършва университета „Фордъм”, през 1963 г. – семинарията „Св. Владимир”, през 1969 г. получава магистърска степен по философия от
университета Дюкейн в Питсбърг, а през 1982 г. защитава докторска степен в
богословския факултет на университета „Фордъм”.
Събитието, което променя живота на Тома Хопко, е срещата му с о. Александър Шмеман. Тя става съвсем случайно, благодарение на приятел на Хопко, който
попаднал на семинар, посветен на руското православие. Там бил впечатлен от
един млад, обаятелен свещеник на име Шмеман, който се оказал преподавател в
„Св. Владимир”. Така, по време на великденската ваканция през 1957 г., двамата
приятели решават да отидат на място и да научат нещо повече за това учебно
заведение. Там ги посрещат о. Александър, о. Даниил Губяк и Николай Озеров. След
кратък разговор с тях осемнайсетгодишният Хопко решава веднага да се запише
в семинарията. Малко по-късно, през 1963 г., той се жени за Анна Шмеман, една от
дъщерите на о. Александър, и същата година приема свещеническо ръкоположение.
От 1968 г. о. Хопко започва своята преподавателска дейност в семинарията
„Св. Владимир”. В началото преподава вероучение и пастирско богословие, а
по-късно започва да води курса по догматическо богословие. През 1992 г., след
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смъртта на прот. Йоан Майендорф, о. Тома става първият декан на семинарията, роден в САЩ.
Той бързо си спечелва славата на блестящ лектор, истински учител, умеещ да
заинтригува и увлекателно да изясни темата. Умел импровизатор, о. Хопко превръща лекциите по догматика в истинско преживяване. Изпълнени с житейски
примери, анекдоти, литературни препратки, в тях догматите на Църквата буквално оживявали, ставали разбираеми и актуални. На лекциите му често идвали
студенти от други учебни заведения.
„Той преподаваше с необикновена сила, винаги ясно разграничавайки кое е учението на Църквата, а кое е „Хопко”. Това, което говореше, винаги беше важно,
тъй като той никога не говореше, без да е стъпил върху Преданието” – спомня
си един от неговите ученици, о. Стивън Фримън.
В своите лекции, книги и интервюта о. Хопко с удоволствие разказва истории от
богатия си пастирски опит. Веднъж той забелязал, че докато цялата енория произнасяла Отче наш, едно момченце в самия край на молитвата постоянно стискало устни. На въпроса му защо прави така, момченцето отговорило, че все още не
е готово да произнесе думите и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме
на нашите длъжници, понеже се било скарало със свой приятел и не искало да му
прости. Ето защо се страхувало, че Бог ще чуе молитвата му и ще постъпи и с
него по същия начин. „Имаше един-единствен човек в цялата енория, който се отнасяше сериозно към Господнята молитва” – завършва историята отецът.
Познавалите го отблизо неизменно отбелязват изключително ведрия характер
на отеца, лекотата, с която той общувал с най-различни хора, както и неговата
пословична скромност. Чували го да прави следното сравнение: „Шмеман прилича на шампанско. Изразителност, мощ, творчески полет, радост. Мейендорф
е като бургундско вино. Дълбочина, аргументираност, благородство. А аз съм
само Хопко. С какво да се сравня? Най-много с кока-кола…”.
След напускането на деканския пост в семинарията и пенсионирането му през
2002 г. отецът продължава да изнася лекции в енории, университети и младежки
лагери из цялата страна. През последните години от живота му в негово основно занимание се превръщат радио беседите, които изнася в ефира на православното радио „Ancient Faith Radio”. От 2008 г. до смъртта си той записва над
400 беседи, някои от които са свалени като текст и могат да бъдат открити
на сайта на радиото. Последното участие на о. Хопко е на 5 март тази година.
На 16 март, след продължително боледуване от задълбочаваща се сърдечна недостатъчност, о. Тома получава последно причастие от главата на Православната църква в Америка митрополит Тихон, а на 18 март мирно предава Богу дух.
Сред по-известните книги на прот. Тома Хопко са: Православната вяра (в 4
тома), Духът Божи, Жените и свещенството, Пролетта на поста, Християнската духовност на Изтока и Запада и др.
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Прот. Тома Хопко

ПРАВОСЛАВНОТО
ХРИСТИЯНСТВО И
АМЕРИКАНСКИЯТ ДУХ
Опитът ми на роден и образован в Америка свещеник и преподавател в Православната църква на Америка ми дава основание да кажа, че тезата на Уил Хърбърг за
религията в Америка и американската религия е вярна.1 Също така смятам, че изводите на Робърт Бела за съществуването на американска „гражданска религия” са
добре аргументирани.2 Според тях американците, които са протестанти, католици
или евреи и които принадлежат към една от тези „големи религии”, се стремят да
запазят собствените си обичаи и традиции – все повече и повече според убежденията и практиките, които техните отделни членове биха искали да съблюдават –
като в същото време всички те изповядват и защитават „общата вяра” в „американския начин на живот”. За мнозинството от източноправославните американци
това означава – тъй като те също са истински американци, които допринасят за
прогреса на страната и лоялно защитават националните ценности и цели (включително и проливайки кръвта си за нея) – че те също заслужават „признание” като
„голяма религия”, всъщност като „четвъртата голяма религия” в страната.
Проблемът се състои не само в това, че членовете на православните църкви –
духовници и миряни – са приели фундаменталната религиозна структура на американското общество, а че са приели също и начина на осмисляне, изживяване и опит
на църковната принадлежност, наложени от доктрините и практиките на „американския начин на живот”, а не от традиционните доктрини и практики на собствената им Църква. Може да се каже, че юридическото и реално „признание” на
източното православие в Америка като „голяма религия” е направило много рядък и
дори е довело до изчезването на въпроса, задаван често на православните, въпроса
дали те са протестанти, католици или дори евреи; в резултат на това православните получиха ясно чувство за идентичност и принадлежност към американското
общество. Юридическото и фактическо „признание” позволи на повърхността – в
болниците, училищата, военните и социалните статистики – православните да се
радват на по-високо уважение, признание и цялостно одобрение на техните собствени традиции, като част от кардиналните добродетели на американския начин на
живот, но тази „победа” беше съпроводена от дълбокото вътрешно отслабване
(ако не и от пълното изчезване) на визията на православното християнство сред
немалко, ако не и сред по-голямата част от самите православни християни.
1 	

Will Herberg, Protestant, Catholic, Jew (Anchor books, 1960), и особено глава пета: „The Religion of Americans
and American religion”.

2 	
Robert N. Bellah „Civil Religion in America”, Daedalus (Journal of the American Academy of Arts and Sciences),
Зима, 1967. Също и: R. E. Richey and D. G. Jones, American Civil Religion (Harper Forum Books, 1974).
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Възприемане на западните начини на мислене
Възприемането на западните подходи към религията не е нещо ново за членовете на
Православната църква. Начинът, по който мнозина православни разбират и практикуват своята вяра, от векове се намира под влиянието на католическия или протестантски начин на мислене и практика на благочестието. Много учени са се спирали на
този „Западен плен” на православието.3 Причината за него е прекъсването на живата
традиция на православните църкви и липсата на богословско и духовно образование на
членовете на Църквата вследствие на доминацията на нехристиянски сили над православните народи. В тези условия мислещите и търсещите членове на Православната
църква са започнали да обръщат погледа си на Запад в търсене на вдъхновение и образование и да подражават и дори да имитират подхода към религията, богословското
образование и духовния живот на своите западни събратя. Те са възприели западни
форми на религиозна мисъл и практика, западните въпроси за отношенията между човек и Бог и между самите хора, а много често и западните отговори на тези въпроси.
Със сигурност такова от дълги години е и положението в Америка, макар и корените
на това развитие да могат да се търсят още в страните, от които православието
е дошло. От една страна, контактът на православието със Запада е стимулирал усещането за „различие” сред православните – като носители на по-древната, почитана,
традиционна, литургична вяра – но в същото време те са развили и склонността да
възприемат римокатолическите и реформаторските доктрини и практики, където те
са приложими, като особено силно това се отнася за полемични ситуации. Така например нерядко православните употребяват аргументи на католиците срещу протестантите и на протестантите – срещу католиците, а и формират собствените си
убеждения и действия на тази основа. В резултат някои членове на Православната
църква приемат вярата си за „римокатолицизъм без папство”, други са започнали да
приемат православието като един вид „протестантство от източен обред”, а трети
продължават да се чувстват объркани за собствената си идентичност.
Едва ли може да има съмнение, че възприемането в рамките на американското
общество на американското разбиране за религията, а и на самата американска
религия от мнозинството от православните е следване на пътя, по който са поели
католиците, протестантите и евреите в живота на нацията. В този контекст
е важно да отбележим, че когато определени членове на Православната църква
продължават да настояват за следването на своя „традиционен подход”, те са
възприемани – често с по-голямо разбиране и толерантност от страна на неправославните, отколкото от своите събратя в Православната църква – като „остарели”
или „неразвити”. Колко често се случва „прогресивните” членове на Православната
църква да описват идеите си като „модернизация” и „американизация”, за разлика
от идеите на „другите”, а в същото време „другите” да демонстрират любезност
към православните, казвайки: „Разбираме. И ние бяхме такива. Отнема известно
време…”. Обсъждането на религиозните доктрини и практики в Америка почти никога не включва обсъждането кое е истина, и кое – лъжа, кое е вярно и кое – невярно,
кое е смислено и кое – безсмислено. Почти без изключение се обсъжда какво е мо3 	
A. Schmemann Russian Theology: 1920-1972, An Introductory Survey and C. Yannaras Theology in Present-Day
Greece. Saint Vladimir Theological Quarterly 16 (1972).
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дерно или изостанало, цивилизовано или варварско, демократично или тоталитарно,
американско или „от предишната страна”.
Това е контекстът, в който източноправославните църкви в Америка заемат своето
място заедно с протестантите, католиците и евреите като „четвъртата голяма
религия” на американците. Самата вяра е сведена, както и тази на останалите,
до следването на „нашия път”, за разлика от „пътя на другите”, като всички тези
пътища имат равно място в обществото. И макар някои от тези пътища да си
остават „по-равни” от другите в някои области, всички в еднаква степен изразяват
американския начин на живот, за който всички са съгласни и на който са посветени.

„Общата вяра”
Съдържанието на „общата вяра” на американците според мен е доктрината, че
човек може да вярва и да прави каквото иска, доколкото тази вяра и практика не
влиза в конфликт с правото на другите да вършат същото. Тази доктрина, произхождайки от необходимостта многобройните християнски деноминации да намерят
начин за мирно съжителство в рамките на същата нация, се развива, като обгръща
и нехристияните, основно евреите, и придобива характера на обща вяра „в Бог”. В
миналото са били задавани въпроси дали римокатолиците могат да бъдат приети и
да живеят в рамките на такава система, но историята е показала, че могат. Смятам, че днес характерът на тази „обща вяра” „в Бог” е изместен, като мястото
на Бог е заето от правото на индивида да вярва в каквото той пожелае, стига да
приема доктрината, че самото това право е върховната догма на „общата вяра”.
Според този възглед всеки човек е задължен да следва своя път в личния си живот
заедно с мислещите по подобен начин и свободно приели това мнение хора, докато
публично той подкрепя свободата на съвестта за всички в „частните дела”.

Религията – частно дело
Религията като цяло и вярата в Бог конкретно днес все повече е разбирана изключително
като „частно дело” – като „религия по избор” – в резултат на което членовете на различните религии са започнали да смятат, че дори принадлежността към собствената им
религия следва да бъде разбирана и практикувана по техния личен начин, а не по начина
на конкретната религиозна група, към която те принадлежат. Така различните църкви и
синагоги се превръщат в доброволни асоциации и корпорации, към които хората се присъединяват, за да практикуват своята „религия по избор” – по начина, по който те намират
за правилен, като единството условие за правото им да ползват собствеността, персонала и служителите на избраната от тях асоциация е желанието им да бъдат част от
него и готовността им да подкрепят финансово корпоративните операции. Почти никакви въпроси не се задават или не е смятано за подходящо да бъдат задавани по отношение
на доктриналното посвещение или моралното поведение, а когато такива въпроси все пак
са поставяни, те са приемани като израз на назадничавост от страна на по-малко освободените и просветените, като те са допускани, разбирани, търпени или критикувани в
зависимост от това колко обидни или „не-американски” са те. Така днес не е необичайно
отделни хора не само да поставят под въпрос, но и открито да отричат определени „официални доктрини” на своите конкретни църковни тела и в същото време да продължават
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да участват в техния общностен, литургичен и сакраментален живот – като всеки разбира и обяснява своето участие по различен начин. Доказателство за съществуването и
засилването на подобно отношение и поведение е употребата на термина „християнски”
в съвременния американски език. Да разгледаме следните три примера:
Един човек кани своя свещеник на сватбата на детето си в местен ресторант.
Брачната церемония е организирана от двойката и отразява нейната гледна точка
и начин на живот. Свещеникът обяснява, че той уважава правото на младоженците
да извършат това, което намират за правилно, и им пожелава всичко най-хубаво, но
тъй като самият той е църковен пастор, идентифициран с начин на живот и представа за брака на църковна общност, към която е принадлежал в миналото поне един
от младоженците, не смята за подходящо да присъства на сватбата в ресторант.
Свещеникът получава ядосан отговор: „От теб се очаква да бъдеш християнин!”.
Едно семейство отива при свещеник с молба да отслужи църковно погребение на
починал близък. Покойникът не само не бил стъпвал в църквата от десетилетия, не
участвал в общностния или тайнствен живот на Църквата, но и бил известен с откритата си съпротива срещу моралното учение на вярата. Свещеникът отговоря,
че ще отправи молитви за упокой на душата на починалия, но не би могъл да отслужи
истинско църковно опело, което предполага, че покойникът е бил посветен член на
църковната общност. В отговор чува думите: „И това ми било християнска църква”.
Икуменическа група посещава православна енория по време на Литургия. В нея
има хора, които изразяват желание да получат свето Причастие. Свещеникът
обяснява, че съзнава, че има деноминации, които следват друга практика, но че
възгледът на Православната църква е, че Евхаристията е не само средство
за лично освещаване, а е израз на самата Църква и до Причастие се допускат
само хора, които са напълно посветени на доктрините, моралното учение и каноничната дисциплина на историческата православната общност и се идентифицират с нея. В отговор на свещеника му е обяснено по недвусмислен начин, че
религията е лично дело между човека и Бога и отказът да бъде допуснат до св.
Причастие човек, който желае това, е „нехристиянски”.
Тези примери, взети от реалния живот, могат да бъдат сметнати от някои за редки
или крайни, но аз съм убеден, че в израза на демонстрираната в тях духовна нагласа
или в смисъла, вложен в термина „християнски”, те не са нито редки, нито крайни.
Вероятно повечето хора са по-деликатни или подхождат с по-голямо „разбиране” към
свещеника, който „не е в крак с времето”, но според мен все повече са хората, които се чувстват както тези в цитираните примери и със сигурност това е по-скоро
„чувство”, отколкото ясно мнение, основано на размисъл или рационална дедукция.
Хората се чувстват изключително неудобно, когато от тях се очаква да следват
общностни норми в духовните и религиозните въпроси. Свещениците се чувстват
неудобно, когато са длъжни да конфронтират хората с такива очаквания. Съществува усещането, че „нещо е погрешно” и че свободата на съвестта на хората е
била нарушена. Дори нормите на традиционната църковна дисциплина понякога са
чувствани като потиснически и твърде взискателни и следователно ограничаващи
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личното достойнство и свобода. Те се приемат като ограничаване на индивидуалните права, нахлуване в личното пространство, нарушаване на моралната съвест,
плод на старомоден догматизъм и тесногръдие; а от това следва, че те не са
подходящи за свободните граждани на модерните демократични държави, в които
всеки е равен и свободен да следва собствената си съвест в частните дела.
В съвременните демократични общества хората трябва да имат свободата да
изразяват своите религиозни убеждения по начин, който намират за подходящ.
И църквите, които в миналото са упражнявали такива права, сега трябва да
сътрудничат на убеждението, че тази индивидуална свобода е върховна ценност
и по тази причина да направят религиозните служби достъпни за всички и по начина, който те изберат. Разбира се, да не сътрудничиш по този начин в Америка
е напълно законно, но е социално и духовно неприемливо. Този подход е приеман
за сектантски и назадничав, ограничен и недемократичен. Тези, които искат да
действат по този начин, са свободни да направят това пред закона, но не и
пред духа на съвременността. Ако изберат да действат по този начин, те са
изключени от основното течение в американския морален и интелектуален живот и са третирани като чудаци или дори са подозирани като откровено опасни.
Иронията в този съвременен религиозен дух се състои в това – което неговите
защитници яростно биха отрекли – че само по себе си това мнение е станало
толкова ограничено и догматично, колкото и всеки друг религиозен догматизъм.
Човек не може да постави под въпрос или да се противопостави на това мнение, без да бъде упрекнат, че е кръстоносец сектант, втурнал се да покорява
неверниците и да смаже инакомислието. Това мнение е защитавано не само от
тези, които са несъгласни с каквато и да било религиозна или морална позиция,
представена за обективно истинна и универсално валидна, но – което е още
по-тъжно – от хората, които приемат тази религиозна позиция. Дори църквите
от т.нар. „католическа традиция” трябва да убеждават в това мнение своите
собствени членове, като тези, които „убеждават”, обикновено са белязани като
„консерватори”. Проблемът се състои в това, че в съвременна Америка практически всички са съгласни, че в духовната област изборът е между индивидуалистичния релативизъм и кръстоносното сектантство, поради което тези, които
приемат даден религиозен възглед за верен, истински и общовалиден, неизбежно
са принуждавани, доброволно или като следствие, да възприемат сектантски нагласи и практики. В тази рамка откритата и свободна дискусия по духовната вяра
и поведение е невъзможна. Възможно е или „обръщане” и „споделяне”, при което
хората описват в какво вярват, без да имат очакването, че другите биха могли
да виждат нещата и да действат по същия начин, или – другата възможност – е
оказване на силен натиск, плод на тежък апологетически евангелизъм, чиято цел
е смазването на другия в полемичен сблъсък и неговото спечелване по пътя на
обръщането. И двата пътя са типично американски. Първият е приет от мнозинството. Вторият е следван от малцинството. За да се убеди в това, човек
трябва да вземе участие в една типично американска религиозна дискусия, независимо дали вътре в конкретната религия или в икуменическа среда, в академична или дори енорийска група. Днес за американците религията може да бъде или
релативистична, или сектантска. Всякакъв друг път е приеман за невъзможен.
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Открит дебат и конфликт
Вярвам, че съществува и друг път. Това е традиционният християнски път, както
го виждам, път, който да бъде приемлив както за нехристияните, така и за християните. Това е пътят, който се надявам – може би като Авраам „без никакво основание за надежда” – че ще стане приемлив за всички, особено за американците,
които имат прекрасната възможност да го приложат, стига да поискат. Това е
пътят на свободния и открит дебат и дори конфликт по религиозните, духовните
и моралните въпроси, воден без предубеждения или натиск от какъвто и да било
вид, независимо дали психологически или социален (да не говорим за юридически или
физически), с цел постигане на съгласие и единомислие по най-дълбоките и гранични
въпроси за живота и съдбата на човека. За да съществува такъв дебат, е необходимо на първо място да има желание за него, както и да бъде налице убеждението,
че този дебат може да достигне до полезни заключения, стига участниците в него
да имат ясно съзнание и чисто сърце, а и волята за намиране на отговори, без
страх от лична загуба или унижение. Хората трябва да са готови да подложат
своите лични и общностни религиозни убеждения и практики на публично обсъждане, където те да бъдат анализирани и проверени за тяхната вярност и ценност,
сила и истина, и то от хора, които споделят други възгледи и личен опит. В допълнение, необходима е и истинска любов един към друг, която отхвърля егоцентризма
и страха, любов към доброто и истината, за да могат хората да бъдат готови
да открият и прегърнат където и у когото те могат да бъдат открити. В такъв
дебат няма място убеждението, че подобен спор и конфликт е излишен или опасен,
както и мнението, че човек на всяка цена трябва да остане верен на собствената
си позиция, воден от страха да не бъде победен или погълнат от останалите.
Колкото и презрителни и гневни мнения и действия да са съществували и да продължават да съществуват за и против религиозна вяра и практики, разрешаването
на духовния конфликт и венец на духовното развитие на модерния човек в демократичните общества не може да бъде монолитният релативизъм във всички области
на живота, несвързани с науката, технологията и търговията, съпроводен от търпимост към определени сектанти по периферията – независимо дали те са теистични или атеистични – като доказателство за свободата и откритостта. Това
не е решение. Това е краят на духовното развитие и моралния прогрес на човека
и изключва всяка възможност за постигането на човешка общност в дълбочина.
Задачата на всички, загрижени за достойнството и мястото на човечеството
в модерния свят и в Америка – независимо дали вярват в Бог, но особено ако са
вярващи – е да бъде защитена възможността хората да се предизвикват взаимно
в дух и истина, за да могат заедно да открият това, което е духовно и морално
истинско, и съвместно да се ползват от плода на своето откритие. Този принцип
е универсално приет и действащ в областта на науката, технологията и търговията в съвременния живот – поне в свободния свят, където справедливостта и
братството надделяват. Този принцип трябва да се наложи като всеобщ също и
в духовната и моралната сфери. Предизвикателството, дебатът и конфликтът са
основни средства за развитието и напредъка в областта на науката, технологията и търговията. В тези области хората открито се съревновават и конфрон-
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тират, което прави възможни новите открития и постиженията, които стават
и общо достояние на цялото човечество, ако е налице справедливост и братска
загриженост. В тези области няма нищо, което може да бъде добро за едни и лошо
за други, полезно и достойно за едни, а не за цялото човечество. В сферата на
науката, технологията или търговията няма познание, метод или умение, което да
не е ценно и достойно за всички, стига да имат възможност да го притежават или
използват. Същото трябва да бъде валидно и за въпросите от духовната област.
В областите на морала, духовността и религията хората трябва съвместно да търсят и открият кое е правилното, доброто и работещо за всички. Това не може да бъде
постигнато без сблъсък на идеи, преживявания и примери от духовната, морална и житейска практика. Не може да бъде постигнато без убеждението, че това, което е добро,
достойно и ценно за един, е такова и за останалите и е достояние на всички. Не може
да бъде постигнато без разбирането, че духът на човека, подобно на света на човека,
не е „частно дело”, както и че в човешката общност не може да има такова нещо като
„частно дело”. Човечеството е едно. Това е тяло от личности в необходима и същностна
взаимна връзка, които си оказват взаимно влияние. Хората не са изолирани индивиди без
връзка помежду си, затворени в собственото си мислене и поведение. Да действаме,
сякаш това е така, означава да извършим насилие над реалността. Познанието и опитът на една личност може да бъде опит на всички, а най-съкровените движения на духа
на човека са събития с универсални и космични пропорции.
Колкото и големи да са провалите и престъпленията на християните през вековете, традиционното християнско разбиране за човешкото битие и живот се основава на разбирането, че целта и съдбата на човека се намира в никога неспиращо развитие и растеж
към все по-съвършена общност между личностите, която в същото време се проявява
във все по-съвършено многообразие и плурализъм на духовни прозрения, опит и практика.
Поради свободата, необходима за развитието на този процес, е възможно по неговия път
да има отклонения и разделения, „пропускане на целта”, отпадане и разпадане, алиенация,
изолация, нарушаване на единството… Точно затова и са необходими взаимното предизвикателство и конфликтът, задаването на въпроси и изказването на критика, заедно с
взаимното поучаване и подкрепа. Вярвам, че всяка личност, загрижена за качеството и
съдбата на човешкия живот, трябва да подкрепи тези процеси на духовен конфликт и
растеж, но особено християните имат задължението да го поощряват и защитават.
Това е пътят на Иисус Христос, както и този на Неговите пророци, апостоли и мъченици.

Нито релативизъм, нито сектантство
Иисус не е бил релативист. Нито пък е бил сектант. Каквото и да мисли човек за Неговата
личност и природа, би трябвало да види, че Той не е бил „активист” на някоя религиозна
доктрина, нито „кръстоносец” на някоя религиозна секта. Бил е човек – човек, за когото
мнозинството вярва, че е бил въплъщение на Бог – и който е свидетелствал за единството на човечеството в свободата, духа и истината. Той е говорил не за „духовност” или
„религии”, говорил е за доброто, истината, добродетелта, светлината и живота. По никакъв начин не е бил „тиранин”. Не се е ползвал от властта на силата под каквато и да
било форма – политическа, социална, икономическа, психологическа или религиозна. Но Той
е вярвал, че хората могат да познаят истината и да вършат добро и така да постигнат
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свобода и единство в човешката общност. А когато християните, и особено те, приемат
индивидуалистичния релативизъм или кръстоносното сектантство като решение на всички духовни и морални проблеми и деления, те престават да бъдат следовници на Иисус. Ако
християните са истински следовници на Христос, те трябва свободно да се открият към
другите, изпитвайки страдание, конфликти и болка, но уважавайки свободата на останалите във всяка област на човешкия живот. Трябва да са готови да подложат себе си, възгледите и действията си на анализ и критика. Трябва да са готови да изложат причината
и да покажат целта на своята вяра и поведение. И трябва да направят това, преди всичко
останало, един към друг. Трябва да направят това не само на академично, бюрократично
или социално равнище, не само в професионални богословски дебати или в преговори между
институционализирани официални лица или чрез „кабинетни” разговори; а в екзистенциален, духовен контакт и конфликт, за да достигнат в реалността до едно съзнание, едно
сърце и едно тяло в отношенията и действията си, в слово и дело, в дух и истина. За да
бъде постигнато това, независимо дали от християните, те трябва да имат истинско
желание да бъдат едно не само на думи или външни действия, без да търсят „единство”,
определени области от което са запазени за собствено ползване и наслада. Всичко трябва
да е открито и достъпно за всички. Нищо не трябва да остава скрито. Нищо не трябва да
остава частно. Или както казва апостол Павел, всички хора трябва да търсят и да желаят
за всички хора „що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що
е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала” (Фил. 4:8). Всяка личност трябва
да е готова да разпознае и утвърди тези реалности когато, където и в когото ги забележи,
както и да призове за обсъждане, когато смята, че те са нарушени или унищожени.
Няма спор, че хората невинаги постигат съгласие и ще продължат да не са на
едно мнение за това кое е истинско, ценно, справедливо, чисто, благородно, прекрасно, достойно за възхищение и обич. Те няма да бъдат на едно мнение къде и у
кого тези духовни качества съществуват и действат. И точно по тази причина
трябва да има диалог и дебат, контакт и конфликт, проява и обсъждане. Въпросът тук не е за съдържанието на тези реалности, въпросът по-скоро е за метода
на тяхното откриване за благото на човешкото единство, напредък и развитие.
Ако има надежда за духовен ръст и напредък на хората, това не може да бъде
методът на релативистичния индивидуализъм или полемичното сектантство.
Когато ние, американците, навлизаме в третото столетие на своето национално съществуване, надеждата ми е да бъде развит „американски път”, в
който „животът, свободата и стремежът към щастие” ще отговорят на достойнството на човешкия дух. Надеждата ми е също, че особено в живота на
християните този нов път няма да представлява мирно и съвместно съществуващ конгломерат от релативистични индивидуалистични и корпоративни
мнения, нито кръстоносни сблъсъци на самоуверени и тесногръди сектанти, а
свободен и щедър диалог в духовно общение и конфликт, открит за света на
Христос, Който предлага „всичката пълнота Божия” на тези, които Го търсят.
Източник:Orthodox Christianity and the American Spirit. В: Hopko, Thomas. All the Fullness of God. Essays on
Orthodoxy, Ecumenism and Modern Society. St. Vladimir’s Seminary Press. Crestwood, New York, 1982, p. 149-162

Превод от английски: Момчил Методиев
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Сава Доброплодни (1820–1894)
е роден в Сливен. Баща му,
Илия Славов, учил в гръцките
и българските манастири на
Света гора, посвещава живота си на учителската професия, както и на църковното
пеене. Майка му, хаджи Трендафила, дъщеря на търговеца
Христо от Ямбол, e получила
манастирско образование и
учителства още от младини.
Малкият Сава започва своето образование в училището
на баща си. От дете той е
любознателен, ученолюбив и
прилежен ученик, има приятен
глас и е ръкоположен от Адрианополския митрополит за
„анагност”. След Руско-турската война от 1828–29 г. семейството му се преселва в
Плоещ, където през 1823 г.
баща му умира от холера. Хаджи Трендафила е принудена да се завърне в Сливен. Тук Сава продължава образованието
си в училището на Гаврил Кръстевич.
През 1835 г. сливенският търговец хаджи Георги хаджи Канев изпраща Сава Доброплодни
в Цариград, в семейството на своя съдружник – гърка Челеби Стратаки Пастурмаджооглу, с чийто син заедно учат при йеромонах Теофил. В този дом Доброплодни се запознава с Г. С. Раковски и по негов съвет се обръща за помощ към сливенски търговци, за да
се запише в Куручешменското училище. На молбите му откликват хаджи Георги Канев и
Добри Желязков-Фабрикаджията, които отпускат средствата, необходими му за учението. Шест години той учи в Куручешменското училище. Там разширява познанията си по
гръцка граматика, превежда гръцките класици, усвоява новогръцкия език. Заради знанията си по класическа литература получава името Евкарпидис (Доброплодни).
През юни 1842 г. той завършва с отличие учението си и приема поканата на котленските първенци да стане учител в техния град. В Котел Доброполодни пристига на 29 юни
1842 г. Той донася със себе си речници, географски карти и атласи, дори микроскоп. Научил, че в църквата тайно се пази ръкопис на „Историята” на Паисий, намира време да го
препише. В Котел учителства 5 години. През 1847 г. Сава Доброполдни заминава за Шумен, където през 1849–50 г. се изгражда новото взаимно училище. След което за кратко
учителства в Сремски Карловци. След завършването на учебната 1854–55 г. се завръща
в България и се установява отново в Шумен. Тук той прилага педагогическия опит, натрупан в Карловацката гимназия. Преустройва училищата в Шумен по образец на сръбските учебни заведения в Австрия. Основава полугимназия и девическо класно училище.
Организира честване Деня на св. св. Кирил и Методий като всенароден празник на българската писменост и култура. На 29 юни 1856 г. в Шумен се ражда третото след Свищов и Лом българско читалище чийто първи председател става Сава Доброплодни. След
основаването на читалището възниква и желание за театър. На 15 август 1856 г. в едно
салонче се играе комедията на Доброплодни Михал Мишкоед. На този ден се ражда българският национален театър.

75

Забравени размисли

През 1859 г. Сава Доброплодни се връща в родния си град. В Сливен той реорганизира
училищата и създава едно централно училище – Клуцохорска полугимназия. През същата година отваря врати едно от първите български неделни училища за възрастни. Изнася всяка неделя след черква лекции на морални теми. Още през 1859 г. реорганизира
училищната библиотека. През 1860 г. т.нар. Гимназиална библиотека става обществено
достъпна и отваря вратите си за гражданството. След Сливен Сава Доброплодни учителства две учебни години във Варна. Следващите години (1864–1870) е учител в Тулча.
През 1868 г. открива в града частно училище (пансион). Освен предметите за четиригодишното училище включва в програмата и езиците на всички народности в града, за
да може то да се посещава не само от българчета. През 1870 г. е поканен за учител в
Силистра. Прави големи преобразувания в двете училища – мъжко и девическо. Доброплодни взема дейно участие в борбата на силистренци за независима българска църква.
Избран е за делегат на Силистренската епархия за Народния църковен събор в Цариград.
През 1875 г. отново е поканен за главен учител в Тулча за три учебни години. Там той
дочаква Освобождението. От 1878 до 1881 г. е член и председател на Окръжния управителен съвет във Варна, а след това – инспектор на Разградски учебен окръг – до 1885 г.
Сава Доброплодни е известен книжовник. За нуждите на образователното дело той
съставя и отпечатва: Игиономия, сиреч правила, за да си вардим здравието (1846), Водител за взаимните училища (1852), Писменик, Неделни апостоли и евангелия (1866). В
областта на драматургията освен комедията Михал (1853) написва и превежда още няколко пиеси: Тримата ефрейтори – комедия в 1 действие, Прошенописецът – комедия в
1 действие, драмата Двамата взводни командири, Вяра и любов или Велислав и Слава –
драма в 3 действия. През 1893 г. излиза неговата последна книга Кратка автобиография,
където като приложение е публикувано и предложеното тук слово „За премудростта”. В
публикацията е съхранен оригиналният език и правопис на автора. Цитатите от Свещеното писание са в превод на автора, а посочванията за цитатите са дадени според
гръцко издание на Библията, по което е направен преводът.
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ЗА ПРЕМУДРОСТТА
Слово, казано от С. Ил. Доброплодний в Котел на изпитите
първата година на 1842/3 в присъствието на преславския
митрополит Парфирия и многочислена публика от мъже,
жени и моми из цялото село, когато се дадоха награди
от самия митрополит на ония, които отговориха добре в
предмета си.
Аз само една премудрост познавам – да има човек страх от Бога,
защото „начало премудрости страх Господен”.
Иоан Златоуст

Няма никакво съмнение, че учението (премудростта) се предпочита от среброто и е по-драгоценно от най-чистото злато, както казва Соломон (глава 8-10).
Чрез учението се отнема сиромашеството и унижението (Притч. 19:13-18). Чрез
него се извършват безбройни полезни работи за обществото, чрез него са се
изнамерили разни научни открития. Чрез учението народите се възвишават,
конституционните държави благоденствуват, демократическите се запазват
и прекарват благополучно, в него има и дългоденствие и слава (Сол., гл. Г, 16),
учението, най-сетне, както казва Цицерон, образува младостта, весели старостта, украсява щастието, дава помощ и утешение на нещастието, весели
человека и вътре вкъщи и вън, принощува с нас и съпътува с нас! Чрез него найсетне можем да се научим, че трябва да имаме страх Господен и чрез него като
узнайми длъжностите си към Бога, към ближния си и към самаго себе си, можем
да прекараме и настоящия си живот щастливо и бъдещия преблажено; защото,
ако учението не причини това последното, т.е. да ни вдъхне в душата страх от
Бога, таковато не само не е полезно, но и вредително, истина важна, която ще
бъде предмета на настоящето ми слово.
Наистина не е малко за чудение средството, което человекът чрез учението
изнамери – да пори и преминува тъй лесно безкрайните океани, да плава по моретата толкоз отдалечени, а да направи да се сближават народи съвсем непознати помежду си!
Остроумно е измерванието бързината на слънчевите лъчи, които според Нютона
и много други астрономи на всяка минута земали път почти от четири милиона
левги! Пък предизвестяванието за слънчевото и месечно затъмнение, предсказванието за явлението на някои комети, това е следствие от едно сериозно, точно и дълбоко размишление. За удивление е също да гледа человек, че като да се
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изменяват природните закони и други път с една рядка и като вятър материя,
която чрез учението изнамери человекът, за да победява закона на привлекателността и като един високолетящ орел да пори атмосферата и да се възкача
и над облаците, пък други път чрез водата, която се преобръща на пара, да
движи телеса от неимоверни тежести! Очудва се наистина человек като гледа
химикера да преобръща първите материи, неупотребителни и безполезни (както сламата на ракия и пр.), пък други път да приготвя от две материи, съвсем
противни помежду си, третя материя, полезна за здравето на человека (например le sulfat de quinine). Колко не се чуди човек като гледа физикера други път да
граби от самите облаци стрелата, пък други път с физически средства да прави
умерени големите горещини през лятото или големия студ през зимата и всички наистина гореказани неща са достойни за учудвание, но както казах трябва
да имат същевременно спътник и Божия страх, защото инак са безполезни и
суетни, за да не кажа вредителни, защото нека поразгледами, ако гореказаните
чудесни изобретения без страх Господен могат да подобрят човечеството или
да поправят обществата. Търговецът дали е станал по-малко лаком, защото
по-скоро пътува и по-сигур на парахода? Богатият сребролюбец дали е станал
милостив, защото е узнал, че златото и среброто са прости тела и че мъчно
се повреждат от кислорода? Горделивият дали е станал по-смирен, защото се
е научил, че слънцето е по-голямо от земята най-малко един милион пъти? Несправедливият човек дали е станал справедлив, като е узнал чрез учението, че
месецът няма своя свещина, а сия заема от слънцето и е почти по-малък 50
пъти от земята? Не е истина какво голямо нещо е най-големият физик. Той според мене не е нищо друго, освен един прегледвач на някои си свойства от някоя
материя, на която измеренията вероятно зависят от повечето или по-малкото
сгъстявания на атомите от същата материя. И кой може да ни увери, че са истинни и неприменяеми всичките до днeс открития от астрономите, химикерите
и физиолозите и ако подир малко не се покажат системите и идеите безпътни
и глупави? Кой може да знае дали до сегашните мислими прости тела, че не ще
се докажат подир малко много от тях сложни, както се случи на някои тела,
които се смотреха от всичките химикофизикери прости, но в последно време се
доказаха за прости от прочутия Дави, като магнезията, потассата и проч.?
Каква още неизвестност царува между физиолозите за материята на плюнките
и за гастрическия сок? Познават ли нещо повече, освен че само помагат на
смиланието? Но дали знаят и начинът, с който помагат за тая работа? Вред
неизвестност, вред тъмота и незнание! Ами кое е истинното? Кое е неизменяемото, постоянното, което да може да направи человека благополучен? Че кое
друго може да бъде, освен Божието учение, което научава и поправя? (Псалм. aiiN 35). Че кое друго, освен страх Господен, непорочния, който трае во веки веков
(Псалм. iN 8-10).
Само страх Господен ни сближава, ни съединява с Божеството и прави щастливи. Но где можем да изучим тойзи божествен дар от добродетелите? А че на
кое друго място, освен в самия източник на добродеятелта и на светлината,
което е Святото Писание? Де на друго място може человек да изчерпи поучения
по-свято, нравственост по-висока, освен в самото Свято Писание, а най-повече в Божественото Евангелие? Де на друго място някой може да види заповед
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по-висока от следующата: „Както Вий желаете да се отнасят към Вас хората,
и Вий тъй се отнасяйте към тях”. И на друго място казва: „Ако любите любящите Вас, каква награда искате? Защото и грешните любят любящите тях,
само обичайте вашите неприятели и струвайте им добро, и помагайте им, без
да чакате от тях нещо” (Лука, глава S, 31-36).
Трябва прочее да признаем, че вънкашните добродетели, защото се лишават от
страх Господен, не са постоянни и твърди, те се изменяват и се съобразяват
с обстоятелствата. Защото нека се яви случай на оногози, който се вярва за
добродетелен, за да може да си отмъсти на неприятелите си, той ще го направи с удоволствие, стига само да се покаже на хората, че стрелата не се хвърля
направо от него, за да може той да запази уважението, че не е отмъстителен!
Дай на такъвзи служба обществена, колкото и да е тя несправедлива, колкото
и да е безчестна, той ще я грабне, стига тя само да се съобразява с интересите му и с ихтибаря (уважението му). Повери му честта на домородствието си,
той ще я злоупотреби, ако му се даде случай! Накъсо да се каже, на него е все
едно и да се показва добър и благ человек, и да е в действителност такъвзи.
Но истинно добродетелният и ученият человек, който има в душата си страх
Господен, той не се отнася тъй. Той за нищо не счита нито укоренията на хората, нито славата, която от тях се дава, но само гледа как да угоди на Бога.
На всяко свое дело не се страхува от друго, освен от Бога, и от гризянието на
съвестта си. Положението му може да се измени, самият му живот да се изгуби,
но добродетелта му остава неизтеняема, с една реч иска да е добродетелен, а
не да се показва, че е добродеятелен.
Авесаломовото въстание против самия си баща Давида царя избухва. Из него
първо се вижда, че и народът е заедно, паданието Давидово и седанието на
престола Давидов от Авесалома се вижда на всичките за верно и сигурно. Ахитофел, человек учен и с най-голямо уважение, на когото съветите се държаха
за съвети Божии (Царство, В. 15-23), вижда, че Авесаломовата страна е силна,
а Давидовата слаба, открива се за неприятеля на царя си, минува на Авесаломовата страна, дето мисли, че ще запази и слава, и ихтибар! Ето человека из
обстоятелствата, ето человека от века ни! Но Хусси, Давидов приятел и другар,
се отнася съвсем другояче в същото време. Той, като се научил за Авесаломовото въстание, предлага му, че желае да го съдружи в заточението му и че е
готов да участвува от всичките нещастия и до гроба на нещастния му и стар
негов цар (Царете В.К. 32). Ето истинният добродеятелен человек, който има
страх от Бога.
От гореказаните се поучаваме, че всяка добродетел, която не се основава на
Божия страх, която не става съвсем за слава Божия, от която извира всяко щастие и съвършенство, „всяко даяние благо и всяк дар совершен свише ест”. Но е
само человеческа добродетел, която се върши за очи на хората, тя, повтарям,
е ничтожна, неоснователна и лъжлива, следователно не може да принесе освен
следствия вредителни. Заради това само учения и премудрия, които има учението, съединено със страха Господен, той само участвува в истинската слава и
от действителното щастие; а нечестивият не сполучва нищо друго, освен ока-
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яност и безчестие (Притч. Глава Г. 35).
Но няма да свърша словото си, без да изоблича един общ аргумент на безверниците, които често повтарят и предлагат, че нашата Православна вяра имала
тайнства неразясняеми и неизтълкуеми и за това невероятни! Пък аз казвам, че
за това се казват тайнства, защото не могат да се докажат, като надминуват
всяко доказателство и смисъл. На тези, които до толкоз на тънко изпитват
вероизповедните неща, могат ли да ни изтълкуват естеството на някои си физически явления? Нека ни кажат, моля, какво нещо е именуемото привлекателна
сила, какво е течението, називаемо електризъм и магнитизъм? Какво нещо е
топлината? Защо, когато искам, махам си ръката, а сърдцето ми се движи независимо от волята ми? Защо кръвта, като излезе от артериите или жилите,
се сгъстява? Дали това става от намаление на топлината, или от движението,
или от друга някоя причина? По кой начин окото схваща отведнъж безбройни
предмети, отдалечени от нас, разпознава ги и напечатва ги на оптическия нерв
и ги прекарва в душата? Всичките тези и много други са също неизтълкуваеми,
както и тайнствата на Вярата ни. Ако прочее в природните неща съществува
толкоз неизвестност и тъмнина, то би било глупост да искаме и тайнствата
ни да бъдат вразумителни, дору се занимават с повечето духовни неща? (Сирах.
Гл.Г.20).
А ний, господа слушатели и мили ученици, неверниците и нечестивците и тяхното нечестиво поучение като отблъскваме и не даваме никакво внимание в него,
нека имаме всякога пред очите си, че небесната наша Вяра ни е запазила езика,
вдъхнала ни е божествени чувства и е запазила народността ни. Нека прочее се
помолим на Господа нашего Иисуса Христа, щото с Божията помощ да увардим
докрай тойзи священния аманет (залог), когото сме приели от нашите отци цял,
здрав и неосквернен, като се пазим от лъжливите учения на безверниците (к Тимот.: А.5:20-21), а същевременно като се молим на Бога Отца, на Господа нашего
Иисуса Христа, щото да подари на училищното настоятелство и на които се
трудят и съдействуват за подобрението на училищата ни, живот дълъг, живот
щастлив и спокоен, а най-сетне и царство небесное. А нам чрез дарбата на
Светаго Духа, която осветлява и осветява всички верующи, да подари ум здрав,
ум чист, ум да любим и постоянствуваме в страх Господен и неговите святи
заповеди, защото казва Давид (Жал.119-72): „Благ е нам законът на Господевите
уста и предпочетен от безбройни хиляди злато и сребро”. А молитвата и благословението на нашия присъствующ Митрополит и Владика да бъде с нас. Амин.
КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА.
Публикация: Тони Николов
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o. професор Стефан Коперек
Факултет „Теология”, Папски университет „Йоан Павел II”

БОЖЕСТВЕНАТА ЛИТУРГИЯ НА
СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ – ХИМН
И ИЗВОР НА ЛЮБОВТА
Цялата форма на отслужваната до днес литургия на свети Йоан Златоуст1, както и
анафората, която му е приписвана, датират от древността, а чрез Йерусалимската
и Антиохийската традиции ни въвеждат в атмосферата и в самата Тайна вечеря на
Велики четвъртък, когато Христос „понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай” (Иоан. 13:1), като установява Евхаристията и свещеничеството. Също тогава Исус проявява Своята безгранична любов към хората и Бога,
обръщайки се в молитва към Отца много лично2: „Както Ти Мене прати в света, и Аз
ги пратих в света; и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез
истината” (Иоан. 17:18-19). Поставяйки началото на тази единствена Жертва, принасяйки „Себе Си” като Кръстна жертва, Исус дава Своето Тяло и Кръв като Нов и вечен
завет „за опрощаване на греховете” (Мат. 26:28). Когато взима в ръцете Си хляба и
чашата с вино, Той подема онази песен на любовта – благодарението (срв. Мат. 26:27;
Марк. 14:23; Лук. 22:19), която Църквата продължава през вековете, отслужвайки Евхаристичната литургия3 в рамките на разнородното обредно богатство.
Може да се каже, че именно тази анафора и Литургия, отслужвана в Източната църква, е най-представителната, най-добре изразява духа и богословието на тази Църква.4
Неин източник е сирийската анафора на Дванадесетте апостоли, която свети Йоан
Златоуст приема и утвърждава в Константинополската литургия. Отслужваната в
наше време литургия, следвайки именно тази сирийска анафора, изрича под формата
на молитва думите, които Исус отправя към Никодим, думите, които са „Евангелие в
Евангелието”. Обръщайки се към Пресвятия Бог, Църквата ги припомня в тази анафора и тържествено огласява: „Ти тъй си възлюбил Твоя свят, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот” (срв. Иоан.
3:16).5 По този начин Литургията посочва съществения мотив и причина за цялото
дело на спасение, за което извиква представата и което огласява. Още в самото на1

Срв. A. Jacob, La tradition manuscrite de la liturgie de saint Jeаn Chrysostome, [в.] Eucharisties d' Orient et
d'Occident (47), Semaine liturgique de l'Institut Saint-Serge, Paris 1970, s. 109-138.

2

Guy Oury, La Messe romaine et le people de Dieu dans l'historire, Solesmes 1981, s. 17.

3

Срв. пак там, s. 18-24.

4

Срв. J. H. Dalmais OP, Quelques grands themes théologiques des anaphors orientales, [в.] Eucharisties d' Orient
et d'Occident (47), ... dz. cyt., s. 179-195.

5
A. Hänggi, J. Pahl, Prex eucharistica. Tekstus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg Suisse, 1968, s. 225,
226; H. Paprocki, Wieczerza mistyczna, anafory chrześcijańskiego Wschodu, Warszawa 1998 r., s. 127, 155.
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чало Божествената литургия прославя тази любов, подчертавайки в един от антифоните, че Бог има „милост неизмерима и човеколюбие неизразимо”. След Херувимската
песен свещеникът в тиха молитва също посочва този съществен източник на спасението: Бог е станал човек „поради” Своето „неизразимо и неизмеримо човеколюбие”.
В отслужваната Евхаристия, както пояснява папа Бенедикт ХVI, „се открива замисълът на любовта, който направлява цялата история на спасението (срв. Еф.
1:10; 3:8-11). В него Deus Trinitas, Който сам в Себе Си е пълната любов (срв. 1
Иоан. 4:7-8), се ангажира в нашата човешка форма (...), целият Божи живот достига дo нас и ни се предава под формата на тайнство”, затова мистерията на
Евхаристията „е тайна на Тринитарната любов”6. Тук трябва да повторим след
свети Йоан Златоуст, че в литургията „Отец, Син и Дух Свети са дарители на
всичко, свещеникът само преотстъпва езика си и предлага дланите си”7.
Отслужвайки Божествената литургия и участвайки в нея, ние сме въвеждани и
като че ли потапяни в тази свръхестествена действителност на спасителната
любов. Именно тя извиква представата за Христовата Жертва, в която най-пълно
се изразява Божията любов към човека и едновременно с това накратко е изложено
необикновеното съдържание на човешката история.8 Тя е „връх” на всички жертви,
които в своята история човекът принася на Бога. „В тази жертва се е изпълнило
и извършило всичко. Най-напред в нея е очистена, установена и показана в цялата
си същност и пълнота самата жертва, нейният предвечен смисъл като съвършена
любов, затова тя е живот, доведен до съвършенството на саможертвата: В Христос Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син (...), а в Исус човекът
така е обикнал Бога, че е отдал Себе Си докрай и в тази двуединна жертва всичко
вече е отдадено и във всичко господства любовта – разпъващата на кръст любов
на Отца, разпънатата на кръст любов на Сина, любовта на Духа – триумфалната
мощ на Кръста (Московският митрополит Филарет). По-нататък, точно защото
тази жертва е била само любов, само в любовта е блеснало и дарено опрощението
на греховете. Най-после в нея се е изпълнил и наситил извечният човешки копнеж
за Бога – светият живот е станал и наша храна, наш живот...”9. И по-нататък А.
Шмеман пояснява, че тази „изпълнена с радост” тайна се изразява именно в това,
че новият живот е нейният плод – Христовият живот в нас и нашият в Него.
Отците на Църквата виждат в Евхаристията тайнствена връзка между делото
на сътворението и Въплъщението. Затова А. Хамман, излагайки сбито богословските разсъждения на св. Йоан Златоуст, св. Киприян, св. Хилатерго де Паотие,
св. Кирил Александрийски, св. Августин и др., казва, че Евхаристията е „тайнство на изкуплението”, „тайнство на нашето обожествяване”, представлява
„продължение на Рождеството Христово” и е „тайнство на Мистичното Тяло”10.
6

Posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis”, 8, Kraków 2007, s. 18.

7

PG 59; 472; цит. от: R. F. Taft SJ, Liturgia. Wzór modlitwy, ikona życia (Liturgy: Model of prayer – icon of life),
превод: A. Dzisiewska, Warszawa 2013, s. 158.

8

A. Hamman, La Messe. Liturgies anciennes et textes patristiques, Paris 1964, s. 25.

9

A. Schmemann, Eucharystia, Misterium Królestwa (Eвхаристия – тайнство Царства, Париж, 1984), превод: A.
Turczyński, Białystok 1997, s. 79.

10

A. Hamman, La Messe ..., dz. cyt., s. 26.
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Това евхаристично единение с Исус, което участието в Божествената литургия извършва
в нас, има също своите последствия, дава ново измерение на нашия живот, кара ни да осъзнаем, че имаме известни морални задължения. „Ако животът на Христос е дар и жертва,
то също и нашият живот в Него и целият живот на Църквата е дар и жертва. Той е жертване на самите себе си, на всички нас заедно и на целия свят, жертва на любовта и единството, славата и благодатта, прощението и изцелението, единението и общността”11.
След обреда на Малкия вход в молитвата за верните свещеникът изрича знаменателните
думи: „защото Ти си, Който принасяш и си принасян, Който приемаш и си раздаван, Христе Боже наш”. След като положи даровете на олтара, той възнася молитвата: „Господи,
Боже Вседържителю, Ти, Който единствен си свят (...) ни удостой да Ти принасяме дарове
и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на народа”. В края на Божествената
литургия чрез думите на свещеника Църквата благодари за това освещаване, обожествяване, за благодатта на единението с Бога: „Да се изпълнят устата ни с хвала към Тебе,
Господи, за да възпяваме Твоята слава, защото си ни удостоил да се причастим с Твоите
свети, божествени, безсмъртни и животворящи Тайни (...) Защото Ти си нашето освещение, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков”.
Всичко, което се е изпълнило в спасителния план, продължава, нещо повече – още
сега започва и допълването на това Божие дело чрез идването на Христос в Евхаристията – чрез Евхаристичната парузия. Чрез тази анафора Църквата и цялата Божествена литургия пеят химн на благодарността за любовта, проявена в
Кръста, Гроба, Възкресението и Възнесението, в сядането на Христос отдясно на
Отца и повторното Му пришествие в слава. За всичко това „Тебе възпяваме, Тебе
благославяме, на Тебе благодарим, Господи”.
Затова в тази анафора се повтаря онова толкова вълнуващо описание на Бога, Бога,
Който в Исус Христос така е обикнал човека, че е призоваван като φιλάνθρωπος12,
като Онзи, който обича човека, като „Приятел на човека” – „Човеколюбив Господ”,
„Човеколюбив Владика”. Подобни определения се съдържат и в други древни анафори.13
11

Пак там, s. 79-80.

12

Срв. A. Hänggi, J. Pahl, Prex eucharistica ..., dz. cyt. s. 224.; H. Paprocki, Wieczerza Mistyczna ..., dz. cyt., s. 126.

13

Напр. египетската анафора на св. Марко: „Затова молим Ти се и умоляваме Тебе, Приятелю на човека, о Добри...”;
„Приятелю на човешкия род” (Wieczerza Mistyczna ..., dz. cyt., s. 74, 81); коптийската анафора на св. Кирил Александрийски:
„молим се на Твоето благоволение, Приятелю на човека” (пак там, s. 91); анафората на апостол Яков: „Всемогъщи, страховити, добри, милостиви и най-състрадателни към Своето творение”; „Господи, Боже, принасяме Ти, Владико, тази страшна
и безкръвна жертва, като Те молим (...), да не ни отдаваш според съгрешенията ни (...), но според Твоето милосърдие и неизказана любов към човека” (пак там, s. 140, 141-142); анафората на св. Игнаций Антиохийски: „Ти, поради Твоята любов
към людете, ни направи подобни на небесните жители (...); защото си Добропослушлив и Приятел на човека...” (пак там, s.
193, 196); маронитската анафора на апостол Петър: „Господи, Господи, Приятелю на човека, приеми в лоното на Авраам
тези, които завършиха живота си ...” (пак там, s. 210); анафората на апостол Яков: „Ти, Господи, имаш власт над живота и
смъртта, Боже на милосърдието и Приятелю на човека” (пак там, s. 220); анафората на апостол Яков: „Благодетелю, Боже
(...), молим Те, Боже, Приятелю на човека, заради доброволната смърт и страдание на Твоя Син, причисли ни към щастливите и свети люде (...), с блажените и свети мъченици...” (пак там, s. 234); анафората на св. Григорий Назиaнски: „Наистина
достойно е (...) да Те възхваляваме, Тебе, Единия истински Бог, Приятелю на човека, неизразим, невидим, неописуем (...),
Създател на всичко, Освободител на всички (...). Ти, като Добър пастир, побърза към заблудения, като истински Отец му
оказа милосърдие...” (пак там, s. 243, 244); анафората на св. Нестор: „О, Господи, Боже, благосклонни, милосърдни и състрадателни (...). О, Добри и Търпеливи, не сe гневи против мен...” (пак там, s. 297, 298). Подобни обръщения се появяват и в
анафората на св. Василий Велики, също използвана във Византийската литургия.
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В Исус Христос Бог се явява на хората с цялата си нежност и сърдечност. Именно
в Него Бог най-пълно проявява онази Своя доброта, близост, приятелство, описана
някога от пророк Осия: „Влечах ги с човешки връзки, с връзки на любов, Аз бях за тях
като такъв, който сваля хомота от челюстите им” (Ос. 11:4) или от пророк Исайя:
„Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и
забравила тя, Аз няма да те забравя” (Ис. 49:15). За да изрази любовта Си към човека,
Господ Бог просто използва „багрите” на майчинските чувства. И чрез пророк Йеремия също предизвестява тази Своя невероятна загриженост и близост с човека: „с
вечна обич те обикнах и затова прострях към тебе благоволение” (Иер. 31: 3).
Колкото пъти чуваме това литургично, молитвено възвание към Бога като Приятел
на човека, толкова пъти в нас оживяват не само тези думи от Стария завет, но
трябва да виждаме в тях и Исуса, загрижен сватбеният ден на младата двойка в
Кана Галилейска да бъде прекрасен и радостен – за нея Той извършва първото чудо,
превръщайки водата във вино (Иоан. 2:1-11). Трябва да Го виждаме и загрижен за
гладните, които търпеливо слушат Неговото учение. За тях Исус щедро размножава хляба (Мат. 14:13-21; Марк. 6: 34-44; Лук. 9:12-17; Иоан. 6:1-15). Можем да чуем и как
Исус кани при Себе Си всички, които копнеят за истинско умиротворяване на сърцето (Мат. 11: 28-30). Това обръщение към Бога също ни позволява да видим Христос,
Който много търпеливо разговаря с търсещия истината Никодим, дошъл на разговор през нощта (Иоан. 3:1-21), или пък посвещава толкова време на самарянката,
изненадана от молбата Му за черпак вода (Иоан. 4:1-42). Този „Приятел на човека”
е Исус, Който обгръща с любов и грижа децата: „оставете децата да дохождат
при Мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие (...) И като ги
прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше” (Марк. 10:14,16), навежда се
над болните (Лук. 6:8; 8:46-48; 13:10-13), над грешните (Лук. 7:44-48; Иоан. 8:3-11),
над вдовицата, която оплаква смъртта на единствения си син (Лук. 7:13-15). Това е
Исус, развълнуван и плачещ при гроба на Лазар (Иоан. 11:33-36). Преди всичко трябва да съзерцаваме Исус на Кръста, когато се моли за онези, които са Го разпнали,
като че ли дори оправдавайки ги пред Отца: „Отче! прости им, понеже не знаят, що
правят” (Лук. 23:34), Исус, Който отваря небето за съкрушения разбойник: „истина
ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая” (Лук. 23:43) и най-после Този, Който слиза
в преизподнята, за да изведе от сянката на смъртта Адам, Ева и всички праведни,
очакващи спасението и да ги въведе в прегръдките на Отца.
По-нататък, вслушвайки се в това тъй характерно определение, вътрешно се вглеждаме във Възкръсналия Господ, Който се обръща по име към жената при Гроба: „Марийо!” (Иоан. 20:16) и  позволява да Го познае. „В този момент в нея настъпва
дълбока промяна – потиснатостта и дезориентацията се превръщат в радост и
ентусиазъм”14. Това литургично описание ни позволява да видим Възкръсналия Господ,
Който все още неразпознат, придружава учениците по пътя към Емаус, сломени,
тъжни, неразбиращи събитията на Голгота. Но след това, когато преломява хляба
на трапезата, Този Спътник изпълва сърцата им със светлина и радост: „и тогава
им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях. И те си каз14
Benedykt XVI [в:] P. Ide, Chrystus daje wszystko. Teologia miłości Benedykta XVI (Le Christ donne tout, Benoît
XVI, une théologie de l'Amour, Paris 2007), превод o. W. Szymon OP, Kraków 2011, s. 144.
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ваха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и
ни обясняваше Писанието?” (Лук. 24:31-32). Среща ги разпнатият и възкръснал Исус
Христос, като най-истински Приятел на човека. Тук трябва да добавим заедно с
папа Бенедикт ХVI, че „който срещне възкръсналия Исус бива вътрешно променен”15.
Този същият Господ, Който се възнася на небесата и седи отдясно на Отца, праща Светия Дух на Църквата Си и не престава да бъде заедно със странстващите
по тази земя. Не оставя сами онези, които изпраща по цял свят да кръщават и
да проповядват Евангелието: „и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека
на света” (Мат. 28:20). Затова християнската Литургия има своето най-дълбоко
основание в „реалността на Възкръсналия Христос, която много точно е наречена
от мелхицкия богослов Жан Сорбон liturgie de source. Тъй като възкръсналият Исус
това е човечеството в славата му, Той присъства чрез Духа във всяко място и
във всяка епоха не само като Спасител, но като Спасяващ, не само като Господ,
но едновременно с това като свещеник и жертва. Нищо в Неговото съществуване
и действие не е минало освен начина, по който се е появил в историята”16.
Ето защо Литургията е не само химн на Божията любов, явена в цялата си пълнота в Исус Христос, но е „Епифания на любовта”17. Благодарение на Божествената
литургия „в умрелия и възкръснал Христос и в слизането на Светия Дух, даден
без мяра (срв. Иоан. 3:34), ставаме особено близки с Бога”18. В нея се срещаме с
„Иисус Христос”, Който „е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8), с нашия Човеколюбив Господ и Спасител – огън на любовта, от който трябва да се запалят и
се запалват през вековете човешките сърца с истинска и жертвоготовна любов.
„Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал!” (Лук.
12:49)19. В антиохийската анафора на свети Йоан Златоуст свещеникът гласно се
моли: „Влей огъня на Твоята любов в душите на всички и отнеми от нас всякакви
тръни на престъпленията и горчиви шипове на греховете”20. Църквата възпява
тази любов в химна на прослава, който обхваща времето и вечността, земята и
небето, хората, светците и ангелите. Литургията става велика песен на прослава към Бога, Един в Светата Троица: „Заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви Владико, възкликваме и казваме: свят си и пресвят Ти и Единородният
Твой Син и Светият Твой Дух; свят и пресвят си и великолепна е Твоята слава”.
В този прославен химн на Божията милост се включва цялата красота и богатство на литургичните обреди, пленителните мелодии на църковните песнопения, ароматът на възнасящия се кадилен дим, светлината на свещите и лампите, изразителните жестове и изобщо цялата архитектура на храма, а преди
всичко – величието на иконостаса21, посочващ единството на онази невероятна
15

Пак там, s. 144.

16

R. F. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 52-53.

17

Срв. Br. Mokrzycki SJ, To czyńcie!, Kraków 2005, s. 19.

18

Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 8, dz. cyt., s. 18-19.

19

Срв. L. G. Lovasi SVD, L'Eucharistie dans notre vie, Paris 1962, s. 39-50.

20

Wieczerza Pańska, dz. cyt., s. 173.

21

Срв. P. Evdokimov, Prawosławie (L'Ortodoxie, Neuschâtel 1959), превод J. Klinger, Warszawa 2003, s. 231-254;
J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, Opole 1998, s. 44-50.
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действителност – на небесната Литургия и тази, отслужвана тук и сега. Имайки
предвид всичко това, можем да кажем, че Божествената литургия е „непрестанно
възнесение, издигане на Църквата до небесата, до трона на славата, във вечната светлина и радост на Божието царство”22. И затова Константинополският
патриарх свети Герман (около 644 – 755 г.) с право казва: „Църквата е небе на
земята, в което Бог живее и се движи”23. Мистерията на отслужваната литургия ни въвежда в атмосферата на планината Тавор, където ни се ще да кажем със
свети Петър: „добре е да бъдем тука” (Мат. 17:4)24. Както пише Оливие Клеман,
чрез Светата литургия „Невидимият Бог е като струя светлина, мир и любов за
всеки човек”25. Как да не кажем заедно с Франсоа-Ксавие Дюрвел: „Евхаристията
е нетленна икона на Христос, Който е образ на Отца”26!
Литургията, тази „мистерия на любовта”27, апелира към нас с цялата си красота и
богословска дълбочина с думите на св. Павел: „и живейте в любов, както и Христос
ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание”
(Еф. 5:2). Евхаристията – дарът на Божието сърце, дарът на любовта, ни е даден
чрез Исус заедно със заповедта за любовта: „Нова заповед ви давам, да любите един
другиго; както ви възлюбих, да любите и вие един другиго” (Иоан. 13:34). Затова от
самото начало Евхаристията е фундамент и извор на братската любов и единство
на Неговите ученици. Именно на трапезата в Горницата Исус се моли не само за
Своите тогавашни ученици, но и за онези, които благодарение на тяхното учение
ще повярват в Него, за „да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе,
тъй и те да бъдат в Нас едно, – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил (...), за да
бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил,
както Мене възлюби” (Иоан. 17:21, 23).
И затова литургичната молитва е първият отговор на тази любов, оформяйки
литургичното събрание на човешките сърца, разпалени от нея. „Христос винаги
присъства в Евхаристията, като Този, Който събира, единява и руши стените
на разделението. Когато казваме, че Евхаристията е тайнство на единството,
говорим именно за това. Още сега сме едно. Тази действителност е записана
в символиката на жестовете, съпровождащи Евхаристията – преломяваме един
хляб, делим същия този хляб. Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб (1 Кор. 10:17). Въпреки че хората се
различават помежду си, Христос иска те да бъдат едно и да са свързани с братските връзки, създадени от Него, от Този, чието тайнство е Евхаристията”28.
22

A. Schmemann, Eucharystia ..., dz. cyt., s.128.

23

St. Germanus of Konstantinopole, On the Divine Liturgy, Crestwood 1984, s. 56, 58, cyt. za: R. F. Taft SJ, Liturgia
..., dz. cyt., s.79.
24

Срв. A. Schmemann, Eucharystia ..., dz. cyt., s. 127-128.

25

Taizé, Szukanie sensu życia, „W drodze”, Poznań 1999, s. 50, cyt. za: Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać
(Deu ne peut qu'aimer, Taizé 2002) превод M. Prussak, Warszawa 2005, s. 15.

26

F-X Durrwell, Eucharystia sakrament paschalny (L'Eucharistie sacrament pascal, Strasburg 1980) превод L.
Rutkowska, Warszawa 1987, s. 204.

27

A. Schmemann, Za życie świata (За жизнь мира, New York 1983) превод A. Kempfi, Warszawa 1988, s. 29.

28

P. A. Liégé, Zrozumieć Eucharystię (Pour mieux comprendre I'Eucharistie, Paris 1982), Kraków 1996, s. 120121.

86

2015 / брой

6 (103)

Чрез Божествената литургия молещата се Църква подобно на Божествения Приятел
на човека също става човеколюбив приятел за съвременниците си. Събраният народ
споменава папата, епископа и духовенството и ги обгръща с молитвена любов. По
много конкретен начин обхваща всички хора, техните грижи и проблеми. Затова се
молим „за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях”, достигаме с мисълта и сърцето си до „тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат”, молим се
„за пленените и за тяхното спасение” и „за онези, които си спомнят за бедните”. Тези
многократно изпети ектении съдържат различни намерения, с които Църквата обгръща отделните моменти от човешкия живот. Молим се в духа на любов и за „живот,
мир, здраве и спасение” за верните, както и за „упокой” на душите на починалите.
Литургичната молитва винаги обхваща и управляващите. Свещеникът тихо
произнася думите: „Още Ти принасяме тази словесна служба за целия свят, за
светата вселенска и апостолска Църква”, „за нашия български народ, за правителството и войнството му. Дарувай им, Господи, мирно управление (...)”.
Църквата винаги се е молела за управляващите, въпреки че те невинаги са били
благосклонни към нея. Верните често са се сблъсквали с преследвания. За съжаление и днес в много страни те са подложени на мъчителни преследвания. Но
Църквата никога не е престанала да се моли с любов както за всички, така и
за управляващите. В една от древните анафори намираме следната молба: „Умоляваме Те също, Господи, бъди милосърден към всички наши врагове, към онези,
които ни ненавиждат, и онези, които възнамеряват да ни сторят зло. Умоляваме
Те не да отмъстиш за нас, а тях да осъдиш, Господи, Всемогъщи Боже, но да се
смилиш над тях, да им простиш греховете и да им дадеш спасение, защото Ти
желаеш всички хора да живеят и да достигнат до познание на истината. Прочее,
Ти чрез посредничеството на Своя Възлюблен Син, нашия Господ Исус Христос,
си ни заръчал да се молим за враговете ни, за тези, които ни ненавиждат, за
тези, които властвуват над нас като тирани, несправедливо и с насилие”29.
Нима тази молитва не е прекрасен плод именно на онзи благодарствен химн и извор
на любовта, какъвто е Божествената литургия? Нима тя не е голям урок как да реализираме призива на свети Павел „надвивай злото с добро” (срв. Рим. 12:21)? Разбира
се, тази молитва, тази благородност произтичат от Божията любов, която се реализира в Литургията: „Евхаристията” наистина е „свещенодействие на любовта”30.
Този огън на любовта, който е цялата тайна на спасението и в която ни въвежда
Божествената литургия, се изразява не само в химна на прослава и в молитвите,
звучащи в църквата, но излиза извън стените , преобразява се в различни дела на
любовта, в служба на човека, може да се каже, че се превръща в литургия на живота. Именно от този източник от самото начало християните черпят вдъхновение
и мощ, като се стремят към братство и единство31, грижат се много усърдно за
бедните, гладните и изоставените още в апостолските времена (виж Деян. 6:1-3;
2 Кор. 8, 2-9, 15; Гал. 2:10). Свети Павел отбелязва, че Македония и Ахая събират
29

Anafora Nestoriusza, Wieczerza Pańska ..., dz. cyt., s. 300.

30

F-X Durrwell, Eucharystia sakrament paschalny ..., dz. cyt., s. 155.

31

J. Drozd SDS, Zjednoczeni braci w Kościele, [в:] Ostatnia Wieczerza, Nowa Pascha, Katowice 1977, s. 176-185.
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помощи за Йерусалимските християни (срв. Рим. 15:26), нарежда на коринтяни „във
всеки първи ден на седмицата всеки един от вас да отделя и скътва у себе си”
(1 Кор. 16: 2). В Послание до Тимотей прибавя съвет към богатите „да не мислят
високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия
Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада; да вършат добро, да богатеят с
добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събират съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен живот” (1 Тим. 6:17-19).
Така още от самото начало животът на Църквата е бил свързван с Евхаристията
и любовта към ближния. В Didache32 (края на I или началото на II век) се намира
следната знаменателна молитва: „Спомни си, Господи, за Твоята Църква (...). И доведи я до съвършенство в Твоята любов”. А по-нататък – колко изразително предупреждение: „И нека никой, който живее в несъгласие с другаря си, да не се сбира
с вас, докато не се помири”33! Тук трябва да се търси произхода на онзи прекрасен
жест в Литургията – целувката, знака на мира. В средата на II век, предавайки ни
пълно описание на отслужваната Евхаристия, свети Юстиниан твърди, че именно
във връзка с нея верните взаимно си помагат: „А по-богатите от нас помагат на
бедните и винаги живеем всички заедно”34. Той също говори за споменатия по-горе
знак: „След молитвите се поздравяваме един другиго с целувката на мира”35.
Затова още през древността, от момента, в който вече съществуват благоприятни политически условия, християните създават цяла мрежа социални домове и
болници. Свети Йоан Златоуст многократно апелира към верните да бъдат неуморни в грижата си за бедните. В проповедта към Евангелието на св. Матей той
пише: „Ако желаеш да отдадеш почит на Христовото Тяло, не забравяй за Него,
когато е в нужда. Не Го почитай в църквата с коприна, ако не Му обърнеш внимание, когато е отвън измръзнал и гол. Прочее, Този, Който е казал: това е Моето
Тяло и е сторил това, що е казал, е рекъл още: гладен бях, и не Ми дадохте да ям
и доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте
го сторили. Със сигурност тук, в църквата, не Му е нужна дреха, а чисти души, но
там, навън, силно се нуждае от помощ. Затова нека се учим така да постъпваме
и да почитаме Христа, както Той Самият иска”. Свети Йоан Златоуст се грижи
за красотата на храма и литургията, но наставлява никога да не се пренебрегва
доброжелателността към бедния човек. Затова пише по-нататък: „И като украсяваш църквата, не забравяй за този, който е в нужда. Защото храмът, който
този човек представлява, е стократно по-ценен от църквата”36. Като епископ
свети Йоан Златоуст посещава различни места от своята обширна митрополия,
в това число и болници, а поради голямата му грижа за бедните и скромния му
начин на живот е обвиняван, че разхищава църковното имущество. Но неговата
грижа за бедните и болните изплува именно от любовта, чийто извор е Евангелието. През вековете, за да служат на болните в тези болници или на хората,
32

Срв. W. Rordorf, Les prièrs eucharistiques de la Didachè, [в:] Eucharisties d'Orient et d'Occident (46), dz. cyt., s.
65-82.

33

Wieczerza Pańska..., dz. cyt., s. 50,51.

34

Пак там, s.53.

35

Justyn Męczennik, Apologia, cyt. za: H. Paprocki, Wieczеrza Mistyczna ..., dz. cyt., s. 52.

36

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Mateusza, Homilia 50, 3-4, cyt. za: Liturgia godzin, tom
dodatkowy, Poznań 2002, s. 387-388.
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застигнати от други нещастия, се основават и специални монашески ордени,
като например на тринитарите, бонифратрите, сестрите на милосърдието на
св. Винценти а Паоло, на албертините и албертинките – общности, които са отдадени главно в служба на бездомните, и най-после – съвременното Общество на
сестрите мисионерки на Любовта на Майка Тереза от Калкута.
Именно благодарение на Божествената литургия, която е не само химн, но и школа на
любовта, са вършени и поредните дела, посветени на образованието и възпитанието
на децата и младежите, започвайки от енорийските училища и стигайки до университетите. Самата Божествена литургия е представлявала и представлява днес особено вдъхновение за всички видове изкуства. Тя оформя културата на народите. Преди
всичко е източник на християнския живот, на духовната благородност, на красотата
на вярната и жертвоготовна брачна и семейна любов. Цялата дейност на Църквата
през вековете представлява особен вид продължение на този химн на любовта, който
звучи в Божествената литургия. Тя не само изрича, гласи, явява тази любов, но извиквайки представата за Христовата Жертва, изразява най-висшата любов на Бога
към човека, на Бога, Който е любов. И затова, както подчертава Вторият ватикански
събор, цялата литургия, а особено Евхаристията, е „извор и връх” на цялата дейност и
живот на Църквата (срв. КL 10), а чрез това – и на живота на отделния християнин, тя
е „сърце на християнския живот”37, защото представлява потапяне в Божията любов.
Тази вътрешна среща с Бога придава смисъл на целия ни живот38. Чрез единението с
Христос, „Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене” (Гал. 2:20), наистина ставаме
способни да обичаме другия човек. Колкото по-близо сме до Бога, толкова по-близо сме
до другия човек, толкова по-способни да го обичаме истински и да му служим.39
И така със сигурност не ние придаваме форма на Божествената литургия, а тя ни
формира. Както отбелязва английският литургист Грегори Дикс, „Литургията е акт
от живота на Църквата, който е с най-голяма стойност”40. Тези достопочтени литургии, за които говорим, „не са били написани, те са израснали”41. Не са редактирани върху бюрото, а са израснали от духа и живота на Църквата под вдъхновението
на Светия Дух, Духа на любовта. И също затова, както пише Герард Делинг: „Култът
е автопортрет на религията. В начина, по който се отдава почит, се виждат източниците, с които живее религията, изразени са нейните очаквания и надежди, могат
да бъдат познати силите, които я поддържат. От много гледни точки същността на
дадена религия е разпознаваема по-скоро по нейните обреди, отколкото по описанието на нейните основни принципи или даже чувства”42. Отслужването на Литургията
е не само изключително представяне на вярата на Църквата, не само богословски
извор, но преди всичко „ни въвежда в Божия живот, в живота на Светата Троица”43.

37

G. Oury, La Messe romaine..., dz. cyt., s. 10.

38

Срв. Bp. W. J. Świerzawski, Zostanie miłość, Sandomierz 2005, s. 333.

39

Срв. Card. A. Renard, Donne-nous toujours de ce pain ..., Paris 1981, s. 33-46.

40

G. Dix, The Theology of Confirmation in Relation to Baptism, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 248.

41

G. Dix, The Shape of Liturgy, London 1945, s. 718-719, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt. s. 248.

42

G. Delinlg, Worship in the New Testament, XI, London, 1961, cyt. za: R. Taft SJ, Liturgia ..., dz. cyt., s. 244.

43

B. Bobrinskoy, Życie liturgiczne (La vie liturgique, Paris 2000), превод J. Dembska, Warszawa 2004, s. 9.
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Можем с право да се запитаме защо говорим за този литургичен химн и извор на
любовта днес, когато честваме 150 години от участието на Обществото на възкресенците в Българската мисия, в Българската уния? Тук докосваме вътрешния произход на тази мисия. Накратко казано, това е именно Божията любов. Основателите
на Общността Богдан Янски, Пьотр Семененко и Хиероним Кайшевич първи биват
докоснати от тази любов. Преминават през фундаментално обръщане към Бога. Превръщат се от хора, отхвърлили вярата и Църквата, борещи се против нея, във велики
апостоли, основатели на монашеска общност, в която особено много се акцентира
върху непонятната Божия любов. След революцията във Франция, по времето на янсенизма, който властва в практиката на християнския религиозен живот, те, запленени от Божията любов, въвеждат в своите монашески конституции библейски
стихове, говорещи за тази любов. В предсъборните конституции, които са съществен източник на първите исторически „регули”, четем в параграф първи: „Божията
любов ще бъде причина и жизнена сила винаги и във всичко (...)”. В параграф втори е
записано възванието: „Да обичаме Бога, защото Бог пръв ни е обикнал, нека нашето
блаженство да бъде в Неговата любов така, както Неговото блаженство е в нашата
любов! Това желание да отговорим с взаимност на Бога и да Му се харесваме, това
наше блаженство в Неговото блаженство, нека бъде съвършена причина за нашия живот и дейност, и по тази причина желаем не само нашето спасение, но и спасението
на ближния и работим за него”. В поредния параграф четем: „Нашето Общество си
поставя за цел да запали и оживи душите на ближните със същият този Божи огън,
който Той (Исус Христос) е дошъл да донесе на земята, а техният нов живот с Бога
ще бъде истинско възкресение, ще бъде Божие и Христово Царство в света” (пар. 4).
В следсъборната редакция на нашите конституции четем: „Бог обича всеки от нас
с безусловна любов. Неговият спасителен план за всички ни е явен напълно в пасхалната тайна – в страданието, смъртта, възкресението и възнесението на Исус и в
слизането на Светия Дух. Именно чрез тази пасхална тайна сме помирени с Отца,
обединени в едно Христово Тяло и изпълнени с живота на Светия Дух” (пар. 1).
В тайната на Божията любов трябва да виждаме произхода на харизмата на Обществото – този дар на светия Дух, който прави основателите му чувствителни
към идеята за служба на християнското единство сред славяните – тази специална
служба на Църквата. Както знаем, Обществото е основано от поляци, славяни, които
живеят на земи, преживели чуждо владичество, въстания и преди всичко – историческо религиозно разделение. Чрез вдъхновението на Светия Дух основателите на
Обществото от самото начало искат да служат на делото на християнското единство сред славяните. Това е именно един от елементите на харизмата на възкресенците. Богдан Янски пише: „Католицизмът ни съюзява с другите славянски народи
(...). Поставя за цел на нашите усилия по-голямата част от славянството, което
е гръцко”. Затова смята, че наше задължение като поляци, „една от най-големите
ни цели” е „да доведем славянските народи до единство във вярата и вселенската
Църква”44. Още от самото начало създадената в Париж общност започва да подготвя духовници за служба сред униатите. Те приемат възванието на папа Пий IХ за
44

P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego podług źródeł rękopiśmiennych, t. I, Kraków 1925, s. 55. срв. B. Micewski, B. Jański, Założyciel Zmartwychwstańców 1807 – 1840, Warszawa 1983, s.
258-259, 264, 265, 275.
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работа в България като израз на Божията воля, като шанс да реализират апостолската си харизма в служба на единството на Църквата. Като тогавашен генерален
настоятел на възкресенците отец Кайшевич е убеден, че тази Българска мисия е
реализация на монашеската им харизма. Той пише: „Милосърдният Господ (...) ни е
призовал на тази работа. Съдейки по човешки, от всички наши начинания Българската мисия е най-малко подсигурена и изглежда, че най-малко има бъдеще, но многото
доказателства за Божието покровителство, които получихме в това дело, събуди в
нас убеждението, че именно тя има най-крепката основа, защото тази основа е в Самия Бог”45. През 1837 г. в едно от писмата си до отец Ян Руутан SJ отец Семененко
пише знаменателните думи: „Прочее единството на двете Църкви е най-горещото
желание на нашите сърца и дело, на което, ако Бог позволи, искаме да посветим всичките си сили. Всичките си сили съсредоточаваме и в специалното изучаване на онова,
което се отнася към единството”46. Ето защо можем да кажем заедно с отец Павел
Смоликовски: „От самото си създаване Обществото на Възкресението Господне има
идеята да работи за единението на славянството с Църквата”47. Това е изразено и в
конституциите на ордена, където се твърди, че в Обществото има два обреда и се
отслужва както западната, така и източната литургия.
Въпреки че първите възкресенци са много малка общност, те приемат тази мисия, доверявайки се на Божието провидение. Началото е поставено от двама монаси – отец
Карол Качановски и младия брат Марчин Янус. Не след дълго към тях се присъединяват
и поредните възкресенци – Томаш Бжеска, Шимон Кобжински, Валериан Пшевлодски и
Лукаш Вроновски. За няколко години те успяват да основат първите седалища на мисията с училища и интернати. В Одрин, в близост до много голямото и на високо ниво
училище, създават печатница, издателство и духовна семинария, в която се учат
свещеници от източния, униатски обред, като едновременно с това продължават да
вършат и обикновената си енорийска работа. Принципът, от който се ръководят, е
любовта към българския народ, към неговата история и култура: „Работейки в България, трябва да живееш като българин”. В училищата са приемани ученици независимо
от тяхното вероизповедание и народност. Учебен език е българският, въпреки че са
преподавани и много чужди езици. Създадени са и учебници на български език48.
След прекрасните години на творческа и апостолска дейност идват трагичните
изпитания на Балканските войни и Първата световна война, а след това – на комунистическия режим. Великите дела на възкресенците пропадат. Настъпва време на
огромна проба. Тогавашните възкресенци заедно с другите духовници, както мирски, така и монаси, преминават през особени страдания, а някои от тях – дори през
затвори. Изумителен е фактът, че те не се смятат за мъченици, а наричат затвора „втори университет” и до края на дните си служат на верните, изпълнявайки
ревностно мисията си дотолкова, доколкото е възможно по онова време, при много
трудни материални условия. Това е времето за проверка на тяхната вяра и любов.
45

H. Kajsiewicz, Pamiętniki o Zgromadzeniu, , [в:] H. Kajsiewicz, Pisma, t. III, Berlin-Kraków 1872, s. 482.
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P. Smolikowski, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. IV, Kraków 1986, s. 257.
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Срв. W. Jóźwiak, Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku, Kraków
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Днес се покланяме с най-дълбока почит пред всички тези благородни свидетели на
Църквата в България. Едни от тях отдадоха живота си като мъченици. Папа Йоан
Павел II провъзгласи четирима от тях за блажени. Това са пасионистът о. Евгений
Босилков и успенците о. Камен Вичев, о. Павел Джиджов и о. Йосафат Шишков. Те
са представители на тези, които преминаха през затворите и онези, които след
това въпреки всички препятствия и материални трудности дадоха свидетелство за
верността си към Бога и Църквата. Със сигурност животът и жертвата на всички
тези свидетели, сред които са и нашите събратя възкресенци, не са напразни. За
щастие има млади хора, които тръгват по апостолския път на своите предшественици. Трябва да вярваме, че ще продължат техния химн на любовта и службата.
Днес може да изглежда, че няма шанс за развитието на такава прекрасна мисия,
каквото имаше през ХIХ век. Въпреки че сме „малко стадо”, както често напомня
Апостолическият екзарх епископ Христо Пройков, с цялата сигурност трябва да
пребъдваме и да даваме свидетелство. Точно това е нашата обща задача – да
пребъдваме и свидетелстваме, продължавайки химна на любовта, който звучи
в Божествената литургия. Както беше казал Апостолическият екзарх епископ
Кирил Куртев, „Да благодарим на Бога за великата благодат, която ни е дал,
като ни е удостоил с Истинската вяра. (...) Колко трябва да ценим ние тази
вяра, да я пазим като зеницата на окото си и да я разпространяваме, всякой
според силите си – едни, пастирите, по длъжност и призвание, други – верните,
от братска любов”49. Черпейки от този единствен извор на любовта, всички
днес трябва да се стараем да водим автентичен християнски живот и да бъдем
истински християнски апостоли. Апостолическият екзарх Христо Пройков каза
в Краков: „Да бъдеш християнин в наше време означава да бъдеш създател на
единството в Църквата и в обществото. На тази цел служат духът, отворен
към братята, взаимното разбирателство и готовността за сътрудничество по
пътя на благородната обмяна на културните и духовни ценности”50.
Трябва да се надяваме, че днешният симпозиум ще укрепи взаимната любов между нашите народи – между Полша и България, ще оживи харизмата на Обществото на възкресенците в служба на единството на християните и ще помогне на
всички хора на добрата воля да градят цивилизация на любовта в съвременния
свят, за която така копнееше блаженият Йоан Павел II.

49
Епископ Христо Пройков, Послание по случай 150-годишния юбилей от присъединяването ни към Католическата църква, 08.09.2007 г.
50

Епископ Христо Пройков, Корени на католическата общност в България, започващи от Кирил и Методий,
[в:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i Społeczeństwu, Kraków, 2013, s. 146.
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ПЛАНОВЕТЕ ЗА РАЗРУШАВАНЕ
НА ЦЪРКВАТА „СВ. НЕДЕЛЯ” И
ДЖАМИЯТА „БАНЯ БАШИ” ПРЕЗ
50-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.
Въпросът за „социалистическото преустройство” на центъра на София (т.нар.
Ларго) в духа на доминиращия през 50-те години на ХХ в. социалистически реализъм е слабо застъпен в съвременната литература.1 Използването на различни
изследователски подходи при неговото интерпретиране донякъде компенсира малобройността на специализираните научни публикации, но и оставя неосветлени
някои негови аспекти. Един от тях е свързан с намерението за заличаване на
отделни емблематични сгради, чието съществуване е в разрез с разбирането за
символите, които трябва да оформят новия социалистически облик на централната градска част. Сред тях са църквата „Св. Неделя”, църквата „Св. Петка Самарджийска”, джамията „Баня баши” и бившият царски дворец. И докато съдбата
1

Бояджиев, Константин. Българската архитектура през 50-те години. Културен и политически контекст. – В:
Пространството архитектура. Анализи и интерпретации в края на ХХ век. С., 2000, с. 61-81; Минева, Мила. Местата на града или опит върху социалистическите репрезентации на София през 60-те години. – Социологически проблеми, кн. 1-2, 2005, с. 54-64; Иванова, Елена. Архитектурата на сталинизма (30-те – 50-те години).
„Имперски” синтез на универсално и локално. – В: Пространството архитектура. Съвременната българска архитектура в контекста на европейската и световната. Т. 2. С., 2008, с. 127-147; Станоева, Елица. Централният
градски площад като легитимационен ресурс: Пл. „Девети септември” в социалистическия център на София. –
Критика и хуманизъм, кн. 33, бр. 3, 2010, с. 111-138; Станоева, Елица. Строежът на социалистическия град:
егалитаризъм или монументализъм? – Критика и хуманизъм, кн. 42, бр. 1-2, 2013, с. 55-94.
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на двореца и причините, довели до отлагане и впоследствие отказ от неговото
събаряне, са сравнително обстойно разкрити2, то плановете за разрушаване на
религиозните храмове, попадащи в рамките на новия градоустройствен проект,
не са били обект на специален интерес от изследователите, макар и да се
споменават мимоходом в отделни публикации. Поради тези причини настоящата
статия има за цел да изясни въпроса за тяхната съдба по време на амбициозното преустройство на центъра на София и, разбира се, защо и как се стига до
тяхното запазване независимо от иначе категоричните първоначални намерения.

***
След Втората световна война централната част на София е обект на постепенни възстановителни дейности вследствие на причинените разрушения по
време на англо-американските бомбардировки. Проведени са и няколко конкурса
(1945, 1947 и 1948 г.) за нов градоустройствен план на центъра на столицата.
Без да бъде прието окончателно цялостно архитектурно-градоустройствено
решение, започва изграждане на Партийния дом, а през юли 1949 г. за няколко
дни е построен и мавзолеят на Георги Димитров.3 Работата „на парче” налага
през 1950 г. по инициатива на новия генерален секретар на ЦК на БКП и министър-председател Вълко Червенков първоначалното задание да бъде преформулирано. Министерският съвет (МС)4 възлага на Градоустройствената дирекция на
Софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се (СГНСДТ)
да изготви нов план за цялостна „социалистическа” реконструкция на центъра
в духа на доминиращия по това време социалистически реализъм.
Социалистическият реализъм като стил, имащ отражение във всички форми на
изкуството и културата, се ражда в началото на 30-те години на ХХ в. в Съветския съюз. Специално в архитектурата новото явление се формира окончателно
след края на Втората световна война и се характеризира със замръзналост и
гигантизъм или изпадане в необуздана пищност. Именно този модел на социалистическия реализъм бива възпроизведен в България през 50-те години, когато
това става възможно благодарение на постепенно създадения идеологически
контекст на основата на съветския опит.5 Затова е логично, че негов основен
адепт е В. Червенков, а инициативата му се вписва в цялостния процес на засилена съветизация на политическия, обществен и културен живот.
Изготвеният нов проект, обхващащ площадите „9 септември” (дн. „Александър I
Батенберг”) и „Ленин” (дн. „Независимост”), е утвърден с Постановление № 1407
на МС от 20 ноември 1951 г. Приемането му е мотивирано с „необходимостта да
се вземат бързи мерки за пълното възстановяване и изграждане на центъра на
София – като основа за по-нататъшната цялостна реконструкция на столицата
2

Вж. напр.: Станоева, Елица. Централният градски площад като легитимационен ресурс…, с. 111-138.

3

По-подробно за различните конкурси и планове вж.: Станоева, Елица. Строежът на социалистическия град:
егалитаризъм или монументализъм..., с. 63-80.
4

Постановление № 1433 на МС от 1950 г.

5

По-подробно за официализирането на социалистическия реализъм в българската архитектура вж.: Бояджиев, Константин. Българската архитектура през 50-те години..., с. 62-64.
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на нашата народна Република” и превръщането  „в образцов социалистически
град”. В края на преамбюла специално е отбелязано, че проектът се осъществява „по предложение на другаря Вълко Червенков”.6 Постановено е на пл. „9 септември” да бъдат построени сгради на Министерски съвет и Държавна опера,
съответно на северната и източната страни, като по този начин със съществуващия от юг мавзолей той се оформя цялостно. Площад „Ленин” пък е предвидено да се оформи с цяла поредица от нови сгради – Министерство на тежката
промишленост и Централен универсален магазин от север, Министерството на
електрификацията и Представителен хотел на юг и Дом на съветите от запад.
За придаване на допълнителна монументалност на ансамбъла е предвидено да
бъдат изградени скулптурни паметници на: Ленин – пред Партийния дом, Сталин – на пл. „9 септември”, и на Г. Димитров пред Дома на съветите.7
Окончателните проекти и сметни документации на повечето изброени сгради
трябва да бъдат представени за одобрение до 1 септември 1952 г., а на Министерския съвет и Държавната опера до 1 ноември с.г. С изпълнението на тези задачи са натоварени Министерството на комуналното стопанство и благоустройството (МКСБ), Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК), Министерството
на тежката промишленост, Министерството на електрификацията и Министерството на вътрешната търговия. Самото строителство е предвидено да започне
на 1 септември 1952 г. и да завърши до 31 декември 1954 г. Единствено за сградите на пл. „9 септември” – на Министерския съвет и Държавната опера, срокът за
започване и завършване „трябва да се определи допълнително”. СГНС е задължен
да изработи: окончателните квартални и силуетни планове; до 1 февруари 1952 г.
плановете и сметките за вертикалното планиране за центъра на София, а на 15
февруари да започне работата по разчистването на терените, което да завърши
най-късно до 1 септември, когато трябва да започне същинското строителство.
В тази връзка в постановлението изрично е казано, че събарянето на многоетажни сгради може да става само след разрешение от Министерския съвет.8
Според приетия градоустройствен план бул. „Г. Димитров” (дн. бул. „Мария Луиза”), по протежение на който се предвижда разполагането на Дома на съветите, трябва да бъде разширен, удължен и свързан с бул. „Сталин” (дн. „Витоша”).
За осъществяване на тази цел е неизбежно премахването на църквата „Св. Неделя” и джамията „Баня баши”. Другата емблематична сграда, която подлежи на
премахване, е бившият царски дворец на пл. „9 септември”, което да даде възможност за цялостното „откриване” на площада. Предпоследната точка (№ 9)
на цитираното постановление се спира специално върху реализирането на тези
градоустройствени решения: „Сегашната сграда на Министерския съвет на пл.
„9 септември” (бившия дворец), църквата „Св. Неделя” на пл. „Ленин” и джамията на бул. „Г. Димитров” – да се считат несъществуващи”9.

6

ЦДА, ф. 136, оп. 7, а.е. 678, л. 1.

7

Пак там, л. 2.

8

Пак там, л. 3.

9

Пак там, л. 4.
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Одобреният с ПМС № 1407 от 20 ноември 1951 г. градоустройствен план на центъра на София
(арх. П. Ташев и П. Греков), който предвижда разрушаване на църквата „Св. Неделя”, църквата
„Св. Петка”, джамията „Баня баши” и бившия царски дворец.
Източник: Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община
http://www.sofia-agk.com/esoft/tyrgove_i_konkursi/2013/Konkurs_Sveta_Nedelq_2013-01-07/
prilojenie_1/1-1_grafi4ni_materiali/1-30.pdf
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Стремежът за „освобождаване” на централната градска част от религиозните
сгради и символи на буржоазната епоха е в унисон с каноните на социалистическия реализъм, директно заимстван от съветската практика. Типичен пример
е съдбата на катедралния храм на Руската православна църква (РПЦ) „Христос
Спасител” в Москва. Той е взривен на 5 декември 1931 г., а на негово място е
предвидено да се построи фамозната сграда на Двореца на съветите, която
освен да доминира над целия град, трябвало да бъде и най-голямата постройка
за времето си с височина от 415 м. Изграждането на грандиозното съоръжение
започва през 1937 г., но е спряно четири години по-късно с началото на германо-съветската война. В края на 50-те години новото съветско ръководство се
отказва от довършване на Двореца на съветите, а след разпадането на Съветския съюз на същото място е построен новият храм „Христос Спасител”.
Естествено тези по същество идеологически мотиви за разрушаването на религиозните храмове при „социалистическото преустройство” на центъра не се
срещат формулирани в документацията, но са повече от очевидни. Официално
декларираните мотиви за събарянето им винаги са от архитектурно и градоустройствено естество. Подробно изложени ги срещаме в доклад на председателя на Изпълнителния комитет (ИК) на СГНС Иван Пашов, изнесен на съвместно
заседание на Съвета и ГК на БКП на 21 декември 1951 г., посветено на произтичащите от постановление № 1407 задачи. Запознавайки присъстващите с проекта
за изграждане на центъра на София, той аргументира обстойно взетото решение
за разрушаване на църквата „Св. Неделя”. Любопитно е, че в самото начало Ив.
Пашов се опитва да го легитимира с препратка към 1925 г., когато след нейното
взривяване „общественото мнение, т.е. това на обикновените хора – граждани
на София и по-специално на архитектурната колегия, застават на становището,
че църквата не бива да се възстановява, че мястото, заето от нея, трябва да се
освободи и от гледна точка градостроителна, архитектурна и комуникационна”.10
Очевидно в желание да се демонстрира някакъв вид приемственост и да се остави впечатление, че просто се реализират иначе стари идеи, той обобщава: „И
днес след проучванията, дискусиите и критиките... се установи необходимостта
да се премахне църквата, поради което в одобрения проект се счита несъществуваща”11. Останалите официално оповестени мотиви са:
„а) ч е сегашното решение на пл. „Ленин” и разположението на църквата е най-лошото, каквото може да се допусне;
б) че от естетична гледна точка църквата като форма, големина и обем закрива
погледа към планината Витоша и е в конфликт с пространството на площада;
в) че сама по себe си църквата, като архитектурен обект, външно и вътрешно
няма висока архитектурна стойност, нито пък е обект на историческа документация;
г) че като обем е прекомерно голяма за оставащото от площад „Ленин” прос-

10

ДА – София, ф. 65, оп. 1, а.е. 168, л. 22.

11

Пак там, л. 22. Тук индиректно прозира желанието да се изличи споменът за най-кървавия дотогава атентат
в човешката история, дело именно на БКП, чрез премахване на обекта, напомнящ постоянно за него.
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Макет на пл. „Ленин” и бул. „Г. Димитров” с доминиращата сграда на непостроения
Дом на съветите (скица арх. Н. Бояджиев)
Източник: Бояджиев, Нанчо. Преустройството на столицата и изграждане центъра на града. –
Сердика, бр. 1-2, 1952. 21.

транство след предвиденото преустройство на същия”12.
За разлика от църквата „Св. Неделя” в доклада на Ив. Пашов само с едно изречение са маркирани плановете за разрушаване на джамията „Баня баши”. Съображенията, с които „се налага и се прие да се премахне и джамията”, са свързани с „подобряване на комуникацията в разширението на бул. „Г. Димитров” и
за правилното оформяне на кръстовището при ул. „Жданов” (дн. „Пиротска”)”.13
В края на 1951 и началото на 1952 г. ИК на СГНС провежда поредица от заседания, съвещания и срещи, посветени на преустройството на центъра и произтичащите от министерското постановление задачи, с които той е натоварен.
Още на 8 януари 1952 г. зам.-главният архитект на София Васил Пеев и ръководителят на проектантската организация „Софпро” Пантелей Греков внасят доклад относно разчистване на сградите, засягащи се от новото строителство
12

Пак там.

13

Пак там. Първоначалният доклад е изготвен от главния архитект на София Данко Митов. Той е обсъден на
заседание на ИК на СГНС на 12 декември и след направените изказвания и предложения е редактиран в окончателния вариант, в който е изнесен от Иван Пашов на съвместното заседание с ГК на БКП. И в двата текста
фигурират пасажите с мотивите за събаряне на църквата „Св. Неделя” и джамията „Баня Баши”, без по тях да
са нанасяни корекции.
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и разширение на улици. В него се предлага да се поиска разрешение от МС „с
оглед на огромната работа, която представлява разчистването на терените”
събарянето да започне по-рано от установената дата 15 февруари.14 Също така
подробно са изброени всички многоетажни и масивни сгради, разрушаването на
които според същото постановление може да бъде извършено единствено след
одобрение от МС. Между тях е и църквата „Св. Неделя”, която според авторите
на доклада „трябва да бъде разчистена до 1 май т.г.”15. Сред сградите, предвидени за събаряне във връзка с оформяне на площада между Партийния дом и Дома
на съветите, е и масивна кооперация на бул. „Г. Димитров” № 2, собственост на
храма „Св. Петка Самарджийска”. В двора на тази кооперация се намира и самата църква, частично вкопана в земята. В документа тя е спомената мимоходом
във връзка със събарянето на кооперацията като постройка, също подлежаща на
разрушаване.16 Пространният доклад е придружен с приложение „Списък на сградите, засягащи се при оформяне на центъра”. Сред тях фигурира и църквата
„Св. Спас”, която според плана на центъра се засяга от строежа на сградата
на Дома на съветите.17 Направените в доклада предложения са приети от ИК
на СГНС на 10 януари, одобрена е и план-програма за етапното разчистване на
центъра на София, в която някои от сроковете са ревизирани, включително и
за интересуващите ни храмове: „Черквата „Св. Неделя” и джамията да бъдат
разчистени до 1 април т.г.”18.
В крайна сметка, независимо от първоначалните намерения и взети решения
нито един от набелязаните храмове не е разрушен. Това става възможно благодарение на поредица от събития, случили се междувременно.
На 30 ноември 1951 г. постановление № 1407 излиза в Известия на Президиума
на Народното събрание. В публикувания текст обаче липсва единствено точка 9,
според която църквата „Св. Неделя”, джамията и бившият царски дворец трябва
да се „считат несъществуващи”.19 Очевидно решението тази част да отпадне
при обнародването е свързано с опасенията на партийното ръководство да не
предизвика нежелани обществени реакции. Което само по себе си озадачава, тъй
като така или иначе няма как разрушаването им да остане в тайна. По-скоро
е възприет различен подход – първо да се уведомят ръководствата на БПЦ и
мюсюлманското изповедание с цел да се смекчи евентуалната тяхна реакция и
едва след това намеренията да бъдат официално оповестени. Разбира се, както
се видя и по-горе, изготвянето на плановете за тяхното разрушаване вече тече
с пълна сила, което може да се тълкува и като опит двете изповедания да бъдат поставени пред свършен факт.
Липсата на достатъчно информация забавя и първоначалната ответна реакция на
14

ДА – София, ф. 65, оп. 1, а.е. 169, л. 381 с гръб.

15

Пак там, л. 383 гръб.

16

Пак там, л. 382.

17

Пак там, л. 386.

18

Пак там, л. 244.

19

ИПНС, бр. 96 от 30 ноември 1951 г.
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БПЦ. От една по-късна докладна записка на директора на изповеданията Павел Тагаров до ресорния подпредседател на МС Вл. Поптомов разбираме, че В. Червенков
и наместник-председателя на Св. синод митрополит Кирил са провели личен разговор, посветен на съдбата на църквата „Св. Неделя”, чак в края на януари 1952 г.20
Макар и днес да не е останало документално свидетелство за конкретиката на
разговора, от произтеклите събития може с висока доза сигурност да предположим, че тя се оказва решаваща и въз основа на нея В. Червенков се ангажира лично
с проблема. След проведената среща митрополит Кирил, в качеството си освен на
наместник-председател, но и на изпълняващ длъжността Софийски митрополит,
на 25 януари 1952 г. информира Св. синод с нарочно писмо от името на Софийската
митрополия за предвижданото „събаряне на катедралата „Св. Неделя”. В писмото
Св. синод е призован да „направи постъпки пред съответното правителствено
място да не се посяга на катедралата”, като са изложени и съображения за
това: свещеността на всяка молитвена сграда; недопустимостта за верското
и канонично съзнание от събарянето на Божий дом, което би било тежък грях;
историята и значението на катедралата за софиянци и духовната и национално-политическа свобода; сградата не е пречка за сполучливи градоустройствени
решения и сама по себе си е ценен паметник, който трябва да се запази.21 Още на
следващия ден – 26 януари, по време на заседание на Св. синод в намален състав
въпросът е обсъден и е взето решение да бъде уведомено правителството в духа
на писмото на Софийската митрополия.22 След края на заседанието е изготвено
официално писмо с гриф „поверително”, което е изпратено до В. Червенков чрез
Дирекцията на изповеданията. В него православните архиереи изразяват своята,
а и на „всички вярващи люде” тревога от „разнасящия се все по-упорито” „слух”
за събаряне на църквата „Св. Неделя”, предвидено в новия градоустройствен план,
поради което отправят молба „да не се посяга на катедралата”. Дословно са
изложени и съображенията, съдържащи се в писмото на Софийската митрополия,
които според тях трябва да се вземат предвид за запазване на храма. В последния
абзац на писмото е обърнато внимание върху възможните последици от политическо естество: „Във време, когато върховната управа на Църквата ни полага
старания за едно положително ориентиране на клира и вярващите люде към изграждането на нов обществен и държавен строй, събарянето на катедралата ще
внесе голямо смущение в оценка на нейната дейност”23.
От придружаващите писмото на Св. синод документи, запазени в архива на Дирекцията на изповеданията, става ясно, че два дни по-късно то е препратено до
Вл. Поптомов, който от своя страна го предава на В. Червенков на 30 януари.24
Последващите действия на генералния секретар на БКП хвърлят допълнителна
светлина върху крайния резултат от разговорите с митрополит Кирил по време
на тяхната среща по въпроса за съдбата на църквата „Св. Неделя”.

20

ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 706, л. 1.

21

ЦДА, ф. 549, оп. 2, а.е. 6, л. 30.

22

Пак там, л. 31.

23

ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 706, л. 3.

24

Пак там, л. 1
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Поверително писмо от Св. синод до В. Червенков с молба да не се
събаря църквата „Св. Неделя”. 26 януари 1952 г.

На 13 февруари 1952 г. в Министерския съвет е внесен доклад „Относно етапите
на разчистване на центъра на София”, в основата на който е вече изготвеният
от СГНС план. В него се визира събарянето на многоетажни и масивни сгради,
което според 1407-о постановление може да става само въз основа на предварително одобрение. Молбата на двете институции е да бъде прието съответно
разпореждане, проект на което е представен със същия доклад. В изготвения
документ всички предвидени дейности са подробно описани и обособени в четири
раздела „А”, „Б”, „В” и „Г”. В първия раздел попадат всички сгради, предвидени за
премахване в периода от 1 февруари до 1 август 1952 г. Вторият раздел включва
описание на сградите, „които се засягат от по-късните етапи на строителство
и могат да останат да съществуват временно”. Третият раздел визира сградите, които трябва да бъдат запазени като паметници на културата, а в последния
са разписани необходимите суми за осъществяване на начертаните намерения.25
Предвиденият в раздел „А” период е разделен на четири етапа. Вторият етап на
разчистването, което трябва да продължи от 20 февруари до 5 април 1952 г., е
25

ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 1034, л. 21-23 с гръб.
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свързан с подготовката за разширение на улици и площади и за извършване на подземно строителство. Предвижда се продължение на бул. „Г. Димитров” (дн. „Мария
Луиза”) и свързването му с бул. „Сталин” (дн. „Витоша”), при което следва да се събори църквата „Св. Неделя”. Другите изложени причини за необходимостта от събарянето са свързани със засягането на църквата от проекта за трамвайна линия
и новото строителство на Дома на съветите. Освен това през мястото, на което
се намира храмът, по проект е предвидена да преминава новата канализация.26
В раздел „В”, визиращ сградите, които трябва да бъдат запазени като паметници на културата, са включени двете средновековни църкви „Св. Петка Самарджийска” и „Св. Спас”. Първата попада в платното и зелената площ на пл. „Ленин” (дн. „Независимост”), а втората в бъдещия площад пред Дома на съветите.
Условието те да останат да съществуват е да „се запазят като подземни
катакомби, без да се използват за религиозни цели”. Промяната на първоначалните планове за тяхното премахване става възможна благодарение на няколко
фактора. Липсата на изричното им споменаване сред сградите, които трябва
да се „считат за несъществуващи” според 1407-о постановление, приемането на
30 декември 1951 г. на постановление № 1608 на МС „За запазване паметниците
на културата”27 и застъпването на Археологическия институт с музей при БАН
за тяхното съхранение. Последният изготвя и специално становище по въпроса, което авторите на доклада цитират при аргументиране на своите мотиви
за тяхното запазване.28 Специално за „Св. Петка Самарджийска” в текста на
проекто-разпореждането има допълнителна уговорка, че вписването  в основите на модерна постройка би било „практически трудно осъществимо”, което
оставя вратичка за нейното премахване. Все пак е уточнено, че „ако във връзка
с новото строителство се наложи църквата да се събори – това да стане с
предварително разрешение от Министерския съвет”29.
На 14 февруари, тоест още на следващия ден след внасяне на доклада „Относно
етапите на разчистване на центъра на София”, В. Червенков взима лично отношение по въпроса за съдбата на църквата „Св. Неделя”. Подпредседателят
на МС Вл. Поптомов, в чийто ресор са вероизповеданията, е натоварен от В.
Червенков да уведоми председателя на ИК на СГНС Иван Пашов, че „въпросът
за събаряне на църквата „Св. Неделя” се снема и практическите работи по
подготовката на реконструкцията на центъра на София да се взимат с оглед
на това”30. Разбира се, решението на В. Червенков трябва да бъде разглеждано и в по-широк контекст на фона на цялостната религиозна политика на
БКП, провеждана в тези години. Тя е свързана с урегулиране на отношенията с
Църквата след приемането на новия устав на БПЦ (в сила от 3 януари 1951 г.),
избирането на митрополит Кирил за наместник-председател на Св. синод през
май 1951 г. и подкрепа за въздигането  в ранг на патриаршия, което се споделя
26

Пак там, л. 21.

27

ЦДА, ф. 136, оп. 7, а.е. 790, л. 1-9.

28

ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 1034, л. 23.

29

Пак там, л. 24.

30

ЦДА, ф. 396 Б, оп. 1, а.е. 277, л. 1.
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от съветското ръководство и РПЦ. Затова и изостряне на отношенията не се
вписва във водената политика за привличане на Църквата да оказва „съдействие
на правителството и Отечествения фронт в усилията им за построяване на
социализма”.31 Естествено всички тези съображения надали биха били взети под
внимание, ако нямаше реакция на Св. синод и лично на неговия наместник-председател митрополит Кирил, които поставят въпроса именно от гледна точка на
последствията от политически характер.
Потвърждение за следваната от БКП линия, благодарение на която става възможно въпросът да бъде благоприятно разрешен, откриваме и в протоколите на
заседанията на Св. синод от тези месеци. Само няколко дни след даденото от
В. Червенков разпореждане за бъдещето на църквата „Св. Неделя” митрополит
Кирил е информиран лично за това по време на нова тяхна среща, на която присъства и Вл. Поптомов. Резултатите от нея са докладвани от митрополит Кирил на заседание на Св. синод в пълен състав, провело се на 21 февруари 1952 г.
Според протокола „Св. синод изслуша със задоволство доклада на Високопреосвещения Наместник-Председател” посветен на разговорите „по важни църковни
въпроси, по които Св. Синод е правил многократни постъпки”. Митрополит Кирил
споделя, че е „получил уверението и на двамата, че за подсилване още повече
установеното ползотворно сътрудничество между държавната власт и Църквата, тези висящи въпроси ще бъдат в най-скоро време разрешени, като за голяма
част от тях са дадени веднага съответни разпореждания”32. Освен съдбата на
църквата „Св. Неделя” неназованите в протокола теми, засегнати в разговорите, са свързани с освобождаването на осъдени свещеници, имотни проблеми на
Църквата, възстановяване на партиаршеското достойнство на БПЦ и др.
Постъпилият на 13 февруари в Министерския съвет проект е съгласуван с Държавната планова комисия и Министерството на финансите. Въз основа на цялата
постъпила документация подпредседателят на МС Р. Дамянов изготвя пространна записка до министър-председателя В. Червенков, в която излага предложения
за изменение или отпадане на някои от точките на проекто-разпореждането.
Конкретно по интересуващата ни тема Р. Дамянов предлага от раздел „А” изцяло
да отпадне т. 2, визираща събарянето на църквата „Св. Неделя” по време на предвидения втори етап за разчистване на центъра от 20 февруари до 5 април 1952 г.
Изложените мотиви са следните: „Поради това, че тази сграда не се засяга от
предвидения нов строеж на Дома на съветите, а само от вертикалното планиране,
то нейното съществуване може да бъде продължено за известно време, като се
направи възможно заобикалянето  при работата по вертикалната планировка”33.
Виждането на Р. Дамянов, че съществуването на църквата „Св. Неделя” „може
да бъде продължено за известно време”, все пак предполага нейното разруша31

По-подробно за взаимоотношенията между БКП и БПЦ от началото на 50-те години вж.: Калканджиева,
Даниела. Българската православна църква и „народната демокрация” (1944-1953). С., 2002, с. 271-336; Методиев, Момчил. Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава
(1944-1989 г.). С., 2010, с. 151-194.

32

ЦДА, ф. 549, оп. 2, а.е. 6, л. 1.

33

ЦДА, ф. 136, оп. 12, а.е. 1034, л. 8.
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ване рано или късно. Това схващане съвсем очевидно се разминава с изричното
нареждане на В. Червенков от 14 февруари 1952 г. въпросът за нейното събаряне
въобще да отпадне. Поради тази причина се налага В. Червенков да потвърди
това свое разпореждане, слагайки следната резолюция върху представената му
записка: „Предлагам: комисия в състав от др. др. Р. Дамянов, Г. Чанков, Ст. Тончев и Начо Папазов лично да огледа предлаганите за събаряне обекти и даде още
веднъж заключение. За църквата „Св. Неделя”: да се снеме въпросът за нейното
събаряне. Реконструкцията на центъра да се извършва с оглед, че църквата няма
(подч. от В. Червенков) да се събаря. 24.03.52 г.”34. Резолюцията се оказва решаваща за по-нататъшната съдба на църквата „Св. Неделя”. Въз основа на нея
абзацът от проекто-разпореждането, в който се визира събарянето на храма,
въобще отпада от окончателния текст на издаденото на 8 април Разпореждане
№ 1095 на Министерския съвет „Относно етапите за разчистване центъра на
София във връзка с новия градоустройствен план за центъра”.35
По-различно стои въпросът с джамията „Баня баши”. Макар и според постановлението от 20 ноември 1951 г. тя също да трябва „да се счита за несъществуваща”, във всички цитирани дотук документи, визиращи етапите на разчистване
на центъра на София, липсва даже и споменаване на джамията. Още повече че
според първоначалните планове тя трябва да бъде съборена заедно с църквата
„Св. Неделя” във връзка с продължението и разширението на днешните булеварди
„Г. Димитров” и „Сталин”. Това обаче не означава, че комунистическата власт
се е отказала от своите първоначални намерения. В случая по-скоро натежават
други аргументи. Властта, опасявайки се, че турската пропаганда „ще използва
разрушаването на джамията за вражески цели”, а също така и от възможността
да се посегне на българските имоти в Цариград, натоварва Дирекцията на изповеданията с осъществяване на замисъла. След проведени разговори с Главното
мюфтийство мнението на директора на изповеданията П. Тагаров е, че „ефектът от разрушаването на джамията, което се предвижда по благоустройствения план на София, би се значително омекотил”, ако мюсюлманската общност се
обезщети със сума, достатъчна за построяване на друга джамия. Условие е това
да стане преди началото на разрушаването на джамията „Баня баши”, което би
отнело аргументите на вражеската пропаганда. Важното при този вариант е,
че главният мюфтия не възразява против него, а го смята за най-удачен. Предложенията на Дирекцията на изповеданията се съдържат в доклад на П. Тагаров до
В. Червенков „Относно по-важните въпроси по работата на Дирекцията на изповеданията при Министерски съвет” от 6 май 1952 г., тоест месец след приетото разпореждане за етапите за разчистване центъра на София.36 Това говори за
липсата по това време на окончателно решение по въпроса за разрушаването на
джамията и неговото временно отлагане за по-късните етапи на строителство.
Изричните разпореждания на В. Червенков за бъдещата съдба на църквата „Св. Неделя”
водят до логичния извод, че въпросът би трябвало да е окончателно разрешен. Налични34

Пак там, л. 6.

35

Пак там, л. 1-2.

36

ЦДА, ф.165, оп. 9, а.е. 692, л. 8
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те извори обаче говорят за друго. Въпреки неговите ясни и неподлежащи на възражение
разпореждания сред архитектурната и строителна гилдия въпросът се третира като
„временно” отлагане на нейното събаряне. Това схващане се среща в редица документи
не само от 1952, но и от 1953 и 1954 г. Интересното в случая е, че то не е характерно
единствено за вътрешноведомствената документация и кореспонденция, но намира отражение и по страниците на специализираните издания. Така например в бр. 7–8 от 1953 г.
на сп. Архитектура и строителство, официален орган на Министерството на строежите, помощник-министърът Иван Петров публикува обширната статия „Центърът на
нашата социалистическа столица”. В нея е отделено специално място и на „старинните
паметници в района на строителството”. За „Св. Георги”, „Св. Спас” и „Св. Петка” изрично е казано, че се запазват, включително е предвидено и тяхното възстановяване, но,
разбира се, като недействащи храмове. За другите две религиозни сгради обаче срещаме
следното: „Временно се запазват и съществуващата на разширението на бул. „Сталин”
и бул. „Г. Димитров” църква „Св. Неделя”, както и джамията”37. Разбирането за временния
характер на взетото решение очевидно е вследствие липсата на официален документ,
който да го потвърди. Затова въпросът продължава да бъде повдиган и през следващите
години. На 3 април 1954 г. министърът на комуналното стопанство и благоустройството
Стоян Танчев изпраща доклад до В. Червенков, посветен на проблемите, които създава
неяснотата около съдбата на църквата „Св. Неделя”. В случая става въпрос за подготвен
идеен проект на сграда за Централен дом на профсъюзите, която трябва да се построи
на бул. „Сталин”, но проектирането  „се обуславя непосредствено от положението на
църквата „Св. Неделя” и регулацията, одобрена с 1407-о постановление на Министерския
съвет от 20.XI.1951 г. В тази връзка министърът, не знаейки дали тя би „съществувала
и занапред за неопределено време” или „би си считала несъществуваща и подлежаща на
събаряне в близките 4 години”, обобщава важността на проблема: „Разрешаването на
въпроса с положението на църквата „Св. Неделя” е от важно принципно значение и във
връзка с предстоящата социалистическа реконструкция на Столицата, тъй като от
това зависи правилното включване на бул. „Ал. Стамболийски” в системата на бъдещия
пл. „Ленин” и останалите магистрали в центъра на града – бул. „Сталин” и бул. „Г. Димитров”. Предвид на горното, моля Министерският съвет да даде указания по положението
на църквата „Св. Неделя” в близките години”.38
В крайна сметка Министерският съвет така и не излиза с официален документ по
въпроса, а работата продължава въз основа на вече направените указания на В. Червенков. Скоро целият проект за социалистическо преустройство на центъра, който
междувременно се сблъсква с редица трудности от инженерно и строително естество и съответно забавяне и изоставане, става залог на големите процеси, настъпили в
СССР, а оттам и в социалистическия лагер след смъртта на Сталин през март 1953 г.
Започналият процес на десталинизацията засяга и класическата монументалност
в архитектурата като негова стилизация. Обратът и новите повеи естествено
започват от съветската архитектура и рефлектират в целия социалистически
блок. През ноември 1954 г. в Москва се свиква Всесъюзно съвещание на строителите, архитектите и работниците от производството на строителни материали,
37

Петров, Иван. Центърът на нашата социалистическа столица. – Архитектура и строителство, кн. 7-8, 1953. 9.

38

ЦДА, ф. 165, оп. 9, а.е. 709, л. 4-7.
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проектантските и научноизследователски организации. На съвещанието присъства цялото партийно и държавно ръководство начело с Н. Хрушчов. На критика е
подложен дотогавашният стил на „украшателство”, „архитектурно излишество”,
„помпозният и претенциозен характер” на фасадите.39 Следващият месец, отново
под ръководството на Н. Хрушчов, е проведено Всесъюзно съвещание на строителите. В изнесената реч той подлага на остра критика социалистическия реализъм в архитектурата. Това дава основание на днешната руска историография да я
оценява като една от първите крачки по пътя на десталинизацията. Промяната в
идеологията е претворена в нарочно постановление на ЦК на КПСС и Съвета на
министрите на СССР от 4 ноември 1955 г. „За отстраняване на излишествата в
проектирането и строителството”. Вследствие на него Съюзът на архитектите
на СССР подлага на критика допуснатите в предходния период грешки и начертава пътя за „коренно преустройство на архитектурното творчество”.40
В унисон с новите съветски постановки в България сталинската архитектурна
естетика също е развенчана като „погрешен подход в употребата на класическото наследство и излишество”. Образът на социалистическия град от епохата на Сталин е дискредитиран като противоречащ на самия дух на социализма
и неговите ценности. В крайна сметка строежът на започнатите сгради, оформящи пл. „Ленин” (без Дома на съветите от запад), е завършен до 1957 г., но
цялостният план така и не е реализиран.41

***
Независимо от амбициозните планове на ръководство на БКП от началото на
50-те години, инициирани от В. Червенков, за цялостно социалистическо преустройство на центъра на София и насищането му със социалистическа символика, за сметка на старите и омразни буржоазни и религиозни символи, те
така и не се осъществяват според първоначалния им замисъл. Специфичните
взаимоотношения с БПЦ в този период и нейната своевременна реакция, настъпилите инженерни и строителни затруднения, довели до забавяне изпълнението
на проекта, както и започналата десталинизация, делегитимирала цялостния
замисъл, са част от причините, допринесли за запазване както на катедралния
храм „Св. Неделя”, така и на джамията „Баня баши”. През 60-те и 70-те години
се провеждат няколко нови конкурса, включително и международни, за центъра
на София. При изготвянето на идейните проекти за нов застроителен план катедралният храм „Св. Неделя” и джамията „Баня баши” неизменно присъстват,
с което въпросът за разрушаването им е окончателно разрешен в тяхна полза.
39

Хмельницкий, Дмитрий. Конец стиля. К пятидесятилетию гибели сталинской архитекруры. – Проект классика, 2004, № 4. <http://www.projectclassica.ru/school/13_2005/school2004_13_01a.htm> (21 август 2014).

40

Горлов В. Н. Сталинская архитектура как общественное явление. – Вестник архивиста, 2005. № 5-6. <http://
vestarchive.ru/issledovaniia/715----.html> (21 август 2014).

41

Станоева, Елица. Строежът на социалистическия град... 88. Дългогодишният министър на строежите Марин Грашнов (1952-1968 г.) в своята трилогия Каменният летопис на народното строителство 1944-1990 г., публикувана през
2000 г., дори и не споменава за осъщественото под негово ръководство преустройство на центъра на София. Липсата
на това мащабно строителство в който и да е от томовете контрастира с иначе скрупульозното изброяване на стотици
обекти и герои на социалистическия труд. Този любопитен факт говори за нежеланието даже на комунистическите
функционери и апологети да се асоциират или припознаят развенчаната от самите тях „сталинска архитектура”.
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Фондация „Комунитас” подготвя за публикуване неиздавани
досега на български език автобиографични текстове на големия руски богослов и философ прот. Сергий Булгаков. Предлаганите тук откъси от книгата са от дневника на отец
Сергий, писан по време на престоя му в Прага (1923–1925 г.),
както и от бележките, водени от него през последните три
години от живота му.

Прот. Сергий Булгаков

ДУХОВЕН ДНЕВНИК
19 март (1април) 1924 г.
Кое е по-красиво от човешката душа, която е обърната към Бога! Тези дни бях
до одъра на един умиращ и наблюдавах молитвените му възторзи и се чувствах
недостоен да стоя на това свято място, защото тук беше идвал Господ. Сякаш
дверите на вечността широко се разтварят и през тях долитат светлина и
звън и радост, радост навеки…
21 март (3 април) 1924 г.
От дълбините извиках към Теб, Господи. Когато печал обземе сърцето ми и над
душата се спусне мрак, Ти, Господи, само Ти си мое утешение и мое прибежище. И
се хващам за крайчеца на одеждата Ти, и утихва скръбта, и радост, благодарна
радост залива сърцето. И чувствам, че нищо не може да отнеме от мен тази
радост. Когато обаче – от малодушие – изпускам от ръцете си тази одежда,
тогава потъвам. Господи, чуй гласа ми и помогни на всички осиротели, на всички
скърбящи души. Колко високо е служението на свещенството – да стоиш при
скърбящи и умиращи, да наблюдаваш техните борби и светлината в душите им,
да се молиш с тях и за тях. Бях край постелята на младо, болно от туберкулоза
момиче и душата ми гореше, и треперех от жалост и от умиление пред този
отрязан цвят на живота. Близко е Господ до всички, които Го призовават.
23 март (5 април) 1924 г.
Блажени са кротките… Думите на Господа за блаженството на кротостта идват в сърцето, когато изкушенията на некротостта и на избухливостта, и на
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гнева посещават грешната душа, а те винаги я посещават; и колко е сладостно
да не се отдадеш на тези чувства, каква свобода и радост дава кротостта.
Ненапразно Господ е казал за Себе Си, че Той е кротък и смирен по сърце и че
дава покой на нашите души.
26 март (8 април) 1924 г.
При одъра на умиращия… Колко високо и блажено е свещеническото служение!
Господ дава на свещеника да стои при вратите на вечността тогава, когато
те се отварят, за да приемат отминаващата душа, и сам свещеникът гледа
през тези отворени врати и това съзерцание е като изобличение и – заедно с
това – като освежаващ душата призив влиза в нея. Това съзерцание трябва да
внася в душата непрестанно помнене на смъртта и съзнание за близостта на
двата свята. И особено когато от света отминава праведник, в пълно съзнание
и в преданост към волята Божия, както сега… „Готово е сърцето ми” – казва
той за себе си на свещеника и го заставя да изпита самия себе си: готово ли
е неговото сърце и ако не, защо не е готово? Изсъхващата душа я освежава
небесна роса, чувстваш близостта на Господа и Неговата ръка над себе си и
сърцето гори от любов и от радостно удивление. Няма смърт, а има само два
свята, а по-точно един, който обаче за нас засега е разделен.
28 март (10 април) 1924 г.
При одъра на умиращ в Господа. Няма страх от смъртта, няма го раздиращия
неин ужас, а има радост, блаженство и готовност послушно, според повелята
Господня, да преминеш в другия свят, който Му е еднакво покорен и близък, както
и този свят. И стоиш пред лицето на вечността и губиш чувството за собствената си тежест… О, как освобождава това душата, как я изпълва с небесен
възторг… И колко нищожни са пред това нашите земни събития. Откъснати
сме от Русия – от нашата духовна родина – ала какво ли означава и това, когато пред нас е нашата обща духовна родина. И нито веднъж за това не си спомни и не го почувства моят приятел, който си отиваше, понеже пред него беше
родината по плът – неговото семейство, и родината по дух – свещеникът, в когото живее тази руска земя, и с тази родина и от тази родина той се отправи
в духовната си родина. И нищо не е така, както е тук – други са измеренията,
друго е виждането. Благословен да бъде Бог, Който мен – недостойния – сподоби
да видя и да преживея всички тези чудеса.
5 (18) април 1924 г.
Радостта от творчеството. Пред очите ми стана чудо на човешкото творчество в Господа и за Господа: чрез чисти девически ръце се нарисуваха икони на
Спасителя и на Приснодевата – като плод на дълбоко благоговение и тиха молитва, а заедно с това и на настойчив и самоотвержен труд. Колко възвишено и
свято е това! Господ дава силите. Пак Той изпраща и вдъхновението. Красотата
се подпечатва в Светия Дух. Достатъчно Му е човешкото изкуство и блажен е
този, който може и иска и на Него да отдаде това изкуство. И ако в малкото,
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незабележимо за света ъгълче творчеството е така благостно за Господа, какво ли блаженство ще настъпи, ако хората започнат да вършат всичко в Господа
и целият живот стане славословие и литургия. Ей, дойди, Господи, Иисусе!

19 май (1 юни) 1924 г.
Какво чудо е молитвата. Грешният и недостоен човек – в безумно дръзновение – изпраща своите молби, хвърля словата си на небето и молитвата му бива
чута – за това знае сърцето на молещия се, когато искрено се моли. Това не
означава, че всяко наше желание се изпълнява незабавно така, както на нас ни
се иска – може да стане, и тогава молитвата е непосредствено чудотворна,
може и да не стане, но искрената, сърдечна молитва винаги има действие и винаги се изпълнява, тя винаги е чудотворна, тъй като е движена от всесилното
и страшно Божие име. Моли се, човече, научи се да се молиш и великата сила,
радостта и спокойствието ще бъдат с теб. Не се отричай поради своята греховна немощ от силата на молитвата, не казвай за себе си, че Бог няма да чуе
такъв немощен и грешен като теб. Той чува всяко молещо се сърце – както и
то самото чува чуващия го Бог. И Бог не е някъде далеч, високо на небесата, а
е тук – в твоето сърце, и е навсякъде, където с благоговение призовават името
Му, защото Сам Той е в това Име.
О, каква Божия милост е молитвата! Приучвай се към диханието на молитвата и
поверявай себе си на молитвата, научи се нищо да не предприемаш без молитва
и ще ти бъде добре! Моли се и в горест, и в радост, в нужда и в благодарение
и ще чувстваш Господа как държи ръката ти и никога няма да бъдеш сам… Винаги виждах пред себе си Господа, от Него ми идва помощта.1 Помощта ми е от
Господа, Който е сътворил небето и земята.2
10 (23) септември 1924 г.
В навечерието на Рождество Богородично във влака бях удостоен с озарение от
Господа. Гледах през прозореца розовеещите ниви, аленеещия листак и синьото
небе и душата ми изнемогваше в сладостна умора от любов към Господа и Неговия свят. И ето че изведнъж в душата ми се надигна бурна радост – радостта
на очакването, която аз за първи път познах. Това беше радостта от смъртта.
За първи път в живота си разбрах, че смъртта е най-великата радост, която
чака човека, защото него го очаква Божията Майка и нейната любов, очакват го
ангелите, очакват го светците, очакват го неговите близки и обични и в крайна
сметка, очаква го… Господ. Невероятен трепет и ужас, но и радост, безмерна
радост… Желанието да се приключи и да бъдеш с Христос – за пръв път тези

1

Срв. Пс. 15:8: „Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя”.
Б. пр.

2

Срв. Пс. 120:2: „Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята”. Б. пр.
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думи на апостола3 станаха за мен жизнена правда. И това е така – да, така е. И
заедно с това, в същия този миг, през ума ми премина мисълта, че тази радост
трябва да бъде изстрадана, че страхът от смъртта и мъките на смъртта са
път към радостта на всички радости и това трябва да бъде изтърпяно, и всичко
да бъде претърпяно, да бъде понесено.
И изведнъж целият ми старчески живот започна да свети по друг начин – той,
който навъсено се влачи към мрачния и неизбежен край, все по-мрачен и все
по-оскъдяващ, а тук изведнъж всичко, всичко се промени: всичко вървеше към радостта – великата, безмерна и превъзхождаща всичко радост.
О, любов Божия, о, ти, любов на Божията Майка, която всичко превъзхождаш! Как
да бъдем достойни за своето предназначение, как да поберем това! Няма страх
от смъртта (макар и разбира се, поради слабостта на естеството ни природният страх и природната привързаност към живота да остават), няма вече униние, но само радост – радостта от смъртта. И в сърцето ми просветна какво
означават Божиите думи: Силна като смъртта е любовта4. Какво означава това
уподобяване, свидетелстващо за това, че любовта е смърт, че в себе си тя има
смъртно самоизтощение, но и че смъртта е любов. Изведнъж обаче ми се откри
истината в тези думи: да, смъртта е любов, която земното сърце не може все
още да вмести, от която то се взривява… Затова обаче тя е и радост, защото
любовта е най-висшата радост, единствената радост на земята. Да, силна е
като смъртта любовта, смърт е любовта и любовта е смърт… И няма в света
по-голяма сила от смъртта, защото всичко пред нея скланя глава, но я има още и
равната на нея и също така всичко побеждаваща сила на любовта. Ала смъртта
е победена и остава любовта.
17 (30) май 1925 г.
Колко безсилно е сърцето да благодари и как му се иска да благодари, колко му е
необходимо да благодари – да благодари докрай, до дълбочина, до изнемога! Когато виждаш Божието милосърдие и Божиите дарове, които се изливат над теб,
ти се иска цялата ти душа да стане химн на похвала, ала немощта на естеството, силата на греха сковават сърцето, завързват устата и похвалата замира,
без дори да е прозвучала. Каква радост е за теб самото това благодарение,
това непрестанно виждане на Господа! Но и да благодарим ние можем само според мярата на своята сила – както ние живеем, така и благодарим; ако живеем
бледо и заспало, ако нашата молитва е хладна и ленива, то душите ни няма да
имат криле за благодарение. А на тези криле по-леко от всичко и най-непосредствено душата се понася към Господа. В благодарението има радост и любов, но
и мъдрост. Благодарящият не може да бъде коравосърдечен, нито да бъде горд и
надменен, защото Божият дар му показва неговата собствена пустота и немощ
без този дар. Благодарението ражда покаяние, защото виждаш колко недостоен
си за този дар, и пак то ражда и смиреномъдрието, и кротостта, защото знаем,
3

Виж Фил. 1:23.

4

Песен на Песн. 8:6.
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че този дар, – който ти е даден даром – може да ти бъде и отнет, и се прекланяш пред Божията милосърдна десница. О, колко нужно е, колко важно е да съгряваш в себе си този дар на благодарението, защото това е пътят, по който ние
възхождаме към любовта Божия, това е пътят, по който ние възхождаме и към
непрестанната молитва и радост. Затова и апостолът ги е съединил в своята
заповед: Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете5.

Из бележника на прот. Сергий Булгаков (1939–1942 г.) от
архива на Богословския институт „Св. Сергий” в Париж6
6 март 1939 г.
Да бъде Твоята воля!
Днес смъртта ме погледна в лицето – дали от раковото образувание на гласните струни7, или от операцията, която също носеше риска на смъртната опасност, или пък от неизбежната немота. Смирено и покорно, и даже спокойно приемам Божията воля. Не смея да кажа желая да се освободя и да бъда с Христа8,
но пък и светло посрещам задгробния живот. Единствено раздялата с живите
и тяхната съдба заставя сърцето ми да се свива, но вярвам в Господа, Който
владее и над живота, и над смъртта, че няма да ги остави. Старая се да обмисля как и с кого трябва да се помиря, кого трябва да утеша и кого да помилвам,
какво трябва да направя. Старая се да си спомня всички и никого да не забравя.
Да изпрати Господ светия Свой ангел. Някога умирах духовно – в дните на моето ръкоположение – а сега, умирайки телесно, бих искал да се помиря с всички и
всички да възлюбя. И разбира се, сърцето ми мъчително изтлява от съзнанието
за безбройните си вини пред моя свят ангел Неличка9 и пред моите деца. Слава
на Бога за всичко!
11 март 1940 г.
Измина година от Божието посещение. По Божия воля останах да живея, макар
и поосакатен: без глас и слабосилен… В това, което отмина, виждам най-велика
Божия милост и богатство, духовно съкровище, което ми е било дадено в Божиите изпитания и в приближаването на смъртта. Трепетно си спомням като за
някакво блаженство не от този свят за тези страдания и техните откровения,
за пратените ми Божии милости, за чудесата, в които така и продължавам да
си живея – недостоен за тях. Едно обаче ме плаши и ме измъчва – как да съхраня
и как да умножа тяхното богатство, защото то не може да бъде запазено, без
да бъде умножавано? Как да съхраня тази благодат на доживяването, в която
5

1 Сол. 5:16-18.

6

Тези записки са взети от изданието: Булгаков, С. Малая трилогия, М. 2008, с. 564-570. Б. пр.

7

През 1939 г. на отец Сергий Булгаков е открит рак на гърлото. Б. пр.

8

Филип. 1:23. Б. пр.

9

Елена Ивановна Токмакова (1868–1945), наричана от домашните си Неля, е съпругата на прот. Сергий
Булгаков. Б. пр.
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прозорецът към вечността ще остава отворен, в която ще остава открита и
благодатта на смъртта и нейното откровение, заедно с любовта към живота
и радостта от него, която не ме променя? Как да удържа жива паметта за миналото като за нещо случващо се? Как да се опазя от осветскостяването, от
забравянето на най-скъпото и най-важно в живота – благодатния лик на смъртта? Ако ми е съдено да живея дълго, то няма ли да се превърна, както и вече
се превръщам, в жертва на забравата, няма ли да бъда погълнат от времето?
Но не, прогони от себе си този малодушен и маловерен въпрос! Нима бяха малко
тези чудесни явления на Божията милост, на Божията памет? И заради какво,
заради каква паница леща трябва да продадеш своето съкровище, пък и какво
ти остана – каква примамка може да ти даде животът? Господи, помогни ми да
понеса до края това, което някога ми яви! И да бъде Твоята воля! Да не търся
свой път, но изцяло да се отдам на Твоя…
14 (27) април 1942 г.
Да бъде Твоята воля!
Отмина още една – трета – годишнина от онези дни, когато смъртта се доближи до мен. И сега – три години по-късно – тя ми е станала още повече естествено близка, отколкото тогава, само че аз някак съм станал по-далечен от нея,
по-плосък, по-земен. Обеднява душата и се губи онази близост до онзи свят,
който тогава ми се откри. У мен не се показа привързаност към този живот,
която да би породила страх от смъртта или нейно неприемане. Както и преди,
съм готов за нея и не се страхувам от нея (това, слава Богу, остана както и
преди), у мен го няма и това малодушно желание за смърт, което идва от страха от ужасите в света или от умора от него – както и преди, аз обичам живота
и в него се утвърждавам, но „доживяването” възприема все по-остри и нерядко
угнетяващи форми. Изгубих силата и вдъхновението си за творчество (освен
кратките периоди или дори само моменти), а без тях животът е пуст и тежък.
Но дори и в това, безспорно, предавам себе си на волята Божия. Най-тежкото и
най-трудното за мен в моя живот, също както и пред лицето на смъртта – това
е моят грях пред моите най-близки, пред моето семейство, което не умеех духовно и по всякакъв друг начин да устроя, а значи, у мен не е имало достатъчно
вдъхновяваща любов. И към всеки член от моето семейство имам своя особена,
непоносима моя вина. Най-голямата е пред жена ми, на която не дадох радост и
покой, а напротив – терзаех я със своята взискателност, макар че нищо в това
отношение не съм могъл и не мога да променя – трагична вина, а също така и
пред другите, пред децата ми, пред всяко от тях посвоему.
Искам обаче – и изразявам това като свое завещание – да бъда погребан в един
общ гроб заедно с жена ми, стига само това да бъде изпълнимо.
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Людмила Димова

КРАНАХ БАЩА И СИН,
ХУДОЖНИЦИТЕ НА РЕФОРМАЦИЯТА
2015, годината на Лукас Кранах Млади – мащабни прояви
в 13 града на Германия са посветени на семейството
художници Кранах и тяхната работилница, създала
образния свят на протестантското учение

До днес Лукас Кранах Млади (1515–1586) неотменно битува в сянката на своя
баща, Лукас Кранах Стари, близък приятел на Мартин Лутер и Филип Меланхтон,
който в ателието си във Витенберг създава картини и гравюри по библейски сюжети и текстове на реформацията. Лукас Кранах Стари (1472–1553) се е наложил наред с Албрехт Дюрер като най-значимото име на немското изкуство през
XVI век. Едва през 2015 г., 500 години след рождението си на 4 октомври 1515 г.
във Витенберг, неговият син излиза на първи план като самостоятелна фигура.
Лукас Кранах Млади поема работата и сделките на своя баща и не просто продължава, но и придава завършеност на едно основополагащо за реформацията
творчество, на една революция в образността.

Лукас Кранах Млади е роден на 4 октомври 1515. Домът във Витенберг, където израства заедно с
по-големия си брат Ханс и трите по-малки сестри Барбара, Урсула и Анна. © Wittenberg Kultur e.V

113

Галерия

Той е вторият син в семейството, но поема работилницата приживе на бащата,
през 1537 г., след неочакваната смърт на първородния Ханс. Фабриката за картини изпълнявала поръчките на благородниците и на зараждащото се бюргерство. Нужно е прецизно изследване на достигналото до нас наследство от 5000
произведения, за да се установи авторството – на бащата, сина или на някой
друг художник от работилницата. За техните съвременници това едва ли е имало значение, важна е била марката Кранах. Синът поема иконографското дело не
само в естетически, но и в икономически план. Тъкмо затова изследователите
често го подценяват.
Старият Кранах е създал първия портрет на Мартин Лутер, а с последвалите
свои портрети на реформатора той налага идеала за човека, който проповядва и живее в новото учение. Лукас Кранах Млади рисува последния портрет на
Лутер – в смъртта му. Леката сянка около масивната фигура подчертава метафизичното смирение на покойния, но едновременно с това по лицето се чете
решителността на личност, която сякаш не е напуснала земния свят.
За да се разбере ролята на Кранах Млади,
трябва да се разкаже делото на бащата.
Той твори в епоха, която драстично променя системите на политиката и религията,
променя и художествените възприятия. Във
Витенберг той идва през 1505 г., когато
е назначен за придворен художник на курфюрст Фридрих Мъдри от Саксония. Поема
дворцовата работилница, която не само
снабдява с картини църквите и дворците,
но и проектира декорации на дворцови тържества и турнири. Три години по-късно господарят му го удостоява със семеен герб –
крилата змия с рубинен пръстен в устата.
През 1510 г. Кранах се премества заедно
с работилницата в града. Забогатява и
придобива дюкян за хартия, винопродавница, аптека, бирария и недвижима собственост. Става най-богатият гражданин на
Лукас Кранах Млади, Мартин Лутер в смъртта, Витенберг, градски съветник и кмет. През
ок.1574 © Staatliche Kunstsammlungen Dresden 1517 г., когато Лутеровите тезиси внасят
разцепление в Църквата, той е вече на 45
години. Дотогава творчеството му е било в духа на католическото учение
за спасението. През 20-те години на XVI век той се обръща към темите на
Реформацията и ги пресъздава в много вариации: Исус благославя децата, темата за прелюбодейката и др. Посланието му: чрез Божията благодат човек
получава спасение. За основна негова творба се смята Закон и благодат, в две
редакции – едната се съхранява в Прага, другата в германския град Гота. Благодарение на юбилейните събития тази година те са събрани на едно място и
могат да бъдат сравнени. Създадена в тесен контакт с Мартин Лутер, твор-
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бата визуализира учението му за оправданието (опрощението) и спасението по
благодат чрез вярата.
Двамата работят рамо
до рамо за целите на
Реформацията. Това се
дължи не само на приятелството помежду им
(преди да сключи брак с
Мартин Лутер, Катарина от Бора живее в дома
на Кранах; семейството кумува на сватбата
им през 1525 г.; Лутер е
кръстник на дъщерята
на Кранах Анна, а Кранах – на първородния
син на Лутер Йоханес).
Кранах, когото наричат
„художникът на Лутер”, Лукас Кранах Стари, Закон и благодат, 1529
прави карикатури, заклеймяващи папата и кардиналите, публикува като печатар
и издател Лутеровия превод на Библията, илюстриран от него. Живописта му
отвръща на потребностите на хуманизма и бюргерството, а той самият се
превръща в най-значимия протестантски художник в Германия. Богословският
диспут след обявяването на тезисите на Лутер достига до безписмовния народ
тъкмо чрез картините и гравюрите на Кранах Стари.
По онова време сред
радикалните реформатори се разпространяват идеите на иконоборството, други обаче
гледат към Италия и
мечтаят за ренесансово освобождение на образа. Сред тях е Лукас
Кранах Стари. В младостта си пътува до
Виена и донася стремежа към свобода в
композицията и цветовете, открива голото
женско тяло. На иконоборците той отвръща Лукас Кранах Стари, Портрети на Мартин Лутер и Катарина от Бора,
чрез реформиране на 1529, © Stiftung Schloss Friedenstein Gotha
картината и пресъздаване на една различна, много по-непосредствена връзка
между човека и Бог.
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Такова е наследството
под знака на крилатата змия, което поема
Лукас Кранах Млади.
За разлика от баща си
той никога не предприема пътуване в чужбина, за него разширяването на хоризонта се
е случило у дома. И все
пак може да се каже, че
едва през 40-те години
на XVI век Кранах Млади
успява да се оттласне
от
художествените
образци на своя баща.
В работилницата, къЛукас Кранах Млади, Герб, 1581., в семейната книга на Абрахам и Давид Улрих дето е постъпил едва
© Stiftung Deutsches Historisches Museum Berlin на 12 години, се цени не
индивидуалният художествен изказ, а разпознаваемата идентичност. Еманципацията на сина в заложените от бащата рамки се открива не само в княжеските портрети, но и в изображения като Възкресение Христово с ктиторско
семейство (епитафия на Леонхард Бадехорн) от 1554 г. или Христос като победител на смъртта и дявола от 1542 г.
Някои рисунки синът е подписал собственоръчно. Техниката на други насочва
към предположението, че са излезли изпод неговата ръка. В годината, когато умира Лутер, той завършва един от многобройните двойни портрети на
Лутер и Меланхтон с герба на Кранах. Творбата демонстрира колко дълбоко
е усвоил законите на живописната традиция, съчетавайки ги с хуманизма на
XVI век.
През неговия поглед образът на човека започва да отразява своето обкръжение,
цветовете стават по-студени и неконтрастни. Различието е в представата
за човека като субект, който е в пряка връзка в Бог, със своето аз, с ближните
и природата. Както сполучливо се изразява Георг Зееслен, картините на Лукас
Кранах Млади те гледат. „Това зависи не само от ъгъла на зрение на портретираните… От много по-голямо значение е, че пространството на картината
се отваря все по-широко към зрителя. Някои портрети на младия Кранах могат
дори да му създадат усещането, че се намира в едно пространство с портретирания. Близост, която преди това не е съществувала по такъв начин.”1 Близост,
която не е драматична, както се случва по-късно в изкуството, а е „по-мека,
почти тайнствена”2.

1 	

Die Zeit 7/2015 – http://www.zeit.de/2015/17/lucas-cranach-der-juengere-martin-luther.

2 	

Пак там.

116

2015 / брой

6 (103)

Христовото възкресение е изобразено на епитафията на Леонхард Бадехорн, 1554.
Картината на Лукас Кранах Млади се съхранява в Музея на изобразителните изкуства в Лайпциг.
© Museum der bildenden Künste Leipzig
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Лукас Кранах Млади, портрети на 44-годишен мъж и 38-годишна жена, 1566
© Národni galerie v Praze

И Лукас Кранах Млади живее във Витенберг като уважаван първенец, градски съветник и смирен християнин. Успява да привлече нови клиенти на работилницата. За разлика от баща си за картините използва не дърво, а платно. Започва да
рисува портрети не само на отделни реформатори, но и на цели групи. Създава
и епитафии, един нов жанр, който в евангелските църкви измества портретите
на светци. Една от най-добрите епитафии е изображението на Тайната вечеря,
създадено през 1565 г. в памет на Йоахим от Анхалт. Разпознаваме Исус, а до
него – Лутер и Меланхтон в ролята на ученици. Виночерпеца, който пристъпва

Лукас Кранах Млади, Тайната вечеря, епитафия
на Йоахим от Анхалт, 1565, Йоханискирхе, Десау
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Виночерпецът, детайл от Тайната вечеря. Изследователите
предполагат, че Лукас Кранах Млади е нарисувал себе си.
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отдясно към масата, изследователите приемат за автопортрет на Лукас Кранах Млади.
В годината на Кранах в Германия се организират мащабни изложби, симпозиуми,
подготвят се издания и сайтове.3 Центърът е Витенберг, където само след
две години ще бъде отбелязана 500-годишнината от историческия жест на
Мартин Лутер, заковал на портата на църквата своите 95 тезиса. Изложбата
в Аугустеум – бивша университетска сграда и духовна семинария, наречена на
своя създател, саксонския курфюрст Аугуст, е събрала 120 картини и рисунки
от всички краища на света. Експозицията е истинската реабилитация на Лукас
Кранах Млади. За пръв път неговото творчество се проследява така подробно.
Излезе и първата биографична книга за художника, на когото досега са посвещавани само статии, тя е дело на д-р Щефан Райн.

Олтарът в църквата във Ваймар

В градската църква на Витенберг се съхраняват не само много оригинални
картини на Лукас Кранах Млади, там той е кръстен, слуша проповедите на
реформаторите и работи заедно със своя баща върху най-прочутия олтар от
времето на Реформацията. В родния дом на художника е представена изложбата
„Светът на Кранах”, поглед към живота на семейството и към творческия му
процес.
Изложбите в Тюрингия, където Лукас Кранах Стари среща бъдещата си съпруга,
където се венчава, има две къщи и умира, представят творчеството на сина и
бащата в тясна връзка с реформаторското движение. Проявите са съсредоточени във Ваймар, Гота и Айзенах. През тази година се отбелязва още един юбилей: от създаването през 1555 г. на монументалния трикрил олтар в градската
църква „Св. Петър и Павел” във Ваймар, където Лутер е проповядвал. Доскоро се
смяташе, че синът едва ли не само е завършил делото на баща си. Най-новите
проучвания обаче показват, че единствен Кранах Млади е работил върху олтара.
3 	

http://wege-zu-cranach.de/wege-zu-cranach.html
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Реставрацията на това забележително произведение е приключила миналата
година. Освен Мартин Лутер олтарът е увековечил след смъртта му и Лукас
Кранах Стари като дълбоко вярващ християнин. В отворено състояние средното
изображение представя Христос на кръста, вляво – възкръснал и триумфиращ
над смъртта и дявола, вдясно – Йоан Кръстител, Лукас Кранах Стари и Мартин
Лутер под кръста. Става дума за вариация на мотива Закон и благодат, познат
ни при бащата, но различието веднага се забелязва: синът е добавил личности
от съвремието.
След смъртта на Лукас Кранах Млади през 1586 г. работилницата преминава
в ръцете на сина му Аугустин, също художник, който продължава семейното
предприятие до 1595 г. До началото на XVII век художественият език на ателието оказва влияние върху изкуството на северногерманските княжески дворове.
По-късно двамата Кранах са забравени, а впоследствие произведенията започват да се приписват само на бащата. Едва през последната четвърт на ХХ век
историците на изкуството успяват да определят авторството на някои от
творбите и да преосмислят оценките си.
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