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Калин Михайлов

ЗАЩО	СЕ	МОЛЯ	ЗА	ПАРИЖ	И	ЗА	

ФРАНЦИЯ

Ще започна с най-личното: моля се за Париж и за Франция, защото ги обичам и 
искам да продължат да съществуват. Обичам парижаните, обичам французите 
като цяло, обичам френския език. Това е любов, която не може да бъде обяснена 
с обективните качества или недостатъци на своя обект, любов, която – като 
всяка любов – желае доброто на този, когото обича. Това не означава, че харес-
вам всичко у парижаните или французите (впрочем Париж не е Франция, както е 
известно), защото да обичаш и да харесваш, изцяло или частично, са две различ-
ни неща. Всеки, който е живял някога близо до Париж или в самия него, знае, че 
това е особен град, град с единствена в света атмосфера; че няма друг като 
него и няма да има. И този град, който е бил сочен често като еталон на свет-
ското, на „модния писък” и на моралното разпътство, е в същото време град, 
който може да говори и за вечното, непреходното, „отвъдсветовно” измерение 
на живота; град, чиято красота, изказана с думите на прот. Александър Шме-
ман, не е „самодоволна” и „тържествуваща” като красотата на Рим, а „такава, 
каквато само може и да бъде красотата в света, в който е бил Христос”1. За 
този град се моля и ще продължа да се моля, както и за страната, на която той 
е столица и която са наричали – независимо дали напълно коректно исторически 
или не – „първородна дъщеря на Църквата”.

На второ място: моля се за Париж и Франция, защото всеки град и жителите 

1  Шмеман, Александър (Прот.). Дневници (1973–1983). Прев. от руски: Борис Маринов. С., Комунитас, 
2011, 87.

Калин Михайлов, роден през 1966 г. в София, е литературо-
вед, есеист и поет. Преподава история на западноевропей-
ската литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на 
книгите Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998), Мориак 
и Бернанос: два романни свята между насилието и любовта 
(2006). Доктор по филология.
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му, всяка страна и народът  имат нужда от молитва и от небесно покровител-
ство. Сега Париж и Франция имат особено голяма нужда от молитва не само 
за да им се помогне свише в борбата срещу тероризма, но и за да чуят онова, 
което случилото се на 13.11. им „казва”; за да се отворят ушите им и да чуят. 
И поне неколцина да призоват с цяло сърце Говорещия чрез тези събития, който 
впрочем никога не е млъквал. А онова, което Той би казал на всички, вероятно 
е близко до посланието, чуто от хората, имали уши да слушат в САЩ след 
11.09.2001 г.: че няма как да се очаква трайно и силно небесно покровителство 
от народ, който не го търси или го отрича. Че злото започва да тържествува 
сред жителите на една цивилизация, страна или град, когато доброто е изгоне-
но от него; когато сме му обърнали гръб и сме му казали: „Не Те искаме, върви 
си от нашите предели!”.

На трето място: моля се за Париж и Франция, за парижаните и за останалите 
французи, защото няма по-голяма сила на земята от силата на молитвата и 
примерите за това са многобройни – в Писанието, в Преданието, а и във все-
кидневието на всяко Божие дете. Едни може да ни уверяват, че най-голямата 
сила е в армиите и въоръжението (това не е оправдание да ги нямаме), други 
да твърдят, че сме безпомощни срещу злото, когато е разпръснато навсякъде 
около нас (да, уязвими сме и винаги е било така, малко или повече), но християн-
ският опит ни показва, че молитвата винаги достига там, докъдето човешките 
средства и възможности не могат да стигнат; че провалите на цивилизациите, 
страните и народите започват, когато те издигнат в култ собствената си 
сила и можене. И забравят своя Творец.

Нито Париж, нито Франция ще бъдат спасени от онази толерантност, която 
обикновено имат предвид политиците и журналистите; която се издига като 
светски контрапункт на радикалния ислям и на която те възлагат надеждите 
си. Тъкмо този вид новоизпечена „толерантност” подкопа християнските основи 
на нашата цивилизация – дотам, че тя вече не знае коя е и каква е. Париж и 
Франция ще бъдат спасени – ако е рекъл Господ – по Божия милост и по молит-
вите на тържествуващата небесна и на странстващата земна църква, към 
която се надявам, че принадлежим и ние, молещите се в тези дни за Париж и за 
Франция.

20.11.15



2015 / брой 9 (106)

7

ОМРАЗАТА	И	СМЪРТТА	ИМАТ	

ЛОГИКА,	НО	НЯМАТ	РАЗУМНОСТ

Проповед на кардинал Андре Вен-Троа, архиепископ на 

Париж, в катедралата „Нотр Дам дьо Пари”, 15 ноември 

2015 г.

Втор. 12:1-3; Пс. 15; Евр. 10:11-14; Марк. 13:24-32

Трагичните събития, които нанесоха удар по нашата страна – и по-специално в 
Париж и Сен Дени – потопиха сънародниците ни в ужас и ступор. Те ни изправят 
пред болезнени въпроси: с какво нашият начин на живот може да провокира тол-
кова варварска агресия? На този първи въпрос ние ще отговорим с потвържда-
ването на нашата привързаност към ценностите на Републиката, но случилото 
се ни задължава да се запитаме каква е цената, която трябва да се плати за 
привързаността ни към тези ценности. Вторият въпрос е още по-болезнен, за-
щото той посява съмнението, обзело много семейства: как млади хора, форми-
рани в нашите училища и градове, могат да изпаднат в такава безизходица, че 
фантазиите за халифат и неговото морално и социално насилие да се превърнат 
за тях в мобилизиращ идеал? Съзнаваме, че очевидният отговор за трудности-
те в социалната интеграция не е достатъчен, за да обясни причастността на 
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известен брой от тях към джихадизма, доколкото, поне видимо, те не са част 
от социалното изключване. Как пътят на варварството тогава може да се 
превърне в идеал? Какво ни казва този срив на ценностите, които защитаваме?

Християнската вяра може ли да ни служи като упование в объркването, възцари-
ло се сред нас? В светлината на библейските текстове бих искал да ви предло-
жа три елемента за размисъл.

1. „Боже, на Тебе се уповавам” (Пс. 15:1)

Псалм 15, подобно на много други псалми, е вик на вяра и надежда. За вярващия 
във време на скърби Бог е единственото упование:

„Защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя” (Пс.15:8).

Малко е да се каже, че дивашките убийства от този черен петък потопиха в 
скръб цели семейства. Тази скръб е още по-дълбока, защото не могат да се 
намерят разумни обяснения, които да оправдаят сляпата екзекуция на десетки 
анонимни лица. Ако омразата и смъртта имат логика, те нямат разумност. Раз-
бира се, че ние изпитваме потребност да изречем някакви думи, нуждаем се от 
това определени слова да бъдат изречени и чути, ала чувстваме, че тези думи 
не отиват отвъд временното утешение. Със сляпото нахлуване на смъртта 
ситуацията на всекиго от нас става проблематична.

Вярващият, подобно на всекиго от нас, е изправен пред една непредотвратима 
реалност – близка или далечна, но сигурна: нашето съществуване е белязано от 
смъртта. Може да се опитаме да я забравим, заобиколим, да искаме да е кротка 
и лека, но тя е тук. Вярата, никоя вяра, не позволява да  се изплъзнем. И сме 
принудени да отговорим на нас самите: към какво се обръщаме в това изпи-
тание? Да се доверим на палиативите, повече или по-малко ефикасни и трайни, 
или да се доверим на нашия Бог, Който е Богът на живота. Псалмопевецът ни 
подкрепя, поставяйки на устните ни молитвата на вярата и надеждата:

„Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да 
види тление” (Пс.1510).

В тези дни на изпитание всеки, който вярва в Христос, е призван да засвиде-
телства надеждата за себе си и за всички онези, които се опитва да съпроводи 
и утеши. След няколко седмици започва Годината на милосърдието и ние бихме 
искали чрез нашите слова и действия да бъдем посланици на надеждата в сър-
цето на човешкото страдание.

2. „Ти ще ми посочиш пътя на живота” (Пс. 15:11)

Тази надежда дефинира начина на живот на онези, които я приемат. Тя ни сочи 
пътя на живота. За щастие не всички се сблъскват с ужасите, понесени от 
жертвите на фанатизма, подобно на онези от петък, 13 ноември. Но на всички 
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без изключение, на всеки и всяка измежду нас им се налага да се сблъскат със 
събития и трудни моменти в нашето съществуване. По какво да разпознаем 
един мъж или жена на надеждата? По способността му да поеме изпитанията 
и да се бори с разрушителните сили чрез доверие и сдържаност. Тази вътрешна 
сила помага на обикновените мъже и жени, каквито сме аз и вие, да не се огъ-
нат, да правят трудни избори, понякога героични, понякога дори отвъд силите 
си.

След периоди на тежки изпитания ние можем да признаем, че някои от нас са 
ги издържали, без да проявят слабост, защото тяхната вътрешна убеденост е 
била достатъчно силна, за да осуети възможни или реални опасности. За нас, 
християните, тази сила идва от нашето доверие в Бога и от способността ни 
да се уповаваме на Него. Ала можем да отидем и по-далеч в тълкуването си: за 
известен брой мъже и жени тяхната вяра е реална трансценденция на човешко-
то същество. Дори да не споделят нашата вяра в Бога, те споделят един от 
плодовете Му, каквото е признанието на уникалната ценност на всяко човешко 
съществуване и неговата свобода. Можем ли да съзрем в спокойствието и хлад-
нокръвието, проявени от нашите сънародници, знак на убеждението, че нашето 
общество намира оправдание само в непоколебимото зачитане на достойнство-
то на човешката личност?

Изправени пред сляпото варварство, всяко пропукване в основата на нашите 
убеждения би било победа на нашите агресори. Можем да отговорим на дивото 
варварство само с още доверие в ближните си и в тяхното достойнство. За-
щото не с екзекуции се демонстрира величието на Бога, а като се работи за 
зачитането на човешкото същество въпреки крайните му слабости.

3. „Тъй и вие, кога видите това да се сбъдва…” (Марк. 
13:29)

Това доверие в Бога е светлината по пътя на живота, но не само за всекиго от 
нас в личното му съществуване. Тя е и светлина за разбирането на човешката 
история, включително в нейното тайнствено развитие. Евангелието на Марк, 
което чухме, възвестява завръщането на Сина човечески, на Спасителя, чрез 
ужасяващи знаци на небето и земята. Не сме свикнали по този начин да про-
учваме знаците, още повече че мнозина търгуват с това упражнение. Но ми се 
струва, че най-важното е да почерпим от този текст две поучения.

Първо, никой не знае нито деня, нито часа на свършека на времената. Само Оте-
цът ги знае. Известно е, че ние не знаем нито деня, нито часа на собствения си 
край и това неведение терзае мнозина. Ала всички ние виждаме – събитията от 
тази седмица го показаха безпощадно – че делото на смъртта никога не спира 
да удря, понякога слепешком.

Второ, драматичните или ужасяващи събития от човешката история могат да 
бъдат изтълкувани и разбрани само като знаци, отправени до всички. „Тъй и вие, 
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кога видите това да се сбъдва, знайте, че [Той] е близо, при вратата”, ни казва 
Евангелието (Марк. 13:29). Способността ни да тълкуваме историята не е начин 
да се отрича реалността. Тя е начин да се открие, че историята има смисъл. Тя 
възвестява, че някой хлопа на вратата ни, на всяка от нашите врати. И този 
Някой е Христос.

Ето защо ние не можем да приемем скърбите на живота, нито страданията, 
които понасяме, все едно че това няма никакъв смисъл. Чрез тях можем да от-
крием, че Бог хлопа на вратата ни и ни зове към живот, за да ни открие пътя на 
живота. Трябва да носим тази надежда и да я засвидетелстваме като утешение 
за страдащите и като призив към всички, търсещи същинските ценности на 
живота.

Превод от френски: Тони Николов



2015 / брой 9 (106)

11

В	ПАМЕТ	НА	РЕНЕ	ЖИРАР

Той възприемаше научните си занимания като „апология на християнството” и по един 
неподражаем начин успя да обвърже в книгите си с Евангелието и политиката. В един 
все по-секуларизиран свят, повлиян от Маркс, Ницше и Фройд, философът Рене Жирар  
(25 декември 1923 – 4 ноември 2015) съумя да върне религиозното в полето на човешкия 
опит, показвайки, че „насилието и сакралното” (прочута негова монография от 1972 г.) е 
в основата на всяка култура. Не беше теолог, а антрополог, но неговата религиозна ан-
тропология, изслед-
ваща механизмите 
на „изкупителната 
жертва” (на „ко-
зела на отпуще-
нието” – срв. Лев. 
16:21-22), обърна 
мнозина невярва-
щи към християн-
ското Откровение; 
тя показа как то 
взривява из основи 
всички предходни 
вярвания. Според 
Жирар Библията 
предлага алтерна-
тивна версия на 
културата и об-
ществото, които 
винаги са изправени пред проблема за „изначалното насилие”. Ала там, където полити-
ческата философия използва термин като „обществен договор”, за да регулира „война-
та на всеки срещу всички” (Хобс), Рене Жирар въведе понятието „изкупителна жертва” 
в качеството на онзи „символичен лек”, който от прастари времена успява да уталожи 
агресивните нагони на всяка човешка общност. Щом тази жертва бъде намерена, ми-
рът тутакси е възстановен, а впоследствие жертвата започва да бъде тачена и обо-
жествявана. Нещо, което Рене Жирар нарича „основополагащо убийство”. Тъкмо тук 
идва разривът, наложен от християнството. Иисус Христос не е пасивна „изкупител-
на жертва”, както онези от архаичните религии. Той е невинен „жертвен агнец”, който 
съзнава, че е такъв и че трябва да изпие докрай горчивата чаша, защото има да свър-
ши онова, което Неговият Отец не може да стори без Него – да изкупи грехопадналото 
творение. „Миметичната теория” на Жирар обаче ни казва още нещо в светлината на 
евангелската теория за Спасението. Тя разкрива как, за разлика от човешкия свят, къ-
дето всяко дете винаги пожелава нещо, което родителят му притежава, ала не иска да 
се лиши от него, връзката между Отца и Сина е изцяло различна. Отецът дарява всич-
ко, което Синът възжелава да получи или е получил от Него, а Синът, подражавайки Му, 
на свой ред отдава всичко за човешкия род. Така злото става безпомощно, а човекът 
се сдобива с шанс да намери излаз от поробващото насилие, обръщайки се към любов-
та на своя небесен Отец. В този смисъл, заявява Рене Жирар в една от последните си 
книги, посветена на нашите Кървави начала (2011), може би е редно да се замислим „не 
е ли Евангелието политика”.

Тони Николов
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Рене Жирар

ЗА	ВОЙНАТА	И	АПОКАЛИПСИСА

Моето творчество често се представя като изследване на архаичната религия 
със средствата на сравнителната антропология. Целта му е да хвърли светли-
на върху процеса на очовечаване (hominization) – удивителния преход от животин-
ското към човешкото, случил се преди хиляди години.

През цялото време хипотезата ми е свързана с мимезиса: тъй като хората си 
подражават един другиму, те трябва да открият средствата, чрез които да се 
справят със „заразяващото подобие”, което може да доведе чисто и просто до 
изчезването на тяхното общество. Механизмът, който прави това възможно, е 
жертвоприношението, което отново поражда различие в ситуация, в която все-
ки е започнал да наподобява другия.

Това означава, че човечеството се ражда от жертвоприношението, а ние сме 
деца на религията. Това, което наричам (следвайки Фройд) „основополагащо 
убийство”, е „принасянето на свещена жертва, едновременно виновна за без-
редието и способна да възстанови реда”, която постоянно се преповтаря в ри-
туалите при създаването на нашите институции. От зората на човечеството 
милиони невинни жертви са били убити, за да дадат възможност на останалите 
хора да живеят заедно или поне да не се унищожават взаимно.

Това е неумолимата логика на свещеното, която митовете успяват да пресъз-
дадат все по-слабо и по-слабо, докато хората стават все по-съзнателни. Ре-
шителният поврат в тази еволюция е донесен от християнското Откровение. 
Ритуалите бавно са образовали хората; след християнството те трябва да се 
справят без тях. С други думи, християнството демистифицира религията.

Само че тази демистификация, която е нещо добро в абсолютен смисъл, се оказ-
ва нещо лошо в относителен, тъй като се оказваме неподготвени за последици-
те от нея. Не сме достатъчно християни.

Този парадокс може да бъде представен и по друг начин: християнството е един-
ствената религия, предвидила собствения си провал. Това предзнание е извест-
но като апокалипсис. И наистина, в апокалиптичните текстове Божието слово 
звучи най-могъщо, в него се отричат грешките, дело изцяло на хората, които са 
все по-малко склонни да признаят механизма на своето насилие. Колкото повече 
упорстваме в нашите грешки, толкова по-могъщ ще бъде Божият глас, изникващ 
от разорението. Затова никой не иска да чете апокалиптичните текстове, с 
които изобилстват синоптичните евангелия и Павловите послания. По същата 
причина никой не иска да приеме, че тези текстове са ни завещани, защото 
сме пренебрегнали Книгата на Откровението. Истината за идентичността на 
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всички хора е била възвестена веднъж завинаги в историята, но никой не иска 
да я чуе, а вместо това продължаваме да отстояваме още по-френетично фал-
шивите си различия.

Две световни войни, създаването на атомната бомба и всички останали ужа-
си на модерната епоха не са били достатъчни, за да убедят човечеството и 
преди всичко християните, че апокалиптичните текстове могат да се отнасят 
за бедствия, които вече са в ход. Насилието шества по света и ни води към 
следния парадокс: приближавайки се към Алфата, ние напредваме към Омегата; 
колкото по-добре разбираме началото, с всеки изминал ден осъзнаваме, че това 
начало наближава. Веригите ни, сключени от основополагащото убийство, са 
били свалени от Страстите, а резултатът е освобождаването на планетарно-
то насилие.

Не можем отново да притегнем оковите, защото сме наясно, че изкупителната 
жертва е невинна жертва. Страстите Христови разкриват веднъж завинаги 
жертвения произход на човечеството. Те разграждат свещеното и открояват 
насилието в него. И все пак Страстите освобождават насилието в същия миг, 
в който освобождават свещеното. Затова модерната форма на свещеното е 
не просто завръщане към някаква архаична форма. Това е свещено, което е било 
сатанизирано от съзнанието ни за него, насочва чрез своите крайности към 
неизбежността на Второто пришествие.

Войната, отбелязва Хераклит, „е баща на всичко и цар на всички”. Този закон 
за човешките отношения е бил преформулиран няколко години след падането на 
Наполеон в една канцелария на Военната академия в Берлин. Преформулирането 
дава израз на тенденцията към крайности, на неспособността на политиката 
да сдържа взаимното нарастване на насилието. Неговият автор – Карл фон 
Клаузевиц (1780–1831) – умира преди да завърши книгата си, но това е може би 
най-великият текст, писан за войната – трактат, който англичани, германци, 
французи, италианци, руснаци и китайци четат и препрочитат от края на ХIХ 
век до днес.

Трудът на Клаузевиц За войната претендира да е книга по военна стратегия. 
Той изследва онова, което по негово време е било пример за тенденцията към 
крайности, случили се, без да бъдат забелязани от участниците в тях. Клаузе-
виц говори за своята специалност, сякаш тя не е свързана с всичко останало, 
а последиците от изследванията му определено надхвърлят неговия замисъл. 
Той формулира и спомага да се определи онова, което би могло да се нарече 
прусащина в нейната най-характерна форма, без да се спира на последиците от 
идентифицираното от него.

Нашето общество е първото, което има съзнанието, че може да се самоунищо-
жи напълно. Ала на нас ни липсва вярата, необходима, за да понесем това знание. 
Не са богословите тези, които са ни извели на релсите на новата рационал-
ност; това прави един човек, починал през 1831 г. на петдесет и една годишна 
възраст. Той е бил военен теоретик, мразен във Франция, Англия и Съветския 
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съюз, пламенен автор, който не оставя никого безразличен. Актуалните му тези 
нямат бъдеще. Но под тях се крие подмолно течение, което трябва да бъде раз-
четено, защото може да разкрие една скрита реалност.

Би било лицемерно За войната да се разглежда просто като техническа книга. 
Какво се случва, когато достигнем крайностите, разбрани от Клаузевиц и след 
това прикрити зад неговите стратегически анализи? Той не ни казва нищо за 
това. Но точно този въпрос трябва да си зададем днес. Клаузевиц притежава 
изумителна интуиция за внезапното забързване на хода на историята, но ведна-
га потиска тази своя интуиция и се опитва да се върне към своето техническо, 
учебникарско изложение. Затова ние трябва да продължим Клаузевиц, да поемем 
по пътя там, където той спира, и да го извървим до края. Продължаването на 
интерпретацията на За войната изисква да кажем, че нейният смисъл е религи-
озен и че само религиозната интерпретация може да достигне до същността. 
Текстът на Клаузевиц прави още по-актуални и силни апокалиптичните тексто-
ве.

Не трябва да превръщаме автора на За войната в изкупителна жертва, както 
това прави навремето Сталин, както и един от най-известните му комента-
тори – Лидъл Харт1. Не можем да се задоволим и с плахите опити на Раймон 
Арон да го реабилитира. Причината този текст да остане неразбран напълно, 
вероятно се крие в това, че той е бил твърде често атакуван и защитаван. 
Сякаш не сме пожелали да вникнем в основната интуиция, която авторът се е 
опитал да потисне.

Интересно е постоянното му отрицание. Клаузевиц, подобно на всички велики 
писатели, е бил воден от възмущение. Тъй като е искал да бъде по-рационален 
от всички предходни стратези, той успява да сложи пръст върху една реалност, 
която е напълно ирационална. Но после се спира и се опитва да си затвори очи-
те.

Клаузевиц приема отношенията между хората за миметични, макар философски-
ят му подход да е този на просвещенския рационализъм. Той показва с всички 
възможни средства, че светът е все по-склонен към крайности, но въображение-
то му постоянно ограничава и възпира тази му интуиция. Клаузевиц и неговите 
коментатори се спъват в собствения си рационализъм. Това е само още едно 
доказателство, че е необходим различен рационализъм за разбирането на реал-
ността, до която той се докосва.

Durch diese Wechselwirkung wieder das Streben nach dem Äußersten2, пише той в 
първа глава и продължава: „Войната е акт на насилие, който не познава граници 
в своето приложение; когато един налага законите другиму, това предизвиква 
реципрочен отговор, което по допускане трябва да доведе до крайност”. Без да 
го съзнава, Клаузевиц не само открива апокалиптичната формула, но и това, че 

1  Базил Лидъл Харт (1895–1970) – английски офицер, военен историк и теоретик. Б. пр.
2  В това отношение тенденцията към крайности е ограничена (нем.). Б. пр.
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тя е свързана с миметичното съперничество. Може ли тази истина да бъде раз-
брана от един свят, който продължава да си затваря очите пред неизмеримите 
последици от миметичното съперничество? Клаузевиц не само е бил прав, за 
разлика от Хегел и цялата модерна мъдрост, но той е бил прав и за ужасява-
щите последици за човечеството. Единствен този войнолюбец успява да види 
определени неща.

Христос ни помага да се обърнем към тази реалност, без да полудеем. Апока-
липсисът не възвестява края на света, той носи надежда. Ако внезапно видим 
реалността, няма да изживеем абсолютното отчаяние от безсмислената мо-
дерност, а ще открием свят, който има смисъл. Надеждата се открива само ако 
се престрашим да видим надвисналата опасност, но това предполага да се про-
тивопоставим и на нихилистите, за които всичко са само приказки, и на праг-
матичните реалисти, които отхвърлят идеята, че разумът може да постигне 
истината: това са държавните глави, банкерите, войниците, които твърдят, че 
ни спасяват, докато всъщност всеки ден ни водят все по-близо до разорението.

Приемайки да бъде разпнат, Христос изважда наяве онова, което е било скрито 
от „създание мира”, основата, единодушното убийство, случило се за пръв път 
в светлината на Кръста. За да функционират, архаичните религии имат нужда 
да скрият основополагащото убийство, постоянно преповтаряно в ритуалните 
жертвоприношения, което по този начин предпазва човешките общества от 
собственото им насилие. Разкривайки основополагащото убийство, християн-
ството премахва невежеството и предразсъдъците, неделими от тези религии. 
Това прави възможен напредъка в познанието, нещо немислимо до този момент.

Освободен от жертвоприносителните ограничения, човешкият разум създава 
науката и технологията, всичко най-добро и най-лошо от културата. Нашата 
цивилизация е най-креативната и най-могъщата, която някога е съществувала, 
но същевременно и най-крехката и застрашената, защото е лишена от подпори-
те на архаичните религии. Без жертвоприношението в по-широк смисъл, тя ще 
разруши себе си, ако не вземе мерки, което тя видимо не прави.

Дали са признак на мегаломания думите на Павел в Първо послание до Коринтя-
ни, че тази реалност „никой от властниците на тоя век не е познал; защото, 
ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата?”. Не мисля. Силните 
на деня, всички, наричани от Павел началства и светоуправници, представля-
ват държавни структури, създадени върху основополагащото убийство, които са 
били ефективни, защото то е оставало скрито. Водещата сила в този смисъл 
е Римската империя, която се явява същностно зло в абсолютен смисъл, но е 
необходима в относителен смисъл, като нещо по-добро от пълното унищожение, 
за което ни предупреждава християнското Откровение. Ще повторя, това не 
означава, че християнското Откровение е нещо лошо. Като цяло то е добро, ала 
ние не сме способни да го понесем.

Изкупителната жертва остава ефективна дотогава, докато вярваме в нейна-
та вина. Изкупителна жертва е възможна само когато не знаем, че е такава. 
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Знанието, че тази жертва е била изкупителна, означава да я изгубим завинаги 
и да се изложим на миметични конфликти, които не могат да бъдат разрешени. 
Това е неумолимият закон на тенденцията към крайности. Предпазната стена 
на изкупителните жертви е разрушена от образа на Разпятието, което доказва 
невинността на Иисус, а после малко по малко и на всички останали аналогични 
жертви. Поставено е началото на процеса на образованието отвъд насилстве-
ната жертва, но той се развива твърде бавно, а напредъкът му е почти винаги 
несъзнаван. Едва днес това образование започва да дава все по-забележими ре-
зултати по отношение на нашето удобство, ала в същото време се оказва дори 
още по-опасно за бъдещето на Земята.

За да стане откровението напълно добро и незастрашително за всички, хората 
трябва да възприемат поведението, препоръчано от Христос – да се въздържат 
изцяло от отмъщение и да не се поддават на склонността към крайности. Ако 
тенденцията към крайности продължи да се развива, тя ще ни изведе направо 
към заличаването на живота на планетата. Към тази възможност се обръща и 
Раймон Арон, четейки Клаузевиц. А после написва забележителна книга, с която 
се опитва да прогони апокалиптичната логика от съзнанието си и да убеди себе 
си на всяка цена, че най-лошото може да бъде избегнато, че възпирането винаги 
ще надделява. Тази негова религиозна проницателност е нещо повече от онова, 
на което са способни повечето хора, но и тя не е достатъчна. Трябва да продъл-
жим още по-нататък интерпретацията на текста. Интерпретацията трябва 
да бъде завършена.

Започвайки с „романното обръщане” от 1961 г., намерило място в изследване-
то ми Романтичната измама и романната истина, всички мои книги повече или 
по-малко са били апологии на християнството. Християнството обръща осново-
полагащото убийство, изважда на светло онова, което трябва да остане скри-
то, за да може да съществува ритуалната, жертвоприносителна религия. Павел 
я сравнява с храната за възрастни, която противопоставя на храната за деца-
та, каквито са архаичните религии. Ницше също дава израз на сходна интуиция 
по отношение на „инфантилния” характер на гърците.

Но положението става още по-объркано, защото християнското Откровение по 
парадоксален начин се превръща в жертва на знанието, донесено от самото 
него. Колкото и да е абсурдно, то е приемано за мит, какъвто видимо не е, а 
защитниците и враговете му го свеждат погрешно до една от архаичните 
религии, които то демистифицира. Цялата демистификация произхожда от хрис-
тиянството. Нещо повече: единствената истинска религия е тази, която демис-
тифицира архаичните религии.

Христос заема мястото на жертвата. Поставя Себе Си в сърцето на система-
та, за да разкрие нейните скрити механизми. Вторият Адам, за да се възползвам 
от израза на св. Павел, ни открива как е дошъл първият. Страстите ни учат, 
че човечеството е родено от жертвоприношението, то е рожба на религията. 
Само религията е била способна да сдържа конфликтите, които иначе са щели 
да разрушат първите групи от човеци. Миметичната теория не се стреми да 
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покаже, че митът е безсмислица, а да хвърли светлина едновременно върху фун-
даменталния разлом и приемственост между Страстите и архаичната религия. 
Христовата божественост, която предхожда Разпятието, въвежда радикалния 
разлом с архаичното, докато Христовото възкресение е в пълна приемственост 
с всички предхождащи го форми на религията. Това е цената за излизането извън 
архаичната религия. Добрата теория за човечеството трябва да се основава на 
добра теория за Бога.

В процеса на своето образование хората, които все още не са напълно човеци, 
могат да станат такива само чрез съизмерването си спрямо божественото, 
затова идва времето, когато Бог може да се открие изцяло пред тях. Разбира-
емо е, че Христос стресва апостолите. Но Той е и единственият пример, Той е 
човекът, поставил се на правилна дистанция от божественото. Христос идва, 
за да покаже, че Царството Му не е от този свят и че хората, веднъж осъзнали 
механизма на собственото си насилие, могат да развият правилна интуиция за 
отвъдното. Всички можем да бъдем част от божествеността на Христос, сти-
га да отречем собственото си насилие.

Ала вече знаем, отчасти благодарение на Клаузевиц, че хората няма да се от-
рекат от него. Парадоксът се състои в това, че възприемаме евангелското 
послание в същия момент, в който тенденцията към крайностите се превръща 
в неумолим исторически закон.

Християнското Откровение потвърждава всички религии в тяхното съотна-
сяне с божественото, което се отрича от модерния свят. Християнството 
потвърждава вече видяното от религиите. В този смисъл Христос възкръсва ис-
тински, защото поема върху Себе Си примерите за фалшиви възкресения. Полз-
вателите на архаичните възкресения, възстановяващи мира и реда, са били в 
същинска връзка с божественото. Във всички митове има нещо християнско. Но 
като разкриват невинността на жертвите, Страстите превръщат в позитивно 
онова, което в митовете е било негативно: сега вече знаем, че жертвите ни-
кога не са виновни. Така сатаната се превръща в име на нещо свещено, което 
обаче е обезценено чрез Христовата намеса.

Днес мъдрите и проницателните (което, допускам, се отнася и за академич-
ните учени) усилват атаките си срещу християнството и се поздравяват със 
скорошния му разгром. Тези нещастници не разбират, че техният скептицизъм 
е сам по себе си вторичен продукт на християнската религия. Макар и да е 
добре да се отхвърлят жертвоприносителните идиотщини от миналото, за да 
бъдат отстранени препятствията пред напредъка и да се улесни въвеждането 
на неща, които правят живота ни по-проспериращ и удобен (поне на Запад), също 
толкова вярно е, че жертвоприносителната глупост ни е предпазвала от това 
да усъвършенстваме начините да се избием едни други.

Може да изглежда парадоксално, но в момента най-много се нуждаем тъкмо от 
глупавото жертвоприношение. Малцина са християните, които говорят за апо-
калипсиса, а в повечето случаи го разбират изцяло митологично. Те мислят, че 
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насилието в свършека на дните ще дойде от самия Бог. Не могат да се справят 
без един жесток Бог. Странно, но те не забелязват, че насилието, разгърнато 
от самите нас и надвиснало над главите ни, е напълно достатъчно, за да отпри-
щи най-лошото. Лишени са от чувство за хумор.

Насилието е ужасно противно, защото то винаги надделява. Така желанието 
за война може да се превърне в духовно отношение. Трябва да се борим срещу 
насилието, което повече не може да бъде контролирано и управлявано. Повече 
от всякога съм убеден, че историята има смисъл и че този смисъл е ужасяващ.

Апокалиптичният момент е връзката между трактата на Клаузевиц и размисли-
те за съдбата на Европа. Ако продължим до логичния му край нашия анализ за 
глобалната ескалация на крайностите, трябва да осмислим пълната новост на 
ситуацията след 11 септември 2001 г. Тероризмът отново издигна насилието 
до непознато равнище. Това е една от последните метастази на рака, довел 
до разпадането на западния свят. Тероризмът е авангардът на цялостното 
отмъщение срещу богатството на Запада. Той е насилствено и непредвидено 
завръщане на завоеванията и още по-ужасяващото е, че по пътя си той помита 
Америка.

В този смисъл всеки е наясно, че бъдещето на идеята за Европа, а и на втъка-
ната в нея християнската истина ще бъде решено колкото в самата Европа, 
толкова и в Южна Америка, Индия и Китай. На Европа е отредена роля, каквато е 
имала Италия по време на войните през ХVI век, ако не и по-лоша. Италия е била 
бойното поле на света. Европа е уморен континент, който повече не може да се 
съпротивлява на тероризма. Това обяснява стъписващото естество на теро-
ристичните атаки, провеждани често от вътрешни хора. Съпротивата е много 
сложна, защото терористите са близо до нас, те са сред нас. Действията им 
са напълно непредвидими. Самата идея за спящи клетки потвърждава всичко ка-
зано за насилствените механизми, чрез които културите посредничат помежду 
си: идентичността между хората внезапно може да се обърне към най-лошото.

Атта, лидерът на терористичната група от 11 септември, пилотирал един 
от четирите самолета, е син на египетско семейство от средната класа. 
Ужасяващо е да си представим, че последните три нощи преди атаката той е 
прекарал по барове с познати. В този факт има нещо тайнствено и интригува-
що. Пита ли се някой за душите на тези хора? Кои са били те и какви са били 
мотивите им? Какво е означавал ислямът за тях? Какво означава да убиеш себе 
си за такава кауза?

Свидетели сме на нов етап на ескалация на крайностите. Терористите отправи-
ха посланието, че могат да чакат, че разбирането им за време не е като нашето. 
Това е ясен знак за връщането към архаичното, към седмия, осмия или деветия 
век, което е многозначително само по себе си. Но кой се впечатлява от това? 
Кой трябва да вземе мерки? Дали това е работа на външно министерство? В бъ-
деще трябва да очакваме много неочаквани неща. Ще бъдем свидетели на неща, 
които със сигурност ще бъдат по-страшни. Но хората ще останат глухи.
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Хората бяха потресени на 11 септември, ала сетне бързо се успокоиха. Имаше 
миг на осъзнаване, продължило не повече от няколко секунди. Хората усетиха, че 
нещо се е случило. Но след това покривалото на мълчанието отново се спусна 
върху цепнатините на нашата увереност в сигурността. Западният рациона-
лизъм оперира като мит: винаги се стараем да не видим катастрофата. Нито 
можем, нито желаем да видим същината на насилието. Единственият начин, по 
който можем да посрещнем предизвикателството на тероризма, е чрез радикал-
на промяна в начина на мислене. И въпреки това, колкото по-ясно става какво 
се случва, толкова по-силна е съпротивата да го признаем. Тази историческа 
ситуация е дотолкова нова, че не знаем как да се справим с нея. Това е модал-
ността, видяна от Паскал: войната между насилието и истината. Помислете за 
неадекватността на нашите днешни водачи, които проповядват несъществува-
нето на реалността.

Трябва да мислим за времето по начин, който да превърне битката при Поатие 
или кръстоносците в по-близки до нас, отколкото Френската революция или ин-
дустриализацията на Втората френска империя. Гледните точки на западните 
страни са сред най-маловажните перспективи за ислямистите. Единственото, 
което те мислят за западния свят, е, че той трябва да бъде ислямизиран колко-
то се може по-бързо. Анализаторите са склонни да твърдят, че това отноше-
ние е характерно за изолираните малцинства, откъснати от реалностите на 
своите страни. Може и да е така по отношение на действието, но дали е така 
по отношение на мисленето? И въпреки всичко, дали това мислене не съдържа 
нещо същинско ислямско? Това е въпрос, който трябва да имаме смелостта да 
зададем, макар и да е вярно, че тероризмът е брутален акт, който употребява 
религиозния код за собствената си цел. Едва ли той щеше да има толкова го-
ляма притегателна сила за хората, ако не актуализираше нещо, което винаги е 
съществувало в исляма. За голяма изненада на нашите секуларни републиканци, 
религиозното мислене в исляма си остава твърде живо. Не може да се отрече, 
че някои от твърденията на Мохамед продължават да живеят в днешния свят.

Днес ислямът свидетелства за нещо, което е много повече от простото за-
връщане към завоеванията; то започва да се надига след Френската револю-
ция и е продължено в периода на комунизма. Ленинизмът наистина притежава 
такива черти, но на него му липсваше религията. Докато новата ескалация на 
крайностите е готова да черпи възможности от всички компоненти: култу-
рата, модата, политическата теория, богословието, идеологията и религията. 
Движещите сили в историята не са тези, които изглеждат важни в очите на 
западните рационалисти.

Ако през 80-те години бяхме казали, че ислямистите ще имат ролята, която 
имат днес, хората щяха да ни помислят за луди. Но идеологията, поддържана от 
Сталин, вече съдържаше в себе си парарелигиозни компоненти, които бяха пред-
вестник на задълбочаващата се радикализация, случила се в наше време. Затова 
трябва радикално да променим начина си на мислене, да се опитаме да осмислим 
положението без предварително създадени тези, като се възползваме от всички 
достъпни ресурси от изследването на исляма.
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Работата, която трябва да бъде извършена, е огромна. Лично аз оставам с 
впечатлението, че тази религия използва Библията за преизграждането на една 
архаична религия, по-могъща от всички останали. Тя заплашва да се превърне в 
апокалиптично оръжие, в новото лице на ескалиращите крайности. Макар арха-
ични религии вече да не съществуват, сякаш възниква нова, изградена на гърба 
на Библията, на една малко видоизменена Библия. Това би била една архаична 
религия, подсилена от някои страни на Библията и християнството. Архаичните 
религии не издържаха на напора на юдео-християнското Откровение, но ислямът 
оцеля. Докато християнството отхвърля жертвоприношението навсякъде, къде-
то стъпва, ислямът в много отношения успява да постави себе си преди това 
отхвърляне.

Разбира се, важен елемент в неговото отношение е съпротивата срещу 
юдео-християнството и Запада, но това също е и нова религия. Историците на 
религията, както и антрополозите, трябва да покажат как и защо тя възниква. 
Някои аспекти на тази религия съдържат неразбираемо за нас отношение към 
насилието, което по тази причина е и още по-тревожно. За нас няма никакъв 
смисъл да сме готови да умрем заради удоволствието да загинат останалите. 
Ние не знаем дали този феномен е част от специфична психология или не.

Изправени сме пред пълен провал – не можем да говорим за този феномен, не мо-
жем и да документираме положението, защото тероризмът е нещо ново, което 
се възползва от ислямския код, без обаче да принадлежи към класическата ислям-
ска теория. Днешният тероризъм е нещо ново дори от ислямска гледна точка. 
Това е модерно усилие за възправяне срещу най-могъщото и изтънчено оръжие на 
западния свят – технологията. Той се бори срещу технологията по начин, който 
ние не разбираме и който класическият ислям също не може да обясни.

По-лесно в историческото развитие може да бъде интегриран Клаузевиц. Той ни 
дава интелектуалните средства за разбиране на ескалацията на насилието. Но 
къде откриваме подобни идеи в исляма? Модерното отрицание никога не е во-
дило към самоубийството. Не притежаваме аналогични структури, които да ни 
помогнат да разберем какво се случва. Не казвам, че те са невъзможни и че няма 
да се появят, но признавам неспособността си да ги разбера. Затова и нашите 
обяснения често остават ограничени в голата пропаганда срещу мюсюлманите.

Нямаме опит от тази реалност, нямаме близка, духовна, феноменологична връз-
ка с нея. Тероризмът е по-висша форма на насилието и той настоява, че ще 
победи. Но няма никакви индикации, че работата, която трябва да се извърши 
за освобождаването на Корана от неговите карикатури, ще повлияе по какъв-
то и да било начин върху тероризма, който едновременно е свързан и отделен 
от исляма. Затова можем да прокараме работната хипотеза, че ескалацията 
на крайностите сега използва исляма, както в миналото се е възползвала от 
наполеонизма или пангерманизма. Тероризмът е страховит, защото знае как да 
използва най-смъртоносните технологии извън каквито и да било военни инсти-
туции. Войната по Клаузевиц е аналогия, която несъвършено пресъздава връзка-
та с тероризма, но тя без съмнение го предвещава.



2015 / брой 9 (106)

21

През 1972 г. в книгата си Насилието и свещеното развих въз основа на Корана 
идеята, че овенът, спасил Исаак от принасянето му в жертва, е същият овен, 
който е бил изпратен на Авел, за да не се налага той да убива своя брат – това 
е доказателство, че в Корана жертвоприношението също е средство за спра-
вяне с насилието. Оттук можем да изведем заключението, че Коранът съдържа 
такова разбиране на нещата, което секуларният начин на мислене не може да 
допусне: че жертвоприношението предотвратява отмъщението например. Ала 
тази тема е изчезнала от исляма, както е изчезнала и от западното мислене. 
Следователно парадоксът, с който днес си имаме работа, е, че сега ислямът ни 
е по-близък, отколкото светът на Омир. Клаузевиц ни помага за това разбиране 
чрез така наречената от нас негова войнствена религия, в която виждаме по-
явата на нещо едновременно съвсем ново и много примитивно. По сходен начин 
и ислямизмът е събитие, което е вътрешно свързано с развитието на техноло-
гията. Трябва да можем да мислим едновременно за ислямизма и за ескалацията 
към крайностите; необходимо е да осмислим сложните отношения между тези 
две реалности.

Единството на християнството през Средновековието води до появата на 
Кръстоносните походи, допуснати от папството. И все пак Кръстоносните по-
ходи не са от толкова голямо значение, колкото им приписва ислямът. Кръсто-
носците са архаична регресия без последици за същността на християнството. 
Христос е умрял навсякъде и за всеки. По-трудно лечима е представата за ев-
реите и християните като за фалшификатори. Това позволява на мюсюлманите 
да избегнат всяка сериозна дискусия, всяко сравнение между трите религии. 
Това означава отказ да се разбере какъв е залогът на пророческите традиции. 
Защо в продължение на векове субект на най-жестока и враждебна критика е 
било християнското откровение, а не ислямът? Тук наблюдаваме абдикация на 
разума. В някои отношения това напомня апорията на пацифизма, който може да 
се превърне в явно поощрение на агресията. Коранът само ще спечели, ако бъде 
изследван по същия начин, по който са били изучавани юдейските и християн-
ските текстове. Мисля, че един сравнителен подход ще разкрие, че в него няма 
същинско съзнание за колективното убийство.

Докато в християнството такова съзнание съществува. Двете велики обръща-
ния, тези на Петър и на Павел, са аналогични: те са свързани със съзнанието 
за съучастие в колективно убийство. Павел е присъствал на мястото, където 
Стефан е убит с камъни. Пътуването му към Дамаск идва веднага след това 
убийство, което би трябвало да му се е отразило много силно. Християните 
съзнават, че Страстите са направили колективното убийство недействащо. 
Затова и вместо да ограничават насилието, Страстите го усилват.

Ислямизмът, изглежда, е разбрал това много бързо, но в смисъла на джихад. Има 
форми на ускоряване на историята, които сами се увековечават. Оставаме с впе-
чатлението, че днешният тероризъм е по някакъв начин продължител на тотали-
таризма, защото тероризмът и тоталитаризмът имат близки начини на мислене 
и действие. Една от възможните нишки за проследяване на тази приемственост 
е пресъздаването на Наполеоновия модел през очите на един пруски генерал.
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Насилие и истина

Този модел е по-късно зает от Ленин и Мао Дзедун (и повторен от „Ал Кайда”). 
Проницателността на Клаузевиц се състои в това, че той несъзнателно е 
предугадил един закон, превърнал се в световен. Студената война е свършила, 
но вече живеем в гореща война, като се имат предвид стотиците, а утре и 
хилядите жертви, които се дават всеки ден в Близкия изток.

Склонността към апокалипсиса е най-големият подвиг на човечеството. Колко-
то по-възможна изглежда тази перспектива, толкова по-малко говорим за нея. 
Тук достигам до ключовия момент: до изповедта на една вяра, която е нещо 
повече от стратегически трактат, освен ако между тях няма мистична връзка, 
за същинската война, водена от истината срещу насилието. Винаги съм бил на-
пълно убеден, че насилието принадлежи към някакъв вид извратена сакралност, 
интензифицирана от действието на Христос, поставил Себе Си в центъра на 
жертвоприносителната система. Сатаната е другото име на ескалацията към 
крайностите. Страстите радикално преобръщат архаичния свят. Сатанинско-
то насилие отдавна реагира срещу тази святост, която е същинската транс-
формация на една древна религия.

Когато Бог откровява Себе Си в Своя Син, религията е потвърдена веднъж 
завинаги и по този начин тя променя хода на човешката история. Обратно, 
ескалацията към крайностите разкрива силата на тази божествена намеса. Бо-
жеството се е явило и е по-достоверно от всички по-ранни теофании, но никой 
не иска да го види.

Човечеството повече от всякога се превръща в автор на собственото си паде-
ние, защото е станало способно да унищожи своя свят. По отношение на хрис-
тиянството това не е обичайно морално осъждане, а неизбежно антропологиче-
ско наблюдение. Затова трябва да пробудим нашата заспала съвест. Опитите 
за нейното успокояване винаги допринасят за най-лошото.

Август 2009 г.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Людмила Димова

ПАУЛ	ТИЛИХ	–	МЕЖДУ	СВЕТОВЕТЕ

Той е сред най-значимите протестантски богос-
лови, съпротивлявали се на нацизма: наред с Карл 
Барт, Рудолф Бултман и Дитрих Бонхьофер. Паул 
Тилих е първият университетски преподавател 
неевреин, на когото нацистите в Германия за-
браняват да упражнява професията си.

Роден е на 20 август 1886 г. в село Щарцедел в 
Бранденбург, в семейство на лутерански пастор. 
Следва богословие и философия в Берлин, Тюбин-
ген и Хале. В продължение на десет години из-
пълнява пастирско служение – в Берлин-Моабит, 
а по-късно като военен свещеник на Западния 
фронт през Първата световна война. Войната 
слага отпечатъка си върху светоусещането и 
възгледите му: в едно негово писмо четем: „Про-
пастта, зейнала пред мен, е толкова дълбока, че 
вече никога не може да се затвори. Стана ми 
ясно: ако може да има ново богословие, то трябва да отдаде дължимото на това 
познание за пропастта на нашето съществувание”.

От 1919 г. до 1924 г. той преподава като приват-доцент в катедрата по сис-
тематическо богословие на Берлинския университет. От 1924 г. до 1929 г. е 
професор в университетите в Марбург, Дрезден, Лайпциг, а от 1929 г. в катед-
рата по философия и социология на Франкфуртския университет.

От 20-те години Паул Тилих е в берлинския кръг на „Религиозните социалисти”. 
В съчинението си Социалистическото решение той застава открито срещу 
националсоциализма. Веднага след излизането си книгата е забранена и вклю-
чена в списъците със заглавия за публично изгаряне. През 1933 г. на Тилих е 
забранено да упражнява професията си. Като декан на Философския факултет 
във Франкфурт се е обявил за изключването на студенти нацисти, пребили свои 
колеги евреи и други с леви убеждения. Тилих емигрира в САЩ, преподава близо 
20 години в Обединената богословска семинария при Колумбийския университет 
в Ню Йорк, от 1955 г. в Богословското училище на университета в Харвард, а в 
последните си години в Чикаго.

Сред най-известните му съчинения са Философия на религията, Религиозният 
символ, На границата, Систематическо богословие в три тома, което му донася 
признание в научния свят, монографията Мъжеството да бъдеш, появила се след 

Паул Тилих, © Fabian Bachrach
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27 лекции, изнесени в Йейлския университет през 1952 г., сборникът Богословие 
на културата и др.

При цялата си ерудиция и широтата на своя интелект Паул Тилих не е типичен 
учен. Твърде динамичен е в мисленето си, твърде вълнуващ в анализите си. Въз-
действа на съвременниците си с красотата на пестеливия си език, със силата 
и прецизността на мисълта си. Той анализира в дълбочина въпросите на своето 
време, за да покаже, че християнското послание дава отговор на тях. Богосло-
вът Вилхелм Греб пише за една от значимите страни на творчеството му: „Той 
… открива Бог в културата. Бог е у дома си не само в Църквата, той на първо 
място не е в Църквата, а в изкуството, литературата, музиката. Разбира се, 
самото художествено произведение не е религиозна действителност, ала то ме 
свързва с трансценденталната действителност”.

През 1962 г. Паул Тилих е отличен с престижната Награда за мир на германски-
те книготърговци, присъждана по традиция в рамките на Франкфуртския панаир 
на книгата. В мотивите на журито е записано: „за един живот на търпеливо 
стремление към истината, на която той служи чрез познание, преподаване и 
свидетелстване”.

1962 е годината на Карибската криза, светът е пред прага на атомна война. 
Символът на разлома между Запада и Изтока – Берлинската стена, вече е издиг-
нат. Речта на професор Тилих при връчването на Наградата за мир неслучайно 
е озаглавена Граници.

Паул Тилих винаги е имал силно усещане за граничността, за двете страни на 
междата и необходимостта от непрестанното  двупосочно преминаване. Но 
границата за него е също и символ на лично духовно развитие. На границата се 
нарича автобиографичното му съчинение, издадено през 1962 г.

Той определя състоянието си като стоене на границата между „два темпера-
мента” (на бащата и майката), между „града и селото”, „действителността и 
въображението”, „богословието и философията”, „религията и културата”.

„Чувствам се между световете. И утвърждавам тази позиция, защото тя е мно-
го подобна на основната християнска идея, че ние сме странници на земята.”

За своя непрестанен преход между богословието и религията той пише: „Из-
глеждаше ми невъзможно като проповедник и философ да представлявам нещо 
друго освен мирянин и философ, който се осмелява да каже нещо за границите 
на човешкото съществуване”.

Паул Тилих умира преди половин век, на 22 октомври 1965 г. в Чикаго.

Публикуваме речта му, произнесена при връчването на Наградата за мир на 23 
септември 1962 г. в Паулскирхе във Франкфурт.
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Паул Тилих

ГРАНИЦИ

I

Вярвам, че високата чест на този час дължа на три прекосявания на граници, извър-
шени от председателството на Германския борсов съюз за книжна търговия: той 
прекрачи националната граница и както много пъти преди това, присъди Награда-
та за мир на гражданин на друга държава. Той не взе под внимание границата между 
политическото действие и духовното творчество и даде Наградата за мир на чо-
век, който е служил на мира, ако изобщо е служил, повече чрез размисъл, отколкото 
чрез политическо дело, т.е. служил е на реализирането на универсална човешка 
общност. И той проби от двете страни силно укрепения вал между културата и ре-
лигията и като културна организация присъди Наградата за мир на един богослов. 
Това трикратно прекрачване на границите е един видим надалеч символ за духа, в 
който е учредена Наградата за мир. Моята благодарност в този час може да се 
изрази единствено в опита да придам на този дух един философски, а в същото 
време религиозен и политически израз, защото и тук границите не са меродавни.

Искам да говоря за „границите”, едно понятие, което открай време е събуждало 
философския, както и личния ми интерес. On the Boundary-Line, Auf der Grenze1, 
нарекох едно малко съчинение, с което се представих скоро след емигрирането си 
в Америка. На границата се нарича и книжката, която Евангелише Ферлагсверк 
издаде за днешното тържество. Американското съчинение разказва за някои 
граници, които са общочовешки и едновременно лично съдбовни: за границата 
между селото и града, между феодализма и бюрокрацията, между буржоазията и 
бохемата, между Църквата и обществото, между религията и културата, между 
богословието и философията – и накрая, съвсем лично, между два континента.

Съществуването на границата, граничната ситуация, е изпълнено с напрежение 
и динамика. В действителност тя не е стоене, тя е прекрачване и завръщане, 
повторно завръщане и повторно прекрачване, едно насам-натам, чиято цел е да 
създаде нещо трето, отвъд прекрачената граница, на което за известно време 
може да се стои, без да си заключен между твърди граници. Граничната ситуация 
все още не може да се назове мир; ала тя е преминаване, което всеки отделен 
човек трябва да извърши и което народите трябва да извършат, за да достигнат 
мира. Защото мирът е стоене във всеобщото, търсено в прекрачването на грани-
цата в двете посоки. Само този, който участва и в двете страни на разделната 
линия, може да служи на всеобщото и с това на мира, не и този, който се чувства 
сигурен в моментното спокойствие на твърдите граници. Мирът се явява, когато 
в личния, както и в политическия живот една стара граница е изгубила своята 
важност и с това властта си да създава размирици, макар и да продължава да 

1  На границата. Б.пр.
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съществува като частична граница. Мирът не е лишено от напрежения съжител-
ство един до друг; той е единство във всеобщото, в което не липсват противо-
речията на живите сили и конфликтите между старото и поредното ново, в него 
обаче те не водят до унищожение, а са усмирени във всеобщото.

Ако прекрачването в двете посоки на границата е пътят към мира, то страхът 
от това, което е положено отвъд, и родената от него воля то да бъде отстра-
нено, е коренът на размириците и войните.

II

Този, когото съдбата е отвела до границата на съществуванието му и до само-
осъзнаването, е изправен пред решението да се върне към това, което е, или да 
престъпи отвъд себе си. Всеки човек от време на време стига до границата на 
своето съществувание. Той вижда срещу себе си другото, то му изглежда като 
собствена възможност и събужда в него страха от възможното. В огледалото 
на другия той вижда собствената си ограниченост и се изплашва, защото тази 
ограниченост, която е била същевременно и негова сигурност, е застрашена. 
Страхът от възможното го тегли назад към неговата ограничена реалност с 
моментното  спокойствие. Ала ситуацията, към която той желае да се върне, 
вече не е същата. Опитът му и провалът му спрямо възможното остават като 
жило, което не може да бъде изличено, което може да бъде отстранено от съз-
нанието само чрез изтласкване. И там, където това се случва, възниква онзи 
психичен феномен, който наричаме фанатизъм. Първоначалният смисъл на дума-
та е „вдъхновен свише”. Така се чувства фанатикът, ала думата сама е сменила 
значението си и можем да кажем „вдъхновен от дявола”, а именно – роден от 
една психично разстроена структура и поради това разрушителен. Това може да 
се прояви в малки, по-големи и чудовищни мащаби, в личности и групи.

Представям си младите студенти, изучаващи може би богословие или естествени 
науки, които идват в университетите, излизайки от сигурността на мисленето 
и вярата в ясни граници, за да бъдат отведени до границата на другото мислене 
и вяра, за да видят своето собствено „така-битие” в огледалото на другия, да 
изпитат възможното. Ала неспособни да се справят с него, те се връщат към 
старата сигурност, но сега я утвърждават фанатично с цел да отстранят грани-
ците, които не са могли да прекрачат, да подчинят всички духовни възможности и 
да ги разтворят в собствената си реалност. Агресията на фанатика е последица 
от неговата слабост, от неговия страх да прекрачи собствената си граница и от 
неспособността му да види осъществено в другия това, което сам е потискал в 
себе си. Случва се обаче и съмнявайки се в собствения си духовен свят, човек да 
прекрачи границата, да открие в новата вяра нова безопасност с ясно очертани 
граници и без да се връща вече назад, да развие насрещна агресия, често особено 
силния фанатизъм на ренегата, религиозен, както и антирелигиозен или политичес-
ки. Това е почвата, на която избуяват религиозните войни, и макар днес те вече 
да не са кръвопролития, все пак са битки, разрушителни за душата, в които се 
използват оръжията на омразата – а именно лъжата, деформацията, гонението, на-
тискът – за да се отстранят границите, които не могат да бъдат прекрачени. Ре-
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лигиозни групи, цели църкви могат да бъдат вкарани в 
това поведение. Тук вероятно е мястото да се кажат 
няколко думи за германските протестантски църкви.

Навярно преди църковната борба2 в тях е имало 
групи, настина прекрачили границата, които обаче 
не са намерили пътя назад и са сменили теснота-
та на това, от което са дошли, на застиналото в 
традицията християнство, с теснотата, в която 
са влезли – на едно критически изчерпано християн-
ство. Изправени пред радикалните антихристиянски 
посегателства на националсоциализма, църквите 
трябваше да се оттеглят в традицията и да за-
щитават своята идентичност с цената на стесня-
ването на своите същностни граници. Днес обаче 
тяхната задача е да се върнат при границата, да 
я преминат и в непрестанен преход между Църква-
та и културата да водят битки за всеобщото. Ако 
църквите не се осмелят да прекрачат границите на 
своята собствена реалност, те ще изгубят значе-
ние за безчисленото множество, което същностно 
принадлежи към тях. А жилото на провала може да 
предизвика фанатичното самоутвърждаване на кул-
турата, която иска да изличи границите си.

Нека дадем и един друг пример за апел да се премине границата. И той тръг-
ва от индивидуалното и преминава към груповата ситуация тук и сега. Имам 
предвид хората, които са изправени пред възможността да напуснат национал-
ните си и културни граници, било за да следват, било поради лични познанства в 
собствената или чуждата страна. Границите на тяхното собствено културно 
битие, тяхната национална и континентална ограниченост в един миг стават 
видими за тях. Ала те не могат да понесат гледката, не могат да прекрачат 
границата и да потърсят нещо всеобщо. Страхът от възможното ги сграбчва 
и ги повлича назад. И срещата с чуждото, която е покана за прекрачване на гра-
ницата, става причина за фанатизъм, който мрази чуждото. Човек се стреми да 
изличи границата, която не може да прекрачи, като унищожи чуждото.

Една социална класа при всички индустриализирани народи бива характеризирана 
преимуществено чрез тази структура: това е долната част на средната класа, 
дребната буржоазия или – изразено с един социологически символ – еснафът. 
Той може да бъде охарактеризиран – в която и социална класа да се появява – 
като някой, който от страх да не се натъкне на своята собствена граница и 
да не види себе си в огледалото на различния, никога не посмява да се издигне 

2  Понятието Kirchenkampf, „църковна борба”, възниква през 1933/34 , за да обозначи конфликта в Еван-
гелската църква в Германия между Изповядващата църква (Bekennende Kirche) и движението Германските 
християни, организирано от привърженици на нацизма. Впоследствие понятието е разширено до борбата на 
църквите срещу идеологията и практиката на националсоциализма.

Надгробният камък на Паул Тилих в 
парка, който носи неговото име, в Ню 
Хармони, Индиана. На него е издълбана 

третата строфа от Първи псалм: „Паул 
Йоханес Тилих, 1886–1965. И ще бъде той 
като дърво, посадено край водни потоци, 

което дава плода си в свое време и 
чийто лист не вехне; и във всичко, що 

върши, ще успее”.
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над обичайното, общопризнатото, установеното. Той оставя неосъществени 
възможностите, които се дават от време на време на всеки човек, да премине 
отвъд себе си. Тази възможност може да се яви като човек, който би могъл да 
те откъсне от собствената ти теснота, или като необикновено произведение 
на изкуството, което да те разтърси, като една дума от измерението на веч-
ното, която би могла да преобърне самоувереността на съществуванието ти. 
Ала около себе си той вижда хора, преминали границите, които той не е могъл 
да прекрачи. И спотаената завист се превръща в омраза.

И когато, както в Германия по времето на Хитлер, омразата получи неограни-
чена власт да действа, тя първо затваря границите, така че цял един народ 
да не може да погледне отвъд себе си. А после се прави опит да се отстранят 
границите чрез подчинение или унищожение на намиращото се отвъд границата, 
било то други раси или съседни нации, вражески политически системи или нови 
художествени стилове, по-високи или по-ниски социални класи или съзрели в пре-
крачването на границата личности. Това е демоничният нагон, който може би се 
таи във всеки един, да изличи своите граници, за да се превърне сам в граница.

Затова чувствам, че не бих изпълнил задачата си като богослов, ако не допълня 
две неща: първо, че във всички страни, включително и в Съединените щати, има 
слоеве, които отговарят на описаната структура на еснафа. Те отново и отново 
надигат глава, все още без успех, но понастоящем в нови форми и с многобройни 
последователи. И второто, което изричам само с колебание, като човек, за когото 
Берлин в продължение на много години от живота му е бил не само родина, но и 
мит: всичко, което казах за прекрачването на границата, важи и за прекрачването 
на границата, която днес за западния свят е най-трудна за прекрачване, границата 
на Изток. Не е правилно западните народи да се възпират чрез възпитание, лите-
ратура или пропаганда да прекрачват тази граница с нейните многобройни стени, 
издигнати не само в Берлин. Ние трябва да видим какво се случва в дълбочина от 
другата страна и да се стремим да го разберем човешки – не само полемично. И 
си пожелавам да мога да кажа същото на тези от другата страна на границата.

Политически и духовно отговорните хора на Запад обаче трябва да се борят 
възпитанието на народите да не служи само за втълпяване и задълбочаване на 
собственото, колкото и съществено да е то, възпитанието трябва да извежда 
отвъд границата: в знанието, разбирането, срещите, дори и ако срещнатото 
изглежда единствено противостоящо. Насърчение в прекрачването на собстве-
ното – така възпитанието може да допринесе за осигуряването на мира. И тук 
най-важното пред всичко друго е възпитанието в историческо съзнание, което 
обединява историческото знание с историческото разбиране и в никой случай не 
се ограничава до часовете по история.

III

За прекрачването на границата идеше реч досега. Ала границата не е само 
това, което трябва да бъде прекрачено, тя е и това, което трябва да бъде про-
карано. Границата принадлежи на формата, а формата превръща всяко нещо в 
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това, което е. Границата между човек и животно прави възможно да се изискват 
и очакват от човека неща, които не могат нито да се изискват, нито да се 
очакват от животните. Границата между Англия и Франция прави възможно раз-
витието на двете велики и в съществена степен различни култури. Границата 
между религията и философията прави възможни свободата на философското пи-
тане и страстта на религиозното самоотдаване. Де-финицията е от-гранича-
ване и без нея нямаме възможност да схванем или да познаем действителното.

Никоя друга култура не е осъзнала така границата, както гръцката култура. Пла-
тон и неговите предшественици питагорейците приписват на имащото граници 
всичко положително, а на неограниченото – всичко отрицателно. Пространство-
то, даже и самото битие са ограничени. Фигурите на боговете и храмовете, 
които ги олицетворяват, остават отнесени към човешката мяра. Мисленето в 
граници трябва да усмири страстта, която подтиква към неограниченото.Траги-
ческият герой, който се натъква на границата на своята същност, е отблъснат 
и унищожен от боговете, пазителите на границите. За предела на човешката 
същност говорят оракули и пророци, трагици и философи. На него искат да се по-
зоват те – сред фалшивите, твърде тесни или прекалено широки реални граници.

Защото границата на същностното и границата на реалното не се припо-
криват. Същностната граница стои настоятелно, осъждащо, целеполагащо над 
реалната граница.

Сред по-младото поколение във, а и извън Съединените щати в последните години 
се проявява един проблем, който под названието The Search for Identity, търсене 
на идентичност, се разглежда непрестанно в литературата и дебатите. Той е 
изражение на период, в който мнозина не са в състояние да намерят същностна-
та си граница във и през размитите граници на своята реалност, и то не само 
поотделно, но и като членове на общности, национални, културни, религиозни. Как 
могат личностите, как могат народите да открият своята идентичност и с това 
истинните граници, спрямо които реалните граници губят своето меродавно зна-
чение? Тук е мястото, където въпросът за границата и въпросът за мира прели-
ват един в друг. Защото този, който е намерил своята идентичност и с това 
същностната си граница, няма потребност да се затваря или да бяга. Той иска да 
осъществи това, което е неговата същност. Разбира се, в процеса на осъществя-
ването се връщат отново всички въпроси за прекрачването на границата, ала вече 
направлявани от съзнанието за самия себе си и своята собствена възможност. 
Човечеството във всички времена и на всички места е дочувало нещо за своята 
същност и нейните граници. Посредниците на тези възгледи, върху чийто древен 
опит, наречен откровения, почиват всяка религия и всяка култура, са изразили по 
разнообразен начин в закони и устави същностните граници на всичко човешко. 
Те са изразявали съвестта на отделния човек, на гласа на неговото същество и 
са определяли етоса на групите за дълги периоди. Ала никой жизнен процес не се 
изчерпва в закон, в него не може да се изрази същността на живото. В същността 
се съдържа и целта, а някои думи за граница изразяват и края, към който се стре-
ми един жизнен процес, като латинската finis, гръцката telos. Сократ е преживял 
осъзнаването на тази цел като глас на своя даймон, който при трудни решения му 
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показва границата на неговото същество. При християнството това е съзнанието 
за религиозно напътствие или по-динамичното – напътствие от Светия Дух. При 
народите това е съзнанието, че си призван, в което се изразява идентичността, 
а с нея – същностната граница на един народ. Световноисторическите последици 
от съзнанието за призвание са изключителни. Те до голяма степен са определили 
вида на мира и на размириците в света на народите. Съзнанието за призвание 
на гърците – да представляват хуманното срещу варварското, е спасило Европа 
от персийското нашествие; съзнанието за призвание на Рим – да бъде носител 
на идеята за правото, е осигурило единството на средиземноморската култура; 
съзнанието за призвание на Израил е основата на трите пророчески религии на 
Запада; съзнанието за призвание на Германската империя е спасило религиозно-по-
литическото единство на Средновековието; италианското съзнание за призвание 
на ренесансовите дворове е предизвикало Възраждането на западния свят от духа 
на римската и християнската Античност; френското съзнание за призвание – ци-
вилизацията на висшите класи и еманципацията на буржоазията, английското съз-
нание за призвание – усвояването на света в духа на един християнски хуманизъм, 
руското съзнание за призвание преди и след болшевишката революция – надеждата 
за избавление на Запада от индивидуалистичната поквара, както те я наричат, в 
едно религиозно или идеологическо обосновано единство. А американското съзнание 
за призвание е създало вярата в едно ново начало и кръстоносния дух за неговото 
всеобщо налагане. Във всички тези случаи на съзнание за призвание един народ 
открива същностните си граници и се стреми да ги превърне в реални.

При това обаче се случва онова, което причинява размирността и трагичност-
та на световната история. Силата, която е нужна за осъществяването на 
всяко живо същество, има тенденцията както в личностен, така и в полити-
чески план да се освобождава, да се еманципира от целта, на която трябва да 
служи, а именно осъществяването на призванието, и тогава тя разгръща уни-
щожителна за границите, същностно превратна деятелност. Зло е не силата, а 
силата, която се е освободила от същностната граница. Най-голямо насилие тя 
предизвиква, когато съзнанието за призвание е изгубило съзидателната си мощ, 
понякога и щом съзнанието за призвание напълно отсъства.

И това, изглежда, се случва в Германия през XIX и XX век. Провалът на Германия 
от средата на XIX век насам е в това, че тя разгръща мощ, която не е поставе-
на в служба на едно призвание. Това, което Бисмарк нарича реалполитик, е поли-
тика на силата без водещо съзнание за призвание. И поради това Хитлер успя с 
демонична гениалност да сугестира абсурдното расистко съзнание за призвание 
на широки слоеве от германския народ, един предлог, ала резултатен предлог, за 
разгръщане на сила, която не е водена от съзнание за призвание.

Мирът е възможен там, където силата служи на едно истинско съзнание за 
призвание, а знанието за същностната граница омаловажава реалните граници. 
Неприемането на този основен принцип на политиката става причина за герман-
ската агресивност през XX век. Той трябва отново да бъде приет – трябва да 
е целта на всички стремления към мир в литературата и политиката. Трябва да 
се избягват речи за мир, които, понеже не могат да помогнат, вредят, защото 
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демоничното е твърде дълбоко вкоренено в световната история. Пацифистката 
легитимност изисква безусловно придържане към границите, както са реално 
прокарани тук и сега. Тя забравя динамиката на световната история и творчес-
кото, направляващо въздействие на същностната граница.

От това следва едно второ изискване към германското политическо възпитание 
и в крайна сметка, към самата политика. Първото беше: да водят към прекрач-
ване на границата, а именно на реалната граница, и да преодолеят страха от 
намиращото се отвъд. Второто изискване е да насочват към самоосъзнаване 
на собствената същностна граница и в нейната светлина да преценяват по-го-
лямата или по-малка тежест на реалните граници. В тази светлина тесните 
политически граници могат да бъдат по-адекватни на същностната граница на 
един народ, отколкото по-широките. Възможно е различни граници за части от 
една езиково, ала не и политически обединена група от хора да отговорят на 
историческата същност на тази група. Възможно е включването на по-тесните 
граници в по-обширните да бъде изискване на същностната граница и път, по 
който един народ намира и съхранява своята идентичност. Тъкмо това винаги 
се е повтаряло в хода на историята и днес се намираме в исторически момент, 
когато осъществяването на същностните граници на повечето страни, поне в 
западния свят, зависи от това, че те са се вписали в по-широки реални граници.

Възможно ли е това да са всеобхватни граници? По принцип да! Защото същ-
ностните граници на всички човешки групи се съдържат в същностните граници 
на човечеството. Идентичността на всяка отделна група е манифестация на 
идентичността на човечеството и на природата на човешкото битие. Ала с 
реалните граници днес нещата стоят другояче. Те се характеризират с един 
от най-дълбоките разломи в световната история – този между Изтока и Запада 
в политически смисъл, който съдържа и воля за власт, и съзнание за призвание, 
и то съзнание за призвание, което и от двете страни на границата приема 
характер на изключителност и затова при съвременното техническо развитие 
заплашва човечеството със самоунищожение.

IV

Това води до най-дълбокия и решаващ проблем от проблемите за границата: 
всичко съществуващо подлежи на една обща граница – пределността. Finis на 
латински означава граница и край.

Последната граница се намира зад всеки и придава на всеки цвета на преход-
ността. На нея стоим винаги, ала никой не може да я прекрачи. Възможно е само 
едно поведение спрямо нея, а именно на приемането. Това се отнася за отделния 
човек и за групите, родовете, племената, нациите. Ала нищо не е по-трудно от 
последното, да приемем предела, който не може да бъде преминат. Всичко крайно 
иска да се разшири в безкрайното. Отделният индивид иска да продължи живота 
си безкрайно и в много християнски страни във и извън Църквите се е развило 
суеверието, тълкуващо погрешно вечния живот като безкрайно продължаващ, 
без да вижда, че безкрайността на крайното би могла да е символ на ада. По 
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същия начин родове и племена се съпротивляват на своята пределност – вре-
мева, както и пространствена, и се унищожават взаимно в битка за отмяна 
на границата. Ала най-важно условие за възможния мир е народите да приемат 
своя собствен предел, времеви и пространствен, и предела на своите ценности. 
Изкушението да не ги приемат, да въздигнат самите себе си в абсолютното, в 
Божественото – минава през цялата история. Изпадналият в тази съблазън уни-
щожава своя свят и самия себе си. Оттам и заплахите на пророците спрямо на-
родите, преди всичко към собствените; оттам и предупрежденията в жалбите 
на гръцките хорове срещу хюбриса на великите родове; оттам и характеристи-
ката, която трябва да дадем на политическите абсолютистки системи в наши 
дни, а именно, че те са най-ужасни манифестации на демонично-разрушителните 
сили, стаени дълбоко в човека. Всички сили на Молох от миналото, взети заедно, 
не могат да достигнат броя на жертвите, принесени в името на тези сили.

И отново човечеството е изправено пред демонично изкушение, а именно акта 
на сътворението, благодарение на който от милиони години човечеството съ-
ществува, в един исторически момент да бъде ликвидиран. Няма човешка група, 
която да има правото заради своите граници да започне нещо, чието продъл-
жение да доведе до унищожението на самата нея и на цялата друга човешка 
действителност. Отмяната на Божествения акт на сътворението на света е 
демонично преминаване на границата и претенция спрямо Божественото осно-
вание и богоопределената цел на нашето съществуване. Нещо друго е съпроти-
вата срещу такъв опит да се отстранят всички граници. Тя е нужна, за да се 
покаже на този, който я започва, че не е станал господар над живота и смъртта 
на всичко човешко, а сам е потеглил към пропастта, която е причинил.

Нищо крайно не може да прекрачи от своята крайност към безкрайното. Ала 
нещо друго е възможно: безкрайното от себе си да прекрачи в крайното. Не би 
било безкрайно, ако крайното беше негова граница. За този преход свидетел-
ства всяка религия, свидетелстват тези, за които ние казваме, че учат наро-
дите на закон и призвание. Изцелителните сили от безграничното, прокарващи 
граници, създаващи и управляващи цялото битие, те могат да направят мира 
възможен. Те извеждат от теснотата – навън, към прекрачването на граница-
та. Те дават съзнание за призвание и така откровяват същностната граница в 
суматохата на реалните граници. Те предпазват от желанието да се щурмува 
последната граница, границата с безграничното. Тези изцелителни сили винаги 
са тук. Ала те могат да действат само ако се отвориш за тях. Моето пожела-
ние към немския народ, от който произхождам и на когото дължа тези почести, 
е да бъде отворен, да познае своята същностна граница и своето призвание и 
да ги осъществи в промяната на реалните граници.

 Превод от немски: Людмила Димова
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Посещението в България на Вселенския патриарх Вартоломей (7–10 ноември 
2015 г.) предизвика много емоционални реакции, коментари и спорове, не всички 
от които могат да бъдат определени като коректни. Незабелязано обаче ос-
тана неговото слово след удостояването му с титлата доктор хонорис кауза 
на Българската академия на науките, което беше публикувано на английски на 
интернет страницата на БАН. Словото е показателно не само за възгледите 
на патриарха по отношение на екологичната кауза, заради които той е нари-
чан „зеленият патриарх”, но и за връзката, която той прокарва между този 
проблем и темата за националната държава (съответно и за етнофилетизма), 
разпалила голяма част от споровете в българските медии. Затова предлагаме 
превод на словото, произнесено на 9 ноември 2015 г.
Патриарх Вартоломей I (със светско име Димитрос Архонтонис) е роден на 29 
февруари 1940 г. в село Зейтинли (на гръцки Агиос Теодорос) на остров Имврос. 
Получава средно образование в Истанбул, а през 1961 г. завършва богословско-
то училище в Халки. В периода 1963–1968 г., като стипендиант на Вселенска-
та патриаршия в Константинопол, последователно следва в Папския източен 
институт в Рим, в Икуменическия институт „Босе” в Швейцария и в Мюнхен-
ския университет. Защитава докторат в Грегорианския университет в Рим на 
тема „Кодификация на свещените закони и на каноничните предписания в Пра-
вославната църква”. През октомври 1969 г. е ръкоположен за свещеник от своя 
духовен наставник патриарх Атинагор. На Рождество Христово 1973 г. е хиро-
тонисан за Филаделфийски митрополит, а през януари 1990 г. – за Халкидонски 
митрополит. На 22 октомври 1991 г. е избран от Св. синод за 270-ия архиепис-
коп на Константинопол и Вселенски патриарх. Известен е с активната си по-
зиция по въпросите на икуменизма и екологията, както и с критиките си срещу 
етнофилетистките тенденции сред поместните православни църкви.

Вселенски патриарх Вартоломей

ВЛИЯНИЕТО	НА	КЛИМАТИЧНИТЕ	

ПРОМЕНИ	ВЪРХУ	ГЛОБАЛНАТА	И	

РЕГИОНАЛНАТА	ПОЛИТИКА

Слово, произнесено пред Българската академия на науките, 

София, 9 ноември 2015 г.

Българската академия на науките оказва голяма чест на наше смирение с удос-
тояването ни с титлата доктор хонорис кауза, която приемаме с благодарност 
и най-добри чувства. Приемаме тази награда като жест на признание за редица-
та инициативи, организирани от Вселенската патриаршия, Великата Христова 
църква, в продължение на повече от четвърт век за опазването на околната сре-
да. Особено сме щастливи от възможността да вземем участие в академичното 
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честване на 1200-та годишнина от рождението на св. Методий като част от 
нашето мирно посещение на Българската патриаршия, която отбелязва 70-ата 
годишнина от вдигането на схизмата.

Въведение: как стигнахме дотук

Днешната ни тема е „Влиянието на климатичните промени върху глобалната и 
регионалната политика”. През февруари тази година официално бяхме поканени 
от президента на Франция Франсоа Оланд да го придружим по време на него-
вото посещение във Филипините. Без съмнение помните, че хиляди хора – мъже 
и жени, майки и деца, възрастни и инвалиди – загинаха, след като тайфунът 
Йоланда връхлетя над остров Гиуан в 4,40 ч. на 8 ноември 2013 г. Броят на жерт-
вите ни ужасява, но най-голямо и болезнено въздействие върху света имаха чо-
вешките лица, издаващи ужас и чувство на загуба. Според учените в резултат 
на климатичните промени този вид тайфуни стават все по-често срещани и 
интензивни, а пораженията от тях се усещат най-силно от най-бедните хора и 
региони по света.

В дискусията за климатичните промени има хора, склонни да възприемат неща-
та фаталистично и да настояват, че не трябва да се опитваме да предотвра-
тим бъдещи промени, а да се приспособим към неизбежното. Ала отговорът 
на хората, изложени най-силно на последиците от климатичните промени, е 
категоричен: приспособяването със сигурност не е достатъчно. Необходими са 
фундаментални промени на равнището на глобалната политика и тези промени 
трябва да бъдат извършени спешно.

Богатите индустриализирани държави несъмнено имат най-голям принос за за-
мърсяването на атмосферата. Затова в стремежа си да сдържим и преобърнем 
глобалното затопляне трябва преди това да си отговорим честно на въпроса: 
готови ли сме ние, хората от Запада, от по-богатите страни, да пожертваме 
нашето самодоволство и консуматорски навици? Способни ли сме да насочим 
интересите си от това, което искаме, към онова, от което се нуждае остана-
лата част от света? Засипани от сложни факти и статистики, натоварващи 
срещи и дебати, по-важно е да не изгубим от погледа си лицата на тези, които 
страдат най-силно от нестабилността на климата. А дали след това ще ус-
пеем да поемем нашата отговорност и да оставим по-светла диря на нашата 
планета в името на тези хора и на бъдещите поколения? Изборът ни трябва да 
бъде в полза на грижата, в противен случай ще трябва да признаем, че не се 
интересуваме нито от Твореца, нито от творението.

Загрижеността на Вселенската патриаршия за екологичната криза се основава 
на разбирането, че не могат да съществуват два начина за възприемане на 
света: религиозен и светски. Не можем да отделим нашата грижа за човешкото 
достойнство, човешките права и социалната справедливост от опазването и 
устойчивостта на околната среда. Тези тревоги са тясно и взаимно свързани. 
Ако ценим човека, създаден по образ Божи, ако ценим всяка частица от Божието 
творение, тогава ще бъдем загрижени и един за друг, и за нашия свят. Казано 
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Снимка: Българска академия на науките (www.bas.bg)
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на религиозен език, отношението ни към природата е пряко отражение на отно-
шението ни към Бога и към ближните ни човешки същества, както и на отноше-
нието ни към цялото творение в неговото биологично разнообразие и красота.

Всичко това беше причината блаженопочившият наш предшественик патриарх 
Димитрий на 1 септември 1989 г. да изпрати първото Послание по този въпрос 
до всички православни църкви по света и да предложи първия ден от църковната 
година да бъде честван като Ден на молитва за защита на творението. Тази 
инициатива беше възприета от Конференцията на европейските църкви, Све-
товния съвет на църквите, а наскоро – и от Католическата църква и от нашия 
брат, папа Франциск.

Следвайки пионерските стъпки на нашия предшественик, ние също се опитахме 
да пробудим съвестта на света за необходимостта от непосредствен отго-
вор на проблемите на околната среда. В тази връзка през 1995 г. Вселенската 
патриаршия създаде специален комитет, в който обедини религиозни лидери, 
учени, политици и активисти, които се посветиха на обсъждане на предизвика-
телствата пред реките и моретата – на Средиземно море (1995 г.), Черно море 
(1997 г.), басейна на река Дунав (1999 г.), Адриатическо море (2002 г.), Балтийско 
море (2003 г.), басейна на Амазонка (2006 г.), както и Арктическо море (2007 г.) 
и последно – басейна на река Мисисипи (2009 г.). Наред с тези инициативи ор-
ганизирахме пет образователни семинара, които се проведоха в Богословското 
училище на остров Халки, за съжаление затворено през 70-те години от тур-
ските власти. Понастоящем Вселенската патриаршия организира поредица от 
международни срещи в Халки. Последната се проведе през юни тази година на 
тема: „Теологията, екологията и светът”.

Многоуважаеми приятели,

Като дете в Турция, винаги когато съпровождахме свещеника от нашето село 
по пътя към някой отдалечен параклис на родния ни остров Имврос, ясно чув-
ствахме близката връзка между красотата на планината и величието на Ли-
тургията. Това е възможно, защото природната околна среда дава възможност 
за по-широк, панорамен изглед към света. Въобще красотата на природата ни 
предразполага към по-открит поглед към живота и света, подобно на широко-
ъгълния обектив на фотоапарата, който ни предпазва от злоупотребата или 
насилието над природните ресурси по себичен и тесногръд начин.

Но за да достигнем до тази точка на зрялост и уважение към естествената 
среда, е необходимо да отделим време, за да се вслушаме в гласа на творение-
то. А за да направим това, се нуждаем от тишина. Добродетелта на тишината 
е едно от най-ценните духовни качества. Тишината е основополагащ елемент, 
необходим за развитието на балансиран екологичен етос като алтернатива на 
пътя, който днес ни води към безжалостното изчерпване на земните ресурси. 
Когато Бог се обръща към Мойсей от неизгарящата къпина, това става чрез 
един беззвучен глас, както отбелязва св. Григорий Нисийски (340–394) в своята 
мистична класическа творба Животът на Мойсей. Св. Григорий вярва, че можем 
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да различим присъствието на Бог просто като се взираме и вслушваме в тво-
рението. Природата е книга, широко отворена за всички, за да я четат и да се 
учат от нея. Всяко растение, всяко животно, всеки микроорганизъм ни разказва 
уникална история, разкрива ни удивителна мистерия, излъчва изумителна хармо-
ния и равновесие, които взаимно се свързват и допълват.

Същият диалог и мистерия на общението може да бъде видян и в галактиките, 
където безбройните звезди излъчват същата тайнствена красота и матема-
тическа взаимозависимост. Не се нуждаем от тази перспектива, за да вярваме 
в Бог или за да докажем Неговото съществуване. Имаме нужда от нея, за да 
дишаме, за да бъдем.

1. Православното богословие и природната околна среда

В основната изповед и декларация на вярата, известна като Никео-Константи-
нополски символ на вярата, Православната църква изповядва вярата в „един Бог 
Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо”. 
А това означава, че гледната точка на православното християнство към при-
родната околна среда се основава върху фундаменталния принцип, че светът е 
сътворен от Бог. Юдео-християнските свещени книги утвърждават, че „видя 
Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро” (Бит. 1:31).

Въз основа на централната вяра, че творението е свещено и красиво, Право-
славната църква развива своята ключова концепция за космичното преобра-
жение. Акцентът на православното богословие върху личното и космично пре-
ображение е особено ясен в литургичното служение. Празникът Преображение 
Господне, отбелязван на 6 август, подчертава свещения характер на цялото 
творение, което възприема и предвкусва възкресението и възстановяването на 
всички неща в бъдния век. Както е казано в проповедите на Макарий от V век:

„Както Тялото Божие беше в слава, когато Той се изкачи [на планината Тавор], 
преобрази се в слава и засия в светлина … така и нашата човешка природа се 
преобразява по силата Божия, облята в огън и светлина” (Проповед 15).

Празникът Кръщение Господне, честван на 6 януари, известен като Богоявление 
(или Епифания), отбелязва съвършеното приемане от Христос на заповедите на 
Битието, което Го извежда до възстановяването на целта на света, какъвто 
той е бил сътворен и замислен от Бог. Химните, които се пеят на този ден, 
възвестяват:

„Естеството на водата е осветено, земята е благословена, небесата са оза-
рени … за да могат всички твари, ангели и човеци, всичко видимо и невидимо да 
прославя пресвятото Божие име”.

Несъмнено човекът играе уникална роля и носи изключителна отговорност за 
този шедьовър на творението; и въпреки това той е само част от тази все-
лена и никога не може да бъде мислен отделен от нея. По думите на св. Максим 
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Изповедник: „Човешките същества не са изолирани от останалото творение. 
Те са свързани по самата си природа с цялото творение”. Тогава природната 
околна среда престава да бъде просто предмет на обективно наблюдение или 
егоистична експлоатация, тя се превръща в част от „космическата литургия”, 
от честването на същностната взаимна връзка и зависимост между всички съ-
щества. В тази светлина следва да четем и думите от класическата книга на 
ХIХ век Братя Карамазови, където Фьодор Достоевски (1821–1881) пише:

„Обичайте всякое създание Божие — и цялото, и всяка песъчинка. Всяко лис-
тенце, всеки лъч Божи обичайте. Обичайте животните, обичайте растенията, 
обичайте всяко нещо. Ако обичаш всяко нещо, тайната Божия ще постигнеш в 
нещата”1.

Според Божието откровение материалното и природно творение е била дадено 
от Бог на човечеството като дар със заповедта „да я обработва и да я пази” 
(Бит. 2:15). Ала човекът злоупотребява с този дар на свободата и предпочита 
да се отчужди от Всеподателя Бог, за да остане привързан само към Божия дар. 
Това нарушава двойната връзка на човечеството с Бога и творението, а хората 
остават впримчени единствено в експлоатацията и консумацията на земните 
ресурси. Така от щедър ползвател човекът се превръща в алчен насилник. За да 
бъде изцелено това състояние, хората са призвани да се върнат към онова, кое-
то Православната църква нарича „евхаристиен” и „аскетичен” начин на живот – 
това означава, че хората са задължени да отдават благодарност на Бог за дара 
на творението и в същото време да се отнасят с уважение и да практикуват 
отговорно отношение към другите твари.

2. Евхаристийни и аскетични човешки същества

Нека накратко се спрем на значението на тези два жизненоважни термина 
„евхаристиен” и „аскетичен”. И двата са богословски по своята природа, по-
ради което Църквата е призвана да ги известява и изяснява. Значимостта на 
първата дума лесно може да бъде разбрана. Този термин произхожда от гръц-
ката дума eucharistia, която означава „благодарност”. В Православната църква 
Божествената литургия е наричана и „Света Евхаристия”. Следователно, като 
ни призовава към „евхаристиен дух”, Православната църква ни припомня, че сът-
вореният свят е не просто наша собственост или владение, а е съкровище или 
дар – дар от Бога Творец, дар на чудото и красотата. Правилното отношение 
към този дар е той да бъде приет с благодарност и признателност.

Сетне, благодарността подчертава литургичния светоглед на Православната 
църква. От момента на своето сътворение този свят е предаден от Бог като 
дар, който да бъде преобразен и върнат с благодарност. По този начин духов-
ният път на православието избягва проблема за господството на човечество-
то над света. Защото, ако този свят е свещена тайна, само по себе си това 

1  Достоевски. Ф. Братя Карамазови. Народна култура, София, 1975 г. Превод Димитър Подвързачов, Симеон 
Андреев.
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изключва всеки стремеж за господство от страна на хората. И в действи-
телност господството и експлоатацията на световните ресурси са свързани 
много повече с „първородния Адамов грях”, отколкото с прекрасния Божи дар. 
Те са последица от егоизма и алчността, които се проявяват вследствие на 
отчуждението от Бог и отхвърлянето на сакраменталния начин на мислене. 
Грехът разделя свещеното от светското, свеждайки последното до сферата 
на злото и отдавайки го на експлоатация. Без да въздаваме благодарност, ние 
преставаме да сме напълно човеци.

Вторият термин, използван, за да опише правилния отговор на човека за Божия 
дар на творението, е „аскетичен”, който произхожда от гръцкия глагол askeo и 
насочва към умелата обработка на суровия материал. С този термин се обоз-
начава „аскетичният етос” на православието, което насърчава поста и други 
духовни упражнения. Тези практики ни помагат да осъзнаем, че неща, които 
приемаме за даденост, всъщност са божествени дарове, дарени ни за задоволя-
ването на нашите нужди, но само при условие че са споделяни от всички хора. 
Те не са оставени на наше разположение, за да можем да злоупотребяваме с тях 
или да ги прахосваме само защото искаме да ги консумираме и можем да платим 
за тях.

„Аскетичният етос” е стремежът за самоограничаване и самоконтрол, бла-
годарение на който не консумираме произволно всеки плод, а подхождаме към 
определени плодове пестеливо и с въздържание в израз на високата ни оценка 
на всички плодове. И опазването, и самоограничението са израз на любовта към 
цялото човечество и цялото природно творение. Само тази любов е способна 
да предпази света от излишното прахосване и неизбежното разрушение.

Целта ни всъщност е отразена и в молитвата на свещеника, отправяна по вре-
ме на Божествената литургия: „Тези Твои дарове от всичко, което е Твое, при-
насяме на Тебе, за всички и заради всичко. Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на 
Тебе благодарим, Господи”. По този начин ние успяваме да прегърнем всички хора 
и всички предмети – не от страх или по необходимост, а от любов и радост. 
Така се учим да се грижим за растенията и животните, за дърветата и реките, 
за планините и моретата, за хората и цялата природна околна среда. Тогава 
всичко се превръща в един вид обмен, в изобилие на плодовете, в осъществява-
нето на любовта. Всичко придобива своя оригинален вид и цел, възжелан от Бога 
в момента на Сътворението.

3. Социални, политически и икономически последици

След като се спряхме на богословския и духовен контекст, можем да допълним, 
че православното богословие прави още една стъпка напред и признава природ-
ното творение като неделимо от идентичността и съдбата на човечеството. 
Отношението и поведението на човека към творението оказват пряко въз-
действие върху отношението и поведението към другите хора. Екологията по 
своята етимология и значение е неизбежно свързана с икономиката; а нашата 
глобална икономика просто надхвърля възможностите на планетата да я поддър-
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жа. Под въпрос е поставена не само способността ни да живеем устойчиво, а 
самото ни оцеляване. Това означава, че екологичният проблем на замърсяването 
е неделимо свързан със социалния проблем на бедността; така, в крайна сметка, 
цялата екологична активност е оценявана и съдена според нейното влияние и 
въздействие върху другите хора, и особено върху бедните. За да си дадем смет-
ка за това, е достатъчно да си спомним могъщата притча за Страшния съд от 
Матей 25, където чуваме острите думи на Господ: „гладен бях, и Ми дадохте да 
ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте” (стих 35).

Загрижеността за екологичните проблеми следователно е пряко свързана със 
загрижеността за проблемите на социалната справедливост и особено със све-
товния глад. Църква, която пропуска да се помоли за природната околна среда, 
е Църква, която отказва да предложи храна и вода на страдащото човечество. 
В същото време общество, което пренебрегва задължението си да полага гри-
жи за всички човешки същества, е общество, което се отнася зле със самото 
Божие творение, включително и с природната околна среда. Това е равносилно 
на богохулство.

Тясно свързан с въпроса за бедността е проблемът с миграцията, надвиснал 
над обществата по целия свят и особено в Европа. Напълно очевидно е, че 
нито моралните съвети на религиозните лидери, нито частичните мерки на 
социално-икономическите стратези и политици са достатъчни, за да възпрат 
тази задълбочаваща се трагедия. Проблемът за миграцията, особено в лицето 
на бежанската криза, ни задължава да преосмислим приоритетите на нашите 
богати западни общества и особено неограничавания от нищо напредък, прием-
ан за единствено позитивен от икономическата мисъл. Необходима е радикална 
промяна в политиката и икономиката, основана на уникалната и първостепенна 
важност на човешката личност, която да придаде човешко лице на концепциите 
за производителност и миграция.

4. Местни, регионални и глобални политики

Както знаем, човечеството възприема географското пространство в различни 
мащаби. Глобалният мащаб, върху който процесът на глобализацията привлече 
нашето внимание, не е нищо по-различно от вселенското измерение, което тра-
диционно надделява в религиозната традиция. Днешното екологично мислене 
поставя акцент върху глобалния мащаб, защото най-тежките екологични проб-
леми не се вместват и не се ограничават до националните рамки. Но ние не 
можем и не трябва да ограничаваме нашия поглед само до два мащаба, местния 
и глобалния, колкото и важни да са те. В православната традиция локалният, 
регионалният и глобалният мащаб са в постоянна връзка, взаимодействие и 
сътрудничество, за разлика от господстващия модел, който противопоставя 
националния и глобалния мащаб и който може да се приеме за източник на много 
от днешните екологични проблеми.

Тъй като основата на църковната организация е поместна, вярващите са орга-
нично свързани, материално и духовно, с местната почва; те са обвързани със 
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своя регион географски и исторически. Там са погребани техните предци; там 
ще живеят и техните наследници. Общността на хората и природната околна 
среда формира едно цяло; не съществува дихотомия между човека и околната 
среда. По този начин локалните религиозни общности създават сложни регио-
нални мрежи. Диоцезите или църквите имат решителна роля за живота на тези 
динамични мрежи. А координацията между регионалните мрежи на вселенско 
равнище води до появата на голямото религиозно семейство, споделящо правос-
лавните ценности; това семейство не признава държавни граници или расови 
различия.

Но преди няколко века вследствие на религиозните войни и Договора от Вестфа-
лия възниква напълно различен модел, който постепенно се разпростира по све-
та. Последицата е, че държавната територия започва да определя религиозното 
съзнание. По същество държава, територия и нация започват да съвпадат, като 
формират монолитна агломерация, която надделява над всички останали истори-
чески или географски реалности. Локалният и регионален светоглед губи голяма 
част от своето значение вследствие на държавната централизация. Акцентът 
върху териториалната държава разкъсва религиозните мрежи, които вече са 
пресечени от държавните граници и дефинират отделни държави и национални 
църкви. А сетне, когато държавата доминира над живота и съвестта на хората, 
тя не допуска физическата и метафизична интеграция на хората в природна-
та околна среда. Връзките с местната почва са разкъсани, а единството на 
поколенията с тяхната околна природа се разпада. „Човекът” влиза в пряко и 
агресивно противоречие с „природата”. Национализмът потиска религиозните 
ценности в името на господството на една нация над друга.

Антагонизмът между различните национализми става причина връзката с ло-
калната среда да бъде ограничена само до нейното икономическо измерение. 
Околната среда е сведена до сбора от природните ресурси. Териториалната 
експанзия – източник и причина за много от безкрайните войни – е оправдавана 
с необходимостта от осигуряване на достъп до все повече и повече природ-
ни ресурси, които подлежат на експлоатация. Следователно околната среда се 
превръща просто в средство за налагане на икономическо и военно господство 
над други нации. Националистическият фанатизъм не оставя място за каквото 
и да било уважение към околната среда.

Наистина, днес светът отново се променя. Глобализацията и бързото техноло-
гично развитие в телекомуникациите отслабват вестфалските принципи. Наша-
та информационна епоха отправя предизвикателство към материалистическите 
възгледи и подходи, а религиозните идентичности се завръщат. Разбира се, не-
избежна е появата на нови проблеми, докато човечеството търси да установи 
ново равновесие. Но все пак има надежда, че след като хората поставят под 
въпрос концепцията за всемогъществото на националната държава, ще станем 
свидетели на възстановяването на локалните, регионални и вселенски принципи, 
което от своя страна ще даде отражение и на нашето отношение към природ-
ната околна среда. За постигането на тази цел Православната църква предлага 
своя исторически опит, изразен в нейния богословски и духовен светоглед.
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Заключение: нов светоглед

Многократно сме отбелязвали, че кризата, пред която сме изправени днес, не е 
основно екологична. Това е криза, която се отнася до начина, по който ние схва-
щаме и разбираме света. Отнасяме се към нашата планета богохулно тъкмо 
защото не виждаме в нея дар, донесен отгоре, защото отказваме да признаем 
дълга си да приемем, уважаваме и предадем този дар на бъдещите поколения. 
Затова преди да успеем да се справим с проблемите на нашата околна среда, 
трябва да променим начина, по който гледаме на света. В противен случай ще 
продължим да лекуваме симптомите, а не причините. Нуждаем се от нов свето-
глед, ако искаме да постигнем това, което в Книга Откровение е наречено „нова 
земя” (Откр. 21:1).

В третата година от служението на нашия брат Франциск приехме като ис-
тинско благословение възможността да споделим съвместната ни загриженост 
и общата ни визия за Божието творение. Както посочихме в нашата съвместна 
декларация, приета по време на поклонението ни в Йерусалим през май 2014 г.:

„Наше дълбоко убеждение е, че бъдещето на човешкото семейство зависи и от 
това как успяваме да опазим – с трезвост и съчувствие, със справедливост и 
честност – дара на творението, който ни е поверен от нашия Създател.”

Този призив беше повторен категорично и задълбочено в наскоро издадената от 
папата енциклика Laudato Si, която отново утвърди вселенското посвещение 
на всички християни към творението. Истината е, че над всяко доктринално 
различие между отделните християнски изповедания, отвъд всяко религиозно 
несъгласие между верските общности, земята ни обединява по специален и зна-
чим начин. Да действаме не е твърде късно, със сигурност повече не можем да 
чакаме. Всички ние сме обединени от нашата отговорност и от нашия отговор 
на климатичните промени, които са общ за всички факт и споделена съдба. Нека 
се обърнем към предизвикателството, което е пред нас.

Благодаря за вниманието.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Лимасолският митрополит Атанасий е роден през 1959 г. в Лимасол, Кипър. От 
малък израства в църквата и през 1976 г., на 17 годишна възраст, е ръкоположен 
за дякон. През 1980 г. завършва богословие в Солунския университет и ведна-
га се насочва към Света гора, където през 1982 г. е ръкоположен за йеромонах. 
През 1987 г. се установява във вече населения почти само с кипърци Ватопедски 
манастир. Оценен по достойнство от братството, той е изпратен за постоя-
нен представител в Карея, в ръководството на атонската монашеска общност. 
През 1992 г. е поканен от тогавашния Пафоски митрополит Хризостом (сега ар-
хиепископ на Кипър) да се завърне на острова и да подпомогне духовния живот 
там. Скоро е назначен за игумен на историческата обител „Св. Богородица” – 
Махера, а през 1999 г. е избран за митрополит на Лимасолската епархия, какъв-
то е и до днес. Още като игумен на манастира Махера той започва редовно да 
изнася беседи, а в Лимасол те стават достъпни за още повече хора – вярващи-
те там знаят, че всяка втора седмица в сряда той изнася беседа пред възраст-
ни хора, а в четвъртък се среща с младежи. Така се сбъдва пророчеството на 
стареца Филотей Зервакос, който дава на още съвсем младия духовник следна-
та заръка, записана на гърба на икона на св. Никон Покайни: „Проповядвай пока-
яние. След 30-те”.
Преди няколко месеца на книжния пазар у нас излезе първият том на сборника 
с беседи на Лимасолския митрополит, озаглавен Изкуството да живееш с Бога. 
Тази книга, която стана своеобразен „православен бестселър”, бе издадена по 
желание на читателите на портала „Двери БГ”. През септември тази година 
гостите на 17-ото издание на Седмицата на православната книга във Варна 
имаха щастието да се срещнат и да общуват с кипърския духовник. Никога до-
сега залите на този църковен форум не са били така пълни. За да чуят бесе-
дите на митрополит Атанасий, във Варна пристигнаха хора от цялата страна. 
Известният проповедник изнесе беседи за възпитанието на младите в съвре-
менното общество и за хармонията в брака и отговори на множеството въпро-
си на миряни, духовници и представители на медиите. В този брой на сп. Хрис-
тиянство и култура ви предлагаме беседата на Лимасолския митрополит за 
единението на мъжа и жената в тайнството на венчанието, както и разговора 
на духовника с варненската аудитория по въпроси, свързани с любовта и брака.

ХАРМОНИЯТА	В	БРАКА

Разговор с Лимасолския митрополит Атанасий

Хармонията в брака е крайъгълният камък на семейния живот. В Кипър, моето 
отечество, когато говорят за венчанието, хората използват думата αρμοσία 
(армосия), което ще рече свързване. В общоприетия език, ако някой иска да каже, 
че ще се ожени или ще се омъжи, той казва ще се свържа, защото тайнството 
на венчанието на мъжа и жената е тайнство на хармонията между тези двама 
души, които се съчетават. Това тайнство е велико, но то се отнася до Христос 
и Църквата. Бракът няма светска цел, хората не се съчетават, за да преживе-
ят живота си щастливо заедно, нито първа цел на брака е женените да имат 
деца. Смисълът не е и просто в това да имаме някого до себе си. Тъй като е 
тайнство в Христа и тайнство на Църквата, първата цел на брака е вечната 
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венчавка на нашата душа с жениха Христос. Ако този брак не се осъществи – 
бракът на нашата душа с жениха Христос – тогава човешкият брак е обречен. 
Колкото и деца да имаш, колкото и щастлив живот да живееш с твоя съпруг, 
ако не си се венчал по-напред с жениха Христос, бракът ти е обречен, а също 
и целта на твоя живот. Всичко това ще свърши със смъртта. Тайнството Бо-
жие обаче не е осъдено на смърт, то е създадено, за да живее във вечността. 
Човекът е създаден по образ Божи, по образа на светата Троица. Така и бракът 
трябва да бъде образ на Светата Троица.

Една гръцка поговорка казва, 
че начало на мъдростта е да 
научиш какво точно означа-
ват думите. Какво означава 
гръцката дума ἁρμονία, хар-
мония? Не знам как се пре-
вежда тя на вашия език, но 
ще ви кажа какво е значе-
нието  на гръцки. Думата 
ἁρμονία е свързана с глагола 
ἁρμόζω (армозо), който оз-
начава хващам два камъка. 
Това е пример от строител-
ството – слагам два камъка 
един до друг, а между тях 
поставям съставка, която ги 
събира и споява. Всеки камък 
е това, което е, но заедно с 
това е свързан с друг камък. 

В брака се случва същото. Там нямаме два камъка, а две човешки същества, кои-
то са различни, но всяко от тях е образ на Бога. Един мъж и една жена. Различен 
е мъжът, различна е жената. Една е биологията и психологията на мъжа, друга е 
биологията и психологията на жената. Те двамата трябва да се свържат в едно. 
Свързването в едно чрез брака на тези двама души произвежда един нов човек. 
Нямаме вече един мъж, нито една жена, но имаме едно ново същество, едно ново 
създание, което на гръцки наричаме ἀνδρόγυνος, андрогин. Един нов феномен, 
който трябва да функционира, както функционира Светата Троица, обединена в 
абсолютна любов. Както казват догматите на Църквата – неразлъчно, без да се 
разделят, но и неслитно, без да се размиват личностите, без да се изтриват 
характеристиките на отделната личност. Всеки човек запазва това, което е, 
но подражавайки на Христа, се опразва от себе си и приема своя ближен, като 
го прави свой венец. Прочее в последованието на Светото тайнство венчание 
свещеникът казва: „Венчава се Божият раб Андрей за Божията рабиня Елена”. 
Какво означава това? Означава, че мъжът слага главата си като венец на гла-
вата на жената. А жената слага своята глава като венец на главата на мъжа в 
името на Отца и Сина и Светия Дух. И това единение влиза в колелото на Бо-
жията воля. Затова хармонията не означава някакво объркване и заличаване на 
различията вътре в брака, но означава абсолютно уважение към особеностите 

Лимасолски митрополит Атанасий
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на всяка личност. Както ни учи св. ап. Павел, който казва, че любовта не дири 
своето, но иска, търси и се утешава с това, което утешава нашите ближни. 
Човек се усъвършенства и става цялостен като личност, когато функционира 
така, както Бог го е създал. Св. ап. Йоан казва, че Бог е любов, по природа Бог 
е любов. Не Бог има любов, но Той е любов, самата любов. Можем по този начин 
да кажем, че човекът е по благодат любов. И той е съвършен само тогава, ко-
гато функционира като любов. Тази любов, разбира се, има като характеристика 
свободата на човека, спасението и избавлението на неговата личност, както 
и уважението към другото лице. Светостта пронизва тази връзка от край до 
край, през цялото  протежение, както е в Светата Троица. Бог Отец остава 
и е Бог Отец, Бог Син е Бог Син, Бог Свети Дух, Утешителят, остава и е Све-
тият Дух. Те са обединени в абсолютна любов и заедно с това никой от тях 
не губи нищо от своята ипостас. Така и вътре в брака тази хармония трябва 
да обособява и да характеризира човешкото лице. И трябва всичко да функцио-
нира по образ Божи и да ни води до уподобяване на Бога. Както нашият Господ 
Иисус Христос, когато пожела да влезе в общение с човека, стана самият Той 
човек. И по думите на св. ап. Павел опразни Самия Себе Си, без ни най-малко 
да се отрече от Своята божественост и „бидейки в образ Божий, не счете за 
похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се 
уподоби на човеци” (Фил. 2:6-7). Така и в брака мъжът трябва да опразни себе си, 
да се смири, за да може да разбере жената. От своя страна и жената трябва 
да опразни себе си, тоест да се смири, за да може да разбере как действа и как 
мисли нейният съпруг.

Днес бракът се сблъсква с много и сериозни проблеми, но като че всички те, 
ако ги анализираме, се свеждат до един централен проблем, общ за всички ни – 
хората не умеят да общуват, не умеят да слушат и да чуват другия човек, 
защото, за да чуеш другия, трябва да опразниш себе си от своя егоизъм. За да 
говориш на другия човек, трябва преди това да го чуеш. За да го чуеш обаче, 
трябва преди това да млъкнеш. За да млъкнеш, трябва да се отречеш от цялото 
си същество и да се смириш. Случва се често, когато имат проблеми в брака, 
мъжът и жената да дойдат в църквата и да потърсят помощ. Тогава нерядко 
те заприличват на два магнетофона, на които едновременно сме натиснали 
копчето play, понякога дори на 72 оборота. Говорят и двамата, но не общуват 
помежду си. Всеки върти своята касета и казва своята истина. Обикновено ка-
сетата е една и съща, разрушителният резултат е също еднакъв. Какво можеш 
да направиш в такива случаи, освен да кажеш на единия да замълчи, за да чуе 
какво ще му каже другият. Ние знаем, че за да чуем, трябва първо да замълчим. 
За съжаление обаче сме го забравили. Православната църква има невероятна 
традиция в това отношение – как да слушаме другия човек. Тъжното е, че сме 
изгубили тази традиция, а заедно с това сме изгубили и хармонията – не само 
хармонията в брака, но и в общуването изобщо. Това се вижда от съвсем ранна 
възраст, още от училище. Ще ви разкажа какво се случва в нашата страна, в 
Кипър. Като митрополит посещавам всички училища там и изнасям беседи, как-
то сега пред вас. След това децата могат да ми задават въпроси от всякакво 
естество. Веднъж едно момче вдигна ръка – както често се случва, най-големи-
ят разбойник на училището, тях обаче аз особено обичам – и ми зададе следния 
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предизвикателен въпрос: „Защо вие, владиците, живеете в разкош?”. Около него 
неговите съученици започнаха да бушуват и да се радват: „Уууууу”. Седна си 
той, но продължи да разговаря със съучениците си, явно очарован, че получава 
всеобщо одобрение. Не го вълнуваше отговора, който ще му дам, вълнуваше го 
само реакцията на неговите съученици. Аз му казах: „Моето момче, ти, който 
ме попита, не искаш ли сега да чуеш какво ще ти отговоря?”. Не, само говори и 
приема благодарности от съучениците си за смелостта, която е имал. Това ми 
напомни за една сцена от живота на стареца Паисий. Един ден, както си стоял 
в колибата, при него дошли някакви момчета. Едно-две от тях били малко по-буй-
ни. Отишли там, но от самото начало станало ясно, че искат да предизвикат 
стареца. Задавали му всякакви провокативни въпроси, а когато той понечвал да 
им отговори, те се смеели и демонстрирали, че въобще не искат и да чуят какво 
им говори. Тогава св. Паисий им казал: „Вижте какво, момчета, ако не слушате 
мен, нищо не сте загубили, аз съм един прост калугер, нищо не съм. Но ако сте 
се научили да не чувате никого, както не чувате мен, няма да можете да чуете 
в училище вашия учител, няма да чуете вашите родители, няма да чуете вашия 
началник на работното ви място, след това никога няма да можете да чуете 
самите себе си и най-вече и над всичко това никога няма да чуете Бог. Трябва 
да разберете, че е много по-важно да се научиш да слушаш, отколкото да гово-
риш”. За съжаление ние не се учим на това велико изкуство. Когато бях малък, 
моята баба ми казваше: „Ходи на училище, за да се научиш да говориш добре”. Аз 
добре чух това и затова по цял ден говорех. Тя обаче не ми каза: „Трябва да се 
научиш преди всичко да слушаш добре”. Това го чух за първи път в Света гора. 
Когато отидох там да ставам монах, исках много да говоря. Тогава моят старец 
ми се скара и ми каза: „Тук, където си дошъл, няма да говориш, ще се научиш да 
мълчиш. Ако не се научиш да мълчиш, никога няма да можеш да чуеш, ако никога 
не чуеш, никога няма да бъдеш послушен, а ако не процъфтиш в послушанието, 
няма да можеш да останеш тук”. Малко след това бях ръкоположен за презвитер, 
а в много ранна възраст станах и изповедник. Тогава прочетох една книга, която 
четат всички изповедници в Света гора – книгата за изповедта на св. Никодим 
Светогорец, в която става дума не толкова за това какво трябва да говори из-
поведникът по време на изповедта, а за това как трябва да слуша другия човек, 
за да може действително да му отговори и да му бъде полезен. През годините 
разбрах, че това е една огромна наука. Днес в много университети, където се 
преподават хуманитарни науки, предимно в Западна Европа, учат студентите 
да слушат болни и страдащи хора. Ние имаме това в нашата традиция, но като 
едни палави деца не му обръщаме особено внимание. Затова и преживяваме го-
леми проблеми в семействата си. Губим хармонията, губим действителната цел 
на брака. Осветскостяваме брака, привнасяме му светски елементи с желание 
и стремеж да прекараме благи дни и забравяме, че той има за цел нашето спа-
сение. Бракът се дава на човека за неговото спасение, това е неговата главна 
цел, но за да достигнеш тази цел, трябва да утешиш твоя съпруг или твоята 
съпруга, да утешиш този човек, който по Божия воля се е съчетал с теб и който 
чрез Светия Дух и тайнството на брака е взел твоята ръка. Бог е благословил 
този съюз, за да останеш свързан в тази хармония на любовта и заедно с този 
човек да се отправиш към вечния брак с жениха Христос. Това е велико изкуство, 
което за съжаление забравяме и на което не се учим.
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Искам да завърша с една простичка история. Аз станах епископ на 40 години. До-
тогава живях в манастир и нямах много контакти с хората в света. Когато в деня 
след моята архиерейска хиротония извършвах първата си литургия като епископ, 
си мислех: „Как аз, Господи, един монах, ще успея да си сътруднича с хората, дали 
ще мога да разбирам техните проблеми” и молех Бог да ми помогне в служението, 
което ми предстои. Свърши богослужението и аз отидох за първи път в митропо-
литския си кабинет. Тогава дойде един свещеник, секретарят на митрополията, 
и ми каза: „Ваше Високопреосвещенство, трябва нещо да подпишете, спешно е”. 
Отвърнах му: „Добре, отче, няма проблем, ще подпиша”. За първи път трябваше 
да подпиша нещо като митрополит. Попитах го: „Какво трябва да подпиша”. „Раз-
води”, отговори ми той. В Кипър епископът подписва съдебните решения за раз-
водите. Тогава му рекох: „Отче, възможно ли е да положа първия си подпис върху 
документи за развод? Ела малко по-късно с нещо друго, дай ми да подпиша някакъв 
друг документ, с разводите ли ме посрещаш?”. Дойде след това друг свещеник и ми 
каза: „Ваше Високопреосвещенство, тук едно подписче, ако може”. „Какво искаш да 
подпиша?”, попитах го. „Платежни нареждания за банката”, каза той. И разбрах, че 
това ще са най-големите ми проблеми, така се и оказа в действителност.

Какво ни е нужно в такъв случай – да се опитваме да култивираме изкуството 
на любовта, изкуство, което създава хармония. Хармоничната музика е нещо 
превъзходно, а всяка какофония, всяко фалшивеене е нещо трагично. Но за да 
се научим да обичаме, трябва да се смирим. Гордият човек не може да обича 
истински. Егоистът не може да прояви любов нито към Бога, нито към другите 
хора, нито пък себе си обича. Той е болен човек и разрушава всичко около себе си. 
Христос е пример за вечната любов, Светата Троица е пример за хармонията в 
брака. Пожелавам Господ да ни просвещава, за да се научим на това изкуство и 
да имаме хармония в семействата си.

Най-голямото богатство на човека е Божията любов. Как да станем силни 
в любовта и как да опазим любовта?

Със сигурност Христовата любов е голямо богатство. Има един анекдот на гръц-
ки, който често казваме на децата. Как можеш да изядеш един слон – като го наре-
жеш на малки, малки филийки. Как можеш да стигнеш до любовта – започвайки от 
малките, малките неща. Няма да започнеш директно от големите залъци. Започни 
от това да говориш за хората около теб по добър начин, да не връщаш за злото 
със зло, да си благ с всички, да вършиш добри дела. И лека-полека, малко по малко 
ще се научиш и ще се утвърдиш в изкуството на любовта. Това е нещо, което чо-
век трябва да научи от а и б, от първото стъпало, от първата буква. Но както ви 
казах, да обичаш, означава да водиш постоянна борба със собствения си егоизъм.

Как да постъпи човек, чийто брак е тежък и нехармоничен – да прояви тър-
пение и да носи кръста си докрай или да прекрати такъв брак?

Ако искаш да си съвършен, трябва да спазваш евангелското слово. Ако проявиш 
снизхождение и икономя, ще изпълниш човешкото слово, но няма да имаш награ-
дата на благодатта. Бих искал да ви кажа, че имах възможност да се срещна и 
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запозная със свети хора, живели в брак и проявили голямо търпение, хора, които 
станаха светии тъкмо чрез брака. Познавам една жена, която достигна до голе-
ми висоти на добродетелите в изпитанията на брака. Тя бе омъжена за абсолю-
тен демон, сякаш сатаната живееше в нейния мъж. Тази жена беше изпълнена с 
изключително търпение и се възвиси до големи духовни висоти. Малко преди да 
умре от рак на около 50-годишна възраст,  казах, че най-голямата  добродетел 
е нейният мъж, той направи така, че тя да се отправи към Христа. Това не оз-
начава, че той самият се е спасил заради това, че е довел жена си до Христос. 
И Нерон е изпратил много светии в рая, но самият той е отишъл в ада.

Как да постъпи един православен християнин, който иска да сключи цър-
ковен брак, но неговият партньор не желае това? Искам да попитам и за 
случаите, когато единият партньор е православен, а другият е католик или 
протестант и поради това различие също не може да се стигне до църко-
вен брак.

Църквата цени свободата на човека, тя съществува единствено в тази свобода 
и не иска да налага на никого никакво тайнство. Още по-малко на някой, който не 
вярва в нейните тайнства. Ако някой не вярва в тайнствата на Църквата, защо 
да му ги налагаме? Ако някой православен иска да се съчетае с човек, който няма 
същата вяра, той трябва да помисли за всички последствия – духовни, социални, 
семейни... Обикновено в такива случаи възникват доста проблеми. Затова Църква-
та иска да ни предпази от много други изкушения, които могат да последват. Ако 
някой е сключил брак с лице, което не принадлежи на Църквата, имам предвид, че е 
подписал граждански брак, мисля, че архиереят или духовникът трябва да види как 
може да препоръча да се развие връзката на този човек с Бога, който живее в брак 
без благословението на тайнството. Този човек може да е женен от дълги години, 
може да има деца, трябва всеки отделен случай да бъде видян с пастирски дух в 
Църквата. Не може всички да осъдим под общ знаменател, нито пък да кажем, че 
това е нищо, че то не е сериозен проблем. Напротив, то е нещо много сериозно.

Какво мислите за църковния развод? Действителен ли е той пред Бога, раз-
трогва ли Бог църковния брак?

Бракът по принцип не се разтрогва, но тъй като сме немощни и не винаги успява-
ме в съвършенството, съществува и църковното снизхождение или икономя. Пора-
ди духовно снизхождение Църквата може да разтрогне брака по определени причини 
и да позволи втори или трети брак. Църквата прави това като майка, прави го, 
защото осъзнава нашата немощ. Съвършенството, което проповядва евангелско-
то слово, обаче ни казва, че бракът остава неразривен. Но ако това не може да се 
осъществи, тогава със смирение прибягваме към снизхождението, в такива случаи 
действително бракът може да бъде разтрогнат с решение на епископа.

Кой е нашият ближен и кой не е наш ближен?

Не знам дали ще успея да отговоря на този въпрос. Кой е нашият ближен? Хрис-
тос казва в Евангелието „възлюби ближния си като себе си”, възлюби го така, 
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все едно че си ти самият. Тоест ти и твоят ближен сте едно и също нещо. 
Не мога да кажа кой е моят ближен, защото аз съм моят ближен, защото той 
е това, което съм аз. И както не мога да мразя себе си, така не мога да мразя 
и никой друг, абсолютно никой. Светиите казват, че не трябва да мразим дори 
демоните. В едно много хубаво слово, говорейки за любовта, авва Исак казва 
следното: „Какво е любовта? Трябва да имаме любов към цялото Божие творе-
ние, към всеки човек, към животните, растенията, птиците, трябва да имаме 
любов дори към демоните”. Някога св. Силуан чул един монах да казва: „Много ще 
се радвам да дойде второто пришествие, защото тогава ще видя как дяволът 
пада директно в огъня, който е приготвил за нас”. Старецът поклатил глава 
и му отвърнал, че съвършената любов нито мисли, нито говори по този начин. 
Така че когато се питам кой не е мой ближен, мога да си отговоря единствено 
така – не съществува някой, който не ми е ближен. Аз съществувам, защото 
съществува и моят брат. Някога една госпожа от Кипър отишла да се снима 
със стареца Софроний, но както става обикновено, мнозина се събрали наоколо 
и също поискали да се снимат с него. Тя обаче му казала: „Отче, искам да се 
снимам само с вас, не искам и другите наоколо”. Тогава отецът  отвърнал: „Не 
може така, аз не мога да съществувам сам, сам е само дяволът. Елате всички 
около мен”. Човек не може да живее сам, той е общение между личности, защото 
е любов. А любовта не е нещо абстрактно, тя се насочва към конкретния човек. 
Така че не съществува някой, който не ми е ближен. Всички хора са мои братя, а 
това съм и аз самият, това е образът на Христа.

Трябва ли да се молим за непознати и за хора, които не познаваме добре, или 
да се ограничим с най-близките си? Наскоро чух как един свещеник смъмри 
една жена, като  каза: „Молиш ли се за твоя син, виж в какво състояние е 
той, докато ти си тръгнала да изреждаш в молитвата си огромен поменик 
от хора, които дори не познаваш”.

Мисля, че можем да се молим за целия свят. Естествено, когато имаме в съзна-
нието си близки хора, които познаваме и които имат нужда от нашата молитва, 
ние се молим най-горещо и най-усърдно, това е човешко. Но това не означава, 
че не можем да се молим за греховете на другите хора. Св. ап. Павел казал на 
християните да се молят за царя, а царят бил Нерон, гонителят на християни-
те, човек на сатаната. И въпреки това той препоръчвал на християните да се 
молят за него и да го уважават. Това, което не можем да направим, е да споме-
нем в Литургията, по време на молитвата на предложението, някой, който не е 
православен, тъй като нямаме евхаристийно общение с тези хора. Но в частна 
молитва можем да се молим за абсолютно всекиго. Църквата чете молитви за 
болни и за всякакви нужди на християни и нехристияни. Бог е баща на всички 
хора. Що се отнася до това за колко хора и колко дълго да се молим, това вече 
зависи от нашите сили. Ако можем да се молим дълго – добре. Според нашата 
сила е и нашата молитва.

Когато бях млад свещеник, се случи нещо, което внесе смут в душата ми – 
почина възрастен мъж, когото трябваше да погребем и който се бе женил 
два пъти. Този човек се бе оженил още като съвсем млад и имаше деца от 
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първата си съпруга. Бил венчан в Църквата и бил добър християнин. След 
като починала първата му жена обаче, тъй като имал много деца, той 
се оженил втори път. И отново бил венчан в Църквата. После починала и 
втората му жена, а накрая починал и самият той. Двете му съпруги бяха 
погребани една до друга, в два различни гроба. На неговото погребение при-
състваха всички негови деца от двете съпруги. Те бяха дошли да изпратят 
своя баща. На гроба обаче настана смут – къде да бъде погребан баща им, 
при първата или при втората съпруга. И тъй като тайнството е било из-
вършено и първия, и втория път, ние не знаехме какво да направим, къде 
да погребем човека. Децата от първата съпруга казваха, че трябва да го 
погребем при нея, а тези от втората настояваха да бъде положен при тях-
ната майка. В крайна сметка се наложиха тези, които бяха повече. Това е 
смущение, което имам и днес, след 30 години служба. Тогава не знаех какво 
да направя и сега също не знам, така че бих искал да чуя вашето мнение. 
(Въпросът бе зададен от отец Радомир Никчевич от Черногорско-Примор-
ската митрополия на Сръбската православна църква – бел. ред.).

Каквото и да бяхте направили в този случай, все щеше да е правилно. Но какъв 
е смисълът? Това ли е най-важното? При възкресението нито се женят, нито се 
мъжат, нито имат жени, нито имат деца. Целта е да възкръснем в Христа и да 
бъдем с жениха Христос. Мислите, че като възкръснем, всеки ще търси своята 
жена ли? Трябваше да им кажете, че при възкресението от мъртвите техният 
баща ще принадлежи на Христос, а не на някоя от неговите две жени, че всички 
ще възкръснат – и мъжете, и децата, и жените. Това трябва да ни вълнува, а не 
нещо друго.

Защо младите хора, дори тези, които са в Църквата, срещат трудности и 
не могат да създадат семейства?

Ако зададеш на един свят човек въпроса дали около него има светии, той ще ти 
каже: „Да, всички са светии, няма нито един лош, няма нито един, който е зъл, 
всички са добри”. За да не обижда дявола, старецът Паисий често го наричаше 
Танкалаки, а не дявол, казваше: „Горкичкият Танкалаки”. Сякаш е някаква малка 
играчка, любимец на децата. Казваше го с любов. Когато не можем да намерим 
нито един човек, който е подходящ за нас, тогава проблемът е в нас самите. 
Ние имаме нещо, което не е както трябва, имаме нужда от очила, за да виж-
даме хората по-добре. За чистия човек всичко е чисто. За да избереш човека в 
живота си, трябва да бъдеш особено внимателен. И кой съм аз, та да не мога да 
намеря един човек, който да е добър за мен, защо не мога да намеря един човек, 
който да е подходящ за мен? Кой мисля, че съм аз, та да няма нито един дос-
тоен, който да се омъжи или ожени за мен? Малко повече смирение ще помогне 
нещата да тръгнат по-добре.

В модерното общество хората с хомосексуална ориентация формират дви-
жения и организират публични прояви, с които искат равноправие в различ-
ни области на живота. Как трябва да реагира Църквата?
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Нека ви обясня. Църквата има чисто учение, защото тя лекува човека. Подобно 
на лекар тя трябва да каже истината на човека, трябва да му каже: „Това и 
това е полезно за теб”. Лекарят не е враг на болния, той не мрази болния, а го 
лекува. Така е и с Църквата, тя обича хората и отправя Божия призив към всеки 
човек, казва с любов на всеки един: „Това не ти помага за царството Божие”. Но 
тя обича човека. Църквата не може да стане враг на тези хора. Може да бъде 
враг на този грях, но трябва да е приятел на всички хора, независимо какви са 
те. Трябва обаче да казва това, което мисли, без да спестява истината.

Старецът Паисий също твърди, че в наше време семейството е в криза. 
В беседите си и вие често засягате тази тема. Какво трябва да напра-
ви Църквата, за да се съхрани семейството днес, когато се узаконяват 
еднополовите бракове и се разрешава осиновяването на деца в еднополови 
семейства?

Всичко това е резултат от безбожното възпитание, което получават хората 
днес. Не говоря за България, а за целия свят – за Европа, за Гърция, за Кипър... 
Това възпитание дава своите печални плодове. То е като дърво, което сме за-
садили, а сега ядем от неговите плодове и чувстваме тяхната горчивина. Но 
трябва да знаем, че ние сме го посадили, ние сме се погрижили то да израсте 
такова. Какво трябва да направим? Да се постараем да посадим добри дървета, 
които да принесат добър плод, за да може да се родят чеда в Христа, които ще 
уважават себе си, брака си, децата си и преди всичко ще обичат Бога.

Бихте ли обяснили защо Православната църква не приема сурогатното май-
чинство?

Това е въпрос, който възникна през последните няколко години и който не е поз-
нат на светите отци. Днес често се сблъскваме с грехове, които не са същест-
вували в епохата на светите отци. Доколкото знам, Църквата не е формулирала 
официална позиция по този въпрос. Тя го оставя да се поизчисти от само себе 
си. Разбирате, че сурогатното майчинство създава множество проблеми. Коя е 
майката на детето – тази, която е дала яйцеклетката, или тази, която е приела 
в утробата си оплодената яйцеклетка и я е износила в продължение на девет 
месеца? Кой е моят родител, този, който ме е създал биологично, или този, който 
ме е отгледал в някаква степен и ме е докарал на този свят? Тази тема е много 
опасна. Лично аз смятам – може и да греша – че една майка, която носи в себе си 
един ембрион, има всички качества на майка. Не може да го роди и да го даде на 
някой друг, тя не е машина, тя е човек. Самата тя причинява болка на себе си, 
вреди на себе си. Но и младенецът, който се ражда, може би преживява травма. 
При нас, в Кипър, има такива случаи, има хора, които стигат до съдебните зали, 
защото сурогатната майка не иска да даде детето, което е носила, и се опитва 
да получи права върху него. От своя страна биологичната майка също казва, че 
има права, и така започва едно дърпане на детето оттук и оттам.

Как да постъпи човек, когато неговият брачен партньор не иска да има 
деца или не иска да има повече деца?
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Трябва да уважи свободата на другия човек. В брака не можем да взимаме са-
мостоятелни решения. Дори за по-тънките моменти на съпружеската връзка 
св. ап. Павел казва да се взима решение със съгласие, а не да решава единият 
от двамата съпрузи. Св. Йоан Златоуст има немалко слова, насочени към тези, 
които заради благочестие причиняват чрез въздържание и разни аскетически 
подвизи неприятни моменти на съпрузите си. В брака не си сам и не можеш сам 
да решаваш, ти съществуваш заедно с другия човек и ако пожертваш твоята 
воля заради любовта на твоя съпруг или съпруга, тогава ще започне да действа 
Божията благодат и ще стане нещо по-добро.

Ваше Високопреосвещенство, много мислих дали да ви задам този въпрос или 
не, но считам, че това е важен духовен въпрос, който има своето отраже-
ние в живота на нашите духовници... Какво се случва? Млади хора, тръгнали 
заедно с любов в тайнството на брака, съпругата подписала декларация, че 
е съгласна да последва доброволно своя мъж, който иска да стане духовник. 
После създават деца и слава Богу животът върви в полето на духовната 
нива... Но в един момент презвитрата решава по някакви причини да си 
тръгне и нейният съпруг, духовникът, остава сам със своето паство, със 
служението си, с децата си. И ние трябва да утешим този човек. Имаме же-
лание да се срещнем с презвитрата – ако тя поиска, добре, но много пъти се 
случва въобще да не поиска. Това е едно предизвикателство за немалко млади 
духовници, тръгващи по този път. Обръщам съм към вас като към духовник, 
като по-малкия към по-големия, за да дадете и съвет, и утеха, и онова, което 
на мен с моите скромни сили не ми достига въпреки желанието ми да помогна 
на тези хора с молитва и като им дам най-правилния съвет, та да имат те 
подкрепата на архиерея си и да продължат спокойно своето служение. (Въ-
прос на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан – бел. ред.)

За жалост и ние, духовниците, преминаваме през същите влияния, изкушения и 
предизвикателства, с които се сблъсква всеки човек. И въобще не е странно, че 
в свещеническите семейства се забелязват доста проблеми. Разбира се, най-
добре би било, ако успеем да ги предпазим, преди да е станало най-лошото. За 
съжаление това е нещо, което ние, архиереите, често забравяме. Смятаме за 
даденост, че нашите духовници са застраховани, че на тях не им се случват по-
добни неща. Трябва да помним обаче, че те са на първа линия в битката с дявола 
и ние трябва да ги предпазваме, трябва да ги подкрепяме и най-вече да им дадем 
възможност да говорят с нас. Какъвто и проблем да имат, каквото и изкушение 
или падение да им се е случило, те не трябва да се страхуват да говорят с нас. 
Не трябва да бъдем като съдии, а като любвеобилни бащи. Ако обаче лошото 
вече се е случило, ще трябва да подкрепим свещеника, защото той се изправя 
пред голямо изкушение. Този човек не е искал да става монах, но сега трябва 
да започне да се учи да живее монашески. Трябва да му дадем много сила и лю-
бов, ще трябва много да се молим за него, за да може Божията благодат да го 
обгърне, та да премине той през тази трудност.

Смятам обаче, че за проблемите трябва да се говори предварително. Това е 
нещо, което самият аз чувствам, че липса в моето дело. Всеки ден се занимавам 
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с много и всякакви други неща и с много народ, но не отдавам нужното време 
и внимание на моите свещеници, на хората, които служат на този народ. И е 
тъжно, разбира се, нашите свещеници да се огорчават и уязвяват. Ако можем 
да им помогнем, преди да се случи най-лошото, това би било най-добре. Трябва 
да внимаваме и да пазим свещеническите семейства – жените на свещениците 
и техните деца. Защото и животът на презвитрите не е много лек. Често 
подвигът на презвитрата е много по-голям от подвига на свещеника, защо-
то той има като утеха благодатта на своето служение пред св. Престол, а 
презвитрата стои у дома и се опитва сама да върти къщата и да изхранва 
децата. Свещеникът бяга навсякъде другаде, но не бяга към дома си. Трябва 
всички да сме много внимателни по този въпрос. Когато нашите свещеници 
идват уязвени, ние, архиереите, трябва да считаме това за собствен неуспех и 
за собствен проблем. И да се запитаме: защо не успях да разбера какво става 
с този човек по-рано, за да му помогна в неговата беда? Нека Бог да пази от 
такива изкушения.

Честа практика в България е мъжът и жената да живеят заедно като съп-
рузи, но без да са се венчали в Църквата. Как да постъпваме при допущане-
то им до свето Причастие?

Този проблем е много сериозен, но ние трябва да го разглеждаме пастирски, а 
не юридически. Трябва да видим всеки случай поотделно. Смятам, че в това от-
ношение трябва да се вземе предвид мнението и благословението на местния 
епископ, който да определи как да се постъпи във всеки един от случаите. Не 
мога да дам общ отговор, това не е редно – нито отричане във всички случаи, 
нито пък снизхождение за всички.

Често пъти хората, които венчаваме в храма, нямат църковен живот. От 
една страна, не можем да ги принудим да живеят в Църквата, от друга 
страна, не би било добре да им откажем венчание, за да не живеят в грях. 
Как да постъпваме?

Това е нещо, което ни уморява, всички имаме такива случаи. Но не бива да дейст-
ваме с враждебност. Това е един удобен момент, в който можем да покажем на 
тези хора, които идват да се венчаят, много любов, можем да им покажем, че 
ги чувстваме като наши братя и ще направим всичко, което е по силите ни, за 
тяхното добро. Аз съм се занимавал изключително много с проблемите на брака, 
имал съм много мисли по този въпрос и стигнах до заключението, че най-добро-
то нещо в тези случаи е да извършваме тайнството на брака с колкото можем 
повече благочестие. Да не бързаме, докато четем молитвите, да сме много 
свещенолепни, докато извършваме брака, да се молим за тези хора, които се вен-
чават. Имах случай да видя следното нещо – хора, които идват да се венчаят, 
а по време на цялата венчавка се хилят и се подиграват на всяко нещо, което 
се извършва там. Но свещеникът, който извършваше това венчание, беше свят 
човек и въпреки случващото се четеше молитвите много внимателно, молейки 
се сам много усърдно за тези хора. След десетина минути те утихнаха и за-
почнаха да слушат молитвите на тайнството. После, след венчавката, казаха: 
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„Отче, това действително беше тайнство”. Ако свещеникът си беше казал: 
„Тези, дето са дошли тук да се венчават, не са вярващи, чакай да изтананикам 
молитвите набързо, та да отиват да си почиват, след като не внимават в това, 
което се извършва”, щяха да се случат две големи злини – първо, ще си загуби 
душата в това дело и второ, тези хора завинаги ще останат извън Църквата. 
Трябва да победим злото с добро, нечестието с благочестие, безразличието с 
жив интерес, студенината на човека с горещината на Божията любов. Не се 
притеснявайте, любовта във всички случаи побеждава.

Трябва ли жените да носят забрадки в църквата?

Всяка поместна църква има свои традиции, които са уважавани и почитани. Не 
знам каква е ситуацията при вас, но в гръкоезичните църкви вече не съществу-
ва тази традиция жената да има покривало на главата си. В руското църковно 
пространство съм виждал, че тази традиция е съхранена. Те я спазват, защото 
св. ап. Павел казва, че жената трябва да се моли с покрита глава. Разбира се, 
такава е била традицията по времето, когато е живял и проповядвал ап. Павел. 
Църквата не се е занимавала особено със забрадките на жените. Следователно 
можем да кажем следното – ако някоя жена желае да покрива главата си в църк-
ва, много добре прави, а ако не иска да покрива главата си и ако поместната 
църква няма такава традиция, не съгрешава. В Африка например жените не си 
покриват главите, те се обличат по различен начин, не можем да им наложим 
нашия начин на обличане. Достатъчно е да са облечени скромно, да не скандали-
зират и изкушават останалите и да не предизвикват никого.

Как една жена да уважава, почита и слуша мъжа си, ако неговото поведение 
не е подобаващо за глава на семейство и ако тя не го чувства като глава 
на семейството?

Божията заповед казва да почитаме баща си и майка си дори когато са загубили 
разума си. Една жена или един мъж трябва да обичат партньора си дори когато 
той или тя са загубили разума си. Не е добро в очите на Господа да игнорираме 
който и да било човек, дори той да не отговаря на позицията, което заема, в 
случая глава на семейството. Трябва да се постараем да му отдадем подобава-
щата любов и чест. Христос ни казва: „Гледайте да не презрете едного от тия 
малките” (Мат.18:10). Кои са малките? Онези, които нямат представителност, 
които нищо не могат да правят, които са отхвърлени от останалата част 
от обществото. Не бива никого да пренебрегваме, още по-малко нашия съпруг 
или съпруга. Понякога си мислим, че някой човек не струва, но всеки човек има 
достойнство, всеки човек е ценен. Трябва да търсим не толкова грешките на 
другия, но преди всичко своите грешки.

Превод от гръцки: Димитър Аранудов
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Радостин Марчев

ЖЕНИТЕ	И	СВЕЩЕНСТВОТО	–	

ЕДИН	ВТОРИ	ПОГЛЕД

Въведение

Всяко поколение християни се изправя пред особени проблеми, с които трябва 
да се бори, и въпроси, на които трябва да даде отговор. Понякога те са просто 
добре забравено или леко маскирано старо. От време на време обаче Църквата 
се натъква на качествено нови богословски или практически предизвикател-
ства, като Реформацията (XVI в.), атаката на Галилей към геоцентричния модел 
(XVII в.), еволюционната теория на Дарвин (XIX в.) или миграционния поток в 
наши дни. Едва ли има човек, който да смята, че тяхното пренебрегване е рабо-
тещо решение. Какво обаче трябва да бъде действителното решение, е въпрос, 
който често се оказва много по-сложен.

Спорът за ръкополагането на жени е едно подобно предизвикателство за на-
шето време. В своята статия „Жените и свещенството”, публикувана в сп. 
Християнство и култура1, В. Велчев заема пределно ясна и твърда позиция – 
това е „нагаждане на Библията към актуалните за дадена епоха социални, кул-
турни, научни и пр. светски концепции”. Аз съм напълно съгласен с автора, че 
безрезервното приемане на всичко модерно единствено защото то е такова за 
момента, е твърде лош подход. Църквата трябва да черпи от даденото  от 
Бога Откровение, от своя вековен опит и мъдрост и да използва здравия разум, 
разчитайки на водителството на Светия Дух. Правейки това обаче, тя трябва 
да вземе обосновано становище, а не да отхвърли въпроса просто защото е нов 
(в този грях през отминалите векове е бил виновен всеки един възникнал проб-
лем). С други думи, ние трябва да работим с аргументи.

1 Сп. Християнство и култура, бр. 101 (4), 2015.

Радостин Марчев е роден през 1976 г. Той е бакалавър и магис-
тър по икономика от Икономическия университет във Варна, MA 
по Практическо богословие и MDiv. по Християнско водачество и 
мениджмънт от TCM International, Австрия. Редактор е на вестник 
Зорница. Поддържа личен блог на адрес https://rado76.wordpress.com/. 
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Дебати

Съвременният дебат за женското свещенство е генерирал огромна по своя 
обем литература и може да бъде разглеждан от множество различни ъгли – 
иконичен, егзегетичен, традиционен, исторически, лексикален, прагматичен, мул-
тидисциплинарен и дори есхатологичен.2 Ограниченият обем на настоящата 
статия не позволява дори бегло да се докосна до всеки един от тях. Ще си 
позволя единствено да нахвърлям няколко кратки бележки относно аргументите, 
използвани от Велчев и ще се опитам да обясня защо за мен те не изглеждат 
толкова убедителни. Тъй като авторът се определя като член на Православната 
църква, ще се постарая моите собствени аргументи да бъдат разбираеми за 
тази християнска общност.

Три уточнения

Преди да разгледам самите аргументи срещу женското свещенство, следва да 
направя три необходими уточнения.

Първо, когато авторът пише: „Православната позиция по този въпрос е отра-
зена по един чудесен начин в статията на митрополит Калистос Уеър „Мъжът, 
жената и свещенството на Христос”, той греши в своя прочит на действи-
телното виждане на Уеър.3 Митрополитът ясно казва, че за момента не е в със-
тояние да изрази твърдо мнение по въпроса. Описвайки своята лична еволюция, 
той пише: „Що се отнася до настоящата статия, тя представлява разширена 
версия на една работа, която написах през 1978 г. Оттогава моите възгледи по 
този проблем се промениха. През 1978 г. аз смятах ръкополагането на жени за 
невъзмож но. Днес се колебая да бъда така категоричен. Аз съвсем не намирам за 
убедителни много от съвременните аргумен ти, приведени в полза на жени све-
щеници, но в същото вре ме редица от доводите, издигнати от другата страна, 
сега ми изглеждат много по-неубедителни, отколкото ми се стру ваха преди 
двадесет години. Това, за което настоявам, е ние, православните, да започнем 
да гледаме на въпроса като на открит”4. Всъщност по-нататък той подлага 
на съкрушителна критика някои от основните аргументи, използвани срещу ръ-
кополагането на жени, като мъжкия пол на Христос и специфичните за женския 
пол харизми. Това е начинът, по който следва да се чете статията на Уеър, на 
която Велчев толкова се осланя.

Второ, тази неопределеност по отношение на окончателно мнение следва да се 
разпростре върху цялата Православна църква, която никога не се е произнасяла 

2  Виж Марчев, Р., Иконичният аргумент в православното богословие, извлечено на 15.10.2015 от http://
wp.me/s7Aja-orthodox; Pierce, R., Groothuis, R., Fee, G., Discovering Biblical Equality: Complementarity Without 
Hierarchy, IVP Academic, 2005; Keener, C., Women, and Wives: Marriage and Women's Ministry in the Letters of 
Paul, Baker Academic, 1992; Winter, B., Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women and the 
Pauline Communities, William B. Eerdmans, 2003; Richard and Catherine Kroeger, I Suffer Not a Woman: Rethink-
ing I Timothy 2:11-15 in light of ancient evidence, Baker Academic, 1998; LaCelle-Peterson, K., Liberating Tradition: 
Women's Identity and Vocation in Christian Perspective, Baker Academic, 2008; Husbands, Mark and Larsen, Timo-
thy, Women, Ministry and the Gospel: Exploring New Paradigms, IVP Academic, 1012
3  http://goo.gl/9RmPyD. В лична коресподенция с мен Велчев е казвал, че според него в тази статия митр. 
Уеър категорично отрича възможността за ръкополагане на жени.
4  Пак там.
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официално по въпроса. Работата на православни учени като Елизабет Бер Си-
жел, Кириаки Фитцджералд, Валери Карас и др. никога не е била повод за обви-
нения в неортодоксалност.5 И докато в ранните консултации, като напр. тази в 
Родос, преобладават негативните нагласи, диалогът със Старокатолическата 
църква6 и последната конференция Deaconesses, Ordination of Women and Orthodox 
Theology, проведена на 22–24.01.2015 в Солун, Гърция, сякаш достигат до различни 
изводи.7 Всъщност в заключенията на последната се казва: „По отношение на 
въпроса за ръкополагането на жените смирено беше предложено, че от право-
славна гледна точка богословските аргументи, използвани до този момент в 
междухристиянския диалог, следва да бъдат преформулирани”8.

Трето, начинът, по който г-н Велчев формулира своята теза, е до известна сте-
пен неправилен. Православната църква признава три чина на свещенослужение – 
епископ, презвитер и дякон, а исторически няма съмнение, че жените са били 
ръкополагани за дякони. Макар все още да се водят спорове по някои детайли, 
като цяло има научен консенсус, че това е била действителна хиротония9, която 
се е извършвала в олтара и на практика е била равностойна на ръкополагането 
на мъжете дякони.10 До нас са достигнали стотици имена на дякониси11 (в пове-
чето случаи наричани именно „дякони” – м.р.). Тази практика е била повсеместна 
за Църквата, като на Изток е продължила поне до XII век и никога не е била 
отменяна, а днес Еладската православна църква е приела решение тя да бъде 
възстановена, макар да е направено твърде малко в тази насока.

Тези факти по никакъв начин не означават, че щом жени са били ръкополагани 
за дякони, то автоматично следва те да бъдат ръкополагани и за презвитери 
и епископи. Те обаче означават, че на въпроса признавала ли е Църквата за ле-
гитимно женското свещенство трябва да отговорим с „Да”. Това не е някакъв 
нов феномен, а практика, която води началото си от самото начало на христи-
янството.

Аргументите

След като направихме тези уточнения, можем да се обърнем накратко към аргу-
ментите, приведени като доказателство, че женското свещенство е немислимо.

5  Виж напр. предговора на о. Т. Хопко към книгата на Бер Сижел, The ministry of women in the church, kindle 
eddition, 2011.
6  Виж напр. Ksalis, A., Presidency in the Eucharist in the context of the theology of icons: questions about the 
ecclesial representation of Christ by the priesthood, ATR/LXXXIV:3
7  Виж http://cemes-en.weebly.com/2015-conference-on-deaconesses-ordination-of-women-and-orthodox-theolo-
gy.html#/ извлечено на 15.10.2015.
8  Пак там.
9  Виж интерюто на митр. К. Уеър за St. Nina quarterly, извлечено на 17.10.2015 от http://www.stnina.org/
node/376
10  Виж напр. Macy G., The Hidden History of Women's Ordination: Female Clergy in the Medieval West, Oxford 
University Press, 2007, Karras V., Female Deacons in the Byzantine Church , vol. 73, No. 2 (Jun., 2004), pp. 272-316.
11  Madigan, K. and Osiek C., Ordained Women in the Early Church: A Documentary History, Johns Hopkins Univer-
sity Press, 2011.
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1. Първият аргумент на Велчев е свързан с пола на дванадесетте апостоли – те 
всички са мъже. По този начин Христос ясно посочва, че желае свещенството 
да бъде единствено мъжко. По-нататък възражението на егалитарите, че апос-
толите са не само мъже, но и евреи, не е валидно, понеже Новият завет ясно 
показва, че Божият план включва хора от всички народи, но никъде нямаме ука-
зания, че включва свещеници и от двата пола.

Оставяйки настрана факта, че в своята основа това е аргумент, привеждан от 
противниците, а не от защитниците на женското свещенство, той е твърде 
слаб по две причини.

Първо, зад мъжкия пол (и еврейския произход) на апостолите стои причина, съв-
сем различна от това кой следва да бъде свещеник. Д-р Стенли Гренц изясня-
ва въпроса по следния начин: „Все пак мъжкият пол на дванадесетте не дава 
достатъчна причина, от която да заключим, че всички ръкоположени служители 
трябва да са мъже… Комплиментарният аргумент пропуска да разбере и дейст-
вителното значение на избора на Христос на дванадесет мъже. Значението на 
това дело не лежи в перманентното разграничение на ролите сред Неговите 
последователи основано на пола. Изборът на нашият Господ е едно символично 
действие, разбираемо единствено в контекста на историята на Израил. Него-
вият избор на дванадесет апостоли мъже, реминисценция на патриарсите, бил 
един есхатологичен знак, показващ, че Иисус обновява древния Божий народ… 
Дори повече от мъжкия пол на дванадесетте техният еврейски произход оп-
ределя една връзка между Христовото ново общество и старозаветния народ. 
Следователно етническото наследство и в по-малка степен полът на първона-
чалните апостоли са богословски значими. Но щом веднъж фундаменталната 
връзка между Израил и Църквата била установена, новозаветните общности 
били свободни да разширят редиците на своите водачи, включвайки надарени 
хора от всички народи и от двата пола”12.

Второ, слабостта на аргумента се вижда ясно от факта, че в ранната Църква 
е имало жени апостоли. В Римляни 16:7 четем за „Андроник и Юния… които меж-
ду апостолите се считат за бележити”. През последните няколко десетилетия 
стихът се е превърнал в истинско бойно поле, но днес научният консенсус е на 
практика единодушен, че Юния е женско име и че граматически стихът най-ве-
роятно казва, че тя е влизала в числото на апостолите (а не просто, че е била 
почитана от тях). Такова е единодушното свидетелство на Отците поне до 
XII век.13 Днес Еладската православна църква чества нейната памет на 17 май 
точно като жена апостол.

Тук си заслужава да направим още една интересна бележка. Освен непосред-
ствения кръг на дванадесетте апостоли е съществувал и един по-широк от 
70 (вероятно цифрата е закръглена). В православния църковен календар те се 

12  Grenz, S., Women in the Church: A Biblical Theology of Women in Ministry, IVP Academic, 1995. На български 
материалът може да се намери на следния адрес: http://wp.me/p7Aja-1ST, извлечено на 17.10.2015.
13  Юния – жена апостол, извлечено на 17.10.015 от http://wp.me/s7Aja-junia
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честват на 4 януари, като отделните поместни църкви ги изброяват поименно. 
В гръцката традиция (за разлика от руската) сред тези имена се срещат поне 
две жени – Юния и Апфия (ср. Филимон 1:2). С други думи, ние разполагаме с цър-
ковно свидетелство, че сред първите апостоли и ученици на Христос, които Той 
е изпратил да проповядват благовестието и да учат народите, имаме поне две 
жени. Разбира се, към историческата достоверност на подобни свидетелства 
трябва да се подхожда много предпазливо, но все пак те недвусмислено говорят 
за реално съществуваща традиция за жени апостоли, упълномощени и изпратени 
от Самия Христос.

2. Вторият аргумент, който Велчев разглежда, наистина е характерен за егали-
тарната позиция. Според него християнската история ни дава примери, при кои-
то в миналото Църквата е приемала за даденост определени отношения, които 
обаче в момента тя третира не само като неприемливи, но дори като греховни. 
Един подобен пример е робството. Новият завет многократно съветва робите 
да се покоряват на своите господари и не съдържа дори намек за премахване на 
тази институция като греховна и несъвместима с вярата. В края на краищата 
обаче християните достигат точно до този извод и повеждат борба, която 
води до неговото отхвърляне и изкореняване – макар това осмисляне да е отне-
ло векове. Егалитарите твърдят, че е възможно да се направи аналогия между 
робството и поставения на дневен ред в момента въпрос за женското свещен-
ство. Велчев отрича възможността за подобна аналогия. „Както подчертава 
митр. К. Уеър, няколко Отци, и особено св. Григорий Нисийски, са се противопос-
тавяли яростно на робството като зло – необходимо зло може би, но все пак зло. 
Но нито един Отец никога не е говорил за ограничаването на свещенството до 
мъжете като необходимо зло”.

Подобно твърдение е неточно, и то поне в две отношения. Първо, Отците на 
Църквата наистина често отправят критики към робството. Тяхната критика 
обаче е или към злоупотребите на робовладелците над робите, или към вреда-
та от прекаленото угаждане вследствие от притежаването на много роби. Те 
не критикуват самата институция на робството и не призовават за нейното 
премахване. С яркото изключение на Григорий Нисийски и неговата четвърта 
беседа върху книгата Еклисиаст подобен възглед практически липсва. Именно 
това е значимата разлика в сравнение с по-късните (и съвременни) поколения 
християни, които настояват, че притежаването на едно човешко същество от 
друго според думите на ранните аболиционисти е „гнусен грях”.

Второ, макар да е напълно възможно да се твърди, че Отците гледат на робство-
то като на следствие от грехопадението и като на необходимо зло, не е вярно, 
че подобно разбиране не може да се види и при отношенията между мъжете и 
жените. Някои Отци виждат мъжете и жените като сътворени напълно равни, 
а грехопадението като катализатор, който генерира йерархия между тях и на 
тази основа изключва жената от свещенство.14 Други са дори още по-радикални. 
Според автори като Григорий Нисийски и Максим Изповедник Бог създава хората 

14  Виж например Йоан Златоуст, Беседи върху книгата Битие.
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с еднаква природа, а разделението на половете идва едва впоследствие, като 
предзнание за грехопадението.15 Нещо повече, според тях полът ще изчезне в ес-
хатона. На тази основа някои съвременни православни автори задават въпроса 
кой модел следва да бъде определящ за Църквата – формираният от грехопаде-
нието или есхатологичният, определен от „новото творение”16, част от което 
е станала тя. И ако приемем второто, на каква основа отричаме възможността 
жените да бъдат ръкополагани?

С други думи, имаме сериозни основания да смятаме, че търсенето на аналогия 
между робството и женското свещенство не е удачно.

3. Третият аргумент е липсата на забрана за ръкополагане на жени. Според 
Велчев „богословие, което се базира на аргумент за липсваща забрана, е не само 
слабо и нищожно, но е възможно то да се окаже и изключително опасно”. Аз съм 
съгласен, че едно богословие не следва да се развива единствено на основата 
на липсваща забрана. Напълно приемам и възможността в някои случаи христия-
ните да решат, че някои неща, за които няма изрична забрана, следва да бъдат 
отхвърлени. Но като цяло ми се вижда напълно логично да приема, че ако нещо не 
е забранено и липсват други основания да го смятам за недопустимо или непод-
ходящо, то наистина не трябва да се смята за забранено. С други думи, това е 
напълно адекватен аргумент, докато не бъдат приведени възражения срещу ле-
гитимността или удачността на практиката, за която иде реч. А задължението 
да направи това е на страната, която го оспорва.

4. Четвъртият аргумент е убеждението на Велчев, че мъжете и жените са 
създадени различни и тази различност е причина те да изпълняват различни 
функции. Така по своята същност жената се оказва неспособна да изпълнява 
свещеническо служение.

Едва ли им здравомислещ човек, който да отрича разликата между мъжете и же-
ните. Всъщност личното ми убеждение е, че тази разлика е много по-дълбока и 
същностна от чисто физиологичните различия. От това обаче по никакъв начин 
не следва, че мъжете и жените не могат да правят едни и същи неща. И едните, 
и другите могат да ходят, да шофират, да готвят, да говорят, да учат – изобщо 
да вършат почти безкраен списък от общи неща. Това с пълна сила се отнася и 
до специфично християнските служения – и мъжете, и жените могат да пеят, да 
поучават, да се молят, да постят, да се занимават с благотворителност и т.н. 
Следователно, когато някой твърди, че на жените не им е дадено да бъдат све-
щеници поради факта, че тяхната женска природа не позволява това, той тряб-
ва да обясни защо това е така. Защо например една жена може да бъде адвокат 

15  Виж Karras, V., The role of women in The American church and the ecumenical patriarchate, Light & Life 
Publishing Company, 1998.
16  Athanasopoulou-Kypriou, S., Women’s Ordination and the Eschatological Body:Towards an Orthodox 
Anthropology beyond Sexual Difference, извлечено на 17.10.2015 от http://cemes-en.weebly.com/
uploads/2/7/8/8/27884917/18._kypriou_full_text_in_english.pdf, Karras, V., Orthodox theologies of women and 
ordained ministry in Papanikolaou, A. and Prodromou, E., Thinking Through Faith: New Perspectives from Orthodox 
Christian Scholars, St. Vladimirs Seminary Pr., 2008.
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или лекар, без природата  да го препятства, но не може да бъде свещеник?

Велчев е напълно прав, когато се обръща към частите на тялото (Христово), 
които не са взаимнозаменяеми, но този пример не работи в негова полза. Според 
апостол Павел функциите на частите се определят от раздаваните от Светия 
Дух харизми (1 Кор. 12:4-7). В целия Нов завет обаче нямаме ни най-малък намек, 
че последните се разпределят по полов признак.

Разбира се, аз не отричам, че поради разликата между мъжете и жените полове-
те могат да вършат едни и същи неща по различен начин. Това обаче е коренно 
различно от твърдението, че единият от половете не може да върши дадени 
неща. Именно това е изводът, до който достига и митр. Уеър: „Сам по се бе си 
аргументът просто ни казва, че ако жените можеха да стават свещеници, те 
щяха да упражняват своето свещени ческо служение по начин, различен от на-
чина, по който го упражняват мъжете, точно както жените лекари или учители 
изпълняват своята медицинска или образователна роля по на чин, различен от 
този на техните колеги мъже. Но аргументът не ни казва защо те изобщо не 
могат да бъдат свещеници”17.

С други думи, твърдението, че мъжете и жените са различни, все още не е 
аргумент за това, че единият от половете не може да свещенодейства. Поне 
докато не бъде ясно показано защо това е така.

5. Накрая Велчев завършва с една значителна по обем секция, в която твърди, 
че спорът за ръкополагането на жени е продиктуван от един лъжлив стремеж 
към равенство – равенство, което според него е направо демонично. До извест-
на степен аз разбирам и дори симпатизирам на една предпазливост относно 
желанието да бъдем всички еднакви, и то на всяка цена. Но начинът, по който 
Велчев формулира своите твърдения, вероятно би следвало да ни накара да пов-
дигнем въпросително вежда.18 Например когато цитира в подкрепа на своята 
теза Битие 3:4-5 „ще бъдете като Бога”, как точно вижда той аналогията в 
извеждането на единия пол до положението на творец, а другия на творение? И 
дали това не представлява по-сериозно залитане, макар и в обратната посока? 
Нещо повече, би ми било интересно дали той би определил като „демонична” и 
„сатанинска” борбата за правото на жените да се образоват наравно с мъже-
те, да гласуват, да заемат обществени длъжности, да получават равностойно 
заплащане за труда си или да имат право на настойничество при разтрогване 
на брака?19 Лозунгите може и да имат реторична сила, но често се оказват ли-
шени от истина, когато бъдат сведени до конкретната проблематика.

Всъщност стремежът към равенство на всяка цена съвсем не е единственият 
мотив, който движи защитниците на женското свещенство. Зад него може да 

17  Митр. Уеър К., Мъжът…
18  За контекст и критика на възгледите на о. Ал. Шмеман, от които Велчев черпи материал за тази секция виж: 
Марчев, Р., Иконичният аргумент…
19  Виж въведението на Keener, C., Paul… Частичен превод на български може да се намери на следния адрес: 
http://wp.me/s7Aja-feminism, извлечено на 17.10.2015.
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стои нещо съвсем различно – отговорът на Божия призив за определено служе-
ние, отправян както към мъже, така и към жени. А дали има възможност този 
призив наистина да е отправян и към жени, ние обсъждаме в момента. Предпо-
ложения за мотивите обаче не могат да заместят аргументите и не следва да 
се представят като такива.

Заключение

В своето обръщение към конференцията „Дяконисите, хиротонията на жени-
те и православното богословие” проф. Петрос Василиадис цитира думите на 
митр. Йоан Зизиулас, който казва, че „решението на този труден проблем, който 
вълнува християнския свят и е разделил по вертикала и хоризонтала различни 
християнски изповедания, не може да се търси нито с аргументи от историята 
и от социалното развитие, нито на основата изключително на аргументи от 
Преданието. Това, от което християнският свят спешно се нуждае, са преди 
всичко богословски аргументи”20. В неофициално писмо, изпратено към участни-
ците в Родоската консултация, митр. Антоний Блум протестира против пред-
варителната позиция относно въпроса за женското свещенство, залегнала в 
самото му формулиране. Накрая митр. К. Уеър призовава „ние, православните, да 
започнем да гледаме на въпроса като на открит”. Моето мнение е, че ние тряб-
ва да направим точно тези три неща – да приемем въпроса за открит и без да 
смятаме, че предварително знаем отговора, честно и отговорно да претеглим 
богословските (а и всички останали) аргументи. Едва когато това бъде напра-
вено, можем да се ангажираме с отговорна позиция.

Настоящата статия няма каквито и да е претенции нито за изчерпателност, 
нито за задълбоченост – всъщност тя едва маркира някои въпроси. Това, което 
бих искал (вероятно твърде смело), е тя да послужи като призив за диалог, при 
който страните говорят една на друга, изслушват се и мислят върху казаното, 
вместо да се замерват с обвинения или да преборват карикатури. Последното, 
считам, е императив за християнско отношение.

20  Виж http://dveri.bg/9dykk, извлечено на 17.10.2015.
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Димитрина Чернева

И	ТЪЙ,	СИНОВЕТЕ	СА	СВОБОДНИ

Репортаж от Православния център за духовно обгрижване на 

наркозависими към варненския храм „Св. цар Борис”

Началото

Тази история започва през 1999 година. Отчаяна майка влиза в православен храм 
да се помоли за сина си, който е наркоман. В църквата забелязва младеж, почти 
на годините на сина , който се кръсти. На въпроса на жената къде се е научило 
на тези благочестиви навици, момчето отговаря: „При един млад свещеник в кв. 
„Аспарухово”, отец Георги”. По това време младият свещеник, все още студент 
в Богословския факултет на Великотърновския университет, е изправен пред 
дилемата дали да се захване с академично богословие, или да избере служението 
в храма сред народа Божи. Когато майката на наркозависимия Младен идва при 
него с молба да помогне на сина , той не знае как да постъпи: „В първия момент 
се поколебах да последвам жената, но после се престраших. Домът им не при-
личаше на нормално място, този човек беше опоскал всичко – изнасял, продавал, 
купувал дрога. Бяха останали само няколко легла и вехти мебели, които никой не 
би взел и даром. Момчето на леглото така се мъчеше и извиваше от болка, а в 
очите му имаше такъв ужас от неизвестността, че когато ми поиска цигара, 
за пръв път съжалих, че не пуша, за да му дам”. Това е първата среща на мла-
дия духовник с наркоман. До този момент познанията му за наркотичната за-
висимост и проблемите, свързани с употребата на психоактивни вещества, се 
свеждат до прочетеното във вестниците. После в продължение на една година 

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ 
„Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. 
В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок 
на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа на-
града „Радиопредаване на годината” на международния фести-
вал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията 
„Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния 
блок на БНТ и редактор на новините в RE:TV. Работи за сайта 
kultura.bg/web.



64

Енорията

разговарят и всеки научава по нещо от другия. Отец Георги разказва на Младен 
за Христовата любов и свободата, с която ни дарява Божият син, а Младен му 
описва фазите, през които минава един наркозависим, обяснява му какви са при-
чините, поради които младите хора посягат към наркотични вещества. Съще-
временно миряни от енорията при храм „Св. цар Борис” във варненския квартал 
„Аспарухово”, където служи младият духовник, започват да посещават момчето, 
подаряват му книги и дори компютър. В резултат на загрижеността и внимание-
то на тези абсолютно непознати до този момент хора, Младен постепенно се 
променя, започва да посещава храма и да взима участие в църковните тайнства.

Малко след това, пак така неочаквано, отец Георги се сблъсква с втори подобен 
случай: „Звънна ми мой приятел и ми разказа за едно момче. Казали му, че съм щял 
да го прибера, защото съм бил много добър човек. Викам му: „Чакай бе, от къде 
на къде!?”. А той ми обяснява, че момчето се занимавало с наркотици. Питам: 
„Какво общо имам аз с това?”. „Не знам – казва, – просто знам, че си добър и 
няма да го оставиш.” След това дойде един мой съученик. Поиска ми 15 лева да 
отиде в Карвуна в специализираното отделение за алкохолици и наркомани. Да-
дох му пари и изпратих Младен да го придружи – той беше чист от 6 месеца. Не 
издържал обаче там моят съученик – полудял, изтрепал сума ти народ и го изпи-
саха. Върна се и почнахме и с него. И оттам се заредиха всякакви екземпляри...” 
Така дилемата дали да запише докторантура и да се занимава с академично 
богословие, или да „работи на терен”, отпада. Младият свещеник разбира, че да-
рът, който му е дал Бог, е да помага на хора със зависимости. Постепенно броят 
на момчетата нараства. Във варненския храм започват да идват младежи от 
цялата страна, чули за невероятните резултати, които постига отец Георги. 
Отначало ги настаняват по домовете на енориаши и в дома на самия свеще-
ник, където преспиват през нощта, а денем „водят борбата” заедно. Няколко 
момчета са подслонени в сградата на неделното училище към храма, но понеже 
няма кой да ги контролира денонощно, се случва някои от тях да се измъкнат 
през нощта и да злоупотребяват с психотропни вещества. Тогава отец Георги 
се обръща за помощ към Варненския и Великопреславски митрополит Кирил и го 
моли за финансиране в продължение на една година, за да може да събере екип и 
да организира център за духовно обгрижване на наркозависими. Митрополитът 
благословя начинанието и се разпорежда варненските храмове последователно 
да финансират тази дейност. „Каква дързост съм имал да искам помощ само 
за една година, не знам? Надявах се, че след това ще можем да се оправим и 
сами. Понякога в дръзновението си човек не мисли какво говори. Но слава Богу, 
дейността не прекъсна и след изтичането на този срок, а ето вече 11 години 
се обновява и усъвършенства.”

За патрон на Православния център за духовно обгрижване на наркозависими 
(ПЦДОН) е избран първият български мъченик св. княз Боян-Енравота. Сформиран 
е малък екип, който минава през обучителни семинари, уточняват се правилата 
и насоките за практическото функциониране на центъра. Постепенно освен 
духовниците, отговорниците и катехизатора към екипа са привлечени лекари, 
психолози и социални работници. Отец Георги и отец Добромир създават прог-
рама за работа с наркозависимите младежи, чиято продължителност първона-
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чално е три месеца. Все още не са наясно с какво са се захванали, не познават 
и световните статистики за успеваемостта на подобни начинания. Постепенно 
си дават сметка, че срокът е твърде кратък. „Ние искахме всички да успеят – 
спомня си отец Георги, – имаше обаче хора с рецидив и това ни обезсърчаваше. 
Тогава увеличихме срока на шест месеца, а след това на девет, накрая практи-
ката показа, че за успешното завършване на рехабилитацията са нужни средно 
11–12 месеца.”

Днес терапевтичната програма, по която работи Православният център, е раз-
делена на два модула. По време на рехабилитационния период грижата за нарко-
зависимите е 24-часова, те живеят в защитено жилище в близост до църквата 
и ежедневно разговарят с тримата свещеници в храма. Програмата за духовно 
обгрижване е разработена от отец Георги. Когато осъзнал своята дарба да 
общува с момчетата, той се опитал да разбере кои от нещата, за които им 
говори, са им помогнали най-много. Така и подбрал темите, които днес са в ос-
новата на програмата за духовно обгрижване. Заедно с духовниците младежите 
размишляват за нарушената връзка между Бога и човека, за вярата и съмнение-
то, за свободата и греха. Разговарят за демоничната природа на греха, който 
всъщност е не нещо друго, а отдалечаване от Бога, едно отдалечаване обаче, 
което не е безобидно, а неминуемо води до смърт. Освен духовните разговори на 
момчетата се осигурява трудова заетост (под контрола на отговорник, консул-
тант по трудова терапия), а също спортни занимания, групова и индивидуална 
психотерапия и арт терапия. Те могат да се включат и в милосърдна дейност – 
според отец Георги това е най-ефективният начин да проумееш колко безценен 
е животът и какъв грях е да се откажеш от него доброволно. „Пратих веднъж 
един наркоман в онкологичното отделение да гледа раково болен. Да видиш как 
влезе в бърза и устойчива ремисия, защото видя какво е животът, какво значи 
скръб и страдание.”

Вторият модул е насочен към онези, които са завършили успешно рехабилита-
ционната програма, но все още не се чувстват сигурни и укрепнали да започнат 
самостоятелен живот. Освен образователни консултации, дискусии за здраве-
то, отговорностите и живота извън терапевтичната общност програмата за 
ресоциализация включва подпомагане при преодоляване на междуличностни кон-
фликти, работа със семейството и близките и помощ за намиране на работа и 
квартира.

Зависими и съзависими – работата на психолога

Емилия Бойчева работи с момчетата от близо година. Признава смирено, че 
работата  като психолог е по-скоро подкрепяща духовното обгрижване на мла-
дежите, поверено на тримата свещеници в храма – отец Георги, отец Добромир 
и отец Ясен (благочестивото момче, което някога насочило майката на Младен 
към отец Георги). Благодарение тъкмо на тези духовни беседи психотерапията 
стъпва на стабилния фундамент на християнските ценности, а не на пясъчни 
основи. Така и резултатите са по-бързи, по-значими и по-устойчиви. Програмата 
за духовно обгрижване е базирана на светоотеческото учение, което в случая е 
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отправната точка за реализирането на по-задълбочен диалог и сътрудничество 
между богословието и психологията. Емилия е специализирала когнитивно-пове-
денческа психотерапия, но определя себе си като християнски ориентиран пси-
холог. Споделя, че основната разлика между съвременната светска психология и 
християнската психология е в това, че последната не технологизира душата и 
не разглежда психиката на човека като нещо различно от неговата душа. Тази 
на пръв поглед малка разлика се оказва от огромно значение в конкретната 
работа с хората. Емилия е буквално вдъхновена от резултатите, които пости-
гат с момчетата. Досегашният  опит включва работа със съзависими, тоест 
родители, съпрузи и близки на хора със зависимости. Всъщност зависимостта е 
по-скоро семеен, отколкото индивидуален проблем. Момчетата, с които работи 
Емилия, също носят белезите на съзависимостта, а това са белезите на т.нар. 
дисфункционално семейство, чиято криза се корени най-напред в духовната ли-
шеност, която води до емоционална ощетеност на всеки един от членовете на 
семейството, до изкривяване и формализиране на отношенията. Животът на по-
добно семейство се ръководи от т.нар. обърнати ценности, като често това се 
изразява в объркване на ролите и отговорностите както между съпрузите, така 
между родителите и децата. „Много може да се говори за аномалиите на роди-
телската любов. Там всичко е обърнато с главата надолу – всички тези изис-
квания, които родителят набива в главата на детето в процеса на възпитание, 
без да съзнава, че те може въобще да не съответстват на характеристиките 
на неговата личност, че може да са продиктувани от личностните дефицити на 
самите родители. Така детето бива тласкано в противоречиви посоки, което 
пък води до вътрешни конфликти и разстройства.” Един от проблемите на съ-
зависимостта е в дисбаланса или нарушаването на границите между членовете 
на семейството – те са или твърде непропускливи, или прекалено рехави и про-
пускливи. В единия случай се стига до свръхвзискателност, при което на детето 
се вменяват задължения, които го превръщат преждевременно във възрастен, 
а в другия случай – до свръхпротекция. „Наскоро при мен дойдоха родители с 
проблемно дете. Майката бе особено объркана: „Ние само заради него живеем, 
работим само заради него и от него се иска само да учи, а вижте какво прави 
то”. В такива случаи обикновено поведението на детето е симптом за дисфунк-
ционалност в семейството. Детето се обожествява и това се смята за безус-
ловна любов, докато безусловната любов всъщност е тази, която позволява на 
родителя да види душата на своето дете.

Емилия е убедена, че основният проблем при дисфункционалните семейства е 
нарушената връзка с Бога. Ако родителите имат за свой ориентир Христос, ако 
християнските ценности са фундаментът на техния живот, те ще познават 
себе си и децата си по-добре и ще знаят накъде вървят. „Всъщност кризата в 
обществото е тъкмо в това, че не знаем кои сме, душите ни са безнадеждно 
самотни, в тях има такава празнота, че започваме да блъскаме вътре каквото 
ни попадне – секс, наркотици, алкохол, работохолизъм, перфекционизъм – само и 
само да потушим тази болка.” Когато нямат този ориентир, родителите са 
също така уязвими, както децата, и не знаят как да запълнят зеещата праз-
нота. Няма как един родител, който не черпи любовта си от Бога, да даде ис-
тинска любов на своето дете. Той му дава само някакъв сурогат. Така обаче 
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нито детето разбира себе си, нито родителят познава своето дете. На моя 
въпрос дали това означава, че без култивиране на христоцентричността всяка 
работа със зависими или съзависими би била обречена на провал, Емилия отго-
варя така: „Знаете ли, от всичко, което съм прочела досега, и от опита, който 
имам, стигнах до извода, че отговорът на вашия въпрос е да”. Припомня ми, че 
най-успешната програма за борба със зависимостите е тази на небезизвест-
ното общество „Анонимните алкохолици”, създадена още през 30-те години на 
ХХ в. и базирана тъкмо на търсенето на съзнателна връзка с Бога и реши-
мостта на болния да се довери на Него „вместо на собствените си ограничени 
сили”. В нея се казва още: „Ние не се извиняваме пред никого, че разчитаме на 
нашия Създател. Можем само да се смеем на онези, които смятат духовността 
за проява на слабост. Може да звучи парадоксално, но тя е пътят към силата. 
Многовековният опит сочи, че вярата означава смелост. Всички вярващи при-
тежават смелост. Те се доверяват на своя Бог. Ние никога не се извиняваме за 
Бог. Вместо това Му позволяваме да докаже чрез нас какво може да направи”.

Емилия признава, че е възпитавана в атеистичен дух. Пътят  към Христос е 
дълъг, десет години лутания и търсене. Сега обаче знае стойността на вярата 
тъкмо защото е била и от другата страна. „Това, което получават тези мом-
чета тук, е безценно, то е бисер. Статистическите данни сочат, че успевае-
мостта в различните терапевтични общности в повечето случи стига до 7–8, 
максимум 10%. При нас тя е 67%. През всички тези 15 години. Разликата е коло-
сална. Защо? Защото я има духовната основа. Затова казвам, че моята работа 
е подкрепяща. И слава Богу, че не е обратното. Работата на психолога е да до-
веде човека до Бога, непрекъснато да го завръща към този ориентир. Ако аз не 
съумявам да завръщам момчетата към ориентира, към Христос, не съм никакъв 
психолог. Истинският психолог е Христос, разбирате ли.” Като когнитивно-по-
веденчески терапевт Емилия работи с конкретни ситуации, заедно с момчетата 
обсъждат конкретни обстоятелства и случки. Така те се упражняват да прила-
гат на практика това, което са научили от духовните беседи с отците. „И ето 
тук е симбиозата, тази синергия между човешките и Божиите усилия”.

Вторият модул на програмата – т.нар. ресоциализация – поставя пред младе-
жите нови предизвикателства. Тук акцентът е върху постепенното включване 
в нови и здравословни социални кръгове, върху уменията за общуване с хората 
и разбира се, най-вече с близките и семейството. Оказва се, че връщането 
обратно в семейната среда е трудно и нерядко опасно, тъй като за разлика от 
младежа, който се е променил и е претърпял някакво развитие, близките в пове-
чето случаи са останали на същото ниво. И тук обикновено възникват различни 
конфликти. Една от задачите на този модул е да се синхронизират взаимните 
нагласи и очаквания, изготвят се дори предварителни договори между остана-
лите членове на семейството и бившия зависим. Друга задача е т.нар. целепо-
лагане, както и маркиране на стъпките за изпълнение на набелязаните цели. По 
този начин младежът се подготвя да се върне в обществото по един възможно 
най-безболезнен начин. През този период на адаптация, който може да продължи 
от 3 до 9 месеца, той придобива конкретни умения, които биха му помогнали да 
вземе живота си в свои ръце. Нерядко обаче се стига до срив, тъй като бившият 
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зависим излиза навън с променено отношение към себе си и света, а близките 
му са запазили предишните си нагласи и очаквания. Затова е много важна и 
работата с родителите, която по думите на отец Георги е „по-трудната част 
от битката със зависимостта”. Според Емилия причината за това е огромната 
съпротива и неразбирането на родителите, че са част от проблема. Обичай-
ната нагласа е: „Ето, той има проблем, даваме ви го тук, вие го правите нов и 
той излиза, а ние сме си същите”. „Да, ама не. Няма как да останете същите, 
няма как да очаквате резултат, ако не се вгледате в себе си, ако не си отго-
ворите на въпроса защо се е стигнало дотук. Нима родителите нямат своето 
участие?” Емилия споделя, че момчетата, с които работи, са прекрасни, че ги 
обича като свои деца. Обяснява екзалтирано колко умни и интелигентни са, как 
бързо „дръпват”, макар че при постъпването си често са с остра психоза и фи-
зиологични нарушения. „В началото се удивявах – как е възможно това? Може би 
Божията благодат е с нас. Когато дойде тук някое момче, е с такива нарушения, 
че не може да си събере мисълта. И само след няколко месеца е в състояние да 
напише есе с художествена стойност.”

Има и момчета, които се отказват и напускат програмата преждевременно. В 
повечето случаи обаче след това се връщат отново. Наскоро двама младежи 
си тръгнали, очевидно не им стигнали силите да понесат цялото натоварване, 
онова огромно усилие, което е необходимо за личностната промяна. „Толкова 
съжалявах, беше ми изключително мъчно. Два месеца по-късно те се върнаха в 
центъра. Явно излизайки навън, бяха разбрала какво всъщност са изгубили.”

Евгени и Добромир – пътят на надеждата

Евгени1 е красив млад мъж на около 35 години. Роден е в София, но от няколко 
години живее във Варна. Дошъл тук преди 7–8 години, след като майка му попад-
нала на телевизионно интервю с отец Георги и две от момчетата. Ходенето му 
по мъките започнало поне десет години преди това, още в ученическа възраст. 
През 2008 г. завършил успешно терапевтичната програма, а от пет години ра-
боти като отговорник към центъра. Сега е женен, има и две деца. За оня период 
не си спомня много, всичко е сякаш в някаква мъгла. Не съжалява обаче, че е 
стигнал дотук, не само заради придобития опит, но и заради възможността да 
се докосне до това място. Възприема случилото се, всички перипетии и обрати 
в живота си като „Божа работа, някакъв промисъл”.

Когато за пръв път идва във варненския храм „Св. цар Борис”, не знае почти 
нищо за Христос и християнството. Спомня си, че понякога е ходил с приятели 
да обикаля църквата на Великден, но само така, за купона. Увличали го по-ско-
ро източните религии и учения – йога, будизъм, четял езотерична литература. 
„Тези практики ти помагат да придобиеш спокойствие, да се отпуснеш, да се 
почувстваш лек и безметежен. Докато християнството изисква голямо усилие 
и вероятно затова не е така привлекателно. Иска се голямо усилие да надмог-
неш себелюбието си, да потиснеш онова, което според светските стандарти 

1  Имената на момчетата са променени.



2015 / брой 9 (106)

69

се възприема като сила – например егоцентризма, който те прави пробивен и 
успешен”.

Как общува днес със своите родители, кога е настъпил моментът на пречуп-
ването? Спомня си, че някога семейната среда никак не му е помогнала. Нито 
пък той е търсил помощта на близките си. „Между нас нямаше диалог, нямаше 
общуване между личност и личност. Всеки изпълняваше някаква своя функция – 
майката готви, бащата носи парите. Сега е различно. Говорим си, между нас 
има разбирателство. Как стана пречупването? Може би покрай всичко, което 
научих тук за любовта, за общуването, за неосъждането. Не, нещата нямаше да 
се променят, ако не беше Христос.”

Признава, че работата с момчетата не е лесна. В началото се обезсърчавал, ако 
някой си тръгне, ако не изкара битката докрай. Приемал всеки случай на отказ 
и всеки рецидив като личен провал. Сега обаче е по-спокоен, дава си сметка, че 
всеки човек има свободна воля и сам решава какъв път да избере. „Тук не правим 
нещата насила. Всеки трябва сам да избере как иска да живее. В крайна сметка 
Христос никого и за нищо не принуждава.”

Добромир е завършил рехабилитационния модул съвсем скоро. Сега е в етапа на 
ресоциализация и помага с каквото може. Но най-вече рисува икони. Открил тази 
своя дарба тук. Иначе по професия е счетоводител. На 32 години е и също е от 
София. „Имах проблем с алкохола, доста сериозен. Започнах с 50–100 грама, а 
после се оказа, че... И това започна да пречи на всичко останало – на работата 
ми, на взаимоотношенията ми с близки и приятели.” Открил страстта си към 
алкохола, когато бил на 25. Стоте грама скоро станали двеста, после триста 
и така нататък... В началото установил, че така се чувства по-добре, че алко-
холът уталожва стреса от работата и ежедневието. После дошла разрухата, 
усещането, че всичко му се изплъзва. Момичето с което живеел, си тръгнало, 
изгубил работата си, прогонил не един и двама приятели. Тогава разбрал, че 
проблемът е сериозен и не може да се справи сам. Научил за центъра от майка 
си, която е родом от Варна. И преди да дойде тук, имал някакво отношение към 
християнската вяра, но за съжаление не такова, каквото в момента. „Разликата 
е, че сега наистина усещам нещата, по-постоянен съм в молитвата и в богослу-
жението, а оттам и в самия живот, в ежедневието. Нещата са свързани, няма 
как едното да е без другото.”

Добромир се лекува за първи път в терапевтична общност. Най-трудно му било 
да свикне с изолацията, със строгото разпределение на времето и задачите, 
които трябва да се вършат всеки Божи ден. Признава, че вътрешната съпроти-
ва е жестока, че борбата за свобода е трудна и човек нерядко губи сили и се 
изморява. Днес обаче е по-силен, мечтае да се върне към предишната си профе-
сия, а в свободното си време да продължи да рисува икони. Отношенията му с 
неговите близки са все още много трудни. Разбира тяхното недоверие и не им 
се сърди. Говори спокойно, без гняв и обида, без фалшиво покаяние и повърхнос-
тен религиозен патос. Дава си сметка какви ги е надробил, колко задължения 
е натрупал – когато парите свършвали, взимал от приятели и познати, освен 
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това имал и фирма, покрай която теглил три кредита, които после престанал 
да обслужва. „Това са ми притесненията – дали напълно съм осъзнал, че трябва 
да променя нещо в себе си, и дали наистина съм започнал да го правя. Дали съм 
го осъзнал и дали ще се случи? От скромния си опит знам, все пак с момчетата 
бяхме доста време заедно, че всички ние сме обещавали, казвали сме неведнъж: 
„Аз повече няма да правя така”. Но не става така.” И все пак добрите примери 
му вдъхват кураж, а такива има немалко: „Слава Богу, има момчета, които са 
излезли от центъра и вече имат семейства. Различни са и отношенията им с 
техните родители, но вече не на базата на дадени обещания, а в резултат на 
реални действия. Така че надежда има”.
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Светослав Риболов

ДОГМАТИКА	И	ПАТРОЛОГИЯ	В	

СИСТЕМАТА	НА	БОГОСЛОВСКИТЕ	

ДИСЦИПЛИНИ	–	МЕТОДОЛОГИЯ	

И	ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доколкото през последните седем години се занимавах да организирам семи-
нарните занимания на студентите по догматика и патрология в Богословския 
факултет на Софийския университет, а от 2010 г. водя и лекциите по патроло-
гия, реших да споделя някои свои размишления и идеи относно методологията на 
работа по тези дисциплини.

Патрологията възниква като самостоятелна дисциплина на Запад едва през ХVIII 
век. Тя в онази епоха основно борави с историческа методология, а в православ-
ния свят бива въведена в руските духовни академии и семинарии в края на ХIХ 
век с цел да запознава студентите с творчеството на светите отци, като 
това би трябвало да обслужва последващите им занимания с догматика в една 
среда на повишен интерес към съборното съзнание на Църквата и специално към 
институцията на Вселенските събори.

Въвеждането на тази дисциплина може да се свърже със стремежа за обнова на 
руското богословско образование през втората половина на ХIХ век и набира-
щите скорост тогава дискусии в Русия за промени в курикулумите на богослов-
ските училища. Особено активна роля в този процес играе Московският мит-
рополит Филарет (Дроздов), а паралелно на неговата дейност все по-популярен 
в Русия става сборникът с монашески аскетични съчинения „Добротолюбие”, 
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преведен, събран и издаден от св. Паисий Величковски през 1793 г. Разширеното 
му издание, дело на св. Теофан Затворник, започва да излиза от 1877 г. и бива 
преиздавано многократно през ХIХ век. То се явява рефлексия на гръцката „Фи-
локалия”, издадена от св. Макарий (Нотарас), епископ на Коринт, и св. Никодим 
Светогорец през 1782 г., но не отговаря напълно на него, а представлява адап-
тиран превод на църковнославянски език.

Впоследствие дисциплината „Патрология” в руските духовни училища започва 
все повече да се обвързва с катедрите по класически езици и с набралата ско-
рост в края на ХIХ век работа върху протоколите на Вселенските събори.

Поставянето обаче на дисциплина на границата между историята и догмати-
ката пак е свързано с едно стандартно схоластическо разбиране за четирите 
клона на богословието – theologia biblica, theologia historica, theologia systematica и 
theologia practica, които се изучават последователно като тематични кръгове в 
продължение на академичното образование. Поставена в този контекст, патро-
логията може да попадне само на границата на историческия и догматическия 
клон. Така в края на ХIХ век в курикулумите на духовните академии и семинарии 
в Русия патрологията твърдо застава на границата между „историческото бо-
гословие” и „систематическото”, като явно би трябвало да възвежда към пос-
ледното. Този подход, както виждаме, предполага известна систематичност в 
материала, с който би трябвало да борави тази наука, за да бъде той използван 
за изучаване на догматите на Църквата. От само себе си се разбира, че такъв 
един модел се разминава с реалното съдържание на този тип книжнина, която 
е всичко друго освен систематична. В нея можем да открием множество сви-
детелства за духовния живот на Древната църква или за културната среда на 
епохата, аргументи против еретически учения, опити да се рефлектира върху 
мистичен опит с изразните средства на философското познание, увещания към 
нравствен живот и аскеза и др., но не и строго систематични доктринални 
структури, каквито бихме открили в съвременните помагала по систематиче-
ско богословие. Освен това, поставена като контекст за изучаването на догма-
тиката, патрологията се оказва носеща рамка за догмата – задача, която едва 
ли би могла да изпълнява без контекста на Вселенските и Поместните събори и 
историко-догматическите развития като цяло в историята на Църквата.

В България идея за такъв тип методология дава учебникът по догматика на Ди-
митър Дюлгеров и Илия Цоневски за духовните семинарии, възприет за дълго и 
във висшето богословско образование у нас.1 Той всъщност е превод на учебника 
на руския догматист Иван Николин, озаглавен Есе по догматическо богословие, 
публикуван през 1911 г.2, и е построен по схемата на наръчниците по система-
тическо богословие на консервативните протестанти. Всъщност самият този 
труд е във висока степен заимстван от протестантски учебници по система-
тическо богословие. В него не са намерили място нито паламитската мисъл, 

1  Дюлгеров, Д., Цоневски, Ил. Православно догматическо богословие. София, 1936. Впоследствие учебникът 
два пъти е преиздаван.
2  Публикуван на части в Душеполезние чтения 1911 (Март-Ноябрь).
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нито по-важните авторитети от по-ранната светоотечска традиция. Тук ре-
шенията на Вселенските събори са представени често като отвлечена метафи-
зика, а догматите са значителни на брой постулати, изведени от безконтекст-
но цитиране на библейски места, за да илюстрират постулираните преди това 
в неясно какви мисловни пространства догмати. Още от пръв поглед в този 
учебник липсва връзка с литургическата традиция на Православната църква, а 
отците са цитирани подобно на библейските места – извън контекст, което 
прави прочита им труден и често неясен. Подборът на това учебно помагало за 
превод на български като че ли не е случаен. Причината, поради която значение-
то на Вселенските събори и Съборите въобще се е подценявала в българското 
богословие до 50-те години на ХХ век досега не е търсена, но съм склонен да 
мисля, че тя се намира във факта, че БПЦ по онова време се намира в схизма, 
поддържана масово от населението по чисто националистически причини, като 
при това положение някак съборният принцип в Църквата се оказва неудобна 
тема в богословските училища по чисто практически съображения. По-добре е 
за него да се говори като за абстракция, отколкото като нещо реално тук и 
сега в живота на Църквата. Пред 50-те години обаче именно под влиянието на 
Илия Цоневски и на Димитър Дюлгеров по темата за богословието на Вселен-
ските събори започва да работи незабравимият Тотю Коев, който до края на 
живота си успя да обгърне цялата тематика за Вселенските събори и ни остави 
безценни разработки в областта. И до днес като основно помагало по дисципли-
ната „Догматическо богословие” се ползва посмъртно издаденият му труд върху 
догматическите определения на Вселенските събори3.

По този начин въведената и в България дисциплина „Патрология” по образеца 
на руските школи, но лишена от контекста на Веселенските събори до средата 
на ХХ век, остава да виси без реално приложение в учебния процес. Това е при-
чината в областта да не се появят значителни изследвания и изследователи до 
Втората световна война. Публикациите на отец Ибришимов през 20-те и 30-те 
години на ХХ век са затворени единствено до житията на по-важните свети 
отци и до събиране на мъдри мисли и откъси с интересни епизоди от техните 
съчинения.

През Втората световна война от Германия се завръща и започва да препода-
ва по неволя този предмет Илия Цоневски, който е от кръга на професорите 
етици Пашев и Панчовски, силно повлияни от тогавашните либерални тече-
ния в протестантското богословие. В младежките си години той се увлича по 
немска класическа философия и по руска религиозна философия. През учебната 
1940–1941 г. Илия Цоневски завършва философския факултет на университета 
в Марбург на тема: „Еклисиологията на Хомяков”, но за съжаление този текст 
така и не бива издаден, а екземпляр от него не попада в България.

Работейки в перспективата на методологията на Д. Дюлгеров и намирайки 
се под силното влияние на философските възгледи на Панчовски и Пашев, Ил. 
Цоневски не успява да насочи патрологията като интегрирана в едно цялостна 

3  Коев, Тотю. Догматическите формулировки на седемте вселенски събора, УИ „Св. Климент Охридски”, 2011.
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православна богословска методология дисциплина. Тя си остава в рамките на 
онова, което самият той вижда в немските учебници по патрология през среда-
та на ХХ век. Това лесно може да се види, когато се сравнят неговите лекции 
по този предмет, издадени във вид на учебник с огромно закъснение, едва през 
1986 г., когато те вече са безнадеждно остарели.4 Все пак тази книга и до днес 
функционира като важен справочник за основните автори, писали на Изток и на 
Запад от II до VIII век. Също така неговият принос е очевиден в сферата на ран-
ните отци – апостолските ученици, апостолския символ, апологетите от II век 
и значението на св. Ириней Лионски за православното разбиране за Църквата и 
епископата.

Много важна крачка в методологията и перспективите на работа като цяло на 
православното богословие в България прави Тотю Коев, който след свалянето на 
схизмата се оказва първият докторант по догматика и пише дисертацията си, 
защитена през 1955 г., на тема „Догматическите формулировки на първите че-
тири вселенски събора”. По този начин той решително и трайно вкарва темата 
за Вселенските събори и като цяло темата за съборността в българското бого-
словие. На тази материя е посветена и хабилитацията му в края на 60-те годи-
ни, където той изследва произхода на Халкидонското вероопределение (451). Така 
неговата работа се оказва изключително важна за контекстуализиране въобще 
на заниманията с православна догматика и косвено – с патрология, тъй като 
заниманията с патрология в крайна сметка в България се оказват изключително 
зависими от догматиката в нашите курикулуми след Втората световна война.

В това отношение преподаването на патрология в България се оказа малко или 
много уникално за целия православен свят в края на ХХ и началото на ХХI век. То 
практически се съсредоточава предимно върху историко-догматически проблеми 
и по-малко върху чисто филологически и текстологически проблеми, като по този 
начин започва да се асоциира дори със систематическото богословие, доколко-
то такова съществува в чист вид. Почти същото можем да видим в консерва-
тивните немски католически богословски факултети, в които патрологията 
до голяма степен се припокрива с история на догматите. Блестящ образец за 
такава методология на преподаване е учебникът на един от най-изтъкнатите 
активни патристи в Германия в момента – Хубелтус Дробнер от университета 
в Падерборн5.

Днес в почти всички православни школи патристиката се преподава като из-
ворознание на църковната книжнина, ползващо се в най-висока степен от ис-
торико-филологическа методология, а в западните (най-вече протестантски) 
школи патристика под тази форма вече почти не съществува. Тя обикновено е 
погълната от църковната история, а в англосаксонска среда дори е разгърната 
в посока към Късната античност и обикновено се представя като „изследване 
на късноантичната литература”, като по този начин се съчетава с изследва-
нето на чисто езически автори и няма особено отношение към изучаването на 

4  Цоневски, Ил. Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци. София: СИ, 1986.
5  Drobner, H. Lehrbuch der Patrologie, Freiburg: Herder 1994.
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християнския догмат. Можем да говорим вече за съвсем обективистки подход, 
който е вкарал изучаването на отците в контекста на „история на идеите”.

Какви са предимствата и недостатъците на сегашната ни система на обуче-
ние по догматика и патрология в България?

Определено според мен предимство е, че предметът се припознава от колеги-
ята на богословските ни училища, както и от самите студенти като важен, 
свързан тясно със самата православна идентичност, което и предопределя сил-
ните взаимовръзки между патрология, догматика, християнска етика, философия 
и библеистика. От друга страна, сегашното предпоставяне на познанията по 
патрология пред познанията по догматика вече е напълно изчерпано като мо-
дел и затруднява изключително много преподаването на предмета. Оказва се, 
че за да се навлезе в светоотеческата книжнина, е нужен контекст, който 
би трябвало да се подсигури най-вече от догматиката, църковната история и 
философията. Без този контекст детайлизирането в прочита на конкретни съ-
чинения на отците се оказва невъзможно, тъй като студентите не разполагат 
с базови понятия от речника на православното богословие. Тези липси са тясно 
свързани и със слабата им образованост по история на философската мисъл на 
Античността, класическите езици, историята на Европа и Близкия изток и като 
цяло на световната литература, което е недостатък на средното образование. 
Може би изучаването на отците трябва да бъде изтеглено след догматиката 
и философията, а не да ги предхожда, тъй като четенето на отците извън 
контекста на догматическото и съборното ни предание се оказва занимание 
просто с литература или с история на идеите, а липсата на философски позна-
ния изобщо лишава студентите от способността да мислят категориално и да 
схващат базови проблеми в съчиненията на отците.

Като цяло неспособността да вникнат в съдържанието на един патристичен 
текст демотивира някои студенти да се занимават със светите отци и по 
правило те взимат изпитите си, като зазубрят клишета и повече исторически 
факти около житието на основните автори. Също така нужно е разделянето на 
предмета на две основни дисциплини, едната от които да има пропедевтичен 
характер и да се занимава предимно с историческия и книжовен контекст на 
патрологията, а във втория да се изучава в подробности учението на отците, 
където се изисква по-голяма задълбоченост и интелектуална ангажираност. По 
този начин изучаването на предмета е организирано в гръцката система на 
богословско образование. Оказва се също така, че са важни и познанията по ли-
тургика, тъй като, доколкото опитът ми позволява да твърдя, занимаващите се 
сериозно с литургичната практика на Православната църква успяват по-добре 
да се ориентират в богословските понятия и практически не им коства особен 
труд да навлязат в някои текстове сами.

Новите перспективи на преподаване и организиране на университетските кури-
кулуми в света дават възможност именно за една много здравословна промяна 
на нашите учебни планове в посока на изграждане на една чисто православна 
методология. В световен мащаб големите, продължителни и всеобхватни кур-
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сове отмират и новите гъвкави курикулуми се изпълват с курсове по конкретни 
проблеми, търсещи отговори на конкретни въпроси. Това дава един голям шанс 
да избягаме от систематиката, донесена ни от схоластическата традиция, и 
да осъществим търсеното от отец Георгий Флоровски освобождение на право-
славното богословие от своя схоластичен плен.

Да не забравяме, че в дългата си история православното богословие спазва един 
изпълнен като че ли с апофатизъм принцип на догматическия минимум, който ни 
поставя в положението в крайна сметка да имаме само два догмата – триадо-
логическия и христологическия, които са постигнати именно в стремежа да се 
отговори на конкретни проблеми, възникнали в рамките на историческия път на 
Църквата. Останалото в нейното учение се ориентира именно към принципите, 
заложени в тези два основни за Църквата ни догмати. Патрологията в нашия 
контекст би трябвало да се съсредоточи върху разглеждането на конкретни 
исторически, текстологични и контекстуални проблеми в определен кръг свето-
отечески съчинения, които се смятат за образцови, въз основа именно на добро 
познаване на догматическата проблематика в един подчертано историко-дог-
матически план. Този подход би стеснил и конкретизирал информационните ма-
сиви, които трябва да се усвоят от студентите, което несъмнено ще повиши 
качеството на обучението.
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ПРАВОСЛАВНОТО	НАСЕЛЕНИЕ	

В	БЪЛГАРИЯ	СПОРЕД	ДАННИ	

ОТ	ПРАВОСЛАВНИТЕ	ХРАМОВИ	

РЕГИСТРИ	(1989–2014)

Обект на настоящата публикация е религиозната ситуация в България, а неин 
предмет – нивото на религиозност на населението през последните 25 г. Ос-
новна цел е да се изследва нивото на религиозност на православната религиозна 
общност1 в страната през 1989–2014 г. въз основа на нейното религиозното 
поведение и по-точно – извършването на две от тайнствата, кръщение и брак. 
Второстепенна цел е проучването на причините и факторите (политически, 
икономически, демографски, социални и др.), които определят тенденциите в 
религиозността на населението.

Методология на изследването. В съвременните хуманитарни и социални науки 
е наложена тезата на Питър Бъргър, че постмодерното общество не е вече 

1  През последните години бяха публикувани редица проучвания за нивото на религиозност на мюсюлманите 
и на евреите. Вж. Босаков, В. Идентичност и многообразие на исляма в България. – София: Виртуален център, 
2006; Същият. Ислям и модерност. – София: ИвРай, 2015; Ялъмов, И. Етнокултурна и религиозна идентичност 
на турската общност в България. – София: ВИИ, 2014, с. 282-283; Кънев, Кр. Етническа идентичност, междует-
нически нагласи и религиозност. // Барух, Е., съст. Евреите по българските земи. Родова памет и историческа 
съдба. – София: МЦПМКВ, 2000, с. 60-90; Декало, Ф. Българите в еврейската религиозна и светска общност. // 
Карамихова, М., съст. „Завръщане” на религиозността. – София: ЕИМ, 2007, с. 195-204.



78

Проблеми на Българската православна църква

съвсем секуларно, а проявява тенденции към смесване на секуларизационните 
с десекуларизационни процеси.2 Социологическите изследвания на посткомунис-
тическите държави категорично сочат, че големият религиозен „взрив” в края 
на 80-те и началото на 90-те г. на ХХ в. бележи спад в края на ХХ в.3 и тези 
общества се връщат към традиционното си религиозно състояние: Полша от-
чита силна религиозност по традиция, Румъния – умерена по традиция, Словакия, 
Словения, Латвия, Унгария, Украйна, Русия, България и Литва – силна по инерция, 
докато Чехия, Естония и Беларус дават пример по-скоро за нерелигиозност.4

В български контекст през посочения период са проведени няколко социологиче-
ски изследвания. Това от 1992 г.5 сочи сравнително висока степен на религиоз-
ност (48,5%) в сравнение с комунистическия период (1962 – 35,5%; 1968 – 34,5%; 
1986 – 23,6%) и на фона на останалите бивши комунистически общества. Висока 
религиозност се установява сред мюсюлманите, селяните, жените, по-възраст-
ното поколение (над 50 г.) и сред притежаващите образование под средното. 
Изследването от 2005 г.6 показва сериозен обрат. Като цяло се наблюдават 
отлив от религиозния „бум” и профанна религиозност (шокиращ конфликт между 
показна и същинска религиозност). Най-високи коефициенти на религиозност 
имат жените, възрастните (над 50 г.), националистите и християндемократи-
те, протестантите и католиците. Европейското изследване на ценностите 
(European Values Study)7 потвърждава тенденциите от 2005 г. за номинална при-
надлежност към националната културна традиция. Макар повече от половината 
българи (55,2%) да се самоопределят като „религиозни”, повечето не показват 
трайни религиозни убеждения и вкоренени религиозни ценности и не демонстри-
рат необходимото религиозно поведение. Откроява се силна секуларна тенден-
ция, характеризираща се с индивидуализъм, агностицизъм и липса на устойчива 
въцърковеност.

Във връзка със споменатото се оформя и нашата работна хипотеза: ако ус-
тановим, че през последните 25 г. броят на тайнствата кръщение и брак сред 
православните в България расте или се запазва голям, това ще бъде ясен знак 
за протичащ процес на десекуларизация; ако обаче броят на двете тайнства на-
малява или се задържа в ниски стойности, ще е налице секуларизационен процес.

2  Бъргър, П., съст. Десекуларизацията на света. – София: КХ, 2004; Тейлър, Ч. Разновидности на религията 
днес. Преосмисляне на Уилям Джеймс. – София: КХ, 2006; Taylor, Ch. A Secular Age. – Cambridge, London: 
Harvard University Press, 2007; Berger, P., G. Davie, E. Fokas. Religious America, Secular Europe? A Theme and 
Variations. – Hampshire: Ashgate, 2008.
3  Borowik, I., G. Babinski, eds. New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. – Krakow: Nomos, 1997.
4  Todorova, N. B. Religion in Post-Communist Bulgaria. // Borowik, I., G.Babinski, eds. Op. cit., pp. 163-186; 
Bogomilova, N. The Religious Situation in Contemporary Bulgaria, and in Serbia and Montenegro: Differences and 
Similarities. // Religion in Eastern Europe, 2005, vol. 25, № 4, pp. 1-20; Богомилова, Н. Религия, право и политика 
на Балканите в края на ХХ и началото на ХХI век / Religion, Law and Politics in the Balkans in the End of the 20th 
and the Beginning of the 21st Century. – София: Изток-Запад, 2005.
5  Извършено от НСИ, 1992, анкетно, представително. Вж. Божиков, П. Изследване на религиозността на пъл-
нолетното население в България. // Статистика, 1992, № 4, с. 56-67.
6  Извършено от Алфа Рисърч, 2005, представително. Вж. Алфа Рисърч. Религиозност за всекидневна употре-
ба. // Foreign Policy, 2006, № 8-9, с. 40-42.
7  Извършено от Евростат, 2008, представително. Вж. Карамелска, Т. Нагласите към религията в България 
според Европейското изследване на ценностите (2008). // Християнство и култура, 2009, № 4, с. 28-35.
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Хронологически граници. Настоящият текст изследва последните 25 г., в кои-
то се наблюдава повишен интерес на българското общество към дейността на 
БПЦ и желание да се извършват отделни тайнства. Не са засегнати годините 
до 1989 г., тъй като в този период комунистическият режим силно деформира 
религиозния живот и функционирането на църковните институции на християн-
ските общности, вкл. извършването и декларирането на тайнствата кръщение 
и брак.8

Описание на методиката. До момента нивото на религиозност на православ-
ното население у нас е проучвано от етнолози чрез теренна работа в храмове 
и манастири9 и от социолози чрез сондажи или представителни анкетни проуч-
вания. Ние се спряхме на неизползван на практика досега източник, какъвто са 
храмовите (енорийските) регистри за тайнствата, и на интердисциплинарна 
методика, която предлагат различни хуманитарни и обществени науки: интер-
вю, теренно наблюдение, работа с архивни документи, документален и статис-
тически анализ. Решихме, че е възможно да проучим нивото на религиозност чрез 
индивидуално теренно проучване. Нашите студенти получиха задача да посетят 
произволно избран от тях християнски религиозен център, да се срещнат с ду-
ховник или храмов служител, след което да проучат de visu храмовия енорийски 
регистър. За целта те попълваха унифицирани анкетни листове. Впоследствие 
извадката беше обработена статистически, а емпиричните резултати – пред-
ставени графично.

От седемте тайнства в Християнската църква кръщението и бракът са едни 
от най-важните. Без кръщение не може да се участва в нейния живот, а бракът 
е единственото тайнство, изпълнявано над двама души и водещо до взаимно об-
вързване на решенията им. Следователно, понеже би трябвало да се извършват 
над вярващи, наличието им би ориентирало за степента им на религиозност.

Двете тайнства, кръщение и брак, са свързани в църковноправната система – 
едното не може да се изпълни, без да е налично другото. Това подсказва, че 
резултатите за двете тайнства би трябвало да се намират в правопропорцио-
нална зависимост.

Извършването на тайнствата кръщение и брак се заплаща в БПЦ. Цените ва-
рират според местонахождението на храмовете, като наред с официалната си-
нодална тарифа местните църковни настоятелства определят свои стойности 
на требите. Единични са случаите, когато посочените тайнства се извършват 
безплатно.10 От такава гледна точка нивото на религиозност на православните 
християни би трябвало да се анализира в тясна връзка с икономическия фактор.

8  Вж. подробности в: Методиев, М. Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комуни-
стическата държава (1944–1989). – София: Сиела, 2010.
9  Гребенарова, Сл. Българинът в криза – езичник, християнин или неверник. http://liternet.bg/publish5/sgre-
benarova/kriza.htm/; Карамихова, М., съст. „Завръщане” на религиозността. – София: ЕИМ, 2007.
10  Католическата църква в България извършва безплатно двете тайнства, а вярващите сами преценяват дали 
да дарят допълнителни средства за храма.
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Кръщението и бракът (венчанието) са тайнства, засягащи личността и общес-
твото като цяло, подложени на промяна в постмодерната епоха. Нейният секу-
ларен характер много често превръща кръщението от личен акт, подбуден от 
дълбока религиозност, в действие, направлявано от различни обстоятелства: 
подражание, необходимост, за да се участва в други църковни тайнства (брак), 
предпазване от болести, насърчение от роднини, познати или колеги, желание за 
житейски успех и т.н. Постмодерната епоха засяга и отношението към тайн-
ството брак. След 1990 г. религиозното венчание у нас дълго време е възприема-
но или като екзотика, по-атрактивна от гражданския ритуал, или като доказа-
телство за връщането към традицията след 45-годишния атеистичен режим.11

Особености на източниците. Храмовите (енорийски) регистри са документа-
ция, задължителна за всеки християнски храм независимо от неговата деномина-
ция. Обикновено те имат практически характер: дават сведения за текущите 
църковни статистики и служат за справка при издаване на дубликати на кръ-
щелни или брачни свидетелства. Подредени са хронологично и таблично, водят 
се ежедневно и представляват уникална база данни за наличието на църковен 
живот и за състоянието на енорийската общност. Регистри не се водят само в 
храмове, където не се извършват тайнства.12 Срещат се и случаи на молитвени 
места, където подобни регистри са били унищожени от природни бедствия или 
човешка намеса, вкл. по време на комунистическия режим.

Описание на извадката. След проведените индивидуални теренни изследвания 
през пролетта на 2014 г. нашите студенти успяха да попълнят по метода на 
случайната извадка статистически листове за 165 храма. От тях 20 предста-
вляваха откази по различни причини13, а 56 бяха извадени от извадката поради 
непълни данни или повторения на храмовете. (Таблица 1.)

11  Иванова, Е. Утилитарната сакралност – откриване на поносимостта. // Български фолклор, 1995, № 1-2, с. 
102-117; Елчинова, М. Религията: промяна и традиция (Образи на религиозното). // Български фолклор, 1999, 
№ 4, с. 4-14.
12  Ставропигиални като „Св. Ал. Невски”, параклиси към затворите или висшите училища и др.
13  Отказите да се предостави информация са мотивирани най-често с „конфиденциалност” или „канонични” 
причини, което е несъстоятелно. Те всъщност прикриват небрежност и безотговорност към документацията и 
архивната работа, липса на електронна архивна система и на дигитализация на храмовите регистри, изгубени 
книги, страх за разкриване на финансови доходи от требите, притеснение от „видимостта” на собствената 
немара на Божията нива за духовното събуждане на нацията.

Таблица 1.

Общ брой 
статистически 

листове
165

Брой откази 20
София – 14, малки градове – 7 (Белово, Самоков, 

Брезник, Мездра, Костенец)

Брой на 
статистическите 
листове, годни за 

обработка

89 Причина – повторения, непълни данни
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Таблица 2

Храмове на БПЦ в: Брой 
храмове Място

София 28

Стара София – 16;

Квартални – 4 (Люлин и Дружба-2);

Квартални, бивши селски – 8 (Ботунец, Бояна, 
Връбница, Сеславци, Надежда, Дървеница, 

Кремиковци, Горубляне)
Големи градове, 
вкл. епархийски 
центрове

11 Ямбол, Плевен, Ловеч, Шумен, Търговище, Враца, 
Пазарджик, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил

Малки градове 17

Дупница, Ботевград, Първомай, Казанлък, Мездра, 
Ихтиман, Самоков, Етрополе, Копривщица, Трън, Н. 

Искър, Сливница, Д. Баня, Банкя, Костинброд, 
Ел. Пелин, Дулово

Села 26
В Софийско – 7 (Г. Малина, Г. Лозен, Д. Лозен, 

Бистрица, Панчарево, Владая, Мрамор)

В страната – 19

Манастири 4 Драгалевски, Черепишки, Добридолски, Етрополски

Храмове на 
Католическата 
църква в България

1 с. Малчика

Храмове на 
Старостилната 
православна 
църква

1 София

Храмове на 
Румънската ПЦ 1 София

Таблица 3

Православни храмове по епархии Брой храмове
Софийска 58
Варненска и Великопреславска 2
Видинска 4
Врачанска 4
Плевенска 1
Русенска 0
Ловчанска 3
Неврокопска 0
Пловдивска 4
Сливенска 2
Старозагорска 1
Великотърновска 2
Доростолска 1
Общо 82

Извадката се състои основно от храмове на БПЦ в столичния град (28), 11 голе-
ми и 17 малки града, 26 села и 4 манастира. Също така са обработени данните 
за три храма под управлението на Католическата църква, Старостилната пра-
вославна църква и Румънската ПЦ. (Таблица 2.)

Извадката има плътност основно в Софийска, Видинска, Врачанска и Пловдивска 
епархия. Тя е непълна относно Русенска, Неврокопска, Доростолска, Плевенска и 
Старозагорска епархия. (Таблица 3.)
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Катедрален храм „Св. Димитър 
Солунски”, Видин

Храм „Св. Николай Чудотворец”, 
Плевен

Катедрален храм „Св. Троица”, Ловеч

Емпирични резултати от статистическата обработка на данните от хра-
мовите (енорийските) регистри. В следващите редове представяме резулта-
тите от статистическата обработка на данните от храмовите (енорийските) 
регистри, които сме групирали по населени места и по епархии и сме съпоста-
вили, където е било възможно, с примери от други деноминации.

Ниво на религиозност в големите градове. Наличните графики за големите 
градове в страната налагат два извода. Преди всичко те категорично доказват 
установения в други изследвания религиозен „бум” през 90-те г. на ХХ в., като 
особено добре той личи от данните за тайнството кръщение.

На второ място, се забелязва наличието на два типа храмове. При първия тип 
храмове, вкл. митрополитски, се наблюдава видим спад в броя на извършваните 
тайнства след края на 90-те г. на ХХ в. или след 2005 г. Вероятно това се дължи 
на разнообразни причини: миграциите на населението им (Северозападна Бълга-
рия) или упадъка им като икономически и административни центрове (Перник, 
Плевен и Видин).

Храм „Св. Николай Чудотворец”, 
Ямбол

Храм „Успение Богородично”, 
Кюстендил

Храм „Св. Иван Рилски”, 
Перник

При втория тип храмове обаче не се наблюдава спад в броя на тайнствата, а 
напротив – относително постоянен брой. Обикновено това са стари и големи 
църкви, разположени в централната част на градовете, които отговарят на 
представата за престижност, особено при сключване на тайнството брак.
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Храм „Св. София”, 
София

Храм „Успение Богородично”, 
Търговище

Ниво на религиозност в малките градове. В малките населени места са 
видими същите процеси, както в големите градове. Тук доминира онази група 
храмове, която се характеризира със значим спад на броя тайнства след начало-
то на ХХI в. Най-засегнато от този процес е тайнството кръщение. Обяснение 
за констатираната секуларизация може да се потърси в отрицателния годишен 
демографски прираст на населението, в емиграцията на млади хора или в иконо-
мически трансформации.14

Същевременно се открива група храмове, при които ясно личи десекуларизацио-
нен процес, т.е. запазване на относителния брой на тайнствата през годините 
и дори увеличаване на числеността им след 2009–2010 г. Причини за тези инди-
кации на подем на религиозността могат да се търсят както в работата на 

14  Примерно, в Тетевен средногодишният темп на намаляване на населението за 2001–2011 г. е -1,43%, 
наблюдава се неговото застаряване, от 2009 г. има свиване на производството на промишлените предприя-
тия и спад в броя на заетите лица с 15%. Вж. <http://www.teteven.bg/images/stories/documents/Obqvi/OPR/
OPR_Teteven_Final_Draft_27_11_2013.pdf>

Храм „Св. Троица”,
Казанлък

Храм „Св. Всех Светих”,
Тетевен

Храм „Св. мчк Георги”, 
Луковит
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някои локални звена на националистически формации15, така и в активността на 
местното духовенство.

Ниво на религиозност в селата. Статистическите листове показват твърде 
малък брой тайнства, извършвани в селските храмове, и еднозначна тенденция 
за намаляването им до абсолютен минимум. Това може да се обясни с обезлюдя-
ването на населените места, с липсата на млади хора, особено в планинските 
селища и отдалечените от общинските центрове, и с недостига на свещеници 
в някои от епархиите, което налага храмовете да не се отварят или да се об-
служват само на големи празници.16 Наред с реалната опасност за изчезването 
на тези духовни центрове, това рефлектира върху религиозността на мест-
ното население – заради липса на адекватно духовно обгрижване, то търси 
храмовете на съседни градове или изобщо не извършва споменатите тайнства.

Независимо от общата тенденция, има индикации за десекуларизационен про-
цес в села, които през последните десетилетия се превръщат от периферия 
на големите градове във вилни зони и местоживелища на заможни собстве-
ници (с. Герман, Софийско), в туристически центрове с развити хотелиерски 
услуги или в предпочитано място за провеждане на сватбени тържества (с. 
Арбанаси).

15  Част от дейността на ВМРО-Костинброд е свързана с местните храмове, където се извършват молебени, 
помени, откриват се паметни плочи, почистват се войнишки паметници.
16  Показателна е статистиката за Великотърновска епархия. Вж. Беров, Хр. Църковно устройство на Велико-
търновска епархия като юридическо лице – местни поделения, кадрови състав и здравно и социално осигуря-
ване. // Християнство и култура, 2015, №3, с. 50-51.

Храм „Св. мчк Георги”, 
Дулово

Храм „Св. св. Кирил и Методий”, 
Костинброд

Храм „Св. Георги Победоносец”, 
с. Джулюница, Търновско

Храм „Св. св. Кирил и Методий”, 
с. Чибаовци, общ. Костинброд
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Ниво на религиозност в едно и също населено място. Статистическите 
данни от енорийските регистри показват и нивото на религиозност в едно и 
също населено място. София и прилежащите  села, някои от които вече квар-
тали на града17, представлява интересен пример като най-голям български град 
(в момента около 2,5 млн. души), с най-интензивни вътрешни трудови миграции 
през последните 20 години и най-много действащи православни храмове. Тя е 
средоточие на културни и религиозни институции и място за живеене на хиляди 
нови заселници, пренасящи религиозните си традиции от провинцията.

И тук се открояват няколко тенденции. На първо място, навсякъде е видим  
т.нар. религиозен „бум” от началото на 90-те год. на ХХ в. На второ място, в 
мнозинството храмове се установява видим спад на броя на извършените тайн-
ства след края на 90-те г. на ХХ в. или от 2005 г. насам. Те са разположени 
както в градския център, така и в селата около града.

17  Тук няма да коментираме цялата Софийска епархия, която е една от най-обширните в страната.

Храм „Рождество Христово”, 
Арбанаси

Храм „Николай Чудотворец”, 
с. Герман, общ. Панчарево

Храм „Св. Петка”, 
с. Роза, общ. Ямбол

Храм „Св. Андрей Първозваний”, 
София
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Особено показателни в това отношение са статистиките от храмове в край-
ните квартали на София – бивши села (Надежда, Обеля) или „модерни спални”, 
където в момента живее част от пришълците от провинцията (ж.к. Люлин) и 
където може да се предположи по-високо ниво на религиозност.

Според нас тази негативна тенденция се дължи на причини от общ характер: 
демографски преход, емиграция на населението в чужбина, икономическа криза, 
промяна на традиционния модел на семейното домакинство, спад на брачността 
и раждаемостта. Може да се добавят и някои специфични за столицата фак-
тори: анонимността на големия град, липсата на време, ежедневният стрес. 
Въпреки това не трябва да се изключи неефективната работа на бялото духо-
венство в конкретни храмове, което не успява да отговори на нуждите на съв-
ременната епоха, не се старае да катехизира вярващите от всички поколения 
и е комерсиализирало своята професия, вместо да я приеме като призвание и 
служение.

Контрастна картина представлява втора група храмове в София и Софийско. 
В техните статистики не се забелязва спад, а напротив – кръщенията и 
венчанията са обект на постоянен интерес, техният брой е константен или 
дори расте. Те са разположени в градския център („Св. Петка Самарджий-
ска”), но и в периферията (кв. Подуене); имат дългогодишни традиции (кв. 
Кремиковци), но и са основани наскоро. В тях служат както много, така и 
малко на брой свещеници. В някои от тях таксите за тайнствата са високи, 
а в други – по-ниски.

Храм „Св. Дух”, 
кв. Надежда, София

Храм „Св. Кл. Охридски”, 
жк. Люлин, София

Храм „Св. Петка Самарджийска”, 
София

Храм „Св. Богородица – Животворен 
източник”, кв. Подуене, София
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Храм „Св. Георги”, 
кв. Кремиковци, София

Ниво на религиозност – перспективата на манастирите. Макар в нашето 
изследване статистиките за манастирските храмове да са малко на брой, те 
дават добра сравнителна перспектива. Част от тях дава индикации, че в оп-
ределени епархии се спазва утвърденият православен модел: тайнствата се 
извършват главно в църквите за сметка на манастирите, понеже черното ду-
ховенството пребивава повече в молитва. Това се отнася до манастирите с 
малобройно братство, без добра инфраструктура и условия за туризъм.

Добридолски манастир „Св. Троица”, 
Ломско

Друга е обаче ситуацията в манастирите, начело на които през последните го-
дини застават енергични игумени със стопанска визия и желание да превърнат 
своите обители в притегателен център за миряните и дори в туристически 
средища. Там се установява извършване на много тайнства, като на практика 
те поемат немалка част от дейността на енорийските църкви и в определени 
региони играят компенсаторна роля по отношение съхраняването на религиоз-
ността.

Ниво на религиозност – сравнение с други християнски изповедания и църк-
ви. Сред нашите анкети попаднаха и няколко храма, ориентиращи в динамиката 
на тайнствата в другите изповедания. Макар в част от тях секуларизацията 
също да е в ход (католически храм в с. Малчика), в други се забелязва обратният 

Етрополски манастир „Св. Троица” Черепишки манастир 
„Успение Богородично”
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процес (храмовете на Българската старостилна православна църква и храмът 
на Румънската ПЦ в София). Със сигурност част от православните християни 
предпочитат да извършват именно там своите тайнства кръщение и брак.

Храм „Св. Троица” (Румънска), 
София

Католически храм „Св. Анна”, 
с. Малчика

Храм „Успение Богородично” на БСПЦ 
кв. Бъкстон, София

Общи тенденции. В заключение проверихме работната си хипотеза, като суми-
рахме всички данни от проучените от нас статистики на енорийските храмове 
в страната. Получените резултати показват, че след сериозния интерес към 
тайнството кръщение през 90-те г. на ХХ в. в момента има трайна тенденция 
към спад.

Напротив, при тайнството брак се установява постоянен тренд и дори напосле-
дък слабо увеличение. Това може да се дължи както на навлизането на първото 
„кръстено” поколение след промените в младежка възраст и желанието му да 
стигне до свето венчание, така и на други причини: битова религиозност, връз-
ки с окултизъм и мистицизъм, нужда от себеутвърждаване в бизнес и семейна 
среда.

Брой кръщения, 1989–2014 Брой венчания, 1989–2014
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Заключения

Настоящата публикация не претендира за изчерпателност, представителност 
и широка обхватност, тъй като е резултат от емпирично теренно и докумен-
тално изследване с количествени методи на енорийски регистри от случайна 
извадка православни храмове.18 Въпреки това то дава основания да се направят 
няколко основни заключения.

По безспорен начин се установява наличие на секуларизационен процес – видим и 
сериозен спад в броя на кръщенията и по-слабо забележимо намаляване на броя 
на венчанията. Наблюдава се обратнопропорционална зависимост между тайн-
ствата „кръщение” и „брак”, която може да се обясни с наличието на битова 
религиозност, т.е. извършването на двете тайнства е плод не толкова на вът-
решна духовна потребност, а на външни причини.

Независимо от горните констатации секуларизационният процес не изглежда 
необратим и драстичен, а протича с плавни темпове и може да бъде овладян. 
Примери за това се откриват във всички населени места, в енорийските и мана-
стирските храмове. Фактори, улесняващи секуларизацията, са: демографските 
процеси (раждаемост, миграции, трансформация на традиционния модел на се-
мейно домакинство); икономическите трудности (стопанска криза, безработи-
ца); социалните промени (спад на престижа на религиозното, индивидуализъм, 
аномия); културната среда (чужди влияния, глобализация). На енорийско равнище 
не бива да се подминават високите такси за църковни треби в някои храмове и 
неефективната дейност на немалка част от енорийското духовенство.

Сериозен фактор, който може да противодейства на секуларизацията и евен-
туално да създаде условия за десекуларизация, е активността на храмовите 
настоятелства и на бялото духовенство. Той обаче е още на хипотетично 
равнище и е слабо забележим в обществен план. Други фактори, които носят 
потенциал да предпоставят десекуларизационен процес, са дейността на ма-
настирите и черното духовенство, развитието на туризма, урбанизацията и 
градското планиране.

18  За да бъде проучено цялостно нивото на религиозност на православното население у нас, би трябвало да се 
приложат и качествени методи, които да установят притежаването и четенето на Библията, реалното спазване 
на постите, практикуването на изповед и причастие и т.н. Засега у нас не е проведено подобно изследване.
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Евелин Фингер

ИМА	ГО	ОЩЕ	КОПНЕЖА	ПО	

БОЖЕСТВЕНОТО

Когато най-добрите оркестри в света свирят в папските базилики, всички цър-
ковни спорове са забравени. Всяка година фестивалът Pro Musica e Arte Sacra 
довежда най-добрите музиканти във Ватикана.

„Всички искат да влязат в църквата. Девет часът вечерта в Рим – вместо да 
седи в някой уютен ресторант, половината град се тълпи, бута, притиска, за 
да мине през железните порти на папската базилика „Св. Павел извън стените”. 
Наистина всички са тук. Аристократи във вечерни облекла, студенти в джинси, 
монаси в раса, дами с разточителни прически, господа с тънки обувки с токове и 
разбира се, поклонници в практични якета. Първите, които са до оградата, вече 
виждат осветената колонада и пазителя, каменния апостол с меча, ала краят 
на опашката се губи в тъмното.

Всички ли са вярващи? Вероятно не, но идват с вярата, че тук, на святото мяс-
то, могат да получат необикновено познание. Тази вечер Виенските филхармони-
ци свирят Осмата симфония на Бетовен, ала мястото на този, за когото е от 
значение единствено музикалното съвършенство, не е тук. Защото никоя църква 
не може да се мери по акустика с една добра концертна зала. И огромният кораб 
на „Св. Павел извън стените” създава ехо, а най-чистите тонове се изгубват в 
гората от колони – но на избраните гости не им е до това.

Веднъж в годината в Рим се провежда фестивалът Pro Musica e Arte Sacra: кога-
то най-добрите оркестри в света свирят в папската базилика, всички църковни 
спорове са забравени. Тогава става ясно: дори привидно безбожното съвременно 
общество изпитва силен копнеж по трансцендентното, по прекрачването отвъд 
профанното съществуване чрез докосване до абсолютната красота, може би 
дори до Божественото.

Поглед нагоре

Шилер изрича: „Радост – ти дете на Рая”. Неговият, както е известно, небла-
гочестив колега поет Гьоте бленува за „Песента на архангелите”. А германски-
ят папа Бенедикт XVI се изразява по следния начин в едно свое приветствено 
слово към фестивала: „Убеден съм, че музиката наистина е универсалният език 
на красотата, който може да обедини хората с добра воля и да ги подтикне да 
вдигнат поглед към небесата”.

Заради това са тук всички тези хора. Почти всеки, прекрачил обширното прос-
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транство на базиликата, спира за миг поразен, преди да се втурне към златния 
купол с Исус и евангелистите, за да вдигне поглед „нагоре”. За да прекрачи от 
ограничената реалност в безграничното и безкрайното.

Очевидно мнозина все още вярват, че Църквата е правилното място за това. 
Културните песимисти могат и да спорят, а традиционалистите да бичуват 
секуларизма на нашето време: броят на напусналите Църквата отново започнал 
да расте, европейците вече не вярвали в Бог, континентът бил духовно опус-
тошен. Ала в действителност нещата стоят съвсем другояче. 4000 гости са 
изминали в тази октомврийска вечер трудния път до периферията на Рим, за да 
преживеят в „Св. Павел извън стените” един концерт от фестивала Pro Musica 
e Arte Sacra.

Големи диригенти в старите храмове

Фестивалът, създаден от един немски католик, съществува вече 15 години, а 
от година на година въодушевлението на хората сякаш расте. Причината може 
би е в големите диригенти като Херберт Блумстед, Николаус Харнонкур, Юстус 
Франц на пулта пред водещи оркестри като Виенските филхармоници, Томанер 
хор от Лайпциг и хора на Сикстинската капела. Най-хубавото, чудото е в това, 
че големите музиканти на съвремието свирят в старите църкви – най-вече в 
папската базилика „Св. Павел”, в „Свети Петър”, „Свети Йоан Латерански” и 
„Санта Мария Маджоре”.

Когато една симфония на Бетовен звучи в тези пространства, в сърцето на 
европейската култура, хоризонтът се разширява до безкрайното. Тогава все-
кидневният свят с неговите грижи потъва и става възможно нещо по-висше: 
можем да го наречем красота, възвишеност или именно Бог. Йозеф Ратцингер, 
страстен почитател на музиката и приятел на фестивала още преди избора си 
за папа, беше казал, че музиката кара хората „да се отворят за абсолютното 
добро и красиво, чийто най-дълбок източник е Бог”.

200 000 посетители е регистрирал фестивалът Pro Musica e Arte Sacra до днес. 
На първия ред преди седеше Бенедикт, днес тук винаги са и няколко кардинали, 
епископи, сътрудници на Светия престол – а редом с тях създателят на фес-
тивала и директор на едноименната фондация Ханс-Алберт Куртиал. Немският 
предприемач идва преди повече от 40 години в Рим, за да организира поклонения. 
Оттогава работи с Ватикана и говори като мисионер на всеки за мирното пос-
лание на християнството.

Куртиал е довел в Рим и англиканския хор на Уестминстърското абатство, как-
то и протестантския хор „Св. Тома”, дори и православния Синодален хор на Мос-
ковската патриаршия. Трябва да се знае също, че строгият московски патриарх 
Кирил е единствената личност от международен ранг, отказала многократно 
поканите на новия папа Франциск. Въпреки това Куртиал успява да го убеди, че 
православният хор трябва да пее в Рим.
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Дарителите са атеисти, протестанти, католици

По същия начин той убеждава и целия свят да дарява средства за съхранението 
на този Рим, на неговите сакрални сгради и на сакралното му изкуство. Апе-
лът му е: „Станете меценати на най-значимото наследство на човечеството!”. 
Аргументът му: „Музиката открива достъп до духовния свят за всички онези, 
които определят себе си като отдалечени от Църквата и атеисти”. Куртиал 
може да потвърди, че неговите дарители не са непременно християни. Сред тях 
има аристократи и обикновени служители, има излезли от Църквата католици, 
верни протестанти и щедри атеисти. Обединява ги копнежът им по нещо, кое-
то надхвърля светския живот: да направят нещо голямо, красиво, правилно.

© Pro Musica e Arte Sacra

С дарените милиони те могат да помогнат да се реставрира фасадата на 
базиликата „Св. Петър”, да се подновят фонтаните на площад „Св. Петър” и 
да се полират статуите на Петър и Павел. Фондацията подпомага курсове по 
сакрална музика, събира водещи руски и украински музиканти, реставрира органа 
на римската църква на йезуитите „Свети Франциск Ксавиер”. Освен това под-
крепя изработката на мозаичния портрет на папа Франциск: той е в базиликата 
„Св. Павел” – съвсем вдясно, на края на един дълъг фриз с изображения на всички 
понтифекси, гигантски папски бордюр, който опасва църковното пространство.

Слушателят, който на концерта седи отпред и гледа нагоре към папите, дока-
то музиката бушува около него, разбира, че църковните дебати от последните 
години са дребни и неважни...
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От перспективата на вечността истинното, красивото, доброто в християн-
ството изглеждат неприкосновени. Точно както усмихнатият портрет на Фран-
циск в редицата предшественици на светия отец...

Какво означава вечно? Вечно за смъртните е нещо, което те не са преживели, 
ала могат да предусетят. Фестивалът Pro Musica e Arte Sacra действа като ма-
шина за вечност. Той произвежда предусещане за вечност. Той пренася своята 
публика извън реалността. Той подкрепя едни във вярата им и дарява на другите, 
които не вярват, сигурността, че границите на земното съществувание могат 
да бъдат прекрачени. Трябва само малко да се поблъскаш, за да успееш да влезеш 
на концерта в църквата.

Вестник Zeit, 2 ноември 2015 г. 
Превод от немски: Людмила Димова
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Прот. Александър Шмеман

ПАРАДОКСИТЕ	НА	РУСКАТА	

КУЛТУРА:	УТОПИЗМЪТ
1

В нашите предходни беседи, посветени на основите на руската култура2, ние 
вече говорихме върху двата парадокса на нашето културно развитие – за про-
тиворечията и за парадоксалното проявяване в него и на своеобразен макси-
мализъм, и на своеобразен минимализъм. И вече казахме, че византийско-хрис-
тиянските корени и вдъхновение на руската култура са изисквали от нея на 
момента – без подготовка и без продължаващо във времето усилие и приспосо-
бяване – пълно въплъщаване в живота на християнския идеал, както и че същите 
тези корени, свеждайки всичко до религията и евангелското съвършенство, по 
един странен начин са способствали за развитие в руското съзнание на минима-
лизма – на равнодушие към прозаичните всекидневни земни дела. Днес към тези 
два парадоксални фактора на руското културно развитие ще добавим и трети, 
а именно – фактора на утопизма.

Руското съзнание много и често е грешило чрез утопизма – при това не прос-
то в някакъв определен период от своето развитие и своята история, а почти 
постоянно. Самото това развитие в някакъв смисъл може да бъде представено 
като една постоянна борба на реализма с утопизма, борба на отчитането на 
действителната обстановка и на действителността с някакво постоянно раз-
въплъщаване на ума и на въображението. А утопизмът е такава насоченост на 
разума, която е обратна на емпиризма. Емпирикът изхожда от трезвото отчи-
тане и трезвия анализ на фактите и на произтичащите от тях възможности, 
докато за утописта е характерно точно обратното: равнодушие, ако не и явно 
презрение към отчитането на фактите, на действителната обстановка. Утопи-
стът се стреми да подчини действителността на идеала си и главното за него 
е убеждението, че това е възможно да бъде осъществено.3

Като източник на утопизма в руската история, в развитието на руската култу-
ра, трябва да признаем все същото това византийско вдъхновение, превърнало 
се за Русия в единствена основа на нейната култура. Елементите на утопизма 

1  Шмеман, А. „Парадоксы русското культурното развития: утопизм” – В: Ежегодник Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына, М.: „Русский Путь” 2012, с. 256-260. Б. пр.
2  А именно беседите: „Културата в руското самосъзнание”, „Парадоксите на руското културно развитие: мак-
симализмът” и „Парадоксите на руското културно развитие: минимализмът”. Б. пр.
3  Чудесна илюстрация на казаното може да бъде открита в ранния текст на отец Александър „Съдбата на 
византийската теокрация” („Судьба византийской теократии” – В: Православная мысль, 5, 1947, с. 130-146), 
където четем: „… Ако животът не отговаря на теорията, толкова по-зле за живота”. Б. пр.
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са били налични още при самия св. княз Владимир – първия строител на киев-
ско-християнската държавност. Известен е летописният разказ как на гръцки-
те епископи се налагало да го уговарят да прилага в случай на необходимост 
на смъртното наказание, което той, превръщайки се в християнин, смятал за 
несъвместимо с новата си вяра.4 И това е нещо изключително характерно, осо-
бено при неговото съпоставяне с някои от общите тенденции в ранното руско 
съзнание.

Проф. Г. Федотов например убедително доказва, че поразителната популярност 
на двамата първи канонизирани, – т.е. причислени към лика на светците – рус-
наци, а именно синовете на княз Владимир, князете Борис и Глеб, се обяснява 
с почитането от народа на техния подвиг в непротивенето на злото.5 Борис 
и Глеб доброволно приемат страданията и смъртта, съзирайки в тази пасив-
ност най-висшата мяра за подражание на самия Христос. Те са могли да се 
защитят и да се спасят с бягство, но не са поискали това и са предпочели 
да отстъпят и да пожертват собствения си живот. И тук е важно именно 
това, че в почитането на тези светци народното съзнание е приело подвига 
им за нормативен – по същия начин, както дотогава народното съзнание е било 
приело и е запомнило особеното мекосърдечие на Владимир, граничещо сякаш с 
безразсъдството.

Елементът на утопизма, вярата в идеалната „братска любов”, може да бъде 
видян още и в учредяването от Ярослав Мъдри на оказалата се толкова ги-
белна за държавата федеративна система.6 Въздигането пък на Москва и ней-
ното окончателно политическо тържество е било свързано с отказ от уто-
пизма. Точно обратното, тук се проявил трезв реализъм, граничещ понякога и 
с цинизъм, но и в това време утопичните тенденции в руското съзнание не 

4  Събитието се отнася към 996 г. и се описва в летописния свод от ХІІ в. Начална руска летопис [Повѣсть 
времяньныхъ лѣтъ]. „В годината 6504 … тъй като Владимир обичаше своята дружина и се съвещаваше с нея 
за устройството на страната, за война и за законите на страната, и живееше в мир с окръжаващите го кня-
зе – Болеслав Полски и Стефан Унгарски и Андрих Чешки… И силно се умножи разбойничеството, и казаха 
епископите на Владимир: „Ето, умножиха се разбойниците – защо не ги екзекутираш”. А той им отвърна: „Боя 
се от греха”. Те обаче му рекоха: „Та ти си поставен от Бога за наказване на злите, а на добрите – за милост. И 
ти следва да наказваш разбойниците, но като разследваш”. Владимир пък, като отхвърли откупа за убийство, 
започна да наказва разбойниците и казаха епископите и старците: „Имаме да водим много войни; ако имах-
ме откупа, той би отишъл за оръжие и за коне”. И каза Владимир: „Така да бъде”. И живееше Владимир според 
заветите на своите деди и своите прадеди” (Повесть временных лет, подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д. 
С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц, СПб. 1996, с. 193-194).
5  Прот. А. Шмеман има предвид първата глава „Борис и Глеб – светите страстотерпци” от книгата на Г. П. 
Федотов Светците на древна Русия (Федотов, Г. П. Святые Древней Руси, Париж: „YMCA-Press” 1931), където 
на с. 32-32, четем: „Подвигът на непротивенето е национален руски подвиг, истинско религиозно откритие 
на новопокръстения руски народ… Светите Борис и Глеб са създали в Русия особен, не изцяло литургично 
проявен чин на „страстотерпците” – най-парадоксалния чин на руските светци. В повечето от случаите изг-
лежда невъзможно да говорим за доброволна смърт – това, за което можем да говорим, е само за „непроти-
вене на смъртта”. Това непротивене – както по всичко личи – придава на насилствената смърт доброволен 
характер и очиства убитата жертва тогава, когато юношеската възраст не предоставя естествени условия за 
чистота”.
6  Става дума за решението на Ярослав Мъдри (ок. 978 – 1054 г.) да раздели владенията си между своите 
многобройни синове, за да предотврати възможната борба за власт между тях. След смъртта на Ярослав обаче 
14-годишният мир между неговите синове е заменен от период на княжески междуособици, който продължава 
45 години (1068–1113 г.). По времето на междуособните войни на киевския престол са стояли много князе, 
нерядко прибягващи до помощта на куманите в борбата си със своите съперници.
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изчезнали съвсем докрай. Те се проявили например в опита да се утвърди иде-
ологическата схема „Москва – Трети Рим”, и особено в нейните източници, с 
монашеско-религиозния им произход. Тази идеология не се превърнала в държав-
на, но тя, гъсто украсена в утопични тонове, цялата пронизана от утопизъм, 
влияела върху умовете в това време. Тази идеологическа схема провъзглася-
вала Московското царство за призовано към осъществяването на някаква 
последна, висша правда на земята – така да се каже, насочена към края на 
историческия процес.

За утопичния начин на мислене е особено характерно, че провъзгласяваният от 
него идеал, като правило, не се свързва с конкретна програма за осъществя-
ването му, за неговото реализиране в живота. Знаменитото Тютчево „в Русия 
може само да се вярва”7 означава, от тази гледна точка, своеобразна самодос-
татъчност на идеала и вяра в него – буквално все едно че този идеал и тази 
вяра не предполагат, нито изискват какъвто и да било труд, каквото и да било 
напрягане в посока практическото им осъществяване.

В утопизма винаги го има елементът на самолюбуването, на гордостта, при 
това неосноваващи се на нищо. Вярата в „обикновения народ” и уж пазените от 
този народ най-крайни, най-мъдри отговори на всички въпроси на живота, готов-
ността да бъде сведена цялата сложност на живота до прости и абсолютни 
теории, навикът безразсъдно да се хвърлиш с цялото си същество в произволен, 
дори и зле замислен абсолют – стига само той да се окаже „абсолют” – всичко 
това са плодове на утопизма, които твърде често са довеждали до прекрасно-
душие, до паралич на волята, до самоутешение от възвишени, но крайно откъс-
нати от живота идеи и идеологии.

С несъмнен утопизъм през ХVI век е била украсена и борбата между религиоз-
но-политическите новатори – от типа на патриарх Никон – и религиозно-поли-
тическите консерватори като протопоп Авакум и други водачи на старообряд-
чеството. При това е важно да се подчертае, че утопизмът е бил характерен 
и за двата лагера. Защото, ако неистовството на патриарх Никон и неговите 
последователи се е основавало на вярата в някакво утопично съвършено гръцко 
православие, то също и неистовството на Авакум и на неговите единомишлени-
ци е било предизвиквано от вярата в действително никога несъществувалата, 
утопично-идеална „света Рус”.

Така постепенно се създавал навикът да се действа, оценява и мисли откъснато 
от действителността, а понякога и изобщо без каквото и да било съобразяване 
с нея, да не се взема въобще под внимание реалността.

В руското съзнание утопизмът се засилва особено след петровската револю-
ция. В известен смисъл тя разделя Русия на два лагера – на „реалистите” и 
на „утопистите”, и колкото повече време минава, толкова повече пропастта 
между тези две направления в съзнанието става все по-очевидна и по-дълбока. 

7  Заключителна строфа от четиристишието на Ф. И. Тютчев „С ума си Русия не ще разбереш…” (1866 г.).
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При това не е правилно – както често правят – реализмът да се отъждествява 
с държавно-бюрократичния апарат, а утопизма – с интелигенцията, която дър-
жавният апарат сякаш отделял от „реалността”. В това, вероятно, е и тра-
гедията на руската култура и на руското съзнание, че „утопизмът” се е оказал 
присъщ в голяма степен почти на всички без изключение слоеве от сложното и 
многообразно руско общество.

Утопист по своему е бил например Павел Първи, виждащ идеала за държава в 
организирането на Русия според пруския образец; утопист е бил и Александър 
Първи в стремежа си да подчини външната политика на Русия на утопията 
на почти открито противоречащия на интересите на руската държава Све-
щен съюз.8 Същите утопични тенденции нерядко са били присъщи и на самата 
власт – тогава, когато тя е изхождала не от реалното отчитане на интере-
сите и на възможностите на страната, а от априорни утопични идеологически 
насоки.

С особена сила утопизмът проличава в диалектиката на руската култура. Много 
в нея – за това ще продължим да говорим и в следващите ни беседи – се опре-
деля от сякаш утопичния взрив против прозрачния „реализъм” на Пушкин – взрив, 
вкоренен в социалния, политическия и религиозния утопизъм. Същото обуславя 
и своеобразната настойчивост на руската култура, това, че тя познава както 
поразителни полети, така и също толкова поразителни падения. Това, че тя е 
буквално винаги отворена за пълна и безусловна преоценка на всички ценнос-
ти – под влиянието на поредната утопия и на поредната „абсолютна” идеоло-
гия. Утопизмът въстава тъкмо против приемствеността, против традицията: 
той винаги иска или всичко, или нищо и в името на своята истина е готов да 
изгори без остатък цялото минало. Той противоречи на „формата”, на самия 
принцип на „формата”, защото абсолютът никога не се вмества в нея и изиск-
ва отвътре нейното преодоляване и разрушаване. В този смисъл като фактор 
на културата утопизмът винаги е явление антикултурно, дори и когато негови 
носители се оказват най-висшите носители на културата. Така например Лев 
Толстой е едновременно и връх на руската култура, и заложено вътре в тази 
култура взривно вещество.

Утопизмът е характерен също така и за руската обществена мисъл, и за ру-
ското политическо съзнание. В книгата си за руския комунизъм Н. Бердяев е 
отбелязал, че на руското съзнание е свойствено или да търси идеалната форма 

8  Свещеният съюз е обединение на европейските монарси (руския император Александър І, австрийския 
император Франц І и пруския крал Фридрих Вилхелм ІІІ) след падането на империята на Наполеон. „Актът на 
Свещения съюз” е бил подписан на 26 септември 1815 г. в Париж. На 19 ноември 1815 г. към Свещения съюз 
се присъединява и френският крал Луи ХVІІІ. По-късно към него се присъединяват и други европейски държави. 
В задачите на Свещения съюз е влизало да се поддържат неприкосновени европейските граници, установени 
през 1815 г. от Виенския конгрес, и да се води борба с инакомислието. На периодично свикваните конгреси 
на съюза (Аахенския от 1819 г., в Тропау през 1820 г., Лайбахския от 1821 г., Веронския от 1822 г.) водеща 
роля играят Метерних и Александър І. На 19 януари 1820 г. Русия, Австрия и Прусия подписват протокол, про-
възгласяващ правото на въоръженото им вмешателство във вътрешните работи на други държави за целите 
на борбата с революцията. През 1826 г. обаче гръцкият въпрос започва да компрометира отношенията между 
Русия и Австрия. Към 1830 г. Съюзът фактически се разпада.
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на обществото, или да се предава на открития цинизъм.9

Цялата история на руската обществена мисъл е от край до край пронизана точ-
но от този уклон към утопизма, от възвишени спорове, които са били напълно 
откъснати от действителността. Така в продължение на целия ХIХ век никой, 
изглежда, не е имал такъв „резонанс” и никой не е бил обкръжен от такъв култ, 
както Чернишевски. И заедно с това Чернишевски е и един от най-ярките пред-
ставители на почти пълната слепота по отношение на действителността – на 
почти патологичното неразбиране на „възможностите” и „невъзможностите”.

По този начин в една или друга степен утопизмът се съдържа в почти всички 
от проявленията на руската култура и на руското обществено съзнание, изра-
зявайки себе си във влечението към крайностите, в нежеланието да възприемеш 
„средния път”, да се съгласиш с необходимия компромис. Често това е дори и 
едно гнусливо отвращаване от действителния живот в името на несъществу-
ващото, на идеалното.

Във влечението към утопията проличава, разбира се, нравствен максимализъм – 
дълбочина, възвишеност, вярност към „звуковете от небесата”10, които в неза-
бравимото стихотворение на Лермонтов не могат да заменят „скучните песни 
на земята”, но в нея се крие и една страшна опасност. И тази опасност е в 
пренебрегването на реалността, в онази своеобразна слепота в оценката и в 
разбирането на живота, която – на свой ред – често води до неумението да 
подредиш, да организираш всекидневния живот и която влече след себе си неиз-
броими и ненужни страдания и жертви. И всичко това трябва да бъде помнено, 
стараейки се да разберем основите на руската култура и сложния път на ней-
ното диалектическо развитие.

Западната култура е започнала с „аз-овете”, с трудното усилие по усвояването 
на латинската граматика, а заедно с нея – и с изкуството да свържеш идеите с 
живота, да проверяваш тяхната действителност. Руската култура е започната 
с един духовен полет. И ако във всичко най-добро и най-велико, създадено от нея, 

9  За това виж книгата на Н. А. Бердяев Източници и смисъл на руския комунизъм (Истоки и смысл русского комму-
низма, Paris: „YMCAPress” 1955) и особено главата „Руският социализъм и нихилизъм”, където ще прочетем: „До поя-
вата на нихилистите през 60-те години в руския интелигентски слой е преобладавал човешкият тип, който у нас е полу-
чил наименованието „идеалистът от 40-те”. Той е бил продължение на типа от края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, който 
е свързан с мистическото масонство. Този тип се е появил в резултат от преработването на руската душа на немския 
романтизъм и идеализъм. Той е израснал върху почвата на културното руско високомерие. На този толкова благоро-
ден човешки тип са били свойствени високите стремежи и любовта към „високото и прекрасното” – както по-късно 
е обичал да иронизира Достоевски. В него е имало много мечтателност и много слаба способност към действие и 
към осъществяване. В него е имало и немалко руска леност, породена от високомерието. От този тип са произлезли 
„безполезните хора”. Типа на „мислещия реалист”, проповядван от Писарев, носи със себе си съвършено други черти, 
често изработвани от реакцията против типа на „идеалиста”. „Мислещият реалист” е чужд на всяка мечтателност и на 
всеки романтизъм – той е враг на всякакви възвишени идеи, които нямат никакво отношение към действителността 
и са неосъществими; той е склонен към цинизъм, когато става дума за изобличаване на религиозните, метафизич-
ните и естетическите илюзии; у него има култ към делото и към труда; той признава единствено естествените науки и 
презира хуманитарните; и проповядва морала на разумния егоизъм не защото той е бил по-егоистичен от „идеалис-
тичния” тип – точно обратно, по-егоистичен е бил „идеалистичният” тип – а защото е искал безпощадно изобличение 
на лъжовните възвишени идеи, от които са се ползвали за обслужването на най-низки интереси” (с. 45).
10  Думи от заключителните строфи на стихотворението на М. Ю. Лермонтов „Ангел” (1831 г.).
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тя е останала вярна на този полет, то заедно с това на нея  се е наложило и 
немалко да страда от отсъствието на прозаичен, но твърд фундамент. Пора-
зителното Слово за Игоревия полк по някакъв необясним начин е било създадено 
без каквато и да било предварителна подготовка – и не е имало продължение 
в цялата допетровска руска култура. Така и величественото здание на руска-
та култура от ХIХ век често, както изглежда, „не задължава за нищо” и не се 
отразява в едно съзнание, което е лишено от всякаква необходима дисциплина. 
Това, очевидно, е плод тъкмо от утопизма в културата, за основите на който 
ще продължим да говорим в следващите ни беседи.

Превод от руски: Борис Маринов
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Николай Семьонович Лесков (1831–1895) е една от 
големите фигури в руската литература от вто-
рата половина на XIX век. Неговата проза включ-
ва най-разнообразни форми – разкази, повести, 
романи, сказания и легенди. Написани са на жив, 
блестящ руски език, включващ и много идиоми, 
диалектни думи и разговорни форми. Л. Н. Тол-
стой го нарича „най-руския от нашите писатели”. 
Представеният тук разказ е част от предсто-
ящо издание на Фондация „Комунитас” с разкази 
от Н. С. Лесков на християнска тема.

Николай Лесков

НАВРЪХ	РОЖДЕСТВО	ГО	

ОБИДИХА
1

(Житейски истории)

На това място, читатели, бих искал да ви разкажа не за какво ще бъде бесе-
дата. Исках по случай Рождество да говоря за един обществен грях, който ние 
всички заедно извършваме дълги години и не искаме да се въздържим от него. Но 
изведнъж попаднах на неочакван случай – мой познат, човек, известен на мнозина 
в Петербург, бе обиден преди празника, а той така странно и необикновено се 
отнесе към обидата, че заслужава вниманието на мислещия човек. За това ще 
ви разказвам, а вие ме изслушайте, защото историята засяга всекиго, макар че 
не всеки ще я разбере еднакво.

Имам един отдавнашен и добър приятел. Той се занимава със същата работа, 
както и аз. Истинското му име няма да споменавам, защото ще му бъде неудоб-
но, а за вас е все едно как се казва: важното е що за човек е, как го обидиха и 
как се отнесе той към обидилите го и към обидата.

Човекът, за когото говоря, не е богат, не е и беден, самотен е, неженен и макар 

1  Превод по: Лесков. Н. На краю света. Л.: Лениздат, 1985. Лесков. Н. С. О литературе и искусстве. Л.: Издатель-
ство Ленинградского университета, 1984. Б. пр.
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да може да държи двамина слуги при себе си, не държи нито един. И това се пра-
веше не от стиснатост, не, той се стесняваше – с какъв ли нрав или характер 
ще е постъпилият да му прислужва човек, пък и какво да прави този човек при 
един самотник? Ще му додея от скука на слугата от безделието и ще почне да 
придиря и да се препира и от това няма да излезе някоя сгода, а единствено 
ядове. А пък приятелят ми има спокоен и отстъпчив нрав, няма нищо против 
шегите, ала избягва спор и кавги.

За удобство той се беше настанил тъй, че бе наел малка квартира в дворна-
та пристройка на една голяма и знатна къща на крайбрежната улица, и много 
години бе живял благополучно. Вкъщи не поддържеше никакво домакинство, а 
нужните услуги му вършеше портиерът. Когато му потрябва да излезе навън, 
приятелят ми заключва квартирната врата, слага ключа в джоба и заминава.

Жилището е малко, но е с три стаички и се намира на средата на втория етаж 
и стълбището е точно срещу стаята на портиера. Разположението е такова, 
че струва ти се, няма от какво да се опасяваш, и както казах – много години 
минаха напълно благополучно, но изведнъж сега, навръх Рождество, се случи го-
ляма неприятност.

Тук обаче ще се отклоня за малко и ще кажа, че с приятеля ми се виждаме почти 
всеки ден и тия дни си говорихме за това, което се бе случило веднъж в нашия 
роден град. По-точно, един наш тамошен търговец за нищо на света не беше се 
съгласил да стане съдия на крадци и ето какво се разказва по този повод.

Живели някога в града трима крадци. Градът ни отдавна се слави с крадците 
си, и в пословиците се споменава. И замислили крадците да ограбят склада в 
една богата търговска къща. А складът бил каменен и долу нямало прозорци, 
имало само едно много малко прозорче най-горе, под покрива. До прозорчето не 
би могло да се покатериш по никой начин без стълба, пък и да се покатериш, не 
би могло да се провреш в него, защото за един възрастен е невъзможно да се 
провре в мъничкия прозорец.

А крадците, като си набелязали да ограбят този търговец, вече не изоставят 
кроежа си, защото тук имало за какво да се помъчат: в склада имало много 
различни ценни неща – и летни дрехи, и шапки от скъпи кожи, и шуби, и пухени 
възглавници, и ленено платно, и сукно – от всичко имало пълно-препълнено от 
пода до тавана… Как един смел крадец можел да захвърли такава работа?

Но ето че крадците намислили нещо смело.

Единият, без семейство, казва на другия, семейния:

– Намислих добър начин: ти имаш синче на пет години – още е мъничко и в тел-
цето е меко – то може да се провре в прозорчето. Ако го вземем с нас – цялата 
тая работа ще я свършим с него. Вземи детето от майка му и навръх Рождест-
во го доведи с тебе – кажи, че отиваш да се помолиш на утренята, и да отиваме 
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да действаме заедно. А като отидем, единият от нас ще застане долу, а дру-
гият ще се качи на раменете му, третият ще застане на раменете на втория 
и ще направим такъв стълб, че без стълба ще стигнем до прозореца, а твоето 
момченце ще овържем здраво с въже, ще му дадем скришом запален фенер и ще 
го спуснем през прозореца в средата на склада. Нека то да се огледа там и да 
се развърже и нека да подбере най-хубавите неща и да ги върже в примката на 
въжето, а ние ще почнем да ги придърпваме и тъй всичко ще измъкнем, сетне 
детето само пак ще се превърже – и ще го изтеглим обратно и ще си поделим 
нещата на три части и половина: на нас двамата по равно, а на тебе с детето 
една цяла част и половина, а от нас ще има то и сладко похапване – нека се 
радва отрочето, пък и за занаята да му дойде ищах.

А бащата крадец – бивало си го е, види се – не се отказал, съгласил се; и като 
дошла Бъдни вечер, той казва на жена си:

– Днеска си рекох да ида в манастира за вечернята – там пеят благолепно, при-
готви момчето да дойде с мене. Ще го взема – нека да послуша хубаво пеене.

Жената се съгласила и пуснала момчето с баща му. Тогава и тримата крадци 
не отишли в манастира, а се събрали в кръчмата зад Московската застава и 
почнали да пият водка и пиво умерено; а детето сложили в кьошенце на пода, 
да си отспи мъничко; и като се сгъстила нощта и кръчмарят тръгнал да пуща 
резето на кръчмата, те всички станали, запалили фенера и потеглили, и детето 
повели със себе си и каквото кроили, това и направили. Отначало така им пот-
ръгнало, че по-добре не може и да искаш: малчото се оказал толкова досетлив и 
ловък, че веднага се огледал в склада и бързо им закача в примката най-подхо-
дящите вещи, а те всичко изтеглят, и накрая толкова ценности измъкнали, че 
гледат – и тримата повече нищо не могат да отнесат. Значи няма повече защо 
да се краде.

Тогава долният казва на средния, а средният – на онзи, дето стои най-отгоре:

 – Стига, братлета – повече не можем нищо да изнесем върху себе си. – Кажи на 
момчето да се превърже през кръста с въжето и да го изтеглим навън.

Крадецът отгоре, който стоял на раменете на двамата, зашепнал през прозор-
чето на момчето:

 – Спри да взимаш, не е нужно повече… Сега по-ячко се вържи през кръста и се 
дръж с ръце за въжето, ние ще те издърпаме нагоре.

Момчето се овързало, а те почнали да го теглят и го изтеглили почти до горе, 
когато изведнъж – което не забелязали в тъмното – въжето от многото подава-
ния се проскубало о ръбовете на тухлената зидария и ненадейно се скъсало, тъй 
че хлапето паднало обратно в ограбения склад, а крадците, загубили равновесие 
от изненада, изпонападали и те… Моментално се вдигнал шум и в двора на тър-
говеца почнали да се мятат вързаните кучета и се разлаяли страшно… Сега 
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ще се събудят всички и ще изскочат и тогава, спор да няма, с крадците е свър-
шено. То таман наближавало време за ставане и хората скоро щели да ходят на 
утренята, и тогава непремено щели да ги заловят на местопрестъплението.

Крадците хванали кой каквото можал и си плюли на петите, а в дома на търго-
веца наскачали всички и затичали с фенери и се озовали в склада. И като влезли 
тук, какво да видят – в склада цари безредие, твърде много е изпокрадено, а на 
пода седи някакво хлапе, силно натъртено, и плаче.

Естествено помагачите на търговеца се досетили каква е работата и се втур-
нали навън и там под прозореца намерили почти всичкото измъкнато господар-
ско имане цяло и невредимо – защото изплашените крадци могли да помъкнат 
със себе си само малка част…

И почнали всички да се суетят и да викат какво да правят сега: да известят 
ли за случилото се в полицията, или сами да погнат крадците? А и как да ги 
преследват в тъмното незнайно в каква посока, пък и страшничко е, крадци са 
това, сигурно за всеки случай имат оръжие и в тъмното ще заколят човек като 
кокошка. В града ни си имаме учени крадци – вечер излизаха да свалят шапки, и 
то не с голи ръце, а с някакво такова инструментче като щипци с кукичка – на-
ричаше се „кобилка”. (За него в шуйските документи е писано.) А търговецът, у 
когото станала кражбата, бил чудесен човек – умен, добър и разумен, и христи-
янин; казва той на своите помагачи:

 – Оставете тая работа, не е нужно. Какво пък толкова! Имането ми е почти 
цяло, а заради дреболии не си струва да ги преследваме.

А помощниците викат:

 – И това е вярно: Господ ни остави детето да уличим злодеите. Даде ни ясен 
знак: по него ще се покаже кои са родителите му – тогава ще се изясни всичко.

А търговецът казва:

 – Не, не е така: детето е млада невинна душа, не са го съблазнили него с има-
нето – не бива да го издаваме, трябва да го приберем; не обиждайте детето и 
не го закачайте: то е Божи пратеник, него трябва да стоплим и приемем все 
едно Господа. Вижте го, ей го какво е… изстинало цялото и трепери уплашено. 
Не бива да го разпитвате за нищо. Не е по християнски да се слага детето 
срещу бащата за доказателство… От мене да мине, каквото загубих – загубих, 
те още не са ме докачили, ала детето Господ го доведе при мене, мълчете си, 
може би то ще остане у нас.

И тъй, всички си замълчали, а момчето никой не дошъл да потърси и то останало 
у търговеца. Той пък започнал да се държи с него като със свое дете и да го 
приучва към работата. А тъй като имал добра и справедлива душа, възпитал и 
детето в добър дух; от момчето излязъл един прекрасен, умен момък и всички 
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вкъщи го обичали.

Търговецът имал само една дъщеря, а синове си нямал и дъщерята, както израс-
нала заедно със сина на крадеца, с него се и залюбила. И всички разбрали. Тогава 
търговецът казал на жена си:

 – Чуй ме, моля те, дъщеря ни стигна годините, дето е време да отиде под 
венчило с някого, а за какво да  търсим жених другаде. Тая работа е сериозна, 
особено за заможни хора като нас; всички ще се тъкмят да вземат за дъщерята 
голяма зестра и ще тръгнат отвсякъде такива лъжи и преструвки, че да ти е 
противно да слушаш.

Жена му отвръща:

 – Вярно е, тъй навсякъде е прието.

 – Там е белята я – казва търговецът, – ще се появи отнейде някой лукав човек 
и ще се престори на добър, а в душата си изобщо няма да излезе такъв. Можеш 
ли да се вмъкнеш в човека: ще погубим момичето като пиленце и после и себе 
си ще корим, и него ще жалим, ама напразно. Не, дай да направим по-сигурното.

 – Ама как? – пита жената.

 – Ами ето как ще уредим работата: да венчаем дъщерята за нашия храненик. 
Той ни е израсъл в къщата, знаем си момчето, пък и щерка ни – защо да си кривим 
душата – все той  е в ума. Да ги венчаем, няма да се каем.

Решили тъй и венчали младите; старите изживели живота си и починали, мла-
дите след време също народили деца, на свой ред и те се състарили. И всички 
живеели в почит и щастие; но ето че се появили новите съдилища и му се слу-
чило на осиновеното момче – тогава вече старец – да стане съдебен заседател 
и почнали пред него още в първия му случай да съдят един крадец. Той като зат-
реперил, седи и слуша, а сам ту бледнее, ту се черви и изведнъж затворил очи, 
но изпод клепачите по бузите му се стичали сълзи, а от старата гръд в цялата 
зала се разнесли ридания.

Председателят на съда пита:

 – Кажете, какво става с вас?

А той отвръща:

 – Пуснете ме, аз не мога да съдя другите.

 – Защо? – казва. – Това е общоприет закон: невинните трябва да съдят винов-
ния.
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А той отговаря:

 – Точно там е работата, че аз самият не съм невинен, а съм един неосъден 
крадец и умолявам – позволете ми пред всички вас да призная вината си.

Сметнали, че е във възбуда, и не му позволили да се кае, а сетне той сам раз-
казал на достойни хора историята как в детството си се е спуснал с въже в 
склада и бил заловен и помилван и останал като син у своя благодетел; това 
покаяние трогнало всички и не се намерил човек в града, който би се осмелил 
да го укори за миналата неосъдена вина – отнасяли се както преди с почит към 
него, каквато той заслужавал с добрия си живот.

Поговорихме за това с приятеля ми и се порадвах: какви добри и нежни души се 
срещат у нас понякога.

 – Трябва да се утешаваме – казвам, – че има такава добрина у хората.

 – Да – отвръща приятелят ми, – добре е да се утешаваме, а още по-добре е 
човек сам да е готов при случай да знае как да се справи със себе си.

Тъй си приказвахме (беше тия дни), а на другия ден се случи нещо, което може би 
само в театралните представления се случва тъкмо на място.

Идва у дома моят приятел и казва:

 – Случи се.

 – Какво?

 – Имам неприятности.

Викам си: сигурно нещо маловажно, защото той е мнителен човек.

 – Не – казва, – огромна неприятност: някой обидно е нарушил спокойствието ми. 
Бях излязъл само за час, а като се върнах и понечих да пъхна ключа във вратата, 
тя сама се отвори… Гледам, на пода лежи чекмеджето от бюрото ми и всичко е 
изсипано… златна верижка се търкаля и още някои ценни вещи са захвърлени, а 
са взети скъпи за мен неща и един златен часовник, който покойният ми баща 
ми подари, и още шестотин броя древни монетки и един плик, в който имаше 
петстотин рубли за погребението ми и документ за гроб редом с майка ми…

Думичка не намерих какво да му кажа от изненада.

 – Какво е това? Вчера говорихме за онази история, а днес за единия от нас 
всичко се повтори в същия вид.

Сякаш го бяха извикали на изпит.
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„Дай да те видим, ето, ти вчера се утешаваше с чуждата душа – я ни покажи 
сега самият ти какъв дух в тебе господства?”

Поседнах мълчаливо и питам:

 – Какво направихте?

 – Ами засега – отвръща – още нищо не съм направил, пък и не зная да правя ли? 
Казват, оплакване трябва да се подаде…

И ме пита по приятелски: какво ще го посъветвам? А какво да го съветвам? 
За оплакването вече му е казано, а в друго отношение – как да го посъветвам? 
Изчезнало е негово имущество, не мое – чужда обида лесно се прощава…

 – Не – казвам, – не мога да ви посъветвам, но ако искате, мога да ви кажа как 
нещо подобно претърпях и аз веднъж и какво се случи по-нататък.

Казва ми: моля, разкажете.

И аз разказах какво се случи веднъж с мен и с един крадец.

Уших си аз веднъж шуба и ми струваше тя триста рубли, а беше доста тежка. 
Понякога тъй ми изтръпваха раменете, че бе непоносимо. И си докарах с нея лош 
навик – като вървя, все я свалям от раменете и затова скоро полите на шубата 
се оръфаха. Сутринта преди Бъдни вечер прислужницата ми казва:

 – Шубата се е оръфала: не мога като шивач да подшия кожата, ще зашия с иг-
лата, ама ще се набръчкат краищата; портиерът вика, че в съседната къща има 
познат шивач – много добре прави поправки; да пратим ли по портиера шубата 
при него? Той привечер ще я върне обратно.

Отвърнах: „Добре”. И момичето даде шубата ми на портиера, а той я занесе на 
познатия си шивач тука наблизо.

А на Бъдни вечер се затопли, закапаха капчуци: вечерта шубата не ми дотряб-
ва – с палто си беше таман.

Забравих за шубата и не я потърсих, а на Коледа чувам в кухнята някакъв спор 
и смут: портиерът, блед и уплашен, не честити празника, а разказва, че шубата 
ми я няма и шивачът бил изчезнал… Моли ме да подам оплакване. Не подадох, но 
той подаде от свое име. Подаде той оплакване, а шубата ми, разбира се, я няма 
никаква и приказват, че и шивача го няма… Жена му останала с двете деца – 
едното на три годинки, другото кърмаче… Бедност, разправят, ужасяваща: и 
жената, и децата страшни, изпити – живеели в някакво кьоше, ама и за него не 
е платено, и нямат нищо за ядене. А за шубата ми жената казва, че мъжът  
бил поправил шубата и тръгнал да я донесе и оттогава и той не се е връщал… 
Търсили го навсякъде, където би могъл да бъде, и тъй и не го намерили… Изчез-
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нал шивачът, сякаш в земята потънал… Хвана ме яд, а после си направих друга 
шуба и почнах да забравям за изгубената, когато съвсем неочаквано в първата 
седмица на великия пост дотичва при мене портиерът запъхтян и в скоропого-
ворка нещо ломоти:

 – Ако обичате да отидете при съдията, аз оня шивач го проследих… проследих 
го, подлеца, как идва тайно при жена си и начаса го хванах и при съдията го 
отведох. Той е там, при пазача… Сега ще се разглежда делото… по-скоро, моля 
ви… трябва да потвърдите… вашата шуба изчезна.

Отидох… Гледам, наистина пазачът пази някакъв човечец, слабичък, изсъхнал, 
косата му като плъст, краката на шивача – криви като обръч, самият той в 
дрипи – няма кой да го закърпи и общият му вид един такъв полумъртъв.

Съдията ме пита изчезнала ли ми е шуба, какво представлява и колко струва?

Отговорих истината: имах такава и такава шуба, заплатена с триста рубли, а 
после я носих, колко струваше по време на изчезването – не мога да определя; 
може би на пазара за нея и сто рубли не биха дали.

Съдията почна да разпитва шивача – той веднага всичко си призна: „Подших 
я – казва – и тръгнах да я нося на портиера да я върне и да получа пари за ра-
ботата… За беда портиера го нямаше вкъщи и вратата беше заключена, а 
господина не знаех по фамилия, нито къде живее; а ние у дома на Бъдни вечер ня-
махме пукната пара. И аз си тръгнах от къщата и взех, че заложих шубата, а с 
взетите от залагането пари купих чайче и захарчица, бира и водчица, а по-късно 
на сутринта се уплаших и избягах и последните пари пропих и оттогава все се 
лутам”. Сега той не знае къде е изгубил и разписката и не може да посочи при 
кого я е заложил.

 – Виновен съм, загуби се шубата.

 – А колко според вас струваше шубата?

Шивачът не почна да го усуква и каза:

 – Шубата беше хубава.

 – Е, колко именно би могла да струва?

 – Шубата е скъпа…

 – Сто рубли можеше ли например да струва?

Шивачът надмина себе си по великодушие.

 – Повече – казва – можеше да струва.
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 – Сто и петдесет струваше ли?

 – Струваше.

С една дума – браво на шивача: не сконфузи нито себе си, нито мене.

Съдията постанови: „по еди-кой си член” и определи три месеца затвор за ши-
вача, а после да ми плати парите за шубата.

Излезе, значи, пълно удовлетворение за мене, а от съдията повече нямаше какво 
да се очаква. Аз си тръгнах за вкъщи, клетия шивач го подкараха към затвора, а 
жена му и децата почнаха да вият на три гласа. Какво повече е нужно?

Прати ми Бог да се разболея скоро от ревматизъм, който постарому, по руски 
наричаха „кълцаница”. Правилно са я кръстили! Денем болестта още и така, и 
иначе – може да се търпи, ала като дойде нощта, тя почва да те кълца и ня-
маш възможност да заспиш нито за минутка. А лежиш ли без сън, си спомняш и 
представяш Бог знае какво, и ето че от ума ми не се маха шивачът с жена му 
и децата… Сега той лежи в затвора заради моята шуба, ами какво става с же-
ната и дечицата?… И с него са били зле, а сега, навярно, нещастията им край 
нямат… Аз каква полза имах от този съд и разследване? Нищо няма да може 
да ми заплати никога клетият шивач, пък и ако бях пожелал да не го оставя на 
мира за дребни пари, то от цялата работа щеше само на „просешка тояга да 
замирише”.

Няма да се занимавам аз с преследване.

Тогава защо подадох оплакването?

Това почна толкова силно да ме вълнува, че пратих да разбера жива ли е шиваш-
ката жена и какво става с нея и с децата ?

Портиерът научил и каза: „Осъдена е на изселване и тъкмо днес ги гонят: за 
кьошето са натрупали вече шест рубли”.

 – На ти сега и горко ми!

А „кълцаницата” нощем не ми дава да спя и се преобърна на човек: задремеш от 
умора, а клетият шивач изведнъж се появява и почва със студена ютия по бол-
ните места като върху шивашки калъп да минава… И все минава, все разглажда, 
па и върху ставите с острия ъгъл натиска…

И тъй ме изглади той, че аз побързах да дам шест рубли, дано ми олекне, ако 
не на тялото, то поне на съвестта – защото съм сигурен, че в бедствията на 
шивашкото семейство е виновна моята жестокост.

Жената на шивача се оказа дама с чувствително сърце и дойде да ми благодари 
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за шестте рубли… А самата тя цялата в дрипи, и децата голи…

Дадох им още три рубли…

А настъпи ли нощта, клетият шивач пак пристига със студената ютия… защо 
ли го направих това?…

Ядосаш се и почваш да мислиш: ами как другояче трябваше да го направя? Нали 
не бива на всеки хитрец да се дава подаяние? Такива едни съмнения. Но ето че 
дойде и Великден… Шивачът имаше още месец и половина да лежи в затвора. 
Вече бях давал на жена му и по рубла, и по две много пъти, а за Великден трябва 
да им увелича с нещо пенсията… Е, според силите си я увеличих, ала жена му си 
въобрази още нещо и е недоволна от мене, и се сърди:

 – Нашия баща ти го окова – казва, – какво сега ще правя с децата. Уби ни ти 
нас – тебе Бог ще убие.

И ми е смешно, и досадно, и жалко, и съвестно: несравнимо по-добре щеше да 
е, ако шубата ми заедно с шивача бе изчезнала изобщо от очите ми. Щеше да 
бъде и по-милосърдно, пък и по-изгодно: а сега, ако искаш да затвориш устата 
на една майка с гладни и мръзнещи деца – хран семейството на крадеца, че то 
къде ще отиде съвестта ти? Да ги умори може и един палач, а на тебе май че 
не ти се сяда на една маса нито с палач, нито с доносник…

Храня аз криво-ляво шивашкото семейство, а в душата ми е гадно… Чувствам 
сякаш съм направил нещо по-лошо от това да отмъкнеш чужда шуба… И не мога 
по никакъв начин да се отърва от усещането…

И ето че навръх Великден, всички бяха отишли на утренята, а аз болен бях ос-
танал сам вкъщи и едвам бях задрямал, когато неочаквано ме спохожда един 
търговец от Орел, Иван Иванович Андросов… Той беше малко старче, много 
закръглено, с напълно побеляла глава; преди четиресет години Андросов почина 
и е погребан в Орел. Последните години преди кончината си той живееше в 
извънредна бедност, а имаше много богат зет, който чрез някакви измами бе 
завладял неговото състояние. Баща ми уважаваше стария човек и го наричаше 
„праведник”, а пък аз помня само, че той идваше да присажда ябълки в нашите 
градини и се случваше, като седне в креслото, да не може вече да се измъкне от 
него: става той и креслото виси на него както черупката върху охлюва. Никога 
не тъжеше за нещо и винаги за всичко говореше весело, а когато му напомняха 
за обидите от дъщерята и зетя, той обикновено все отричаше:

 – Е, голяма работа!

 – Вие, Иван Иванович, да бяхте се оплакали.

А той отвръща:
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 – И таз добра!

 – А като умреш от глад?

 – Е, голяма работа!

 – Няма да има кой да те погребе.

 – И таз добра!

Казваха: глупав е.

А той не беше глупав: дойде у нас на Коледа и все ядеше вареники и ги хвалеше.

 – Сякаш – казва – съм се натъпкал с топлички фъндъчета и не ми се ще да 
ставам.

Тъй и не стана от креслото, а взе, че умря, и ние го погребахме.

Нима такъв човек не знае какво прави! „Нима в безстрашната душа не живее 
Бог.”

Така май че и аз трябваше да направя: Изчезна! – „Е, голяма работа!”… А няма 
ли да се оплачете? – „И таз добра!” А колко по-добре щеше да ни бъде на всички 
нас, и на мен самия щеше да ми е по-спокойно.

Като разказах това, моят обран приятел се хвана за думите ми.

 – Ето, смятах, че и аз ще направя всичко така. Няма да подавам никакво оп-
лакване: и не искам да почнат да закачат хората и да им отровят Коледата. 
Загубило се и край: „Е, голяма работа; е, и таз добра”?

С това той приключи въпроса и аз нищо не посмях да му възразя, но после напра-
во се измъчих: в един и същи ден ми се случи да говоря за това с мнозина и от 
всеки чувах срещу себе си и срещу него напълно несъвпадащи неща. Казваха ми:

 – Глупаво сте го измислили!… По този начин допускате снизхождение за всич-
ки… Вие сте забравили закона!… Всеки е длъжен да поправя и наказва другия и 
обратно. Това е първото правило.

Читателю! Бъди любезен: намеси се и ти в нашата история, спомни си на какво 
те е учил днешният Новорожденик: да накажеш или да помилваш?

Ако искаш някога „да бъдеш с Христос” – ти си длъжен да го решиш откровено и 
както го решиш – това си длъжен да следваш… Може би и тебе „навръх Коледа 
са те обидили” и ти си го затаил в душата си и се каниш да си отмъстиш?… 
А може да се страхуваш, че ако оставиш да се размине, ще те е срам… Това 
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е много вероятно, защото ние не помним добре кое е истинското „първо пра-
вило”… Но ти си изясни днес, моля те, хубавичко това: обмисли с кого избираш 
да си: дали със законниците на разноречивия закон, или с Този, който ти е дал 
„глаголите на вечния живот”… Помисли! Струва си да размислиш и изборът 
ти няма да е труден… Не се бой да изглеждаш смешен и глупав, ако постъпиш 
според правилото на Този, Който ти е казал: „Прости на обиждащия и намери в 
него своя ближен”2.

Разказах ти дребни неща, а ти бъди умен, избери си и от дреболиите нещо по-
лезно, за да има с какво да преминеш във вечността.

Обезсилената сол

(Литературна бележка)3

Солта е хубаво нещо, но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? 
Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън.4

Мимолетната ми беседа в коледния брой на Петербургски вестник за мое учуд-
ване не престава да тревожи някои писатели и други сериозни особи, от които 
именно получавам словесни, писмени и печатни порицания. Разказах как ограбени-
ят не пожелал да търси крадеца, а искат да ми докажат, че с това се дава лош, 
„съблазняващ” пример, тъй като на човека не трябва да се прощава престъпле-
ние, а трябва непременно виновният да бъде съден и наказан. В един вестник бе 
казано още по-силно: „трябва да се накаже със смърт”5.

По твърдостта и решителността на тона, с който е изречено това, би трябва-
ло да предполагам, че изискването на „смъртни присъди” произлиза от напълно 
чисти и безгрешни лица, за които не е страшно да вдигнат и хвърлят камък 
по виновния, и аз преди всичко им признавам тяхното огромно предимство пред 
мене в това отношение: аз самият не съм толкова чист, че да мятам камъни 
по другиго.6 Може би не аз би трябвало да разяснявам кое е погрешно в тези 
съждения, но го правя не за себе си, а за младите писатели, пред които не само 
ме укоряват за „съблазънта”, но и порицават добрия стар литературен идеал, 
на чието място препоръчват да се приеме нещо друго, по мое мнение съвсем 
не по-висше, а напротив, твърде по-низше и при това напълно несвойствено на 
духа, в който трябва да се води коледната беседа.

Чувствам се призван да обясня, че идеалът, към който се придържам, е съвсем 
разумен и благороден, че да се прости на оскърбителя, е много по-висше, откол-
кото да го усмъртиш, и че в коледния разказ – откакто тази литературна форма 

2  Срв. Мат. 5:43.
3  Отговор на автора по повод критиката на разказа Навръх Рождество го обидиха. Б. пр.
4  Вж. Мат. 5:13.
5  Вж.: Петерсен В. К. Жизнь и фантасмагория. В: Новое время, 1891, 7 ян. – С подпис: А-т. Б. пр.
6  Вж. Иоан. 8:6, 7.
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е влязла в употреба – е било винаги прието да се представя сюжет, смекчаващ 
сърцето, и да се трактува този сюжет в духа на Евангелието, а не в духа на 
политическата икономика или на Устава за предотвратяване и пресичане на 
престъпленията.

В трите случая, за които писах в коледния брой, се разказва за двама души, 
непожелали да преследват чрез съд оскърбителите, посегнали на тяхната 
собственост, и за трети, останал неудовлетворен от осъждането на крадеца. 
Ни най-малко не порицавах хората, търсещи загубеното и предаващи похитите-
лите на съдене и изтезаване, а само разказвах в деня на Рождество Христово за 
хора, които са били толкова милостиви, че не са пожелали да търсят и наказват 
оскърбителя си. И ми се струва, че това ни най-малко не е престъпно и не е 
съблазняващо, тъй като всички знаят, че милосърдието трябва да се поставя 
по-горе от отмъщението и прошката – по-горе от наказанието. Няма нужда 
да назовавам, смятам, кой ни е учил на това и колко известни на всички ни ха-
рактерни текстове има на тази тема. И досега това не е предизвиквало нито 
раздразнение, нито спор, нито гняв в литературата. И в театъра ни показват 
как търговецът Гордей Торцов прощава на прахосника и пияницата Люби7, и в 
исторически разкази се предава как известният с гостоприемството си Разу-
мовски8 изпратил скъп прибор на гостенин, върху когото паднало подозрение, че 
е откраднал една лъжица от скъпия комплект… Не на полицията заявил, а му 
пратил още от това, което той не си довзел. И много подобни неща никога не 
са били смятани за „съблазън” и за „разклащане на устоите на живота”, а сега 
неочаквано такъв обрат – същите тези сърдечни движения се смятат за нещо 
лошо и вредно!…

Що за изкушение!

Идеалът и възгледът в нашата литература днес, значи, са се изменили, но те 
са се изменили не към по-добро, а към по-лошо, тъй като евангелският идеал, 
към който досега литературата бе проникната от уважение, несъмнено е по-
висш от правотата на какъвто и да било кодекс със закони. Да се стараем да 
склоняваме литературата, вместо да се грижим за смекчаване на сърцата, да 
полага усилия да внушава безпощадност към престъпника, е дело, недостойно за 
добрия и разсъдлив писател. Как да направим тъй, че висшият християнски идеал 
за прошка да се съгласува с политическата икономика и с Устава за предот-
вратяване и пресичане – това не знам и мисля, че то изобщо не се отнася към 
задълженията на изобразителната литература; но знам, че литературата тряб-
ва да търси висшето, а не низшето, и евангелските цели за нея трябва винаги 
да са  по-скъпи от целите на Устава за предотвратяване. На нас ни е дадено 
ясно указание: „Гласът въпие: прави направете пътеките, по които идва спасе-
нието”9. Спасението е общо за всички – „в любовта, в прощаването на обидите, 

7  Гордей Торцов, Любим – персонажи от пиесата на А. Н. Островски Бедността не е порок (1853). Б. пр.
8  Граф Алексей Кирилович Разумовски (1748–1822) – от 1786 г. – сенатор, от 1810 г. – министър на народ-
ната просвета. Б. пр.
9  Вж. Ис. 40:3.
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в милосърдие към всеки – и към своя, и към самарянина”10, а целта и радостта 
са в това, че при общото смекчаване на сърцата „мечовете ще бъдат прековани 
на орала, и мир Божи ще се въдвори в хорските сърца”11, и когато се поправи в 
злобата си човекът, тогава ще поправи цялата природа дотам, че „агне ще лежи 
до лъва и лъвът няма да му навреди”12. Чувстваме, че нещата вървят натам, и 
вярваме на Този, Когото искаме да следваме, почитайки учението Му за най-съ-
вършеното и спасителното за човешкия род.

Ако литературата отстъпи от това високо и истинско направление и се предаде 
в служба на целите на политическата икономика или на Уставите за пресичане, 
то тя несъмнено се отклонява от висшето си предназначение – „чувства добри 
в сърцата да пробужда”13, и се оказва в низшата роля, „сякаш робиня на чужд 
господар”. И тогава с нея вече не може да се осолява гнилото, тя ще бъде като 
„обезсилена сол, загубила своята соленост, която остава да се хвърли вън”14.

Към това очевидно я тласкат и гневно тропат с крака насреща  литератур-
ните слепци, „отцеждащи комара и поглъщащи камилата”15. То може да даде на 
младите писатели изключително лош и вреден пример и един писател, изминал 
дълъг житейски път, е длъжен да посочи тази опасност – което аз правя.

Превод от руски: Таня Атанасова

10  Вж. Лук. 6.
11  Вж. Ис. 2:4.
12  Вж. Ис. 11:6.
13  Неточен цитат от стихотворението на А. С. Пушкин „Я памятник себе воздвиг нерукотворный…” (1836).
14  Вж. Мат. 5:13.
15  Вж. Мат. 23:24.
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АДА	МИТРАНИ

Ада Митрани е родена през 
1954 г., баща , проф. Леон Митра-
ни, е известен ядрен физик. През 
1979 г. тя завършва специалност 
„Илюстрация и оформление на 
книгата” в Художествената ака-
демия. Утвърждава се като автор 
на илюстрации, работи за изда-
телствата „Отечество”, „Народ-
на култура”, „Български художник” 
и др., печели награди от междуна-
родни конкурси и биеналета. През 
80-те години е сред най-добрите 
български графици.

От 1986 г. живее със семейството си в САЩ. Там тя продължава да рисува, 
прави илюстрации за седмичен вестник в Минеаполис, има изложби. По-късно, на 
41 години, с две деца, започва да учи право, а след завършването си работи като 
юрист в петролна компания в Оклахома и като съдебен адвокат в Министер-
ството на енергетиката във Вашингтон.

Завръща се към рисуването едва в края на 2013 г., след 20-годишна пауза. Преди 
година Ада Митрани показа най-новите си работи, рисунки с туш, в софийската 
галерия „Арте”. Тези експресивни композиции залагат на парадоксалното и по 
неочакван начин вписват тела и органични форми в технически схеми, инструк-
ции, анатомични чертежи. Представяме ги в този брой на сп. Християнство и 
култура заедно с графики и колажи на Ада Митрани от по-ранни периоди.

„Ада Митрани режисира рисунките си, като създава нови закони, опирайки се на 
своя опит”, обяснява творчеството  Георги Лозанов. „Дадаистичното и сюрре-
алистично внушение на новите  неща напомня за откриването на неочаквани 
пресечни точки: човек/кукла, механизми/навици, движение/покой. Спонтанна и 
вярна на своята представа за съвременност, Ада законодателно изразява есте-
тиката на днешния ден.”

Ада Митрани, фотография: Стефан Джамбазов
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