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ПРОГРАМА
НА ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” И СПИСАНИЕ „ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА“
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНОРИЙСКИЯ ЖИВОТ ПРЕЗ 2016 Г.
Целта на програмата е да насърчи инициативи на енории и манастири на Българската
православна църква в следните направления:
• Милосърдна дейност;
• Дейности, свързани с живота на енорията.
(Основен акцент в програмата е насърчаване на енорийския живот в Българската
православна църква, поради което през 2016 г. няма да бъдат подкрепяни проекти, свързани
със строително-ремонтни дейности в храмове, параклиси и манастири.)
Могат да кандидатстват православни енории, църковни настоятелства, енорийски братства, прицърковни организации (фондации и сдружения) и манастири на БПЦ в България.
За кандидатстване трябва да бъде изготвен идеен проект, в който да бъдат отразени:
• цел на проекта;
• основни дейности;
• очаквани резултати;
• бюджет с обосновка по всяко перо на разходите (по възможност да се представят оферти от изпълнители);
• времеви график за изпълнението на проекта;
• информация за изпълнителя на проекта и кратко представяне;
Така описаният идеен проект трябва да е от 3 до 10 стандартни страници. Препоръчително
е проектите да бъдат на стойност до 5000 лева. През 2016 г. има възможност да бъдат
подкрепени до 10 проекта.
Проектите следва да бъдат изпратени на адреса на фондацията не по-късно от 30 юни
2016 г. Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат одобрени от Комисия, излъчена
от Фондацията. С предимство ще се ползват проекти, за които е осигурено финансиране
и от други източници за поне 1/3 от стойността на проекта.

Одобрените проекти ще бъдат обявени на 31 юли 2016 г.
Фондация „Комунитас” си запазва правото да изисква допълване или преработка на
проектите, за да бъдат приети за разглеждане. Приемането на заявките не задължава
Фондацията с тяхното одобрение. Само одобрени от Комисията проекти ще бъдат
финансирани.
Заявките за кандидатстване изпращайте на адрес: Фондация „Комунитас“, София 1000,
ул. Неофит Рилски“ 61 или на е-мейл адрес: hkultura_enorii@abv.bg
За консултации и въпроси се обръщайте на телефон 02 434 10 54 към Момчил Методиев
(е-мейл: metodievm@communitas-bg.org) или Тони Николов.
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Доц. д-р Павел Павлов e роден през 1967 г. в София. Завършва
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” в Черепиш
през 1987 г. Следва богословие и история в СУ „Св. Климент
Охридски”, специализира в Аристотелевия университет на гр.
Солун в областта на историята на Балканските църкви. От
1998 г. е преподавател в Богословския факултет на Софийския университет (въведение в история на църквата, история на БПЦ, история на православното богословие през ХХ в. и др.). Участник в предсъборните съвещания по подготовка на Светия и велик събор на Православната църква.

СЪБОРЪТ ПРЕДИ ВСИЧКО Е
СЪБИТИЕ НА ОБЩЕНИЕТО В
ЦЪРКВАТА
С Павел Павлов разговаря Димитър Спасов

След десетилетия очакване и подготовка само седмици ни делят от свикването на Светия и велик събор на Православната църква. След като вече са
известни темите на събора и важните процедурни въпроси за представителството на поместните църкви и начина на взимане на решения, в какво
виждате основния смисъл от провеждането на този събор?
Винаги, поне такава е традицията на Църквата, основният смисъл от провеждането на един такъв голям форум на Църквата е събитието, срещата. Понеже
настоящите поколения в България нямаме опитност от провеждането на събори, дори ако щете в рамките на поместната ни църква, обикновено приемаме
събора като някакъв партиен конгрес, от който се очакват съответните директиви, които трябва да бъдат изпълнявани и спазвани от всички.
Съборът е преди всичко едно събитие на общение в Църквата, той не е над
Църквата. Дори и да има нюанс някъде в документите, че едва ли не съборът
стои над Църквата и всички трябва да се подчиняваме на каквото и да било решение, от историята знаем, че това не е така. Десетки събори са се случвали
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в историята на Църквата, едни са определяни от Църквата като вселенски, други като поместни, трети – като съборчета, някои като разбойнически събори.
Така че Църквата ще каже на следващ събор, след като се случи едно такова
събиране, какво е било всъщност то. Може би ние като поколение няма да сме
свидетели на това последващо определение, но така или иначе съборът, акцентирам на това, е преди всичко събитие в живота на Църквата, а не някаква
висша институция, която трябва да спуска някакви директиви. Самата среща е
основното събитие и дори след толкова години подготовка за мен това е нещо
като чудо, че въобще е възможно да се случи, и то в състава, в който по протокол е предвидено да се събере Съборът.
Това е нещо изключително, след като повече от сто години по различни причини
то не можеше да се случи.
Има ли прецедент, при който събор да е бил готвен толкова дълго време –
50–60 години?
Ако говорим за Вселенските събори, които познаваме най-добре, има събори, които се готвят по-продължително време. Има стремеж да се свикат, но има сили,
които се противят – като Седмия вселенски събор например, който взима решения, които не могат да бъдат изпълнени, тъй като императорите продължават
да са иконоборци. Този процес продължава близо 60 години, от 787 до 843 г., когато реално завършва този събор. Тогава се прочитат официално и започват да
се прилагат решенията по въпроса за иконопочитанието.
Настоящият събор няма догматически теми и това е много важно да се каже. В
историята на Църквата обикновено съборите се случват спонтанно и по волята
на императорите. Те се свикват като тържество на съборността и универсалността на Църквата, но не в католичния смисъл на определението за Църква, в
която са и починалите, и светците, а по-скоро като едно тържество на географията, да се покаже този римски универсализъм, който е навлязъл в Църквата,
и това е много очевидно при Първия вселенски събор. Св. Константин Велики
прави събор, който е демонстрация, тържество на универсалността на Християнската църква. Това е важен елемент, който остава от първите времена –
изключителна характеристика за всеки един голям събор е да се съберат много
епископи от всички юрисдикции и географски региони, в които има християни и
които са в общение. В случая става дума за православни християни. Случва се
спонтанно, често дори не е замислено да бъде оборена някаква ерес. Но на самия
събор, когато започва общуването между различните епископи, става ясно, че
някъде има проблем, поставя се въпросът за обсъждане, всеки споделя вярата
на своята местна църква и се взимат решения, които не винаги са богословски
подготвяни, няма подготвителни документи. Но самата воля на събора, и това
винаги е по волята на Св. Дух и на нас, следвайки св. отци, каквато е формулата
на съборите, това е съборният дух.
Причините за свикването на тези събори са по-често канонични, дисциплинарни
въпроси и въпроси за уеднаквяване на практики – за честване на празници, при-
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мерно, или уеднаквяване на литургичната традиция. Съборите изиграват много
голяма роля в утвърждаването на единна богослужебна практика. Днес знаем
какво се случва в другите църкви, но във време, в което има по-малко комуникации, съборите имат много важна и по-широка функция от събирането на едни
хора, които ще отслужат няколко тържествени литургии и ще приемат няколко
документа. Самото общение по време на събора събира.
В какво виждате основния риск пред Събора?
През последните години чувам да се говори много за рискове и опасности. Според мен, докато не се съберат предстоятелите и епископите на Църквата,
които ще заседават, основният риск е дали изобщо съборът ще се състои.
Сега имаме решение на предстоятелите, но и в тези подготвителни години,
повече от 55 години от първите Родоски съвещания, е имало идеи съборът да
се проведе доста по-рано. Затова той може и да е предвиден, но да не се случи.
Например, ако не се съберат предстоятелите заради някакъв малък каноничен
проблем, каквито съществуват в отношенията между някои от църквите, или
просто несъгласие на някоя от делегациите, която реши да не отиде – това са
възможности, които не изключвам. Затова за мен основният риск е дали съборът изобщо ще се проведе в така договорените дати и формат.
Сред православните християни радостното очакване на събитието е обилно примесено и с тревога, а в някои среди и с тежки подозрения за възможни отстъпления от истините на вярата или пък нововъведения в древната
практика на Църквата, като подобни процеси се наблюдават в повечето
поместни църкви. Нагласата сякаш е „ние” тук и „те”, епископатът, възприеман като някакъв църковен елит там.
Често е така. Първо, продължавайки въпроса за рисковете, е важно да се каже,
че не е фатално за Църквата нито съборът да се проведе, нито да не се проведе. Не трябва да се търси фатализъм. Често коментарите и тези свръхочаквания към събора имат други цели. Преди седмица-две си мислих, че сега е
подобно на събитията около Втория вселенски събор, когато хора, които никога
не са се интересували от Църквата, изведнъж започват да дискутират и да се
интересуват, когато менячите на пари и продавачите на риба на пазара спорят за омоусиос и омиусиос. Така че има едни хора, нека първо тях да споменем,
които имат някакви други цели и когато раздухват прекалено въодушевени или
лоши очаквания, те преследват преди всичко тези техни други цели. Обикновено
това не са християни. Трябва да имаме предвид кой изказва тези мнения – ако
някой говори от висотата на някакво експертно ниво, първо трябва да преценим
дали сме го виждали в Църквата. Защото християнство без Църква няма. Това
е едната група.
Другата група е на хора, които очевидно са църковни християни, които имат притеснения и очаквания. Това са често кръгове около някой отец, някоя енория или
манастир. При тях има повече загриженост, отколкото само злонамерено раздухвани лоши очаквания. Струва ми се, че някакъв тип апокалиптични очаквания към
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събора има най-много в Руската цъква. Но има и много загриженост. Това, което
ми направи впечатление преди всичко в българския контекст, е, че често проличава
липса на църковна зрялост. Обикновено по-смелите, които говорят на тези теми,
може да са 50–60 или дори 70 годишни, но възрастта им в Църквата е младенческа
или тийнейджърска. Много християни, които по-смело се изказват по такива въпроси, обикновено са се обърнали към християнството по-късно в живота си и по
отношение на престоя им в Църквата това е тийнейджърска възраст. Това личи
особено в критиките към епископата, синодалните решения – там често проличава едно отношение на припряност, прибързаност, незрялост и дори нетърпимост.
Има и друг тип активисти, за които това е добра възможност просто да се закачат за темата и да влязат в обективите. Има и хора, които са просто функционери, чувам говорене тип перестройка, от 80-те години. Типът културтрегер, който
е много компетентен, но никъде не присъства. Това е удобна тема за спекулации,
някой да се покаже, втори да покаже ръст, не виждам нищо лошо, стига това да
не ни разделя, вместо да ни събира. Изобщо този дух на отрицанието в България
много ме притеснява, но той не е свързан с Църквата и християнството, а с други
явления в нашата история, които са тема на друг разговор.
Най-сериозните критики бяха отправени към документа за отношението
на Православната църква към останалия християнски свят. Чуха се гласовете на авторитетни йерарси и богослови, на монашески братства (включително и от Света гора), бяха организирани подписки срещу този документ
в редица поместни църкви, в това число и в БПЦ. Какво мислите за богословското измерение на тази дискусия?
Беше очаквано този документ да фокусира основното внимание. И не само в
Българската църква, става дума за много църкви. Например Грузинската църква
винаги е била много по-категорична в това отношение. Смятам, че има поне
няколко причини. Има технически и генерационни причини. Няма богословски спор.
Той се изказва по този начин, но причините ги виждам другаде, не в самото богословие на този текст.
Предсъборните документи, формулирани по този начин сега, се подготвят от
много години. Върху тях работят поне три поколения. Първото поколение са
фиксирали темите и започнали да ги дискутират – това се случва през 60-те
и началото на 70-те години. След това има второ поколение, старшите днес
участници, на което целият живот преминава под знака на работата над теми,
които е предвидено да се подготвят за събора. Първото поколение е това, което излиза от Втората световна война, доминирано от стремеж за единство.
Това е време, в което философи и историци след войната говорят за край на
християнството, а целта на това поколение е да покаже, че не може да има край
на християнството, защото това означава край на света. Това поколение говори
много по-меко и е по-склонно да води по-общ, не догматичен разговор за едно
по-широко единство.
Второто поколение се посвещава изцяло на тези теми. Третото поколение, виждаме днес дори и четвърто, но третото израства след промените в Източна
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Европа през 90-те години. Като пряк наблюдател на няколко от предсъборните
съвещания, смятам, че третото и вече четвъртото поколение не споделят
особено аргументите на първите две поколения. Те нямат този житейски опит,
имат друга перспектива и не са свързани пряко с предните поколения. Всичко
това има отношение към работата върху този документ, за отношението към
останалия християнски свят.
През 80-те години една от комисиите подготвя два документа по тази тема.
Тук вече минаваме към техническата страна – единият документ се отнася за
икуменическото движение, а другият е за богословските диалози. След решението от 2014 г., когато предстоятелите се събраха на Неделя православна и
решиха, че ще има събор, те съставиха и дадоха мандат на една комисия, която
да редактира и да осъвремени текстовете, без да изработва нови документи
и без да отхвърля вече приети документи. Така се запазва приемствеността с
това, което е работено и върху което всички са се съгласили през 1986 г. Българската църква тогава има широко представителство – трима митрополити,
един епископ, богослови и преводачи, и също подписва тези документи.
Сега редакционната комисия по предложения от отделни поместни църкви направи много сериозна и основателна редакция на документа за икуменизма. Двигател на тази редакция са преди всичко представителите на това трето поколение, което е много по-консервативно от първите две. Всичко, свързано с
икуменизма, носи за тях изключително негативен оттенък. Докато представителите на второто поколение, посветило на предсъборните теми целия си
живот, държат да остане тази тема. И за мен беше ясно, че това е въпрос
по-скоро на въжделение, на желание, на опитност на всяко едно от поколенията,
отколкото противопоставяне между отделни поместни църкви.
Не можем да кажем, че една Църква е само „против”, а една е само „за”. Това се
видя при обсъжданията, когато се пристъпи към обединение на тези два текста
чрез изработването на общ документ, за да се излезе от създалата се ситуация. Заседанието беше в края на септември, началото на октомври 2014 г. Въпросът за икуменизма очаквано се оказа много сериозен камък за препъване на
Събора. Стана ясно, че има група, която иска на всяка цена тази тема да мине
през съборно решение, защото тя е смисълът на живота на поколението, което
се е занимавало с това. Други смятат обаче, че през този документ се търси
оправдание на икуменизма по принцип, и това е доминиращото мнение.
Повечето от църквите не подкрепят документа. Трябва да бъдем честни и да
го кажем открито. Това, което Българската църква реши, не е прецедент. Може
би за първи път се изказва църква, и може би не толкова дипломатично, но това
е въжделение и очакване на много от църковните християни от поместните
църкви. Така че не трябва да мислим, че това е някакъв особен прецедент. Това
е следствие от обединението на няколко теми – за икуменическото движение
и темата за диалога между християните. И оттам се създаде впечатление, че
всеки богословски разговор, диалог, е проява на икуменически стремежи. Още
когато се работеше върху общия документ, се видя, че може да се тръгне и в
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тази посока, но такова беше решението, за да може да се придвижват нещата
за Събора.
Повечето поместни църкви дипломатично изчакват някой друг да извика и пръв
да каже, че не е съгласен. Има представители на съвещанията, които заявяваха,
че с такъв документ не могат да се върнат в поместните си църкви. Парадоксът е, че през 1986 г. документът за икуменизма чинно са подписали хора,
които днес са много против Събора – без да посочвам имена. Тогава те са били
много по-либерално настроени по темата, а сега се обявяват против новия,
значително по-консервативен документ.
Още в началото на подготовката на Събора е постигнато съгласие да се работи по 10 теми, по които обаче не беше постигнато съгласие през годините, те
отпаднаха и така или иначе няма да влязат за разглеждане в Събора. Като темите за автокефалията, за диптисите и за пасхалията. Затова имам усещането, че и тази тема също няма да влезе на Събора, но това ще се реши преди започването на заседанията, когато се съберат предстоятелите и се уточняват
детайлите. Тази категоричност, която има в Българската църква, се споделя и
от Грузинската, има силен натиск в Руската и други поместни църкви. Затова
ме учудват позоваванията на официални изявления на Руската патриаршия като
позитивен пример на поведение, противоречащо на това на нашия Св. синод, при
положение че в Русия има голямо брожение заради срещата на патриарх Кирил с
папа Франциск в Хавана. Подобни настроения има също и в Гръцката църква, където се изказват най-сериозните аргументи. По тази причина смятам, че този
документ или също ще отпадне, или ще бъде много сериозно видоизменен. След
заседанието от 2014 г., при разглеждането на обединения работен документ,
който е в основата на сегашния, Българската църква чрез свое синодално решение имаше над 20 забележки върху този текст. Те бяха внесени на заседанието
на тази редакционна комисия и ако не са отразени всичките, това е заради
присъствието на 14 делегации, които често имат различни мнения по отделни
детайли. И се търси вариант, който да удовлетворява не само една, а всички
делегации на поместните църкви.
Стигаме и до един изключително важен друг проблем – този за езика. Налагането на гръцки, руски и френски за официални езици също показва определен недостиг на съборност, ако търсим онази съборност, при която всеки да може да
изрази най-точно и ясно това, в което вярва. Заседанията обикновено се водят
на гръцки език и преводът е симултанен. Когато се изработи официален превод,
а това се случва някъде на следващото заседание, се вижда, че има неща, които на руски или френски не могат да се изразят така добре, както звучат на
гръцки. Доминацията само на тези три езика – от славянските църкви се очаква
всички да говорят на руски, което не е реалистично, а след това да се превежда
на грузински или български, румънски или друг език, също е проблем и създава
затруднения. В крайна сметка документите трябва да достигнат до паството на всичките тези 14 поместни православни църкви. В последните заседания
румънските делегати искаха да се включи и английският език, тъй като първото и второто поколение румънски представители са говорили френски език, но
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по-новите поколения предпочитат английския. Накратко, темата за езика също
е много важна.
Да се върнем на позицията на БПЦ по документа за отношението към
останалия християнски свят, след като ревизията му беше поискана с официално решение на Св. синод. Наред с богословския аспект, въпросът има
и чисто организационна страна. За разлика от останали текстове, този е
одобрен съвсем скоро – на 15 октомври 2015 г., и е подписан включително
от представителя на Св. синод Варненски митрополит Йоан. Как в този
контекст следва да се тълкува новата позиция на Синода (и то приета
„единодушно”)? Не създава ли това решение впечатление за неконструктивно отношение към разглежданите въпроси?
Не е така. Подготвяните текстове в предсъборните съвещания и комисии имат
работен характер. Няма особено противоречие. През 2014 г. работен вариант
на текста е подписан и от Ловчанския митрополит Гавриил, а през 1986 г. от
Старозагорския митрополит Панкратий. Трудно се изработва текст, по който
да има консенсус. Това не винаги е единодушие и съгласие. Приемаш нещо, за да
не станеш пречка за липсата на общение и да не пречиш на работата. Така че
всяка сесия на тези заседания, които продължават обикновено една седмица,
завършва с някакъв текст. Той се подписва, но документът става валиден, след
като бъде разгледан от отделните поместни синоди и те се съгласят с него.
Валидността се слага от Св. синод. Не е основателно да се мисли, че се търси
разделение. Синодите имат право да внесат своите корекции.
Остава усещането, че в предсъборните текстове се неглижира един вътрешен за Православната църква проблем – този за зилотстващите групи и
за старокалендарните разколи.
Това е много сериозен въпрос и през последните две години, откакто има дата
за Събора, той започна да се поставя на обсъждане. Беше дебатиран много
пъти, винаги имаше някой, който да приземява дискусията и да поставя тези
въпроси. Че ние имаме много сериозни вътрешни разделения, защо те не се дискутират? Обяснението, което се чува през последните две години – аз имам
поглед през последните години – е, че не могат да се повдигат нови теми, за
които трябва много време за изследване, и това допълнително би отдалечило
датата на Събора. Всякакви нови теми, актуални днес, като темите за биоетиката и т.н., бяха отхвърлени с обяснението – което е сериозен аргумент – че
ако сега се поставят нови теми, те не бива да се дискутират импровизирано
с наличния капацитет в самата комисия. Комисията се състои от представители, тя не излъчва сама по себе си свръхбогословски капацитет, от който да
очакваме чудеса. Трябва да има конкретни специалисти, а за това трябва време.
Въпросът за вътрешните разделения беше повдиган няколко пъти от Сръбската
църква. За разколите в отделните поместни църкви, които разделят вътрешно
православните. Има също цели местни църкви, които не са в общение, те са в
схизма или не са признати. И то големи църкви. Но има църкви, които не желаят
да се поставят тези въпроси. Така отпадна и темата за автокефалията, която
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е важна и за Българската църква. Тя беше дискутирана през 2011 г. и не беше
постигнато никакво съгласие. Причината според мен беше да не се разглежда
темата за отделни поместни църкви, които очакват разрешение на въпроса.
Например близо до нас е темата за Църквата в Македония, но има и други – Православната църква в Америка, ситуацията в Украйна, Прибалтика. Все сериозни
въпроси, които отпаднаха. Може би това беше най-важната тема. За автономията и диаспората има решения. Подобни теми не са толкова атрактивни
за широката публика, но има въпроси, които поради техническа невъзможност
(липсата на време), други пък поради нежелание на отделни поместни църкви или
групи от поместни църкви не бяха включени в дневния ред на събора. Има опасения от автокефализъм или етнофилетизъм, както го наричаме. Също отпадна
въпросът за диптисите.
Как ще обясните на един външен и доброжелателен наблюдател кратко и
ясно проблема с диптисите в Православната църква? И защо именно най-небогословските теми отпаднаха от дневния ред – за диптисите, за календара, за автокефалията?
Доста трудно е да се обясни. Това е списък на подредбата по чест на поместните църкви, но когато започнат споровете за местата, обикновено външният
човек не може да разбере какъв точно е проблемът. И ние го знаем по собствената си кожа. Не е толкова въпрос за предимство, колкото за признаване на
историята, приемственост и т.н. Спорът не е просто за места, а за признание
на история.
Фактът, че повечето предсъборни документи са изготвяни преди десетилетия, в един по-различен свят и в друг контекст, проблем ли е? Имам
предвид най-вече документите, разглеждащи брака – тази институция през
последните петнайсетина години се разпада пред очите ни. Промените,
свързани с православната диаспора, също са огромни и по всичко изглежда, че няма да намерят задоволително решение. Това, което беше научна
фантастика в областта на биоетиката, вече е рутинна практика. Една от
древните патриаршии – Антиохийската – на практика е обезкръвена и се
превръща в географско наименование. И всички тези тенденции се развиват не просто бързо, но и в негативна перспектива. Няма ли да са неадекватни изработените до този момент предсъборни документи?
Необходима е повече спонтанност. Когато дълго време подготвяш, прецизираш
нещо, практиката показва, че с времето се появяват нови предизвикателства
и докато се фокусираш върху определени теми, те вече са остарели. Затова
днес, когато вече няма император и империя, ако трябва да има предсъборна
подготовка, тя трябва да е с по-къс хоризонт – подготовка в рамките на три
години например, не повече, да се набелязва най-важната тема и да се изследва.
Но за това е необходим по-голям капацитет на поместните църкви. В събора
участват само епископите. В някои от поместните църкви днес има епископи,
които са всепризнати богослови. Епископите взимат решенията, те могат да
бъдат подкрепени от богослови, изследователи, учени и т.н., но решенията са
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на епископите. Експертните страни съветват, но решенията са на епископите
и те носят отговорността.
На много места по света се проведоха богословски срещи с участието на
епископат и миряни, на които се дискутираха темите на Събора. По какъв
начин Синодът на БПЦ се възползва от богословската експертиза на вашия
факултет?
Аз знам за няколко срещи, но това не е обичайна практика – да се дискутират
тези въпроси извън медийния, често сензационен интерес. При нас също имаше
няколко разговора, където имаше интерес и публика. Малко хора се интересуват
същностно от разговора, по-скоро интересът е свързан със слухове – наскоро
чух как Съборът щял да реши Литургията да бъде половин час.
В някои църкви имат епископи богослови, които преподават в богословските
факултети, Сръбската църква например. Там има професори, епископи или митрополити, които очевидно имат по-голяма тежест. Давам този пример като
едно приятно изключение. Освен това богословието е харизма, то не е само
академична дисциплина, но става дума и за технически капацитет на хора, които са академични богослови с опит. Това им помага в работата, те директно се
занимават, нямат нужда някой да ги съветва. Защото обикновено един мирянин
богослов има своя визия, за която отговаря само пред себе си. Докато епископът олицетворява единството.
Богословският факултет винаги е откликвал и участвал през годините в работата по темите за събора, разбира се, винаги по поканата и благословението
на Св. синод. Защото и в предсъборните заседания, а и на самия събор участват
поместните църкви, а не богословските школи. Същото се отнася и по въпроса
за диалога – там участват представители на поместните църкви, а не просто
експерти, в лично качество.
През 60-те години свикването на Събора е блокирано от позицията на Московската патриаршия, особено заради въпроса за юрисдикцията над диаспората (признаването на автокефалията на Православната църква в Америка). Тази неконструктивна позиция е била подкрепяна и от Българската
православна църква. Ако за този период позицията на БПЦ лесно може да се
обясни със зависимостта от държавата, как бихте коментирали съществуващите съмнения, че днес историята се повтаря и отново Московската
патриаршия се опитва да блокира Събора, като се възползва от влиянието
си върху други поместни църкви, които да поставят нереалистични искания?
Понякога има такова усещане, но често човек остава с впечатление, че е тъкмо
обратното. Не можем да кажем, че една конкретна църква, например Московската патриаршия, има категорично решение да има или да няма събор. Понякога
има случаи, когато една поместна църква се опитва чрез друга поместна църква
да блокира някое решение. Това не се отнася само за Московската патриаршия.
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Ние сме най-вторачени в Московската, по обясними причини, но в други случаи
като наблюдател мога да кажа, че точно тази поместна църква има най-голям
интерес да има събор. Притеснява ме тази двойственост, защото някои имат
голям интерес да има събор, но същевременно искат да обяснят на своето
паство, че те не искат да има събор. Това забавя нещата. След политическите
промени Българската църква не участва толкова активно в подготвителния
процес – основно заради разкола. Някои смятат, че тогава Съборът се е забавил
и заради нас, а е имало много по-малко пречки от страна на големите църкви –
Цариград и Москва, които тогава имат по-голям интерес от свикването на
Събора. Ситуацията е доста изменчива, не можем да кажем, че има генерална
позиция. Интересите се променят. Когато човек наблюдава по-отблизо нещата,
понякога остава с неприятното усещане, че Съборът се подготвя, за да бъдат
удовлетворени очакванията на определени църкви. Българската църква обаче не
е сред тях. Ние сме участвали в подготовката на Събора и сме се стремили по
всякакъв начин да не сме поместната църква, която да спира Събора или да не
бъде взето решение по някоя от темите. Има такова съобразяване и колкото
църквите са с по-малки светски амбиции, толкова те са по-конструктивни. В
България може да изглежда едно, но делегациите на Българската църква винаги
са били много конструктивни, дори по въпросите, които са болезнени за нас,
като тези за историята, диптисите, отстоявали сме своето, но сме търсили
решение, което да бъде взето по братска любов.
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Митрополит Йоан Зизиулас

САМОПОЗНАНИЕТО НА
ПРАВОСЛАВНИТЕ И ТЯХНОТО
УЧАСТИЕ В ИКУМЕНИЧЕСКОТО
ДВИЖЕНИЕ
Темата, по която съм помолен да се изкажа, е сложна и обширна. Нямам амбицията
да навлизам в нея изчерпателно или дори достатъчно задълбочено. Ще се огранича
до някои размисли от богословско естество с надеждата те да спомогнат настоящата среща да постигне по-голяма яснота за ролята на Православните църкви в икуменическото движение и по-конкретно в Световния съвет на църквите,
както и какви са последиците от това участие за ССЦ и за самите православни.
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Въпросът за православното самопознание спрямо икуменическото движение
беше поставен още при учредяването на ССЦ в края на 40-те години. Във време, в което източноевропейските Православни църкви все още бяха негативно
настроени към ССЦ, а Римокатолическата църква гледаше на тази институция
с дълбоко подозрение, проблемът можеше да бъде дискутиран почти единствено
в гръкоезичната православна общност, която под въздействието на Окръжното
послание на Вселенската патриаршия от 1920 г. и на ентусиазираните инициативи на гръцките икуменисти като покойния проф. Аливизатос се зае да защити
участието на Православната църква в икуменическото движение. По това време
в Гърция бяха публикувани и първите статии, посветени на този проблем. Почти
без изключение позицията, защитавана от техните автори, беше, че Православната църква участва в икуменическото движение с ясното съзнание, че тя е Una
Sancta, убеждение, което не може нито да бъде променено, нито видоизменено
от това участие. Това убеждение, споделяно от всички православни участници в
икуменическото движение по това време, стана причина за първото разделение,
основно в Гърция, между защитниците на православното участие в Световния
съвет на църквите и неговите горещи опоненти, какъвто беше покойният митрополит на Самос Ириней (впрочем един от подписалите окръжното послание
от 1920 г.), които развиха аргумента, че след като ние сме Una Sancta, не можем
да допуснем да бъдем третирани както протестантските членове на Съвета – едно дълбоко унизително за този митрополит изживяване, което той беше
изпитал по време на участието си в Асамблеята в Амстердам1. Това разделение
остана силно в Православната църква на Гърция дълги години след Амстердам
(а до известна степен то продължава да съществува и днес), което я караше
да си задава въпроси, като например този дали тя не трябва да бъде представлявана в икуменическите срещи само от миряни богослови или свещеници, за
да бъде съхранено епископското достойнство на нейните архиереи. В крайна
сметка, въпреки всички трудности православните делегации на срещите на ССЦ
винаги са включвали епископи, до голяма степен под въздействие на факта, че
след 1961 г. руските и другите източноевропейски Православни църкви не само
радикално преосмислиха своето отношение към икуменическото движение, но
и започнаха да изпращат на заседанията на ССЦ големи епископски делегации.
Това беше от значение най-малкото от психологическа гледна точка. На богословско равнище решителният фактор, допринесъл според мен за продължаването на пълноценното участие на Православните църкви в ССЦ, беше подкрепата,
която икуменизмът получи от известния и дълбоко уважаван в консервативните
православни среди руски богослов отец Г. Флоровски, чието мнение изигра решаваща роля, особено на Асамблеята в Евънстоун2. Флоровски беше първият, поне
доколкото аз съм запознат, който постави въпроса за православното участие в
икуменическото движение на богословска основа. До този момент православните се ограничаваха единствено до твърдението, че Православната църква е Una
Sancta, но избягваха да посочат каква е еклесиологичната природа на другите
участници в икуменическото движение. Притиснати да отговорят, обикновено
1

Учредителната Първа асамблея на Световния съвет на църквите е проведена в Амстердам от 22 август до
4 септември 1948 г. Б. пр.

2
Втората асамблея на Световния съвет на църквите е проведена в Евънстоун, щата Илинойс, САЩ, 15 до 31
август 1954 г.
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те се позоваваха на мнението на Хомяков, споделяно от много руски емигрантски богослови от тази епоха, а именно, че ние православните можем да кажем
само какво е нашето еклесиологично състояние, а единствен Бог може да реши
съдбата на останалите. Декларацията от Торонто от 1950 г.3 изпълни не само
защитна функция – да предпази православните, а и римокатолиците от загубата на тяхната еклесиологична идентичност, но тя следва да бъде разглеждана
и в контекста на идеята, която бихме могли да определим като „еклесиологичен
агностицизъм”, изразяван от Хомяков и много други православни по отношение
на неправославните членове на ССЦ.
Флоровски отиде по-далеч и неговото мнение следва да бъде взето под внимание и днес. Първо, той настоя, че същинската католичност на Църквата изисква съвместното съществуване и на двете, и на Източното, и на Западното
християнство. Говорейки за „католичния етос” на древната неделима Църква,
той смяташе, че този етос е възникнал въз основа на творческия обмен между
гръцкото и латинското християнство, обмен, който е престанал след Великата
схизма от ХI век. Неговият призив за „икуменизъм във времето” имаше за цел не
утвърждаването на традиционализма, а отразяваше убеждението, че разделението между Запада и Изтока е увредило сериозно католичността на Църквата.
Наред с това, в една своя статия в The Ecumenical Review Флоровски направи
смелата стъпка да постави въпроса за границите на Църквата, като по този
начин се обърна към проблема за църковния характер на неправославните тела.
Сравнявайки и анализирайки със своята забележителна патристична ерудиция
еклесиологията на Киприян и Августин, той въведе разграничението между „канонични” граници (следвайки мнението на св. Киприян) и „харизматичните” граници (възгледа на св. Августин) на Църквата и не се поколеба да приеме за свой
личен възгледът, защитен от св. Августин: Църквата не може да бъде ограничена в нейните канонични граници, тъй като съществува харизматичен живот,
който излиза извън тези граници (кой може да отрече светостта на хора като
Франциск от Асизи – попита той); с други думи, съществува някакъв вид църковност отвъд каноничните граници на Православната църква. Тези възгледи на
Флоровски бяха толкова напредничави, че самият аз ги намирах трудни за разбиране по времето, когато пишех докторската си дисертация, и то не защото
изглеждат неприемливи, а защото изискват задълбочено изследване и изучаване
на фундаменталния и все още нерешен въпрос за отношението между „канонично” и „харизматично” в Църквата.
Мнението на Флоровски обаче не намери последователи и пред православните
остана да стои въпросът дали православните участват в икуменическото движение, без да признават никаква църковност на своите неправославни партньори,
3

Изявлението от Торонто – тъй като Учредителната асамблея на Световния съвет на църквите не дава отговор на редица основополагащи въпроси за природата на Съвета, то проблемът е делегиран на Централния
комитет, който през 1950 г. изработва т.нар. Декларация от Торонто, озаглавена „Църквата, църквите и Световният съвет на църквите. Църковна значимост на Световния съвет на църквите”. В първата си част декларацията започва с подчертаване какво ССЦ не е, включително че „ССЦ не е и никога няма да бъде свръхцърква”,
както и че „ССЦ не е и не би могъл да се основава на една конкретна концепция за Църква”, а във втората част
се опитва да дефинира общите разбирания на църквите членки. За пълния текст на изявлението виж: https://
www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/1950/toronto-statement
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или чрез самото си участие те приемат наличието на някакъв вид църковност
у тях. Някои крайно консервативни православни биха отхвърлили употребата на
термина „Църква” по отношение на която и да било група извън Православната
църква, докато други биха допуснали употребата на тази дума, водени от убеждението, че „Църква” е използвана от тези неправославни общности като дефиниция, дадена от самите тях, а не от самите православни – или с други думи, че
думата „Църква” има различен еклесиологичен смисъл, когато е употребявана от
православните по отношение на собствената им Църква и когато е използвана
от тях по отношение на другите неправославни тела. Във втория случай „Църква” може да означава всичко, от „непълна” или „нецялостна” църковна същност
до изцяло нецърковно тяло. Всичко това стана възможно заради известната Декларация от Торонто. Тя допусна тази еклесиологична двузначност, за да позволи
на ССЦ да се развива и работи, без да бъде възпрепятстван от този проблем.
И действително историята показва, че ССЦ може да съществува, без да изяснява мнението на своите членки за църковния статус на останалите членове. На
пръв поглед няма причина, поради която църквите членки да бъдат принуждавани
да формулират своето мнение за църковния статус на останалите. Но това
е само едната страна от историята на Декларацията от Торонто. Другата
страна на същия въпрос има отношение към църковния характер на самия ССЦ.
И този проблем, макар и да е различен от другия, свързан с църковността на неправославните членове, също е еклесиологичен по своя характер. Без да изясним
собствената си еклесиология, православните няма да можем да отговорим на
въпроса за църковния характер на ССЦ.
Позволете ми да изкажа някои свои размисли по този въпрос.
I. Някои основополагащи православни еклесиологични принципа (които имат отношение към разглеждания въпрос)
(1) Църквата е една и само една, и тя е историческа реалност. Не можем да се
задоволим с „невидимата” Църква, нито с „невидимо” или „духовно” единство.
Призивът на Булгаков да подхождаме към Църквата като към „духовна” реалност, като „опит от живота”, може да бъде подвеждащ. Православните очакват
другите християни да се отнасят сериозно към видимото единство на Църквата и е удовлетворяващо, че след Найроби4 поне призивът за видимо единство
заема централно място в дневния ред и език на икуменическото движение.
(2) Църквата е и есхатологична реалност. Това твърдение не замества предходното за историческия характер на Църквата. То има за цел да напомня, че историческата реалност, наречена Църква, е постоянно призвана към съзерцание
на есхалотологичната общност, да бъде образ и знак за Царството. Ако бъде
лишено от есхатологична визия, икуменическото движение ще бъде сведено до
ефимерно светско начинание. Православните биха искали да присъстват в него
като постоянно припомняне за есхатологичната реалност на Църквата. Независимо какви сме като исторически единици, всеки един от членовете на ССЦ
4

Петата асамблея на ССЦ е проведена в Найроби, Кения, от 23 ноември до 10 декември 1975 г.
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следва да бъде съден по това, което Царството ни призовава да бъдем, по това,
което ние ще бъдем. Окуражително е, че сред изследователските програми в
ССЦ могат да се срещнат такива като „Църквата като пророчески знак за
Царството”, но е твърде съмнително дали тази есхатологична визия е характерна за икуменическото движение в неговата цялост и пълнота.
(3) Църквата е релационна реалност, което има няколко важни последици. Първата е, че Църквата не е вкаменелост, предавана от едно на друго поколение като
археологическо съкровище. Някои православни са склонни да отдадат приоритет
на това „консервиране” на миналото. И все пак, ако възприемем това мнение –
което не е било защитавано от Отците – резултатът ще бъде появата на Църква, неспособна да се обърне към проблемите на времето и лишена от възможността да носи спасителното дело на Христос в историята. Църквата е там,
където е Духът, където Духът има минало, свързано с настоящето и открито
към бъдещето. Такова е съдържанието на това, което ние наричаме Предаване на
традицията. Наследеното от Отците – догмите, етосът или Литургията, трябва да бъде приемано отново и отново, така че в хода на този процес миналото
става екзистенциално, а не просто съзнателно или ритуално настояще. Този въпрос заема място в дневния ред на ССЦ, макар и да е проблематично дали в необходимата степен. Причината, от една страна, е, че православните сякаш не са
склонни да допуснат тяхното Предание (догматическо или друго) да бъде изложено на предизвикателството на днешния ден (виж например отношението им към
т.нар. „хоризонтализация”5), докато неправославните, от друга страна, изглежда
нямат никакво желание да вземат под внимание онова, което ни е било донесено
от Преданието (виж например начина, по който те решиха въпроса за ръкоположението на жените). Православните присъстват в икуменическото движение,
за да свидетелстват за важността на Преданието, но и за да правят възможно
неговото творческо преработване. Икуменическото движение трябва да вижда
тайната на Църквата в контекста на това Приемане. Релационният характер на
Църквата има отношение и към нейната структура и служение. Ще бъде погрешно да мислим Църквата като лишена от структура реалност, но също толкова
погрешно ще бъде да мислим нейните структури като валидни сами по себе си,
извън koinonia-та6, която те носят. Същото се отнася и за църковните служения.
На това ни учи троичното богословие и по-конкретно пневматологията като основа на еклесиологията. Концепцията за koinonia-та намира все по-голямо място
в дневния ред на ССЦ и това е нещо положително. Твърде рано е да са каже къде
ще ни отведе този нов подход. Една от опасностите, която православните биха
искали да бъде избегната, е да бъде осветено различието за сметка на единството (от гледна точка на римокатолиците опасността е обратната – срв.
напр. последната папска енциклика7). Но във всички случаи от критична важност
е подчертаването на значимостта на тази концепция за икуменическото движе5

В дейността на Световния съвет на църквите се разграничават „вертикално” и „хоризонтално” измерение,
като първото се асоциира със задълбочаване на богословския диалог, а второто – с фокусиране върху социалните и етически проблеми.
6

Koinonia (гр. κοινωνία) – общение, общуване.

7

Има се предвид енцикликата за икуменическия диалог Ut Unum Sint („Да бъдат всички едно”), издадена от
папа Йоан Павел ІІ на 25 май 1995 г.
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ние. Православната еклесиология може да има ключов принос по този въпрос, от
който според мен до голяма степен зависи бъдещето на икуменизма.
(4) Църквата е сакраментална реалност. Това е друг въпрос, по който православните могат да имат ключов принос в икуменическото движение. Това вероятно
е и най-трудният въпрос, тъй като той включва и проблема за евхаристийното
общение, което православните отхвърлят за неправославните. Не е тук мястото да бъде преповтаряна дискусията по този въпрос. Критично важно е обаче
евхаристийното общение да не престава да бъде цел (православните биха казали същинската цел) на икуменическото движение. Важността на този въпрос
се определя от факта, че той прави възможно съхраняването на несекуларния
характер на ССЦ, който в противен случай ще бъде загубен. Документът „Кръщение, Евхаристия, Служение”8 е едно добро начало, което демонстрира голям
потенциал за бъдещо развитие. Чрез този документ протестантските църкви
направиха голяма стъпка към сакраменталното и по-конкретно евхаристийното
мислене и само по себе си това е от голямо значение. Въпросът, на който православните ще трябва скоро да дадат отговор, ако това сакраментално мислене продължи да стои като открит въпрос в икуменическото движение, е до каква
степен признанието на кръщението предполага и признание на църковност.
Това са само някои, но фундаментални еклесиологични принципи, които православието носи – или би трябвало да кажа, че трябва да носи – в икуменическото
движение. Така те разбират Църквата и по този начин биха искали да разбират
Църквата и своите икуменически партньори. Но те не биха искали ССЦ да се превърне в такава църква. Те обаче биха искали ССЦ да бъде „общност от църкви”,
която работи и се стреми към такъв тип църква. Единството ще бъде възстановено по здравословен начин, когато тази „общност”, насърчавана, подкрепяна и
градена от ССЦ, бъде постоянно вдъхновявана и насочена към правилния „модел”
за Църквата, характеризиран от горните принципи. Това, в крайна сметка, би
трябвало да означава еклесиологичният плурализъм, заложен в Декларацията от
Торонто, да бъде отхвърлен. ССЦ не трябва да се превръща в Църква, но би трябвало постепенно да възприеме обща идея за Църквата. Не можем вечно да поддържаме противоречиви възгледи за Църквата. Беше мъдро да започнем с еклесиологичното laissez-faire9 от Торонто, но би било катастрофално да завършим с него.

„Църковният” характер на ССЦ
ССЦ не може да се превърне в Църква, но трябва да придобие еклесиологична
визия, споделяна от всички нейни църкви членки. Това се налага като заключение
от изложеното дотук.
8
Кръщение, Евхаристия и Служение (Baptism, Eucharist and Ministry, известен също като BEM) е документ,
приет от Комисията „Вяра и ред” на ССЦ през 1982 г. в Лима, Перу. Това е един от най-известните и дискутирани документи на ССЦ, който се занимава с проблемите на вярата и живота, като изследва въпросите,
по които съществува съгласие, и тези, по които няма единство. Виж пълния текст на документа на: https://
www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/
baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
9

Безучастие (фр.). Б.пр.

20

2016 / брой

4 (111)

Но как ССЦ би могъл да изпълни тази мисия? Достатъчно ли е само организирането на срещи, публикуване на книги и т.н.? Или това може да стане възможно
чрез създаването на „общност”, т.е. чрез събитието на общението? Ако отговорът е вторият, както изглежда, неизбежно възниква въпросът за еклесиологичния смисъл на този Съвет. Тъй като не е възможно да се гради общност,
чрез която да възникне съзнание за Una Sancta пред очите на тези, които не са
я виждали преди това, без да е придобит някакъв опит за реалността на Una
Sancta. Ако средството, чрез които се постига опит за истинската Църква,
е общението, което понякога е болезнено, както показва липсата на общение,
тогава тази общност неизбежно трябва да има еклесиологична значимост. Тук
възможностите пред православните са ограничени: или те приемат ССЦ просто
за организатор на срещи и в този случай църковното единство ще възникне чрез
богословско убеждаване и обръщане, или те ще го приемат за общност, чрез
която в съвместна работа и богословски размисъл, чрез страдание и свидетелство, и преди всичко чрез споделянето на обща визия за това какво е Църквата,
ще бъде постигнато изповядването не само на един Бог, но и на една Църква,
на Una Sancta. Следвайки логиката, пред православните няма друга възможност,
която да оправдава тяхното участие в икуменическото движение. Струва ми се,
че има признаци, че православните всъщност са приели втората алтернатива.
Ето кои са тези признаци:
(а) Основите на Световния съвет на църквите. Православните повече от всеки друг настояват от самото начало, че основите на ССЦ трябва да бъдат
максимално стеснени и те по същество успяха да ги сведат до изповядване на
вярата в Светата Троица. Сега те имат желание да ограничат членството в
ССЦ до тези, които приемат и практикуват Кръщението. Всичко това е правилно, но какви са следствията от това за природата на ССЦ? Ако ССЦ открива
своята идентичност – това разбирам под основания – в изповедта на вярата в
Троицата и Кръщението, те се превръщат в разграничителни линии от другите
общности или организации. Следователно ССЦ не може да бъде приеман „като
езичник или митар” (Мат. 18:17); в него трябва да има нещо, което се корени
във вярата в Троичния Бог и Кръщението, защото в противен случай не би имало
смисъл да се настоява ССЦ да се състои само от членове, които изповядват
тази вяра. Дали Троичната вяра и Кръщението са достатъчни за формирането
на църковна реалност? Със сигурност – не. Но и трудно може да се приеме, че
те са напълно незначителни от еклесиологична гледна точка.
(b) Изповядването на вярата. Православните напълно основателно отдават голямо значение на Символите. По-конкретно Никео-Константинополският символ
на вярата е обект на почитание и основа на църковното единство на православните. Далеч сме от момента, в който този Символ би могъл да се превърне
в единственото символно изповедание в ССЦ, въпреки че има известен напредък
в това отношение. Има ли това някакво значение от еклесиологична гледна
точка? Православните биха казали, че докато всички протестанти не приемат
седемте Вселенски събора, те са лишени от църковна реалност. И това е така.
Но дали напредъкът в тази посока е изцяло лишен от еклесиологично значение?
Това е въпрос, който не може да бъде избегнат.
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(c) Общото действие пред лицето на съвременните предизвикателства. Етиката не може да бъде отделена от вярата, както и Ортодоксията не може да
бъде отделена от Ортопраксията. Ние действаме като християни не защото
сме водени от безличен морален императив, а защото вярваме в Бог, Който не
само изисква от нас да се държим по определен начин, а Който полага Себе си
от любов към Своето творение и Който очаква от нас да споделим тази любов.
Тъй като вярваме в Бог, единен в Троицата, ние сме призвани да бъдем личности в общение. За нас всички морални въпроси имат богословска основа. Това
означава, че действайки съвместно в ССЦ по етически въпроси, ние споделяме и
изразяваме една и съща вяра. Това не е задължително вярно за всички етически
действия, тъй като много християни не правят връзка между вяра и етика. В
това отношение ССЦ често изглежда да действа като хуманитарна или социална организация. И това стана причина в Упсала10 православните да обвинят
ССЦ в „хоризонтализъм”. Но колкото повече ССЦ обвързва своите социални,
екологични и други дейности с вярата, толкова по-актуален става въпросът
дали нашите съвместни действия нямат еклесиологичен смисъл. Отец Боровой11
правилно акцентира върху изказването на ранните икуменисти: „да действаме,
сякаш сме една Църква”. С право той призна еклесиологичното измерение на
това изказване, тъй като, макар и изразът сякаш да предава условност, той все
пак насочва към обща мотивация, а вероятно и към обща визия. Защото това,
към което се стремим заедно, в известна степен отразява това, което ние сме.

Някои заключения
В началото въпросът за православното самопознание беше поставен като проблем за самосъзнанието по отношение на ССЦ. Въпросът продължава да стои
открит за много православни и за Православната църква като цяло: това е въпросът за „нас” срещу „тях” (ССЦ). Това не е необяснимо. Голяма отговорност
за този проблем носи самият Съвет на църквите, който често е бил склонен
да маргинализира православните и да се отнася към тях като към създаващо
проблеми малцинство. Документите на ССЦ често са писани от протестанти, а православните след това са канени да ги коментират. При гласуванията
мнозинството често пренебрегва православните и ги подтиква да излязат с
отделни изявления. Би било напълно неоснователно да се пренебрегне фактът,
че понякога православните имат усещането, че принадлежат само номинално и
институционално към ССЦ, докато в духовно отношение остават непознати.
Немалка отговорност за това положение имат, разбира се, и самите православни. Когато им е предлагано да заемат постове в организацията, те рядко имат
подготвени кандидати, които да ги заемат. Твърде често на срещите те изказват негативни позиции и създават впечатление, че търсят конфронтация, а не
сътрудничество. Наред с това в определени среди съществува един вид духовен
тероризъм срещу икуменизма, който парализира църковните лидери, уплашени, че
могат да загубят „доброто си име”, тъй като православието често се иденти10

Четвъртата асамблея на ССЦ е проведена в Упсала, Швеция, 4 до 20 юли 1968 г.

11

Виталий Боровой (1916–2008) – свещеник на Руската православна църква, професор по богословие. От
1963 до 1995 г. е заместник-председател на Отдела за външни отношения на Руската православна църква, а
от 1962 до 1975 г. е неин представител в ССЦ.
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фицира с негативизма и полемиката. Всичко това допринася за формирането на
православно самосъзнание, което е в опозиция или полемика със ССЦ.
Какво обаче може да се каже за православното самосъзнание, което се появява
като последица от членството в ССЦ? Тъй като не може да се отрича, че Православната църква е интегрална и органична част от икуменическото движение
от десетилетия и в този смисъл то е развило съзнание не само срещу, а и като
част от ССЦ. Какво следователно е православното самосъзнание по отношение
на ССЦ, когато то е определяно не от опозицията между „тях” и „нас”, а само
като „нас”? Поне по мое мнение отговорът на този въпрос е, че връзката между
православните и неправославните вътре в ССЦ е и винаги ще бъде диалектическа. Причината за това, поне според мен, е че православните винаги ще се
чувстват като sui generis християни по отношение на Запада. Това е тъжната
последица от пропастта, издълбана между Запада и Изтока, формирана след
Великата схизма и задълбочавана от векове на отчуждение и автономно съществуване. И двете страни продължават дори и в наше време да увеличават
тази пропаст. От страна на православието има все по-силно самосъзнание за
различието и дори превъзходство над варварския Запад, докато на Запад са изписани множество книги, в които се обяснява как православният свят (групиран
заедно с исляма) е напълно несъвместим с цивилизования Запад. Всичко това има
отражение върху православно самосъзнание и въпреки че ССЦ не носи отговорност за това, той трябва да положи необходимите усилия, за да убеди света, че
пропастта между православието и Запада не е непреодолима. Ето един проблем,
който е от първостепенна важност в работата на ССЦ. Трябва да преобърнем
диалектиката между Запада и Изтока в здравословно и творческо отношение.
Ако диалектиката между православието и Запада вътре в ССЦ се превърне в
здравословно и творческо отношение, православното самосъзнание ще се наложи като носител на следните характеристики:
(1) Православието никога няма да се откаже от убеждението си, че Православната църква е Una Sancta. Това е следствие от вярата, че Църквата е историческа реалност и ние не можем да я търсим извън Преданието, историческо
унаследено и възприето. Докато те не са преминали към друго изповедание или
църква, т.е. докато си остават православни, те ще продължат да идентифицират Una Sancta с тяхната църква. Но икуменическият опит заличава триумфализма в това убеждение. Una Sancta, наследена във и чрез Преданието, не е
притежание на православието. Това е (есхатологична) реалност, която съди
всички нас и е нещо, което е постоянно приемано. Икуменическото движение
е подходяща рамка за такова приемане, което се случва съвместно с другите християни. Това има отношение към преодоляване на конфесионализма: Una
Sancta не е статично „затворена” в определено символно „изповедание”, което
изисква „обръщане” към нея.
(2) Православието трябва да продължи да оказва натиск за изработване на
съвместна позиция или визия за Una Sancta в икуменическото движение. В процеса на икуменическо възприемане „общността” на църквите членки трябва да
прерасне в споделена визия и признание за това какво е истинската Църква.
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Това може да бъде постигнато чрез активизирането на еклесиологичните изследвания, както и чрез постоянното напомняне за значението на съвместното
съществуване и действие като израз на общата вяра и църковна визия. В това
отношение декларацията от Торонто следва да бъде изчистена от еклесиологичен плурализъм. Не съм съгласен, че ССЦ не трябва да развива еклесиология.
Тъкмо обратното, вярвам, че това е негов приоритет.
(3) По отношение на църковното значение на самия ССЦ, православието никога
няма да бъде в състояние да приеме ССЦ за Църква, т.е. като тяло, което може
да бъде идентифицирано като носител на характеристиките на Una Sancta,
тъй като Съветът е лишен от предпоставките за това, поне от гледна точка
на православната еклесиология. Но ние трябва да правим разлика между това
да бъдеш Църква и да бъдеш носител на еклесиологичен смисъл. Всичко, което
допринася за изграждането на Църквата или за възприемането и изпълнението
на църковния живот и единство, има еклесиологичен смисъл. В това отношение
икуменическото движение и по-конкретно ССЦ са в силна позиция, тъй като те
имат за свой основен обект и смисъл на съществуване възстановяването на
единството на Църквата. Това превръща в императив за ССЦ въпроса за единството на Църквата, който е в центъра на неговото съществуване. В това се
състои неговият еклесиологичен смисъл.
И накрая, следва да бъде зададен въпросът: дали наличието на еклесиологичен
смисъл означава и наличие на еклесиологичен характер? В този момент терминологията става изключително деликатна. Ако под „еклесиологичен характер”
бихме искали да разбираме „Църква”, тогава в съгласие с това, което беше казано, такъв характер следва да бъде отречен. Но ако, от друга страна, наличието
на „еклесиологичен характер” означава съучастие в събитието на общността,
чрез която се възстановява единството на Църквата, този характер несъмнено
е част от природата на икуменическото движение. Отричането следователно a
priori и без аргументация на такъв еклесиологичен характер на икуменическото
движение и на ССЦ би ги превърнало в изцяло секуларни реалности. Православните участват в икуменическото движение, водени от убеждението, че единството на Църквата е неизбежен императив за всички християни. Това единство не
може да бъде възстановено или изпълнено без съвместното действие на тези,
които споделят една и съща вяра в Троичния Бог и са кръстени в Негово име.
Общността, която се поражда от това съвместно действие на тази основа и
с тази цел, не може да няма еклесиологичен смисъл, чиято точна природа следва
да бъде дефинирана. В настоящия текст се опитах да очертая възможностите, както и ограниченията на една такава дефиниция. Несъмнено този въпрос
изисква допълнителен размисъл. Надявам се дискусията, която ще последва, да
допринесе за това.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Джани Ватимо (род. 1936 г.) е италиански философ и политик, който ръководи катедрата по философска херменевтика в Университета в Торино. Привърженик на левицата, той е няколко последователни мандата евродепутат и въпреки провокативните
си изяви винаги се е определял като католик. На български език са преведени книгите му: Краят на модерността („Критика и хуманизъм”, 2004), След християнството. За едно нерелигиозно християнство („Критика и хуманизъм, 2006), Нихилизъм и
еманципация: етика, политика, право („Критика и хуманизъм”, 2011).
Рене Жирар (1923–2015) е френски католически мислител, известен със своята „миметична теория”, антрополог на насилието и религиозното. Роден в Авиньон в деня
на Рождество Христово през 1946 г., той заминава отвъд Атлантика. Преподава
френска литература в Университетите в Индиана и „Джон Хопкинс” в Балтимор,
а след това и в престижния Станфордски университет, където ръководи департамента по френски език, литература и цивилизация до края на кариерата си. Автор
на книгите: Романтична измама и романна истина (1961), Насилието и сакралното
(1972), Изкупителната жертва (1982) и др. На български език е преведена книгата му
Видях сатаната как падна от небето като светкавица („Изток-Запад”, 2006). Жирар
възприема научните си занимания като „апология на християнството” и по един неподражаем начин обвързва в книгите си Евангелието и политиката. Той връща религиозното в полето на човешкия опит, показвайки, че „насилието и сакралното” са в
основата на всяка култура. Според него Библията предлага алтернативна версия на
културата и обществото, които винаги са изправени пред проблема за „изначалното
насилие”. Там, където политическата философия използва термин като „обществен
договор”, за да регулира „войната на всеки срещу всички” (Хобс), Рене Жирар въвежда понятието „изкупителна жертва” в качеството на онзи „символичен лек”, който
от прастари времена успява да уталожи агресивните нагони на всяка човешка общност. Иисус Христос обаче не е пасивна „изкупителна 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 свърши онова, което Неговият
Отец не може да стори без Него – да изкупи грехопадналото творение.
Дискусията, която тук предлагаме със съкращения, е публикувана в: Christianisme et
Modernité (René Girard et Gianni Vattimo, sous la dir. de Pierpaolo Antomello), „Champs”,
Flammarion, 2014, p.61-82.

ВЯРА И РЕЛАТИВИЗЪМ
Дебат между философите Джани Ватимо и Рене Жирар

Пиерпаоло Антонело: Една от най-обсъжданите теми в последно време е несъвместимостта между вяра и релативизъм, от една страна, и между антропологически или морален универсализъм и мултикултурния релативизъм, от друга.
Очевидно, че от философска гледна точка вие изхождате от твърде различни
позиции, но нека се опитаме да видим какъв вид помирение може да съществува
между тези две позиции.
Джани Ватимо: По въпроса за релативизма аз съм убеден в следното. Заех от
Жирар идеята, че Бог може да бъде единствено релативист – съзнавам, че това
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е идея, трудна за защитаване –
защото десакрализиращият обхват на християнството, който
стига чак до Павловия kenosis,
тоест чак до Въплъщението и
унижението, ми се струва фундаментална отправна точка на
идеята, че Бог не е съдържанието на някакво истинно твърдение, а Някой, въплътен в Иисус
Христос, който е пример за люДжани Ватимо
бов. Бях разтърсен от факта,
че първата енциклика на папа Бенедикт бе озаглавена Deus caritas est (Бог е
любов), а не Deus veritas est (Бог е истина), което би разпалило всичките ми
съмнения. Трябва да призная, че прочитайки съдържанието, моят ентусиазъм
понамаля, но въпреки всичко става дума за много важен факт. Мисля за един
„релативистки” Бог, защото само Той може да бъде такъв наистина, доколкото
гледа на различните култури отвисоко. Бог не е съдържанието на някакво твърдение, а е Личност, дошла сред нас, Който ни дава пример на любов, опровергавайки освен всичко друго и тази фраза, която толкова често се цитира: Amicus
Plato sed magis amica veritas (Платон ми е скъп, но истината ми е още по-скъпа).
Не искам да кажа, разбира се, че в името на истината трябва да елиминираме
клетия Платон, макар че той може и да си го е заслужил…
Рене Жирар: Не мисля, че изказването Amica veritas sed magis amicus Plato (Истината ми е скъпа, но Платон ми е още по-скъп) чак толкова се различава от
своята противоположност. За мен това е едно и също нещо.
Сега ще ви кажа защо не мога
да бъда релативист. Смятам,
че съвременният релативизъм
е продукт на провала на модерната антропология, на опита да
се разрешат проблемите, свързани с различието на човешките култури. Моята теория за
мимезиса цели да покаже, че
културните различия, колкото
и значими да са на определено
равнище, не са такива на друго
Рене Жирар
равнище. Съществуват хиляди начини да се кодифицира и регулира животът в
обществото – вижте например законите за брака – но всички те има една-единствена цел: да се избегнат конфликтите, тоест да се преобразят индивидите,
които биха могли да се мразят, в личности, способни да се възлюбят едни други.
Анализът на тези култури позволява да се идентифицират хилядите пречки,
които те потенциално издигат между индивидите – тези пречки варират, защото проблемите за решаване също се променят, но винаги преследват една и
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съща цел. Никога не съм преставал да смятам, че релативизмът прикрива една
познавателна нагласа, която съществува само ако се приеме подобна отправна
точка. Основната цел на моите изследвания е да покажа, че това е истинно
в най-оспорваната от всички области – тази на модерната антропология. Тя
претърпя провал, защото не съумя да обясни различните човешки култури като
единен феномен, ето защо днес затънахме в релативизъм. Не искам, разбира се,
да налагам моята гледна точка, но според мен християнството предлага решение на тези проблеми тъкмо защото показва, че пречките, границите, които
индивидите си налагат едни на други, спомагат за избягването на определен
род конфликти. Ако се проумее, че Иисус е универсалната жертва, дошла, за да
преодолее всичко това, проблемът изглежда решен.
Джани Ватимо: Убеден съм, че Жирар има право от антропологическа гледна
точка: аз също не смятам, че всички антропологии са еднакво истинни и еднакво
неистинни и в този смисъл защитата, предприета от Жирар на собствената
му антропология, е крайно важна, защото тя конституира една „научна истина”.
Става като във физиката: всички хипотези не могат да се възприемат като еднакво валидни. За сметка на това не съм убеден, че модерността или поне съвременният релативизъм произтича от провала на антропологията. Съществува ли
автентичен релативист? Иска ми се да спомена едно интервю, което Пол Рикьор1
даде малко преди смъртта си за в. Монд. На въпроса дали е релативист, той отговори: „Не знам. Ако ме попитате в какво вярвам, ще ви отговоря, че на базата
на моя опит, на книгите, които съм чел, и моето призвание, аз съм тук”. Той отговаря с фразата на Лутер „Hier bin Ich2”. Никога не съм познавал релативист, както
никога не съм чувал някой да казва: „Всички теории, включително моята, имат
еднаква стойност”. Подозирам, че днес една голяма част от полемиките срещу
релативизма – не говоря за Жирар – всъщност са насочени срещу либерализма в
обществото: само едно либерално общество може да бъде релативистично, защото приема различни видове мнения. Ако искам да коригирам греха на моя релативизъм, към което папата призовава, какво трябва да сторя? Какво би искал папата?
Да приемем, че само той е прав? Не съм убеден, че релативизмът е погрешна
теория, защото това не е точно теория, а по-скоро социална доктрина: в обществото би трябвало да се възприемат, поради любов, плуралистични позиции. Тъй че
съм убеден в следното: да не казваме, че ще постигнем съгласие, когато намерим
истината, а че намираме истината, когато постигаме съгласие.
Ясно е, че можем да говорим за истина, но то е само защото в съгласие намираме и осъществяваме caritas. А caritas на терена на мненията или на този на
избора на ценности става истина, когато е споделена. Ричард Рорти3, който
със сигурност не е мислител от школата на Жирар (или може би е такъв, без да
го знае), предлага например да заменим термина „истина” със „солидарност”:
що се отнася до мен, аз по-брутално предлагам да го заменим с „любов”, защо1
Пол Рикьор (1913–2005) – френски философ и християнски мислител, един от водещите представители на
философската херменевтика. Б.пр.
2

Аз съм тук (нем.). Б. пр.

3

Ричард Рорти (1931–2007) – американски философ. Автор на книгите: Философията в огледалото на природата, Случайност, ирония, солидарност. Б. пр.
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то останалото са само мнения. При антропологическите истини съществуват
валидни критерии на различни равнища, така както различните езикови игри на
Витгенщайн позволяват да се установи дали нещо функционира или не, дори да
е само еквивалент на определена истина, и то на базата на парадигми, оставащи си исторически. Искам да кажа, че проблемът за релативизма ми се струва
по-скоро от социален, отколкото от индивидуален порядък.
Когато чувам противниците на релативизма, питам се какво трябва да правя:
да престана да бъда либерал? Релативизмът съществува само в обществото,
групата, културата. Индивидите могат да сменят мнението си и в този смисъл
аз съм също релативист, защото, ако утре някой ме убеди, че не съм бил прав,
съм готов да сменя мнението си. Ала онова, което ми се струва особено важно,
се съдържа в думите ми, че Бог не може да не е релативист, защото спасението
на душите не може да зависи от някакви твърдения: можеш да спасиш душата
си дори ако не знаеш Троичния догмат.
Рене Жирар: Съгласен съм с Ватимо по практическата необходимост на релативизма в модерното общество. Това ми се струва интересно, защото моята
цел и приносът, който смятам, че давам с изследванията си, са в това да се
покаже, че християнството е безкрайно по-сложно и по-разбираемо от другите
религии (защото то приема, инкорпорира), отколкото изглежда на пръв поглед.
Архаичните религии са съществували в продължение на петдесет хиляди години.
Всички те са се различавали една от друга, но всички те в някакъв смисъл са
форми на предхристиянството, на едно „несполучило” християнство, тъкмо защото са вярвали във виновността на жертвата и не са признавали невинността . Християнството разкрива тяхната грешка, то заявява, че тези жертви
са невинни, точно както Иисус…
Вместо да е войнствено и плашещо, християнството разбулва конфликта, върху
който се основават религиите, както и несправедливостта, причинена на някога
осъдените жертви, всички те изначално невинни както Христос. Иисус разкрива
чрез този акт премълчаваната дотогава невинност, недоразумението, скрито
под кръвта на Историята.
Джани Ватимо: Самият аз се определям като християнин, защото вярвам, че
християнството е „по-истинно”, отколкото останалите религии, тъкмо поради
факта, че в известен смисъл „това не е религия”. То съдържа, разбира се, догматични положения, но когато произнасяме Символа на вярата, ние използваме определен набор от метафорични и алегорични твърдения: Иисус застава отдясно
на Отца. Как така? А левицата? Политически това е скандално. И после: Бог е
мъж, Отец, но никога Майка. Американските феминистки си скубят косите, щом
чуят подобни неща…
Когато повтарям любимия си девиз: „Благодарение на Бога съм атеист”, аз искам да кажа, че Иисус Христос ме освобождава от вярване в идоли, в естествените закони и т.н. Определям се като атеист само в този смисъл, само по отношение на „Бога на философите”, който е чист акт, познание и така нататък.
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Рене Жирар: В този смисъл християнството извършва най-радикалната критика на античните религии – и най-вече на архаичните религии – която бихме
могли да открием. В архаичните религии ролята на жертвата е недоразбрана:
тя става божествена, доколкото е виновна, чудодейна е тъкмо заради своя
грях. Християнството предлага поне от „техническа гледна точка” ключ за
прочит, позволяващ да се разбере митологията. От всички мои идеи тази, която
най-много скандализира антрополозите, е следната: ако искате да разберете
митологията, ако искате да разрешите проблема с мита, обърнете се към християнството.
Пиерпаоло Антонело: В тази връзка бих искал да цитирам една фраза на Ватимо,
който казва, че „самата идея за плурализъм на културите съществува и се развива в рамките на една специфична култура, на западната култура”. Жирар изразява
същото, когато обяснява, че християнството заема привилегирована позиция, защото ни позволява да разберем жертвените механизми, заложени във фундамента
на културното изграждане. Тогава си задавам следния въпрос: как да установим
диалог между религиите на основата на подобна презумпция, не казвам за превъзходство, но от привилегированата позиция на християнството на Запада?
Джани Ватимо: Според мен към въпроса, поставен от Антонело, не може да се
подходи коректно, ако приемем да диалогизираме без ясни теоретични принципи,
иначе ще започнем да спорим за това как Бог съществува. Един стих от Новия
завет ни казва: „А всичко, що бе писано по-преди, за наша поука бе писано” (Рим.
15:4). Което идва да каже: Библията не е нито учебник по космология или антропология, нито по теология, защото онова, което Библията казва за Бог, е често
митично. Изпитвам от теоретична гледа точка трудност да съвместя Бога,
поискал от евреите да избият децата на Вавилон, с Бога на Иисус Христос.
Дитрих Бонхьофер пише: Einen Gott, den „es gibt”, gibt is nicht4 (Един Бог, който
„го има”, го няма). Другояче казано, Бог не е обект и неговото съществуване не
може да представлява член от вярата. Какво означава „Бог съществува”? Че не
е тук? Че е на небето? Че е скрит под масата? Че е само в църквите? Иисус
казва: „дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях”
(Мат.18:20). Но иска ли да каже с това, че е също там, или че се намира само
там? Не знам къде Бог би могъл да бъде. Можем да се съберем където и да е, но
това не означава, че Бог е само в привилегировани места като светилищата,
църквите, храмовете. Всичко това идва да покаже, че икуменическата мисия на
християнството е свързана с това да се откаже от налагането на метафизически декларации, от дефинирането на човешката природа, както и от тази на
Бога, на човешките общества и така нататък. Силно почитам традицията на
светците, но под това разбирам почит към традицията, а не на природата или
на обективната истина.
Рене Жирар: Има една област на човешкото поведение, която Ватимо не спомена: морала. Бих искал да го попитам следното: казаното от него включва или
4
D. Bonhoeffer, Akt und Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie (1930), Keiser
Verlag, 1956, p. 68.
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изключва Десетте Божии заповеди, книга „Левит”? Тоест не убивай, не прелюбодействай, не пожелавай жената или имуществото на другия? Десетте Божии
заповеди съдържат ли в себе си морал и любов, или са само израз на пуританска
менталност, на проблемна нравственост? Бих искал да узная неговата гледна
точка по този проблем.
Джани Ватимо: Десетте Божии заповеди, разбира се, идват при нас приети
с безусловен авторитет, и то до такава степен, че някои хора дори ги възприемат като естествен закон… Християнската традиция се подчинява на
принципа „не убивай”. Само че, както казва Паскал, ако убиеш един човек отсам
реката, си убиец; ако го убиеш оттатък реката – която представлява границата на страната, към която принадлежиш – ставаш герой или получаваш медал
за заслуги. Имаме след това кръстоносните походи, Инквизицията. Не вярвам в
абсолютния характер на забраната да убиваш. Ако една личност, която страда
извънредно много, ме помоли да  помогна в евтаназията, то аз ще положа всички усилия, за да  вдъхна кураж, ще  чета хубави книги, ще  нося хубави филми,
но ако, в крайна сметка, тя наистина ще умре, не трябва да насилвам нейната
свобода, тоест душата , а не нейния живот в биологичния смисъл на термина.
Туморите също са изпълнени с живот, те се размножават неспирно… Както
вече казах, законът е принцип на любовта, подсилен със съответните правила.
Аз ги зачитам не защото естественият закон ми повелява това, а защото не
искам да нараня никого, нито да бъда наранен на свой ред. Тъкмо това е правилото на любовта. И аз спазвам, доколкото ми е възможно, Десетте Божии заповеди, признавайки тяхната основателност. Мога ли тогава да обичам Платон
повече от истината? Или пък що се отнася до забраната да убиваш: ако една
жена, изнасилена от мюсюлманин в Босна, решава да абортира, то какво трябва
да направя? Да  помогна или да я задължа да роди? Ако поиска от мен помощ,
трябва да  я дам в името на любовта. Стигаме и до шестата заповед, която
разграничава любовта от милосърдието, както прави папата в енцикликата си,
показвайки едва ли не, че eros и agape са различни неща…
Рене Жирар: Мисля, че един от най-важните пасажи в Библията е този, в който
Бог поверява Десетте заповеди на Мойсей, защото трябва да отчитаме какъв е
бил светът, в който те са били обявени, свят, в който са съществували хиляди
сложни закони. Простотата и могъществото на Десетте заповеди ги превръщат в най-мистичния документ на целия Стар завет. Мисля, че Ватимо омаловажава техния обхват. Той почти ни каза, че християнството е най-простата
и най-лесната от религиите и че ако оставим нещата както са, ако забравим
скрупулите си, е възможно всеки от нас да постъпва както си иска и да заживеем заедно в щастие. Не съм сигурен, че това е толкова лесно и толкова вярно.
И Десетте Божии заповеди го показват съвсем ясно. Струва ми се че Ватимо,
предлагайки ни един вид хедонистично християнство, прекалено улеснява живота ни. Колкото и всички ние да се развличаме и да се чувстваме добре, проблемите си остават. Смятам, че винаги в живота ще има ситуации, които пораждат
конфликти, и че повечето от тях са неизбежни.
Джани Ватимо: В дебатите аз винаги съм склонен да преувеличавам… Разбира
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се, че изпитвам огромна почит към Десетте Божии заповеди. И все пак в това,
което Жирар каза, най-много ме вълнува идеята за забраната. Когато Иисус
говори за Второто пришествие (parousia), за славното завръщане на Христос в
свършека на времената, Той не обяснява как това ще се случи, а ни подканва да
не вярваме в цяла поредица от неща. Изпитвам огромна симпатия към диалектическата теология. Християнството ме учи, че човешките закони са валидни
само до известна степен. Обосновката на Десетте Божии заповеди е такава,
че дори някой светски мислител би признал, че се прекланя пред тях. Смятам
обаче, че не можем да възприемаме сериозно множество забрани, наследени от
миналото. Маркузе5 е бил прав, когато казва, че неговият проект няма да се
осъществи, докато обществото си остава репресивно, авторитарно и собственическо. Дали Иисус ще е на моя страна, или на страната на Маркузе? Не бихме
ли могли да създадем проект, в който да се осъществи изначалният комунизъм
на християнските общности, за който папа Бенедикт казва в енцикликата си,
че е изгубен напълно? Обобществяването на благата не е начинът, по който
първите християни са практикували милосърдието си. Папата в своята енциклика Deus caritas est признава неговото съществуване, ала веднага след това
казва, че той е изличен, подобно на задълженията, налагани на християните да
тръгнат на кръстоносен поход или да убиват враговете си. Немислимо е всички
тези утопични модели като изначалния комунизъм или хармонията в обществото да са изгубени безвъзвратно. Не трябва да си антрополог – впрочем аз не
съм изучавал антропология освен тази на Жирар – за да вярваш, подобно на папата, че човешката природа е такава, каквато е, следователно този изначален
комунизъм е изгубен. Не се ли твърди това, защото Църквата прекалено често
е била в компромис със земните власти? Престижът на Десетте заповеди до
голяма степен зависи от вида на обществото, в което те са възприети. Този,
който забранява да пожелаваш жената на другия, възпрепятства мъжете да се
бият с ножове, отвличайки съпругите си. Но днес разводът съществува: институционализирали сме допълнителна свобода, която не отговаря на Десетте
Божии заповеди, което не пречи тези заповеди да продължават да бъдат валидни
в обществото.
Глас от публиката: Бих искал да задам един въпрос на Рене Жирар по една тема,
по която често размишлява Ватимо: каква е вашата позиция спрямо съвременния философски нихилизъм, най-вече в етичен и морален план?
Рене Жирар: По отношение на моралния нихилизъм ще кажа следното. Хората
смятат, че повечето конфликти днес са причинени от абсолютните ценности,
от ненарушимите принципи за едно или друго, онова, което наричаме „идеология”
или „големи разкази” и че тъкмо тези абсолютни мнения подбуждат към насилие,
защото предизвикват противопоставяне. Смятам, че това е погрешен начин за
възприемаме на насилието в днешния свят и дори на насилието като цяло. Повечето антрополози и социолози все още дефинират насилието като агресия, ала
човешкото насилие не е агресивно. Самата дума „агресия” е твърде агресивна,
5
Херберт Маркузе (1898–1979) – немски философ неомарксист, един от идеолозите на „новата левица”и
протестните движения от май 68-а. Б. пр.
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защото, ако така дефинираме насилието, никой от нас не би си приписал подобна характеристика. Насилието идва винаги от другите, квалифицирани като
агресивни или агресори. Но това не е справедливо. Никоя форма на насилие не
мисли самата себе си като насилие, като агресия. Човекът по своята същност
е склонен към противостоене и съперничество. Той иска да изпревари съседа си,
да се съревновава с него. Човешкият интелект, духът на инициативата са по
същността си състезание. А състезанието има своята ценност, стига да я разпознаем. Но състезанието става насилие, когато се изостри и придобие характера на разрушително съперничество. Така е и при животните. Ако един самец
види друг самец да ухажва някаква самка, той също я пожелава. И не се чувства
агресор, а по-скоро съперник в завоюването . Той изпитва чувството, че има
същите права като другите. Става дума за процес, който в повечето случаи
сме в състояние да преобразуваме позитивно – икономиката е тъкмо това – но
същият този процес може да отприщи насилие. Ситуацията е доста сложна и
амбивалентна, защото всички ние сме въвлечени в тези форми на съперничество, чиито последици могат да бъдат положителни или отрицателни. Когато
анализираме ситуация на насилие, винаги я дефинираме като агресия от страна
на другия, но и противниковата страна я определя по подобен начин. В девет от
десет случая насилието крие не агресивност, а съперничество, което не може
да бъде приписано само на едната страна: двамата индивиди са еднакво неправи
и прави, те се държат по идентичен и симетричен начин. Ситуацията не може
да се реши по „легален” начин. Ето защо архаичните общества са се стремели
да канализират съперничеството в определена насока, ограничавайки индивидите да желаят едно, а не друго нещо, да вървят в една, а не в друга посока. Това
накърнява свободата на индивидуалното начинание и в някаква степен цивилизацията губи динамиката си, ако  се налагат твърде много ограничения, но
много често обществото се вижда принудено да процедира по този начин, за да
попречи на съперничеството да премине в унищожително насилие. Става дума
за проблем, чийто социален характер трудно може да се разреши с помощта на
законите. Затова Ватимо и аз изтъкнахме, че любовта е от такова значение.
Ала тези невероятно сложни проблеми не предполагат вербално или идеологическо решение, те нямат езиково решение; човешките отношения се прекалено
усложнени, а тъкмо това е нещото, което отказваме да проумеем, защото всеки
от нас се бори, за да защити личната си позиция. Моята теория за мимезиса се
спира тъкмо върху тези въпроси.
Според мен философският нихилизъм произтича от съзнанието за дълбокото
несъгласие между нашия език и човешката реалност. Доколкото тази реалност
е невъзможно да се преведе с думи, ние се отказваме да я обясним, твърдейки,
че проблемът е нерешим. Не мисля, че е така. Смятам, че нихилизмът в своята
актуална форма се дължи на провала на онова, което наричаме философия на
Просвещението, на рационалистката визия за света, изработена през XVIII в.
А от обратната констатация, че човешките отношения са станали твърде
сложни за анализиране, компенсаторно тръгва и несравнимата прозорливост на
модерните романи. По мое мнение, за да не се изпада в нихилизъм, твърдейки
като някои философи, че няма никаква истина, би трябвало да се върнем към
антропологията, към психологията и по-добре да изучим човешките отношения,
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което не е ставало досега. Нуждаем се от по-проникновени анализи и вярвам, че
теорията за мимезиса предлага инструменти за наблюдение и ниво на анализ,
които правят човешките конфликти по-разбираеми – не по-лесни за разрешаване,
но поне по-понятни. Теорията на мимезиса позволява според мен да проникнем
в сложната динамика на социалните и човешки отношения, като се отдалечим
от нихилистката нагласа, от отказа от познанието, който наблюдаваме днес.
Джани Ватимо: Моят нихилизъм не се свежда до тезата, според която не
съществуват истини. Жирар го знае добре и неговите размисли се отнасят
до мен само отчасти. Низвергването на абсолютите, включително на убеждението, че можем да познаем човешката природа, ми се струва една от положителните страни на християнството. По същността си идеята за Творението
е антипод на обективната визия. Бог Творец няма нищо общо със строгата
рационалност на Чистия акт на Аристотел, който никога не е в състояние да се
„реши” в кой момент да създаде света… Всъщност единственото нещо, което
не ме убеждава у Жирар, е неговото доверие в спасителната сила на истината,
била тя откровена или открита от науката.
Глас от публиката: Професор Жирар, от вашето творчество излиза, че Иисус
е Този, Който е възвестил и доказал невинността на жертвата, разбулвайки по
този начин жертвения механизъм, присъстващ в митологиите и дохристиянските религии. И все пак Иисус ни предава друго послание, поне според преданието. Той едновременно с това е и Съдия, Онзи, който възвестява, че днешните
преследвачи ще бъдат утрешните преследвани. Така не се слага край веднъж
завинаги на жертвения механизъм, защото известието за вечното проклятие,
за участта на онези, които не са обръщенци, ни кара да мислим, че днешните
палачи ще станат утрешни жертви. В хода на историята някои мислители, например Ориген, са предлагали различни тълкувания. Ала Църквата, включително
и Протестантските църкви, възприема като невъзможен отказа от идеята за
вечно проклятие. Бих искал да ни дадете интерпретативен ключ.
Рене Жирар: Богословските и църковни интерпретации на християнството наистина преобразяват Иисус в Съдия, в почти пълната противоположност на
онова, което Той е. Днес се бунтуват срещу църковната визия за света и срещу наказателните аспекти на християнството, които са част от една голяма
драма, от един спектакъл, който би могъл да бъде поставен и другояче. Но ако
елиминираме всички тези санкции и всички тези драматични или „театрални”
аспекти, ние ще премахнем и една много важна част от самия ни живот. Да
вземем за пример романите: забелязваме, че те описват нашето съществуване
по-скоро като комедия, отколкото като трагедия, но всяко събитие има своето
значение. Голямата сила на идеята за рая и ада е да даде мотивация на нашия живот, да го преобрази в драматична представа. Без това религията губи
най-същественото от своята сила. Често откриваме в литературата, в катехизиса или в теологията „наказателна” дефиниция за ада и рая, която може да е
дори опростенческа, но от друга гледна точка, предоставя на християнството
елемент, без който не може, за да не изгуби то силата си. Нашата природа на
естетически същества го изисква. Ние сме едновременно естетически и ети-
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чески същества. Ако елиминираме всички трагични аспекти на християнството,
цялата изразност на вярата, опитваща се да разграничи ад, чистилище и рай,
какво ще стане с Данте, с един от най-големите писатели в света, който основава своята Божествена комедия тъкмо върху това разделение? Какво ще стане
с италианската литература? Без всичко това Божествена комедия ще изгуби
цялата си сила. Какво мислите за това вие, които сте италианци?
Пиерпаоло Антонело: Невероятната експресивна, както и морална и богословска сила на Данте се основава тъкмо върху изключителния му реализъм, върху
съпричастността му с човешката реалност, която е и една от характеристиките, присъщи за християнския поглед към света, както настоява Ерих Ауербах6 в
Мимезис. Божествена комедия описва един надземен свят, но тъй добре вкоренен
в историческата, личностна и материална действителност на индивидите, който говори много на съвременния човек, продължаващ да изгражда своите земни
адове и трудни чистилища. Умберто Еко твърди, че Адът на Данте продължава
да ни каза нещо тъкмо защото, за разлика от хората на Средновековието, сме
изгубили силата и способността си да мислим рая, който и да е възможен рай.
Превод от френски: Тони Николов

6
Ерих Ауербах (1892-1957) – немски филолог и историк на романските литератури. Най-прочутото му съчинение е Мимезис: представянето на реалността в западната литература” (1946). Б.пр.
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Венцислав Каравълчев

„МАНАСТИРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ”
НА ОСТРОВ ОКСИЯ
За делото на св. цар Борис и приемането на християнството от българската държава са изписани хиляди страници, но то винаги ще си остане не докрай проучено
и осветлено. Основната причина за това е, че делото му е толкова значимо и епохално и няма как да бъде вместено в изследванията и на най-талантливите автори.
В своите разработки по въпроса винаги сме твърдели, че този напълно осъзнат и
доброволен акт на най-големия държавник, който България е имала, далеч надхвърля чисто регионалните измерения и е събитие с огромно европейско и световно
значение.1 В настоящата статия ще спрем вниманието на читателите върху един
неизвестен на българската наука манастир, основан от български монаси в сърцето на Източната римска империя – столицата Константинопол, вероятно непосредствено след приемането на християнството от българския народ през 864 г.
Нашите предци, приемайки християнството, започват интензивно строителство на
култови сгради, като често строят такива и далеч извън границите на територията, която обитават. Това показва и дълбочината, с която те осъзнато приемат и
живеят християнската вяра, която e над-етносна, вселенска и не се съобразява с
чисто човешките политически граници на държавите и империите, защото в Христос всички са едно.2 На науката са известни няколко манастира, основани от една
от основните съставни части на българския народ – траките, непосредствено след
1
Каравълчев, В. Личността и делото на св. цар Борис Покръстител – Доклад, прочетен на откриването на XVII
издание на Седмицата на православната книга във Варна, 7 септември 2015 г. http://www.arhangel.bg/bg/
news/car-Boris-Pokrystitel1.html Каравълчев, В. Делото на св. цар Борис – Доклад на конференцията: 1150
години от Покръстването – цивилизационният избор на България, София, 29 април 2015 г. – Поглед инфо,
29.04.2015. http://bulgarski.pogled.info/news/64139/Deloto-na-sv-tsar-Boris
2

Срв. Гал. 3:28. Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото
всички вие едно сте в Христа Иисуса.
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приемането на християнството от тях през IV–V век. От житието на св. Теодосий
Киновиарх (+529 г.)3, съставено от Теодор от Петра (ок. +536 г.), научаваме за съществуването на манастир на бесите, наречен Кутила (Κουτιλά), в Светите земи,
покрай р. Йордан.4 Св. Йоан Мосх също говори за „манастир на бесите” (Σούβιβα
τῶν Βέσων) покрай р. Йордан, чийто игумен той лично среща, но дали става въпрос
за същия манастир, споменат в житието на св. Теодосий Киновиарх, или за друг, не
може да се каже със сигурност.5 От актовете на Константинополския събор в 536 г.
се вижда, че там е присъствал и Андрей – игумен на манастира на бесите в Константинопол. Този манастир е бил посветен на Пресвета Богородица (ἁγίας ἐνδόξου
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς τῶν Βεσσῶν).6 Съществуват податки, че това
не е бил единственият тракийски манастир в пределите на Константинопол. Изворите също така говорят за наличието на манастири на бесите в Египет, при това
не само на един.7 Съществуват данни и за монашеско присъствие на траките и на
други места в пределите на Източната римска империя, включително и на планината
Синай.8 Това важи не само за траките – по принцип византийската монашеска култура познава „етническите” манастири, каквито има във всички краища на империята.
Няколко века по-късно българската държава, като приема християнството за свое
официално изповедание, ще повтори примера на предците си. Българските християни
ще издигнат храмове и манастири не само в пределите на държавата, но и далеч извън
тях, за да свидетелстват и благодарят на Този, Който е първопричината за всичко.9
Тук ще се спрем на един такъв манастир извън пределите на България, за който не е
известно почти нищо освен наименованието му – става дума за „манастира на българите”, посветен на св. архангел Михаил, на о. Оксия10, недалеч от Константинопол.
В едно свое писмо, датирано от 1146 г., византийският писател Теодор Продром
се обръща към монаха Григорий, игумен на манастира на Оксия, с думите: До
монах Григорий и игумен на почитаемия манастир на българите на остров Оксия,
когато дойде на островчето нашият светейши владика от патриаршията, раз3

Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен Киновиарх, т.е. началник на общежитието.

4

Sym. Metaphr., Vita S. Theod. PG 114, 493.

5

Joannis Moschi, Pratum spirituale, cap. CLVII: Relatio duorum monchorum monasterii Subevorum Syrorum de
cane, qui fratri viam ostendit. PG 87(3), 3025.
6

Mansi, Sacrorum conciliorum, v. VIII, Florentiae, 1762, p. 1009-1010.

7

Симеонова, Г. Покръстването: През погледа на етнографа. С., 1994, с. 16-17.

8

Вж. Janin, R. Les monasteres nationaux et provinciaux a Byzance (Constantinople et environs). – Echos d’Orient,
tome 32, 132, 1933, p. 432-435.

9

Малко известен факт е, че редица скитове и манастири на Св. гора в периода IX–X в. са основани от
българи, обитавани са от българи, служи се в тях на български. По предание освен Зограф още и манастирът
Ксиропотам е основан от св. цар Петър. Вж. Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство: изкуството на Първото
българско царство. С., 1959, с. 282. Вж. също: Кирил, патриарх Български, Българското население в Македония
в борбата за създаването на Екзархията. С., 1971, с. 7-9.
10

Оксия е малък безлюден остров в Мраморно море, част от Принцовите острови, отстоящ на около десет
мили от Константинопол и на приблизително толкова от Малоазийското крайбрежие на Витиния – час път с
кораб. Площта на острова е 0,045 кв. км, а най-високата му точка се намира на 90 м над морското равнище.
На острова има един кладенец със сладка вода, намиращ се в южната му част. Турското име на острова, под
което съществува и днес, е Сиври ада (острият остров).
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болял се и подал оставка (πρὸς Γρηγόριον μοναχὸν καὶ καθηγούμενον τῆς ἐπὶ Ὀξείᾳ
νήσῳ σεβασμίας μονῆς τῶν Βουλγάρων, ὅτε ἦλθε πρὸς τὸ νησίον ὁ ἁγιώτατος ἡμῶν
δεσπότης ἀπὸ τοῦ πατριαρχείου ἀρρωστήσας καὶ παραιτησάμενος).11

С други думи, Теодор Продром, който е един от най-известните византийски интелектуалци на XII век, пише на монаха Григорий, който е игумен на манастира на
българите на остров Оксия. Патриархът, за когото Теодор споменава, е Константинополският патриарх Михаил II Куркуас, бивш игумен на манастира на о. Оксия.
През месец юли 1143 г. новият император Мануил I Комнин избира Михаил II за патриарх, който от своя страна го коронясва за император. През март 1146 г. патриарх Михаил II слиза от патриаршеския престол и се връща в манастира на Оксия.12
Игуменът Григорий, до когото е адресирано писмото, е също много интересна
личност. Според собственото му свидетелство той е племенник на архиепископа на България.13 Това е най-вероятно Охридският архиепископ Йоан Комнин
(1143–1157), син на Исаак Комнин, брат на император Алексей Комнин,14 но не е
изключено да е бил племенник на някой от предшествениците на Йоан Комнин –
архиепископ Михаил Максим (1120–1143) или Лъв Мунг (1108–1120). Причина за тази
неяснота е фактът, че о. Григорий не уточнява името на архиепископа, на който
той е племенник. Много интересен факт, както ще видим по-долу в статията, е,
че и самият Григорий се самоопределя като игумен на манастира на българите.
Първият учен, който обръща по-сериозно внимание на съобщението за „манастира на
българите”, е известният френски византинист R. Janin, който в своя статия в Échos
d’Orient през 1933 г. задава въпроса: Защо (този манастир) носи името „на българите”?
Отговорът, който дава на поставения от него въпрос, е: Без съмнение, защото някога е
бил построен от монаси, които са принадлежали към този народ. За съжаление не знаем
от кога датира. При всички случаи тази обител вероятно вече е била завладяна от гърци към края на ХI век...15 В действителност, ако съпоставим годините, за които имаме
някакви известия за манастира, ще видим, че през ХII в. той определено се ръководи от
гръцки монаси. Освен споменатите вече игумени Михаил II Куркуас (с арменски произход), който става патриарх на Константинопол, и наследилия го Григорий от манастира
на българите излиза и патриархът на Антиохия Йоан V, който носи прозвището Оксит,
спомен за времето, прекарано в манастира на остров Оксия. За него се знае, че е бил
монах в манастира на българите до времето, когато е избран за патриарх на Антиохия.
Той управлява Антиохийската патриаршия в периода 1088/9–1100 г., следователно се е

11

Theodori Prodromi, Epist. XVII, PG 133, 1289.

12

Любопитно е, че по време на своето патриаршество той участва в съда над монаха Нифон, който е обвинен
в подкрепа на двама епископи от Кападокия, обвинени в ерес. По-късно монахът Нифон окончателно е осъден
заради практикуването на ереста на богомилите. По-подробно вж. Angold, M. Church and Society in Byzantium
under the Comneni, 1081-1261. Cambridge, 1995, p. 78-79. Вж. също: Magdalino, Р. The Empire of Manuel I
Komnenos, 1143-1180. Cambridge, 2002, p. 276-277.

13

Gautier, P. Les lettres de Grégoire, higoumène d'Oxia. – Revue des études byzantines, t. 31, 1973, p. 204.

14

Вж. по-подробно: Иванов, И. Българските старини из Македония. С., 1931, с.567-568.

15

Janin, R. Les monasteres nationaux et provinciaux a Byzance..., p. 437.
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подвизавал в манастира до 1088 г.16 Още един патриарх на Константинопол преди своето патриаршество се е подвизавал там. Става дума за св. Арсений Авториан, който
на два пъти заема патриаршеския престол в Константинопол 1255–1259 и 1261–1264 г.17
От сведенията, които са достигнали до нас за манастира на остров Оксия, единствено Теодор Продром го нарича манастир на българите, а игуменът Григорий се
подписва като игумен на островния манастир на българите на Оксия. Ако приемем
обяснението на R. Janin, можем да допуснем, че по времето на св. цар Борис или при
неговия син цар Симеон монаси от България са се заселили на острова и са основали свой манастир там. Постепенно обаче братството се е допълвало от монаси с
небългарски произход, а отдалечеността от България и трудният достъп до това
място са възпрепятствали други българи да наследят основателите на манастира.
Така след няколко десетилетия манастирът става гръцки, а споменът за българите избледнява. През ХI в. манастирът в изворите се нарича по името на острова – Оксия.18 В този ред на мисли трябва да подчертаем отново, че до нас няма
достигнал документ от периода IХ–Х в., който да ни насочи било към годината на
основаване на манастира, било към неговите основатели или към първоначалното
му име. В този смисъл появата през ХII в. на наименованието манастир на българите, макар и да е вторично, считаме, че е реминисценция на изначалното название.
През 1973 г. P. Gautier публикува още няколко неизвестни писма на Теодор Продром, както и писмата на игумена Григорий, които се съдържат в един Ватикански кодекс – Vaticanus Graecus 573.19 В едно от писмата, адресирано до императора, игуменът на манастира Григорий се подписва така: Γρηγορίου μοναχοῦ

καὶ καθηγουμένου τῆς ἐν τῇ ‘Οξεία τῇ νήσῳ σεβασμίας μονῆς, τοῦ τοῦ Βουλγαρίας,
ἐπιστολαί.20 В случая това е разчитането на P. Gautier.21 Други учени четат съответно σεβασμίας μονής, τοῦ Βουλγάρου или Βουλγαρίας, или Βουλγάρων.22 Същият
16

По-подробно за патриарх Йоан V Оксит и неговия живот вж. Grumel, V. Les patriarches grecs d'Antioche du nom de
Jean (XIe et XIIe siècles). – Échos d'Orient, tome 32, 171, 1933, p. 279-299; Angold, M. Church and Society in Byzantium...,
p. 65-69; Панченко, К. Иоанн V (ІV) Оксит. – В: Православная энциклопедия, т. 23, Москва, 2010, с. 510-512.
17
Повече за управлението и канонизацията за светец на Църквата на св. Арсений Авториан вж. Macrides,
R. Saints and sainthood in the early Palaiologian period. – In: The Byzantine saint, (ed. S. Hackel). Crestwood, New
York, 2001, p. 73-79. За годините, през които патр. Арсений светителства в Константинопол, вж. Βρανούση, Ἐ.
Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς
μονῆς. – Byzantina Symmeikta, 5, σ. 30.
18

В достигналите до нас извори, в които се говори за манастира на о. Оксия, единствено Теодор Продром и игуменът Григорий говорят, че манастирът на о. Осия е „манастир на българите” или „на България”. Техните свидетелства
са от средата на ХІІ в. В по-ранните свидетелства, които са от времето на Антиохийския патриарх Йоан, манастирът
е определян просто с мястото, на което е разположен – остров Оксия. „Ὀξείᾳ νήσῳ σεβασμίας μονῆς ”, „Ὀξείᾳ νήσῳ
ἀσκήσαντος”... Вж. Ecclesiae Graecae Monumenta: Tomus primus (ed. Johannes Baptista Cotelerius), Paris, 1677, p. 748.
19

Gautier, P. Les lettres de Grégoire..., p. 203.

20

Пак там, с. 209.

21

Там.

Различните разночетения са дадени в коментара към писмото на игумен Григорий до императора: Νέος
Ἑλληνομνήμων. Τ. 16, τεῦχος Α, 31 Μαρτίου, 1922, σ. 393. В бел. 5 на тази страница са дадени различните прочити
на съдържанието на „подписа” на игумен Григорий в частта „България”. Вероятно или самият кодекс, до който нямаме достъп, е повреден в частта, където е изписано окончанието „на България”, или става въпрос за опит на изследователите да интерпретират текста. Това е важно дотолкова, доколкото става въпрос дали Григорий се е нарекъл игумен на „манастира на българите” или игумен на „манастира на България”, но и в тези разночетения ясно се вижда,
че става въпрос за български манастир. Този коментар е подписан Κ. Ι. Δ., което трябва да се чете Κωνσταντίνος Ι.
Δυοβουνιώτης (1872–1943) , тъй като от 1921 г. Диовуньотис става редактор на това научно списание за византийска и следвизантийска история и се продължава издаването на събраните от Сп. Ламброс исторически материали,
предоставени от вдовицата на Ламброс, вж. https://el.wikipedia.org/wiki/Νέος_Ελληνομνήμων (към 14 май 2016 г.)
22
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„подпис” на игумена Григорий се намира и върху писмото му до императрица
(принцеса) Теодора. Тоест тези две писма на Григорий са втори извор от периода, говорещ за манастир на българите в Оксия, като в този случай употребеният израз е: манастирът на България.23 Тези две писма на игумена Григорий
са публикувани още през 1922 г. от продължителя на издаваното от С. Ламброс
списание, в което се публикуват различни исторически извори.24 Върху въпросния текст работи и големият немски учен К. Крумбахер, както и други известни
учени.25 P. Gautier се опитва да разреши казуса, зададен от R. Janin, и в увода на
своята статия пише, че във Ватиканския кодекс, където са писмата на игумена
Григорий, самият Григорий е написал, че е племенник на архиепископа на България.
В този период България се намира под властта на Византия и със сигурност
става дума за някой от охридските архиепископи на България, но за кой от тримата, посочени по-горе от нас, става въпрос, не можем да определим. Въз основа
на тази бележка на монах Григорий P. Gautier прави извод, че в случая не става
въпрос за манастир, основан от българи, а че обръщението на Теодор Продром,
както и самоопределението на игумена Григорий са плод на роднинската връзка,
която има Григорий с архиепископа на България. По този начин P. Gautier, който
привежда и други парадигми, смята, че е решил въпросите, възникващи около казаното от Теодор Продром и игумен Григорий.26 Нашето мнение е, че логическият
аргумент на P. Gautier е не просто неприемлив, но и абсурден, защото липсва
каквато и да необходимост от афиширане на роднинската връзка на игумена
Григорий с архиепископа на България. Това, че негов роднина е архиепископ на
България, не може да послужи за основание манастирът, който той обгрижва, да
бъде наречен манастир на българите, нито пък Григорий да се самонарича игумен на манастира на България, съответно на българите. Историята не познава
друг подобен случай като този, който Gautier се опитва логически да разреши.
Напротив, всички известни извори говорят точно за обратното. Независимо кой
притежава, управлява или се разпорежда с един манастир, той си остава исторически свързан с основателя или с народа, който го е основал. Ще посочим
само два от най-красноречивите според нас примери, които да послужат като
доказателство за казаното от нас. Манастирът Ивирон (или Ивер, Иверският
манастир) на Атон е основан от грузинци и независимо от борбите за него
между гърци и грузинци, както и от факта, че той през ХIХ в. вече е изцяло в
ръцете и управлението на гърците, а грузинският елемент е напълно заличен
като присъствие там, наименованието на манастира си остава свързано с основателите му – и днес това е грузинският манастир на Св. гора.27 По подобен
начин се развива и историята на Хилендарския манастир, който е основан от
сърби, но в един голям период от време (повече от три века) се управлява от
23

В случаят използваме употребения израз в цитата на P. Gautier, тъй като нямаме достъп до кодекса. Gautier,
P. Les lettres de Grégoire..., p. 209.
24

Νέος Ἑλληνομνήμων..., σ. 393-402, както и литературата, посочена там.

25

Пак там, с. 393, бел. 5.

26

Вж. цялата статия на Gautier: Пак там, с. 203-227.

27

За манастира и споровете, които водят грузинци и гърци, вж. The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity (Ed. J. Mc Guckin), vol. 1, Oxford, 2011, p. 269-270; Morris, R. Where did the early Athonite monks come from. –
In: The monastic magnet. Roads to and from Mount Athos. (Ed. René Gothóni, R., G. Speake ), Bern, 2008, p. 34-40;
Witness through troubled times: a history of the Orthodox Church of Georgia, 1811 to the present. (Ed. Grdzelidze,
T., M. George). London, 2006.
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българи и по-голямата част от братството му са българи, но той си остава
сръбски манастир и винаги се е знаел като такъв.28
При това положение е резонен въпросът за причините, които карат Теодор
Продром да поддържа определянето на манастира като „български”. Както е
известно, този философ и поет е една от колоритните фигури през тази епоха.
До нас е достигнала неговата изключително реалистична поезия и писмата
му – може би най-добрите образци на византийската епистоларна литература.29
Биографичните сведения за него са крайно оскъдни, а и той не обича да говори много за себе си, въпреки това съществуват сведения. Някак си априори се приема, че
той е грък, роден в Константинопол. Може би твърдението, че е с гръцки произход,
идва от факта, че произхожда от Константинопол. Но Константинопол от своето
създаване винаги е бил космополитен град, в който живеят представители на всички етноси в империята, а и извън нея. Самият факт, че Продром единствен през
този период говори за манастира на българите, при това близо век, а може би и повече след неговото изземване от гърците (за което съдим по сведенията за неговите обитатели), говори според нас за специално отношение от негова страна към
този детайл. В написаното от него има нещо, което е изключително интересно и
в случая считаме, че може да даде ключ към разплитането на тази енигма. Теодор
Продром казва, че митрополитът на Руската земя му е чичо и се казва Христо: Καὶ
θεῖον ἔσχον Χριστόν ὠνομασμένον Γῆς Ρωσικῆς πρόεδρον ἁβρὸν ἐν λόγοις...30
Митрополитът на Руската земя, за когото говори Теодор Продром, е св. Йоан II,
светителствал в периода 1077–1088 г. За този Киевски митрополит и светец на
Църквата Йоан II, св. Николай Велимирович пише: Св. Јован митрополит Кијевски.
Бугарин по роду...31 Същото твърдение – вероятно, родомь болгаринь – намираме
и у св. Филарет Московски (Дроздов) и Д. Протопопов.32 До нас в историческите
извори не е достигнало сведение за етническия произход на митрополит Йоан,
но големият руски изследовател Д. Погодин е категоричен: По какъв начин грък
би могъл да се прослави с красноречието си между руснаците, без да знае руски
език? Неговото правило (правило, съставено от св. Йоан за монасите, съдържащо различни наставления, указания и обяснения на правилата на Църквата)
съществува само на руски език...33 Тоест и за Погодин е вън от съмнение, че св.
28
Вж. по-подробно: Speake, G. Mount Athos: relations between the Holy Mountain and Eastern Europe. – In:
Monasticism in Eastern Europe and the Former Soviet Republics. (Ed. A. Murzaku), London, New York, 2016, p. 139140; Радев, И. Таксидиоти и таксидиотство по българските земи ХVІІІ–ХІХ. В. Търново, 1996, с. 112-136.
29

Вж. написаното за него в: ГИБИ, т. VІІ, С., 1968, с. 136.

30

Theodori Prodromi, PG 133, 1412. Според известния гръцки филолог от ХVІІІ–ХІХ в. Адамантиос Кораис
тук името Χριστὸν (съвпадащо с името на Спасителя) е изписано погрешно, т. е. трябва да бъде или Χρίστος,
или Χρῆστος (Ἄτακτα: ἦγουν παντοδαπῶν εἰς τὴν Ἀρχαῖαν καὶ τὴν νέαν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν αὐτοσχεδίων
σημειώσεων, καί τινων ἄλλων ὑπομνημάτων, αὐτοσχέδιος συναγωγή. Τόμος πρῶτος. Ἐν Παρισίοις, 1828, σ. ζ΄).
31

Владика Николаj Велимировић, Охридски пролог. https://svetosavlje.org/dan-prologa/31-avgust-po-julijanskom-kalendaru/

32

Протопопов, Д. Жития святых. Месяць Августь, Москва, 1885, с. 494; Избранные жития святых на русском
языке, изложенные по руководству Четьих-Миней архиепископа Филарета Черниговского. Кн. 2, Москва, 2011
(фототипно издание), с. 273.

33

Цит. по св. Филарет, пос. съч., с. 273.
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Йоан II, митрополит Киевски, може да бъде само българин, но не и грък.

Манастирът Оксия през погледа на изворите
Името на острова се споменава за първи път във византийските извори от
IХ в. През периода 809–811 г. тук е заточен св. Платон и във връзка с неговото
заточение е и първото упоменаване на острова. Св. Платон е чичо на св. Теодор
Студит, като и двамата са заточени през 809 г. на Принцовите острови, но
докато св. Платон е на остров Оксия, св. Теодор е заточен на о. Халки.34 Прави
впечатление, че в този период, когато са заточени двамата големи светци на
Църквата, не се споменава за манастир на о. Оксия. Следователно манастирът
се появява по-късно и това съвпада с нашата хипотеза, че основателите му, българи, са дошли тук след официалното приемане на християнството от България
през 864 г. През 1027–1028 г. император Константин VIII наказва със заточение
един благородник и един свой генерал, дръзнали да се предизвикат на дуел. Генералът е българинът Прусиан (ο μάγιστρος Προυσιάνος), стратег на тема Вукеларион.35 Прусиан е бил предизвикан на дуел от благородника Василий Склирос,
син на Роман Склирос.36 Наказанието за Василий, който дръзва да предизвика
генерала и с това внася смут в двореца, е било избождане на очите и заточение на остров Оксия. Българинът Прусиан е заточен на съседния близък остров
Плати.37 Можем само да предположим, че Василий неслучайно и за назидание е
заточен на острова, където се намира манастирът на българите. Известен е
един хрисовул на император Мануил I Комнин от март 1158 г., който указва на
манастира на о. Оксия като едно от религиозните средища в покрайнините на
Константинопол; с този документ се потвърждават неговите привилегии.38 От
хрисовула разбираме, че манастирът е притежавал в Константинопол близо до
портата Св. Варвара (Топ Капъ) един метох, посветен на св. Николай.39
От различните синаксари и менологии разбираме, че основната църква на манастира е посветена на св. архангел Михаил,40 както и че самият манастир носи
името на Божия архистратиг. Освен това в манастира е съществувала и втора
църква, посветена на светите мъченици Лукилиан, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий и св. мчца Павла.41
Вж. Χρήστου, Π. Ελληνική Πατρολογία. Τόμος Ε΄, Πρωτοβυζαντινή περίοδος ΣΤ΄– Θ΄ αἰωνες, Θεσσαλονίκη,
2006, σ. 362-363.
35
Ioannis Scylitzae. Synopsis historiarum, (ed. Beck, H., Kambylis, A., R. Keydell). CFHB 5, Berlin, 1973, p. 376.
36
Интересното е, че А. Милас говори за благородника Василий Склирос, докато Гросвенър сочи като противник
на Прусиан благородника Вардас. Вж. Μήλλας, Α. Η Αναδρομή..., σ. 509. Срв.: Grosvenor, E. Constantinople. Vol. 1,
Boston, 1895, p. 267. В случая А. Милас правилно посочва Василий Склирос като участник в дуела, защото големият пълководец на Йоан Цимисхи – Вардас, който е също от фамилията Склирос, умира през 991 г. Може би
Гросвенър се е подвел от дуела, който се състоял близо половин век по-рано между Вардас Склирос и Вардас Фока
(24 март 979 г.). Вардас Фока е представител на друга голяма византийска благородническа фамилия – Фокас.
34

37

Grosvenor, E. Constantinople. Vol. 1…, p. 267.

38

Jus Graeco-Romanum. Novellae constitutionеs, (ed. Zachariae, K., A. Lingental). T. 3, Lipsiae, 1857, p. 450-454.

39

Вж. Вж. Janin, R. Les monasteres nationaux..., p. 438, както и литературата, посочена там.

Grosvenor, E. Constantinople. Vol. 1…, p. 266; Μήλλας, Α. Η Αναδρομή..., σ. 508-510; Janin, R. Les monasteres
nationaux..., p. 438.

40

41
В менология е запазено сведение, че на 3 юни, в деня, когато се чества паметта на тези мъченици, вярващите са се събирали близо до църквата „Св. Архангел Михаил”. Вж. Μήλλας, Α. Η Αναδρομή..., σ. 510; Janin, R.
Les monasteres nationaux..., p. 438.
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Друго много интересно сведение, което е възможно да е свързано също с изначалния български произход на манастира, произлиза от един ръкопис от светогорския манастир Ставроникита. Според него на 13 януари всяка година вярващите се събирали в манастира, за да отбележат тържествено паметта на
мъчениците Ермил и Стратоник. От текста не е напълно ясно, но вероятно
до църквата „Св. архангел Михаил” е имало параклис, посветен на мъчениците:
„ἐτελεῖτο σύναξις ἐν τῷ εὐκτηρίῳ οἴκῳ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τῷ ὄντι ἐν τῇ Ὀξείᾳ”.42
Защо отделяме специално внимание на този факт? Ранохристиянските мъченици
Ермил и Стратоник загиват за вярата си в Христос по времето на Лициний в
днешния Белград. По време на приемането на християнството от българския
народ Белград е бил особено важен град в пределите на България. Там са били посрещнати учениците на светите братя Кирил и Методий и оттам управителят
на града ги изпраща в столицата Плиска при св. цар. Борис. Ето защо е много
вероятно при основаването на манастира първите монаси да са търсили точно
тази сакрална връзка със своите земи. Още повече че във времето, в което
предполагаме, че манастирът е бил основан, светостта на светите братя още
не е била утвърдена, а много от последващите български светци, положили живота и душите си за утвърждаването на вярата в България, още са били живи.
Последните сведения за манастира са от средата на ХIII в. и са свързани със
споменатия вече от нас Константинополски патриарх и бивш игумен на манастира на о. Оксия св. Арсений Авториан. През 1253 г. св. Арсений е изпратен
заедно с други видни клирици от император Йоан III Дука Ватаци със специална
мисия при папата, за да търси пътища за обединение на Църквата.43 Вероятно в
края на ХIII в. във връзка трудните години и усложнената обстановка в империята манастирът е напуснат и никога повече не е възстановен.44
След падането на Константинопол първото сведение за манастира имаме от
1545 г., когато френският учен и пътешественик Pierre Gilli посещава остров Оксия
и говори за останките от цистерни и зидове, които се виждат от пристанището.45
Днес посетителите на това малко късче земя в Мраморно море имат възможност да видят частично съхранилите се стени и купол на манастира „Св. архангел Михаил”, ням свидетел на гения на неизвестните български строители и на
изначалния и чист стремеж на народа ни към единение със своя Творец.
За краткото си съществуване манастирът на българите преживява бурни и изпълнени със съдържание години, а фактът, че оттук излизат няколко патриарси,
е достатъчно красноречив за голямото влияние, което обителта играе в духовния живот на империята.

42

Μήλλας, Α. Η Αναδρομή 510.

43

Ανωνύμου, Σύνοψις Χρονική, (επιμ. Κ. Σάθας). Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη 7, Βενετία – Παρίσι, 1894, σ. 511.
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Μήλλας, Α. Η Αναδρομή..., σ. 510.
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Румяна Лечева

В ИМЕТО НА ИИСУС
80 години от създаването на Съюза на православните
братства в България

През 2016 г. се навършват 80 години от създаването на Съюза на православните братства в България. Учредители са 63 братства от цялата страна, а
решението е взето на събор, който се провежда в началото на месец септември
1926 г. в Казанлък. Това е добър повод да припомним историята им, която не присъства в учебниците и е непозната за мнозина. Събрах спомените на очевидци,
изследователи и журналисти, за да разкажа тази история.
Православните свещеници, живата връзка на Българската екзархия и народа, са
инициаторите са създаването на православни братства по българските земи
още преди Освобождението. Исторически появата на първите братства съвпада с годините на основaването на Българската екзархия през 1870 г.
Първото православно братство е основано от свещеници в София през 1868 г.,
второто – в Нова Загора през 1870 г., третото – в Чирпан през 1871 г.1 Задачата
им е като Христови работници да покажат милосърдие и състрадание, помощ и
1

Тулешков, П. История на свещеническия съюз. София. Печатница Б. а. Кожухаров. 1928 г., с.12-13.
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подкрепа към миряните, дела, известни още в първите християнски общини. Така
делото „в името на Иисус” става видимо в някои по-живи енории в поробените
вече пет века български земи.
Първоначалният ентусиазъм започва да гасне в следосвобожденските политически битки, които не стихват.
„В началото на XX век в недрата на църквата се появи движение, което поиска
възраждане на църквата ни (...) Това движение не беше строго определено, но то
показваше, че в нашата църква не всичко е в ред (...) Свещениците престанаха
да крещят против католици, протестанти и безбожници, а заявиха на трите си
конгреса – 1904, 1905, 1906, че църквата е болна и трябва да се лекува. Светите
синодални старци не останаха доволни от дейността на волнодумните свещеници и им забраниха да се събират на конгреси”, разказва богословът Христо
Въргов, който е и учител по Закон Божий.2
През първото десетилетие на новия век се заражда движение за реформи сред
богословите – общественици, които ясно заявяват, че виждат бъдещето в съборното управление на БПЦ от епископи, свещеници и миряни.3
Ентусиазмът за създаване на нови братства между свещенослужителите и
тяхното обединение обхваща цялата територия на Княжество България. „Израз
на тази идея ставаха по-будни свещеници из епархиите. А в печата тая мисъл
се поддържаше от йеродякон Игнатий Рилски, който след като спряло списанието Християнско братско слово, започнал да издава свой вестник Селянин,
отпосле преименуван на Съветник.4 Появяват се коментари по темата и във
вестник Пастирски глас. Известен става страхът на някои синодални архиереи
от това обединение, но „първи зад свещениците застава Негово Блаженство екзарх Йосиф, който изпраща писмо от Цариград за подкрепата си до софийското
братство”.5
„Съюзът на православното българско духовенство” става факт през 1903 г. На
Петровден, 29 юни, същата година, Светият синод утвърждава Устава на организацията. В член 2 от Устава е посочено, че „целта е да се сплотят и обединят духовниците в една здрава организация, мощната и морална сила на която
да бъде фактор във всички области на съвременния живот”6.
Без съмнение трябва да отбележим, че връщането на духовенството в лоното на истинското Христово учение, а след това и на миряните, не може да се
осъществи само с изнасяне на проповеди или с ентусиазма на свещениците в
отделни енории. По това време страниците на Църковен вестник изглеждат
2

Въргов, Христо. Обновена жива църква. София, 1922, с. 53-54.

3

Пак там.

4

Тулешков, П. Цит.съч. с. 15.

5

Пак там, с. 14.

6

Пак там, с. 14.
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твърде печални с поредиците от информации за зверства, избити българи, унищожени енории в Одринско и Тракия.7
Примерът на православните духовници е последван и от миряните, които
поставят началото на учредяването на енорийски православни братства –
„прицърковни организации за просвета и добротворство, които имат задача
да съдействат на Църквата в делото на религиозно-църковно просвещение”.8
Според професора по канонично право Стефан Цанков, най-значимия изследовател на следосвобожденската църковна история, идеята се заражда още през
1900 г.9
Презвитери, деца на свещеници и ревностни християни подкрепят инициативата, която намира последователи в цялата страна. Сред основателите им
присъстват свещеници, които дават насоки за организационната дейност на
християнското сдружение. „Активът на братството е актив на пастиря, актив
и на Църквата”, отбелязва йеромонах Наум.10 Приемствеността в дейността им
е осъществена по забележителен по мащабите си начин. Независимо от това,
че срещат много трудности и се сблъскват с тревожни препятствия на много
места в Царство България.
„Братствата са първото масово движение сред православния християнски свят
в България в новото време.”11 Основните им цели са: благотворителна дейност,
религиозно образование, християнско възпитание и борба с настъпващия атеизъм.
В научната литература и в тогавашната преса те са известни под имената
„Просветно-благотворителни” или „православни християни в помощ на църквата”.
През 1902 г. в София свещениците Костадин Грозданов и Апостол Георгиев и
мирянинът Иван Чобанов основават в храм „Света София” първото братство,
което наричат „Свето Преображенение”.12 Следват „Свети Дух” в Чирпан
(1905), създадено по инициатива на свещеник Георги Стайков13. През същата
година са основани братства в Бургас, Карнобат, Айтос, Пазарджик, Нова Загора. Нови братства са учредени в Свищов (1907), Русе (1908), Варна (1909),
Стара Загора (1910).14 През 1911 г. православно сдружение се учредява и в
Пловдив. Налага се традицията всяко братство да носи името на храма, към
който принадлежи.
Братствата се създават от учредително събрание, избира се настоятелство,
7

Църковен вестник, бр. 1, 2, 3,4, 7, 8, 1904.

8

Стобийски епископ Кирил. Православни християнски братства. бр. 37, 1936.

9

Цанков, Стефан. Българската православна църква от Освобождението до наши дни. София, 1939, с. 271.

10

Йеромонах Наум. Църквата и социалният въпрос. София. 1941, с. 68.

11

Димитрова, Светла. Православните християнски братства. Минало. Бр. 4. 2005. с. 47.

12

Християнка, бр. 4, 1931, с.116.

13

Християнка, бр. 2, 1931, с. 61 ; ДА Стара Загора, ф. 407. оп. 1, а.е. 31, а.е. 35; Земя – Стара Загора, бр. 5, 5
октомври.
14

Цанков, С. Цит. съч. с. 271.
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„проверителен съвет”, приема се устав и се определя размерът на членския
внос. Веднъж годишно се свиква общо събрание. Членовете на братството получават членска карта.15 Финансират дейността си с членски внос, дарения,
акции, концерти, томболи. Ревностни енориаши завещават имущество или пари
на братствата.
Първите братства се ангажират с индивидуална помощ и подкрепа за миряните
от енорията. Но някои от тях бързо разширяват дейността си. Сред първите
инициативи е издателската дейност. Например в Чирпан на втората година от
създаването си – през 1906–1907 г. – братството започва издаването на „Православно-християнски книжки”, а на петата година открива „приют за недъгави
старци”. Средствата за изграждането му са събрани от 42 неделни сказки и
раздаване на брошури с религиозно-нравствено съдържание. Финансова подкрепа
получава и от Светия синод, който отпуска парични награди на отличили се в
проповедническата дейност духовници16. Същата година започва да излиза и
списание Духовна зора, издание на столично братство.
Ентусиазмът на свещеническия съюз и православните братства е изключителен. Те бързо се превръщат в мощен фактор, който започва да реализира социалната и просветната дейност на БПЦ.
Последвалите исторически събития са първите изпитания, пред които братствата се изправят. Балканските войни и Първата световна война стават
причина по-голямата част от тях да преустановят или ограничат до минимум
своята дейност. Преглед в църковната преса показва, че има и такива, които
впечатляват със своята активност в настъпилите тежки години. Сред тях се
отличават софийските братства. Още в началото на Първата световна война
броят на сираците в столицата бързо нараства. През 1915 г. в трапезариите,
открити при софийските храмове, се осигурява безплатен обяд за повече от
1100 деца, останали без родители или само с един.17 Средствата за храната се
събират от свещениците и братствата, а в кухните работят доброволно жени
от енорията. Добър пример е и братството в Чирпан, което точно по това
време започва да изгражда сиропиталище и църковен салон.18
След подписването на Ньойския мирен договор Царство България е сред победените страни, губи територии от диоцеза си и е на прага на голяма хуманитарна криза. Хиляди бежанци от Тракия, Македония и Добруджа търсят подслон
и помощ в родината си.
Християнската църква на Стария континент е поставена на изпитание от новите геополитически реалности. През януари 1921 г. в Цариград Вселенскaта пат15

Димитрова, Св. Цит. съч. с 47; РИМ-Стара Загора, 7 Сз-7908.

16

Протокол номер 31 от 15.06.1910 от заседание на Светия синод; Любенова Лизбет. Изследвания по църковна история. София, 2014, с. 451.
17

Църковен вестник. бр. 50, 12 декември 1915

18

Протокол номер 5 от заседание на Светия синод от 18.02.1915; Любенова Лизбет. Изследвания по църковна история. София, 2014, с. 451.
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риаршия издава енцикликата „Към Христовите църкви, където и да се намират”.
Eнцикликата е издадена в брошура, отпечатана на гръцки, английски, френски
и руски. На български език откриваме информация в статията на архимандрит
Антим Шиваров „Съединението на църквите и омиротворяването на народите”,
публикувана в Църковен вестник. В енцикликата православните църкви са призовани да пренебрегнат своите богословски различия с инославните и да влязат
в диалог с тях.19 Крайната цел е обединението на цялото християнство в една
църква. Енцикликата призовава за създаване на Лига на църквите. Накрая този
призив се реализира в световното икуменическо движение.
В България „миряни заговориха за мъртвилото в нашата църква и поискаха нейното обновяване и реформиране; свещениците подеха този вик”, спомня си богословът Христо Въргов.20
„2000 свещеници да направят 2000 групи, по 10 члена, най-малко 20 000”, призовава вестник Братство, издание на Потребителската и духовно-просветна
кооперация „Братство”, в което намират трибуна свещениците, които искат
радикални реформи.21
„Въпреки неуреденото положение – схизмата, липсата на екзарх, БПЦ е една от
най-влиятелните и най-уважаваните институции в страната, с огромен авторитет сред населението и многобройни културно-просветни, професионални и
религиозни организации”, изтъква проф. Стефан Цанков.22
Църковен вестник става място за разгорещена дискусия за бъдещето на социалната мисия на Църквата, в която участват свещеници от цялата страна.
„Новото време безспорно поставя пред Църквата нови и трудни задачи. Европа
преживява религиозна криза”, заявява свещеник Иван Гошев23. А архимандрит Антон Шивачев директно задава въпроса: „Готови ли сме за тази страшна борба,
която стои като предел между една загиваща и една раждаща се епоха?”24.
На 25 април 1920 г. се открива Петият свещенически събор в София. В словото
си ректорът на семинарията, архимандрит Павел, бъдещ Старозагорски митрополит, подчертава, че БПЦ трябва да се обнови. Той посочва: „От нас, свещениците, се иска работа в това направление за духовно събуждане и обединяването
на българското племе”25. Безспорно твърде тежка, сложна и отговорна задача.
Година преди това е основан общоцърковен фонд за благотворителни и социални
цели и е поставено началото на Отдел за църковно-народна благотворителност
19

Църковен вестник. 1921. бр. 6., с.4

20

Въргов, Христо. Обновена жива социална църква. София, 1922. с. 57; Нова правда, София, 1919.

21

Вестник Братство. бр. 3, 1919.

22

Цанков Стефан, Държава и църква, София, 1931; Цанков Стефан, БПЦ от Освобождението до наши дни –
ГСУ, БФ, 1938/9 г., т.X.
23

Църковен вестник. бр.6. 1921, с. 10.

24

Църковен вестник. бр.6. 1921, с. 1.

25

Въргов, Христо. Конституция на БПЦ/История и развой на екзархийския устав 1871-1921. София. Държавна печатница. с. 474; вестник „Братство’. бр. 12, 1920.
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в Светия синод – идея, лансирана 10 години по-рано от Видинския митрополит
Неофит.
Христо Въргов представя своите виждания за промени в статията си „Реформи
в БПЦ”. 26 Според него богослужението трябва да бъде по-достъпно и по-кратко,
а християнската църква от „обредно-механична институция” да се превърне в
извор за евангелска просвета и култура.
Светият синод излиза със съобщение за свикване на църковен събор, в което се
подчертава, че с решаващ глас ще бъдат архиереи, клирици и миряни.27 Датата
на съобщението е 2 октомври 1920 г. Това става в годината, в която в Царство
България се честват тържествено 50 години от създаването на Българската
екзархия. Вторият църковно-народен събор се свиква на 6 февруари 1921 г и се
оказва пръв и последен в рамките на Третата българската държава.28
„Българската преса от този период изобилства от констатации за разколебаване
на религиозността, отлив на богомолци от храмовете, спадане на интереса към
църквата, включително засилване на недоверието и снижаване на авторитета ”.29
Кабинетът на Стамболийски, сформиран от земеделците, управлява самостоятелно от 1920 г. до 1923 г. и става популярен като „оранжев болшевизъм”. Дейността му срещу БПЦ се възприема като нарушаване на нейната автономия и
провокира институционална война с идеите си за „народовластие в църквата”.
Началото на конфликта е поставено с решението на Александър Стамболийски сам да реорганизира БПЦ. Той внася в парламента на 15 септември 1920 г.
законопроект, неодобрен от Светия синод. Законопроектът е приет от парламента и влиза в сила месец по-късно – на 6 октомври 1920 г. От официоза
на БПЦ се изразява категорично неодобрение на решението на парламента. В
статия се припомня, че този акт се извършва за първи път от времето на
цар Борис I. Законът грубо погазва чл. 39 от Търновската конституция, както
и противоречи на чл. 180 от тогава действащия Екзархийски устав. „Държава
и БПЦ не могат да предприемат без взаимно споразумение решения” – изтъква
в коментарната си статия в Църковен вестник архимандрит д-р Евтимий от
Пловдив.30
На Втория църковно-народен събор се изявяват новото поколение духовници
и бъдещи митрополити – Софийският митрополит Стефан, Старозагорският
митрополит Павел, Неврокопският митрополит Борис, Търновският митрополит
Софроний, Пловдивският митрополит Кирил. Проф. Стефан Цанков подчертава,
че едни от най-сериозните резултати от събора са възстановяването на съ26

Вестник Народна отбрана. бр. 3999 от 14 август 1920.

27

Пак там, с. 505.

28

Пак там, с. 526.

29

Поппетров, Николай. 2006. с. 422 : виж. Антонова, Цветомира. Църковната политика на Земеделския режим /1920- 1923: реформи, събори и конфликти.

30

Църковен вестник, бр. 28. София. 20 ноември 1920
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борното начало, като и приемането на нов Екзархийски устав и активизиране
на пастирската и проповедническа дейност на свещениците.31 За първи път на
форума се разискват и следвоенната ситуация в Царство България и възможностите за широко разгръщане на идеята за създаване на православни братства
в цялата страна.32
В дискусиите за мястото и ролята на миряните се очертават три групи духовници – „църковната левица”, обединена около Христо Въргов, десницата, около
архимандрит Евтимий Сапунджиев, и „умерените”, около проф. Стефан Цанков.
Със съдействието на Видинския митрополит Неофит и Андрей Ляпчев в ролята
на представител на македонските епархии се постига съгласие за помирение и
обединение между духовници и миряни.33
Към антицърковната политика на Стамболийски се прибавя още един много
сериозен проблем пред БПЦ, миряни и братства – социалистическата пропаганда в държавата расте лавинообразно след Октомврийската революция.
Прогнозите на митрополит Методий Кусев и Видинския митрополит Неофит
се сбъдват.
Руската православна църква е първата църква в света, която опитно познава
и понася пряката конфронтация, гонения и физическо изтребление от страна
на болшевиките и фактите за нейната мъченическа съдба през 20-те и 30те години на ХХ век постоянно присъстват на страниците на българския
църковен печат и в множество официални решения и документи на Св. синод
от това време”, анализира ситуацията Цветомира Антонова.34 Гражданската
война в Русия (1917–1920) изхвърля зад граница близо 2 млн. бежанци. Сред тях
близо 35 хиляди намират спасение при братския православен народ в Царство
България.35
От страниците на православния официоз свещеник Иван Гошев призовава: „Трябва да погледнем смело истината в очите”.36
Отговор на въпросите, които тревожат клира, православните братства и
миряните, дава статистическо проучване, публикувано в следващия брой на
Църковен вестник.37 В изследването е посочено, че през 1915 г. на територията на Царство България комунистите имат 3000 партийни членове, през
1920 г. – 40 000. И това е резултатът от 400 000 брошури, 33 485 събрания,
1900 беседи, 16 партийни акции. През 1931 г. в Царство България се учредява
31

35. Цанков, С. Цит. съч. 143.

32

Вж. Първият църковно-народен събор в Свободна България. Издание на Министерството на външните работи и изповеданията. София. 1921
33

Цанков, С. Цит. съч. с 143

34

Антонова, Цветомира. Отношение на БПЦ към болшевишката революция през 20-те години на XX век,
Двери, бг.
35

Даскалов Д., Бялата емиграция в България, София, 1997, с. 13-24.

36

Църковен вестник. бр. 11-12. 1921, с. 13.

37

Църковен вестник, бр. 11-12, 1921, с. 13.
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Сьюз на пролетарските безбожници, който започва да публикува два пъти
месечно вестник Безбожник – издание за антирелигиозна пропаганда в тираж
3500 броя.38 Повод за сериозен размисъл откриваме в писмо на един баща до
вестник Камбана. „Аз пратих моите деца в немско училище не от любов към
език и култура, а от страх да не станат комунисти. Искам децата ми да
останат добри българи. Пиша ви това не за да защитавам чуждите училища,
а да изразя болката на родителите, които от страх, че децата им в българското училище ще се обезбългарят, пращат ги при чужденците, искайки
от тях да направят добри българи.”39 Писмото предизвика бурни коментари
в тогавашната преса. Отзвук откриваме както на страниците на Църковен
вестник, така и на страниците на католическия вестник Истина.40 Кой създава отрицателния дух в държавните училища и какви са последиците? Своя
отговор дава и архимандрит Борис, ректор на Софийската семинария „Свети
Иван Рилски”, бъдещ Неврокопски митрополит, в актуалната и днес статия
„Кризата в нашето училище”.
Интересно свидетелство за отражението на атентата в църквата „Света
Неделя” на 16 април 1925 г. – най-тежкия атентат в историята на Третото
българско царство с 213 жертви и 500 ранени – откриваме в резултатите от
анкета, проведена в няколко софийски училища. В едно от тях 1/5 от учениците
одобряват атентата в църквата.41
Настъпващият войнствен атеизъм в Царство България е основната причина и
висшият клир, и свещениците, и миряните да се обединят в търсенето на различни възможности за разрастване на милосърдната и образователна дейност
на православните братства.
Още през 1919 г. е изработен „Устав за уредба и ръководство на православните добротворно-просветни братства в България”.42 Документът е утвърден
четири години по-късно-през 1923 г.43 В чл. 1 от Устава е посочено, че братства
се организират във всички енории със задача да се установят бедните и нуждаещите се енориаши и да се подпомагат. Сведенията се дават на три месеца
и на една година се обобщават. Контролът върху работата на братствата
се възлага на митрополитите, които са начело на епархиите. Те могат да съдействат за разрешаването на възникнал проблем. Всеки митрополит обобщава
дейността на братствата в доклади до Светия синод.
Всяко новосформирано братство се регистрира в Митрополията и утвърждава
от Светия синод. Документът след това се представя в Отделението за социални грижи в Министерството на вътрешните работи и народното здраве.
38

Български периодичен печат 1844-1944. т. I. А-М. Анотиран библиографски указател. София, 1961. с. 81.

39

Архимандрит Борис. Кризата в държавното училище. София. 1928, с.12.

40

Вестник Истина, бр. 17. 1928, с.1.

41

Архимандрит Борис. Кризата в нашето училище. София. 1928, с. 26.

42

Окръжно на Светия Синод 3026 от 7 май 1923 г.

43

Църковен вестник, бр.13, 1923, с. 4-7/37
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Това е достатъчно убедително доказателство за значимостта на гражданското сдружение в тогавашното общество.44
Да се разшири и засили „бюджетът за бедните”, разпорежда в нова наредба за благотворителността Светият синод.45 „Първата и най-съществена
задача е да се учреди трапезария за деца и възрастни. Втората задача е
създаване на походна кухня, а трета задача – лятна колония за бедни деца от
енорията”, обяснява в своята книга Църквата и социалният въпрос йеромонах
Наум.46
В цялата страна братствата започват да подпомагат бедни ученици и студенти, поддържат приюти за деца и старци, организират медицински прегледи
и здравни беседи. Към храмовете отварят врати салони, читалища, библиотеки,
самодейни театрални групи. Организират занимални за бедни ученици и църковни детски градини. Съвместно с енорийските свещеници братствата организират поклоннически пътувания до манастирите в страната.
Във Варна се откриват през 1920 г. църковни училища в храмовете „Свети Михаил” и „Св. Никола”.47 В най-бедния градски квартал са открити читалище и
салон.
Първият национален събор на енорийските братства събира от 16 до 19 юли
през 1922 г. в Рилския манастир близо 3000 християни от 22 братства от цялата страна. Инициативата е на софийското братство „Света Неделя”.48 По
време на срещата се разискват както работата и проблемите на братствата,
така и необходимостта им от обединяването в съюз.
Светият синод подпомага материално и морално работата на православните
сдружения. На страниците на Църковен вестник през 1923 г. откриваме списък
на тези от тях, които ще получат финансова подкрепа за дейността си. Отпуснати са например по 5000 лева на братствата в Пловдив, Враца и Видин, които
са им необходими, за да си набавят популярни книги за своите библиотеки. Други
2000 лева са осигурени за Старозагорското дружество за борба с туберкулозата.49
Общият съюз на православните християнските братства в България се учредява през 1926 г. в Казанлък, Старозагорска епархия. Решението е взето на
национален събор на братствата, който се провежда от 9 до 16 септември. За
председател е избран Старозагорският митрополит Павел, един от най-дейните митрополити в подкрепа на православните братства. Уставът на новоуч44

Устав за уредба и ръководство на православните братства в България; Църковен вестник, бр. 13. 1923, с. 4-7.

45

Църковен вестник, бр. 31-32. 1920, с. 14.

46

Йеромонах Наум. Църквата и социалният въпрос. 1944, с. 68.

47

Църковен вестник, бр. 25, 1920.

48

Християнка, кн. 5-6. 1931, с. 173- 174.

49

Църковен вестник, бр. 18, 1923.
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редения съюз е одобрен от Светия синод на 26 ноември 1926 г. Печатен орган
става списанието Християнка, което излиза всеки месец.50
Ентусиазмът на православните братства в началото на 30-те години на XX век
е впечатляващ. В по-големите градове вече има създадени по три, четири или
пет православни сдружения. В Пловдив броят им достига седем.51 В списание
Християнка се публикува „Практична програма за дейността на православните
братства”, приета на петия събор в Бургас. Документът е подготвен от Епархийското ръководство на православните братства в София. В него е посочено,
че трябва да се издирват бедни, болни, инвалиди, сираци, вдовици, безработни. За
първи път се възлага възпитанието на децата на работничките майки в детски
градини, създадени в църквите, които наричат „възпиталища”. Трапезариите за
бедни трябва да бъдат отделни – за деца и за възрастни. Програмата предвижда ангажирането на лектори за сказки, организирането на излети до манастири
и природни забележителности, както и на концерти по повод на християнски
празници – Коледа и Великден.52
Ако в едно населено място има повече от едно православно братство, те трябва да бъдат прегрупирани и обединени. Да бъдат създадени общи трапезарии,
общи концерти и забави, обща агитационна седмица, сказки, комитети за религиозно образование в училищата, общи излети до свети места, колонии и
почивни станции” – това предвижда още програмата. И не на последно място –
работа с хора, изпаднали в религиозна заблуда.53
В Стара Загора обединението е факт от 1932 г. Братствата наемат салон и
организират религиозни и здравни беседи, на които канят енориашите.54 В Пловдив първата задача, около която се обединяват братствата, е обща издателска
дейност. В Хасково откриват салон и читалище.
Братствата започват да организират катедра по религиозно обучение и дискусии за вярата55; литургично-богословски курсове, чиято цел е да се запознаят
миряните с богослужението56; поклоннически пътувания до манастири, театри и
концерти с благотворителна цел или за Коледа и Великден. Най-често изпълнителите са ученици.57
50

Цанков, С. Цит. съч., с 273.

51

Първият издател на списание Християнка е монашеското девическо братство „Белият кръст” при Куриловския манастир в София. Първият брой излиза през 1922 г. След седем години братството е закрито и списанието спира да излиза. На едно от своите заседания през 1929 г. Съюзният съвет на православните братства
решава да се издава списание, което да носи името Възход. Намерението не се реализира, защото не се може
да се намери подходящ редакционен екип. Тогава Светият синод препоръчва на ръководството на Съюза да
продължи издаването на списание Християнка, но вече като свой печатен орган.

52
Християнка, бр. 1-2. 1933-34. с. 1-2; ТДА-Стара Загора, ф. 470 к, оп. 3. а.е. 18, л. 5-10; Димитрова С. Цит съч.,
с. 50.
53

Християнка, бр. 1, 1931, с.32.

54

Християнка, бр. 9, 1932, с. 250.

55

Пак там, с. 252.
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Християнка, бр. 1, 1932. с.30-31.
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Християнка, бр. 1, 1932. с. 30-31.
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За мнозина днес подобна позиция би била много консервативна, но е факт, че
братството в Свиленград отпечатва през 1932 г. брошура, в която критикува
пиесата „Зеленият паяк”, поставена в града от трупата на Васил Гендов – авторът на първия наш игрален филм „Българан е галант”.58
Броят на братствата, които се създават към енорийските църкви, бързо расте.
За десет години от 63 през 1926 г. те достигат 755 през 1937 г.59 Братствата
са по-активни в по-големите градове, но християнски сдружения се учредяват и
по селата. С най-много братства е Пловдивска епархия – 171, следват я Врачанска – 143, Софийска – 130, и Неврокопска – 113.
Данните за останалите епархии са: Ловчанска – 57, Доростоло-Червенска – 52,
Сливенска и Великотърновска – по 45, Старозагорска – 34, Варненско-Преславска – 13 братства, Видинска – 9. Това са само братствата, които членуват в
Съюза. През 1940 г. броят им достига 857, а членовете им – 50 073, от които
36 682 жени и 13 391 мъже.60 Само във Видинска епархия съотношението е в полза на мъжете. Това е единствената епархия, в която съществуват братства,
съставени само от мъже.61
През 1930 г. повечето от православните братства стават колективни членове
на Съюза за закрила на децата.62 Пет години по-късно Съюзът на православните християнски братства става член и на новосъздадения съюз „Обществена
подкрепа”, който има за цел да обедини и съгласува дейността и усилията на
всички благотворителни дружества и съюзи в България. Най-важната задача
на Съюза е да подпомага нуждаещите се от обществена подкрепа лица над 18
години.
Работата на православните братства и в двете организации се приема с уважение и респект. Сливането на църковната и светска социална дейност е повод
за коментари от висшия клир. „Държавата не трябва да бъде единственият
проводник” – заявява митрополит Кирил и припомня, че БПЦ е поставила началото на социална дейност още преди Освобождението.63 Подобна теза публично
защитава и Видинският митрополит Неофит64.
За дейността на православните братства откриваме най-точна информация в
рубриката „Съюзен живот” на списание Християнка. В репортажи от страната се откриват различни възможности, които могат да бъдат използвани при
оказване на помощ на хора – болни, безпризорни, вкочанясали от студ, с дрипи
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Християнка, бр. 4, 1932. с.111; Християнка, бр. 2-3, 1936, с. 21; бр.6, 1936, с. 23.
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на гърба, със струпеи.65 С интерес могат да се открият и успешно реализирани
практики, които могат да се определят като дела на милосърдието. Например
организиране на Ден за бедните в братство „Преображение Господне”.66 Членовете на братството плетат, шият, приготвят сладки, сандвичи... Сюжетът е
поучителен и предизвиква размисъл за днешния ден.
През 1932 г. в Старозагорската митрополия се провежда курс за ръководители
на братствата. Инициативата е на Старозагорския митрополит Павел. На лекциите присъстват 30 души, предимно свещеници, и те слушат лекции по Свещ.
писание. сектоведение и пеене.67 Две години по-късно се провежда нов курс в
курорта Минерални бани, Ягода, край Стара Загора. Ръководството на Съюза
на православните братства оказва методическа подкрепа и на страниците на
списание Християнка е публикувана програма за работата им, подготвена от
Софийската митрополия. В нея се посочват методите за работа с миряните,
които се нуждаят от помощ.
В тон с инициативите е посланието на Доростолско и Червенски митрополит
Михаил68 от 1932 г., в което той призовава да се сложи край на пасивността на
енорийските свещеници, да се реагира живо на всички материални нужди, „да се
облекат голите, да се нахранят гладните, да се приютят бездомните – старци,
недъгави, бедняци, деца без майчина закрила”.69
Внимателен анализ на много непознати до днес архиви показват сериозната
активност на митрополитите за разширяване на дейността на свещениците и
братствата.
Почти веднага след като заема на 17 март 1935 г. митрополитската катедра
в Неврокопската епархия митрополит Борис изпраща окръжно писмо до своите
пасоми и свещеници, в което определя десет основни длъжности на свещеника.
„Пастирите на Христовата църква трябва всякога да знаят и помнят своя свещен и неотменим дълг – не само да свещенодействат, но и да учат и наставляват своето паство, да проповядват на всички Словото Божие, да просвещават
човеците с Христовата истина и да сгряват с Христовата любов...”, се изтъква в писмото. Документът свидетелства за високите изисквания на владиката
към клира – искрена християнската проповед, беседите с миряните, общуването
с деца, подкрепа на работата на православните братства.
Месец по-късно митрополит Борис изпраща окръжно послание и до учителите в
Неврокопска епархия. Отправя молба към тях да образуват във всички училища
православни християнски дружества и да се грижат усърдно за тяхното преуспяване и да взимат участие в православните християнски братства.
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Църковен вестник. Творци на общественото подпомагане, Бр. 9, 1939.
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Църковен вестник. Благовестие и добротворство, бр. 32-33, 1939.

67

Християнка, бр. 2-3, 1936, с. 23.

68

Християнка, бр. 7, 1932, с. 187.

69

Християнка, бр.8, 1933-1934, с. 223.

54

2016 / брой

4 (111)

Длъжници сме и на архива на Старозагорския митрополит Павел, който още не
е изследван сериозно.
Благотворителните инициативи стават основна цел на православните братства. Те се изразяват в събиране на средства и раздаване на подаръци за
Рождество Христово и Вьзкресение Христово, организиране на безплатни трапезарии за бедни ученици, подпомагане на болни и бедни70, организиране на летни лагери за деца, поддържане на приюти за деца и старци. Детски приюти
отварят врати във Варна и Русе71. Старчески приюти се откриват в Асеновград, Пазарджик, Габрово, Търговище. В Чирпан, Казанлък, Хасково са създадени
сиропиталища, които се издържат основно от братствата. В града на Яворов
в сиропиталището вече са настанени 145 деца без родители от региона.72. Във
Велико Търново братството при храм „Св. Петка” има своя странноприемница
и почивен дом за възрастни хора в село Арбанаси.73. Православните християнски
братства в Ресен и Килифарево издържат безплатни народни кухни, а в Дряново
братството открива нощен приют за бездомни.74 Дейностите в полза на децата и подрастващите се ползват със сериозната подкрепа на Търновския митрополит Софроний. Църковни детски градини има открити при храм „Света Богородица” в Асенова махала, Велико Търново и храм „Св. Йоан Предтеча”, Габрово.75
В епархийския център отваря врати ученически клуб „Св. Патриарх Евтимий”,
където има занималня и вечеря за ученици, които прекарват по-голямата част
от времето си на улицата поради отсъствие на родителите си и са предложени
от братствата в епархията.
На различни места в страната се откриват детски градини за децата на работническите семейства. Някои от тях се намират в имоти на енорийските
църкви.76 За тези, които не могат да посещават църковните трапезарии поради
болест или инвалидност, се организират походни кухни. Друга национална инициатива е откриването на районни братствени аптечки.77
Осмият събор на братствата в Ловеч (1935) приема нов Устав на православните християнски братства. Начело е избран Софийският митрополит Стефан,
бъдещият български екзарх.
Новият устав дава възможност за създаване по места на околийски и епархийски братствени съюзи. Редакцията на списание Християнка се премества
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Доростоло-Червенски митрополит Михаил (1884, Калофер – 1961, София), възпитаник на Самоковското богословско училище и Киевската духовна академия. Духовен син на Варненския митрополит Симеон. Ректор на
Софийската духовна семинария (1923–1926). През 1927 г. е избран за архиерей на Доростоло-Червенската
епархия. Почетен председател на БЧК. От 1948–49 г. е наместник-председател на Светия Ссинод
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от Стара Загора в София. Година по-късно се взема решение към списанието
да има и притурка „Известия на Съюза на православните братства”, която
става практическо помагало за организациите по места.78 „Според приетия
Устав братството е прицърковна организация, юридическа личност, която
има право да се занимава с църковно-просветна и благотворителна дейност.
Членството е доброволно, в полза на Православната църква и не изисква обети. В Устава ясно е посочено целта на енорийските братства: да групират
всички православни християни около енорийския храм в едно дейно Христово
общество. Дейността им е описана подробно от проф. протопрезвитер Стефан Цанков в изследването му „БПЦ от Освобождението до наши дни”.79 Основната цел е да обедини православните християни в доброволческа дейност
и да развие в енорията любов и милосърдие към ближния, такава, каквато е
позната още от първите времена на Църквата и познатите по нейно време
общи трапези. Епархийският епископ утвърждава лицата в управлението на
братството.
Към 1938 г. православните християнски братства се грижат за 17 домове за
възрастни хора, които наричат старопиталища. Разпределението им по епархии
е: в Пловдивска епархия – 5, в Доростоло-Червенска, Старозагорска и Врачанска – по 2, в Софийска, Сливенска и Великотърновска – 1.80
През 1940 г. от 48 сиропиталища 20 са църковни – 2 са епархийски, а за останалите 18 се грижат различни братства.81. Открити са и 10 дневни детски
домове – 3 в Софийска епархия, и по два в Старозагорска и Доростоло-Червенска.82 Наред с храна и грижа, които децата получават, в домовете е застъпена
и възпитателно-образователна програма .83
Братствата имат право да притежават имоти и съгласно чл. 22 и чл. 25 от Наредбата към Закона за обществено подпомагане да членуват в Съюза за закрила
на децата и в Съюза за обществено подпомагане на България.
Православните сдружения започват да издават вестници и списания, които
бързо стават популярни в тогавашното българско общество. Сред тях са
списание Бдински вести, Видин, което се появява през 1915 г., Народен страж
в София през 1918 г., Търновски епархийски вести през 1927 г., Зов в София
през 1929 г., Братско слово в Пловдив през 1930 г., Вяра и живот в Русе през
1933 г. От 1938 г. в Неврокопска епархия се издава вестник Духовен зов,
който излиза до 1944 г.84 Митрополиите създават свои книгоиздателства.
Редактори стават изтъкнати духовници и писатели – архимандрит Климент,
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йеромонах Николай, Христо Борина, акад. протойерей Иван Гошев, проф. архимандрит Евтимий Сапунджиев и др85. Тиражите на някои издания бързо достигат до 5000.
Добър пример за сериозна издателска дейност е свещеник Йосиф Милошев в
София. Пловдивска епархия издава списание Братско слово с 10 000 тираж, детското списание Християнче в 60 000 тираж и Духовна нива за читатели в селата с 20 000 тираж. Месечното списание Християнка достига тираж 15 000.86
Братствата започват да издават книги и брошури с религиозно-нравствено
съдържание от наши автори и в превод.
Изключително интензивна благотворителна дейност реализира братството
при храм „Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив, начело на което е протойерей
Христо Димитров, бъдещият първи автор на концепция за социалната мисия
на БПЦ. Eнорията е разделена на 11 участъка. Сред членовете на братството има лекари, юристи, аптекари и учители, които се ангажират с професионална подкрепа за нуждаещите се братя. Под ръководството на прогимназиална учителка всяка неделя има беседи за децата. Енорията осигурява
финансова подкрепа за безработни и бедни. Към храма се открива библиотека
с читалня.87
Военният преврат на девети септември 1944 година и съветската окупация
разтърсват Царство България.
По официална статистика в навечерието на тази съдбовна дата Българската
православна църква е най-големият институт в страната, занимаващ се с благотворителна и социална дейност. В епархиите функционират 1000 православни
християнски братства с над 50 000 редовни членове.
„Нашето братствено дело трябва да внесе свежест и надежди в покрусената
родна душа, да увери себе си, своите близки и целия православен български народ, че неговата поява и проява почива и се развива изключително върху любовта към Бога и ближния”, посочва Иван Кадийски в „Църковен вестник88.
На XIV събор на православните братства, който се провежда от 4 до 6 август 1945 (Църковен вестник, бр. 38-39, 1945, с. 3-4) в Рилския манастир, е
отчетена дейност в две направления: религиозно-просветна и благотворителна. За една година са изнесени 15 000 беседи, 14 братства имат неделни
училища с около 1000 деца, 28 братства провеждат библейски курсове, на
които присъстват 2000 християни, 50 от братствата участват в църковните хорове, организирани са 500 поклоннически екскурзии до манастири. За
благотворителна дейност са раздадени 4 млн. лева, подпомогнати са 15 000
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нуждаещи се, 3 братства поддържат сиропиталища с общо 128 деца, 9 братства се грижат за 365 старци, открити са 16 трапезарии за 2489 деца от
бедни семейства, имат и 3 детски дома. Съюзът издава и списание Християнка в тираж 3000 броя. Общо за благотворителни цели са раздадени
16 000 000 лева. Материалното положение на съюза е: приходи – 22 392 617
лева, разходи – 16 656 521 лева, фондове – 3 839.404, спестявания – 7 322 199
лева, имоти – 9 595 199 лева, дарения – 8 257 324 лева. В резолюцията, приета
от Съюза, има 8 точки. В първата е посочено, че православните християнски
братства са аполитични, във втората се изразява огорчение, че молитвите
и предметът вероучение са премахнати в училищата и във войската, а в
третата се одобрява решението на Светия синод за откриване на неделни
училища за религиозно образование и възпитание. Съюзът констатира още,
че църковната книжнина е в упадък и настоява за осигуряване на хартия за
вдигане на тиража на единственото детско църковно списание Християнче
от 50 000 на 100 000. Да се издаде Евангелие за деца и Света литургия за
деца е петото предложение. В шестото се предлага създаването на курсове
за миряни – помощници за ръководство на братствата и педагогически кадри
за неделните училища. Съюзът настоява още да бъдат върнати братствените салони по села и градове, Министерството на социалните грижи да има
насърчително отношение към църковната благотворителност, а с планираната аграрна реформа да не се отнемат църковните земи.89 С решение на Събора се открива подписка, с която се учредява фонд „Болница на вътрешната
църковна мисия в България”.90
Мисията на православните братства е повод за обширен коментар на Иван Кадийски в църковния официоз (Църковен вестник, бр. 23-24, 1945, с. 5). В него той
очертава основните направления за работа – организационно, религиозно-просветно и благотворително. И припомня, че от 140 братства през 1926 г. за 20
години те стават 1000.
За отзвука на Събора сред новите управляващи откриваме сведения в репортажи от страната, публикувани в пресата. В Червен бряг например се организира
карнавал с цел осмиване на християнската църква. Развеселени другари организират погребална процесия с музика, а в ковчега е християнската църква.91
Има и по-сериозен отзвук. С решение на правителството се забраняват „масовите поклонения в Рилския манастир”, които се определят като „демонстрации
против народната воля”.92
През периода 1945–1947 г. Съюзът на православните християнски братства продължава своята дейност и раздава около 6 млн. лева за благотворителни цели.
Сумата е с 10 млн. по-малко от отчетената на предишния събор. Основната
89

Църковен вестник. Православните братства в днешния момент, бр. 15-18, 1945.

90

Църковен вестник, бр. 38-39, 1945, с.3-4.

91

Християнка, София, 1945, кн. 7, с. 5.

92

Църковен вестник, бр. 19, 1946.
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тема, която се дискутира на ХV-ия, последен братствен събор, проведен в Рилския манастир, е въпросът за активизирането на благотворителността, милосърдието и болничното дело.93
Насоките за „овладяването” на БПЦ са зададени от Георги Димитров. Начало на
новото отношение след 1944 г. на държавата към християните поставя речта
на „вожда и учителя”, произнесена на 26 май 1946 г. по повод честванията на
1000-годишнината на св. Иван Рилски в Рилския манастир.
„Ние, нашият Отечествен фронт, и в частност, ние – комунистите, изразяваме нашата признателност и благодарност на патриотите – свещенослужители
на българската национална църква (…) Не забравям, разбира се, че църквата е
имала и свещенослужители-предатели, негодници, юди от гледна точка на националните интереси на българския народ...”94
След приемането на Димитровската конституция на 4 декември 1947 г. се регламентира окончателното отделяне на БПЦ от държавата. Просъветската
политика, която правителството следва, води до изолиране на клира от държавата и обществото. Политическите решения водят до икономически санкции на
Народната власт срещу БПЦ. Първите проведени мероприятия са изземването
на сгради, църковна собственост за нуждите на държавния апарат и различните
учреждения, както и значителните парични суми, с които Църквата се разделя
под формата на доброволни помощи и участие в заеми.
През 1946 г. чрез приетия от парламента Закон за бюджета ОФ правителството спира средствата, получавани от БПЦ за благотворителност, като
сумата е разпределена между областните инспектори, които поемат социалните дейности. Това е причината от настоятелствата на сиропиталищата да
бъдат изолирани представителите на православния клир и на християнските
братства. Те отпадат и от грижата за старопиталища, сиропиталища, детски ясли, млечни кухни, трапезарии, занаятчийски училища, детски и юношески
трапезарии, които са създадени от тях и стават част от социалното министерство. През 1946 г. със заповед от 19 март сиропиталищата преминават
от Църквата към социалното министерство. По стените им иконите на Иисус
и Дева Мария са изместени от портрети на новите богове – Йосиф Сталин и
Георги Димитров.
Бавно и целенасочено новата власт започва да ограничава влиянието на БПЦ.
След разгрома на опозицията през 1948 г. се забраняват поклоненията в Рилския
манастир. Така се поставя край на съборите на православните християнски
братства.
Постепенно те загубват влиянието си на църковно-благотворителни сдруже93

Християнка, кн. 7-8, 1947, с. 7.

94

Димитров, Георги. Ролята и задачите на българската църква. Съчинения. т. 12. Издателство на БКП, 1954, с.
186-187.
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ния. С приемането на Закона за национализация на движимата и недвижимата
собственост на благотворителните дружества (1948) и Закона за изповеданията (1949) социалната и благотворителна дейност на БПЦ и на православните
братства е намалена до минимум и постепенно спира.
Прекратяването на религиозно-просветната дейност има за цел откъсването
на децата и младежите от Църквата и е важен акцент в политиката на отечественофронтовската власт.
Комунистическата пропаганда свързва религията и свещенослужителите с отживяло времето си суеверие, с фашистка реакция и с опит за реставрация на
управлението до девети септември 1944 година. Не е за пренебрегване и фактът, че общуващите с духовници и посещаващите храмовете са притеснявани
психически и физически малтретирани. Новата власт проявява сериозно старание при ограничаване контактите им с духовенството.
Кървавочервена пелена покрива миналото на православните християнски братства.
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Момчил Методиев

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В
СВ. СИНОД: СТАТИСТИКА,
ТЕНДЕНЦИИ, ИЗНЕНАДИ
Проверката на Комисията по досиетата от януари 2012 г. показа, че сътрудниците на комунистическата Държавна сигурност в Св. синод на БПЦ са 11 от 15
митрополити или 73% от общия състав.1 Мнозина бяха неприятно изненадани от
тези резултати, тъй като във всички останали институции, с изключение на
Министерството на външните работи, броят на сътрудниците се оказа около
10%. Безспорно проверката на ръководното тяло на Църквата бе насочена към
ограничен кръг лица и показа моментна снимка, отнасяща се към началото на
2012 г., но това не промени общото тягостно усещане. Разкритията предизвикаха огромно медийно и обществено напрежение и наложиха мнението, че
Българската православна църква и по-конкретно нейното ръководно тяло – Св.
синод, е била „превзета” от Държавна сигурност. Макар да стана ясно, че оповестените досиета разкриват различни житейски истории и различна степен
на сътрудничество, се затвърди убеждението, че след като броят на сътрудниците през 2012 г. е бил толкова висок, той е бил такъв и през предходните
десетилетия. В следващите месеци и години дебатът сякаш затихна, главно
поради нежеланието на архиереите да вземат участие в него, но темата за проникването на Държавна сигурност в средите на висшето духовенство продължи
да занимава и тормози общественото съзнание и църковната съвест.
1

КРДОПБГДСРСБНА. Решение № 298/17.01.2012 г. Достъпно на: http://www.comdos.bg/Начало/DecisionView/p/view?DecisionID=384
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Всъщност проблемът заслужава по-дълбоко изследване, тъй като някои въпроси останаха в сферата на предположенията. Дали проверката, оповестена в
началото на 2012 г., е представителна за цялата Православна църква и целия
комунистически период? Макар да изглежда ненаучен и опростенчески, в общественото съзнание продължава да стои въпросът дали БПЦ трябва да бъде
причислена към „жертвите” на комунистическия режим, или е по-скоро част от
неговите „сътрудници”? Дали тя е била превърната в казионна организация (подобно на БЗНС, получило правото да съществува като присъдружна на БКП партия в името на запазване на многопартийната фасада на режима), или е успяла
да запази в рамките на режима относително автономен живот?
Тези въпроси предопределят и интереса към съдържанието на разработките на
Държавна сигурност не само по отношение на действащите митрополити, но и към
покойните архиереи, които са били част от църковното ръководство в годините на
комунизма. Запознаването с тези досиета и разработки дава отговори на въпросите, които останаха без отговор в публичното пространство. Какъв е процентът на
сътрудниците на Държавна сигурност в Светия синод на БПЦ? Кога Държавна сигурност „превзема” Синода, ако това наистина е вярно? Какъв е смисълът Държавна
сигурност да поддържа толкова висок процент сътрудници, след като и с много
по-малко помощници тя би могла успешно да влияе върху църковната политика?
Настоящата статия е написана след запознаване с наличните досиета и разработки на всички архиереи, които са били митрополити, съответно членове на Св.
синод на БПЦ, от 9 септември 1944 г. до 17 януари 2012 г. (датата на оповестяване
на проверката на Комисията по досиетата). Става дума за общо 39 души, като започнем от най-стария архиерей към 9 септември 1944 г., избрания на 26 октомври
1914 г. Видински митрополит Неофит (починал през 1971 г.), и стигнем до последния
избран митрополит (на 24 януари 2010 г.) преди проверката на Комисията по досиетата – Амвросий Доростолски. Самата проверка на Комисията, оповестена в
началото на 2012 г., обхваща 15 души, като към този момент най-възрастен е патриарх Максим, избран за Ловчански митрополит на 20 ноември 1960 г., а най-млад е
митрополит Амвросий. Единствените архиви, до които в момента нямаме достъп
поради наличието на лични данни, са евентуалните разработки срещу Ловчанския
митрополит Гавраил и Доростолския митрополит Амвросий – проверката на Комисията показа, че те не са били сътрудници, но е много вероятно първият да е бил
обект на разработка, която може да бъде прочетена само с неговото писмено съгласие. От всички тези 39 духовници само трима са останали встрани от Държавна сигурност, те нямат агентурни досиета, нито за тях има разработки – това
са Старозагорският митрополит Климент, Сливенският митрополит Никодим и
Ловчанският митрополит, по-късно Български патриарх, Максим.
Целта на настоящата статия не е да дискутира отделни житейски съдби, някои
от които са наистина драматични. Това следва бъде предмет на по-задълбочено
биографично изследване. Задачата  е да проследи тенденциите и динамиката
в отношението на комунистическата държава към БПЦ и нейните архиереи
чрез предоставяне на статистически данни за абсолютния брой и процента
на сътрудниците и обектите на Държавна сигурност. В тези данни се спазва
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методологията, използвана при проверката на Комисията по досиетата, но тя
е пренесена към по-ранните години на прехода, а и към периода на комунизма.
Правя това с ясното съзнание, че статистиката не може и не бива да измества
въпроса за личните съдби, но и с надеждата, че тези статистически данни могат да дадат отговор на въпроси, които са все още неизяснени.
При изготвянето на настоящата статистика са взети предвид не само датата
на избор на даден член на Св. синод (избора му за митрополит), но и датата на
неговото привличане за сътрудник. Уточнението е необходимо, макар че през целия
период на комунизма случаите, в които за сътрудник е бил привлечен вече действащ митрополит, са само три. Под „сътрудник” се разбира лице, което е регистрирано като такова в картотеката на Държавна сигурност. Въпреки споровете
доколко достоверна е информацията, която се съдържа в архивите на Комисията
по досиетата, тази методология следва убеждението, че това е единствената научно и обществено валидна класификация на сътрудниците на Държавна
сигурност. Още повече че архивите на архиереите също не са запазени изцяло,
унищожени са както досиета на сътрудници, така и разработки срещу обекти. И
в двата случая обаче става дума по-скоро за изключения, макар унищожените досиета на сътрудници да са повече, отколкото унищожените разработки.
Наред с това наличните документи отразяват няколко гранични ситуации, които
маркират моралната отговорност на изследователя при употребата на тези документи. Най-показателна в това отношение е историята на епископ, избран за
митрополит в началото на 70-те години. Той е осъден от Народния съд и лежи в
затвора след 9 септември 1944 г. След излизането му от затвора на три пъти е
правен опит за неговото вербуване, в единия от случаите архивите регистрират
подробно принудите и заплахите, на които е бил подложен. В резултат на това
той подписва декларация за сътрудничество, но веднага след това е „изоставен”,
тъй като отказва сътрудничество и не е регистриран в картотеките на Държавна
сигурност, която отбелязва в своите справки, че както при „подготовката, така
и по време на самата вербовка са допуснати грешки и грубости, които несъмнено
са дали отражение на поведението му”2. След този епизод той продължава да бъде
обект на разработка още дълги години, съответно неговият случай е отразен в
статистиката на разработваните, а не на сътрудниците на Държавна сигурност.
И последното необходимо уточнение е, че приложеният статистически метод е
валиден единствено по отношение на Българската православна църква, тъй като в
случая става дума за ограничен и обозрим от изследователска гледна точка обем
от данни. Трябва да се има предвид, че поради пожизнения статут на митрополитите броят на титулярите на една катедра се ограничава най-много до трима, а
задължителното изискване към архиереите да бъдат монаси значително стеснява
възможните кандидати за архиерейско служение. Това улеснява както съвременния
изследовател, така и оперативните работници, тъй като за Държавна сигурност
главната слабост на Църквата са крайно ограниченият в абсолютни цифри брой
на потенциалните архиереи и бавното израстване в църковната йерархия. Поради
2

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. ІІІ раз. а. е. 10437 (ОНД „Козел”), л. 68.
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тези причини резултатите от активността на Държавна сигурност дават своето отражение десетилетия по-късно, което би трябвало да се има предвид при
анализа на отношенията между Църква и държава по времето на комунизма.
И така, какви са данните за обектите и сътрудниците на Държавна сигурност
от началото на комунизма до 2012 г.? Тенденцията е проследена, като се посочват данните от началото на комунизма до 2012 г. – за основен маркер се
използва началото на всяко десетилетие, но се посочват и данните за няколко
ключови години в историята на Църквата. В първата колона на представената
таблица е посочен броят на епархиите, във втората – броят на митрополитите (в някои периоди той е различен), а след това е представен абсолютният
и относителен (в проценти) брой на сътрудниците и обектите на Държавна
сигурност.

Година

Събитие

1950 г.
1953 г.

Избор на патриарх
Кирил

1960 г.
1967 г.
1971 г.

Създаване на Шесто
управление
Избор на патриарх
Максим

1980 г.
1986 г.
1989 г.
1994 г.

1998 г.
2004 г.
2012 г.

3

Създаване на
Западноевропейската
епархия
Падане на комунизма
Избори на нови
митрополити в
разгара на разкола
Всеправославен
надюрисдикционен
събор (създаване на
Плевенската епархия)
Край на разкола
Решение на
Комисията по
досиетата

10

Брой
митрополити
(членове на
Св. синод)
93

11

10

1 (10%)

7 (70%)

11

104

1 (10%)

7 (70%)

12

11

5

1 (9%)

7 (64%)

12

11

2 (18%)

5 (45%)

12

12

5 42%)

5 (42%)

13

13

7 (54%)

5 (38%)

13

13

8 (62%)

4 (30%)

13

13

10 (77%)

2 (15%)

14
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След убийството на митрополит Борис Неврокопска епархия е вакантна до 4 януари 1953 г.

4 	

След избора на Пловдивския митрополит Кирил за Български патриарх Пловдивската епархия е вакантна до
9 март 1969 г.
5

Нюйоркският митрополит Андрей официално е признат за такъв и е приет за действителен член на Св. синод
на 4 юли 1963 г., когато броят на епархиите става 12, а броят на членовете на Синода – 11 (поради липсата на
Пловдивски митрополит).
6

На 17 декември 2001 г. канонично е възстановена Доростолската епархия, а на 12 октомври 2003 г. за
Доростолски митрополит е утвърден Траянополският епископ Иларион.
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Същите данни в графичен вид са представени във втората диаграма с оглед
по-лесното очертаване на съществуващите тенденции:

Съотношение между обекти и агенти на Държавна сигурност в
Синода на БПЦ в периода 1950–2102 г. (в проценти от общия състав)
Агенти

Обекти

100

90

90

78

80
70

70

77

70
64

60

54

40

45

30

42
42

38
30

20
0

73

62

50

10

73

18
0

10

10

9

15

14

13
0
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Как трябва да бъдат интерпретирани наличните данни? Изненадващо е, но според тях пикът на сътрудниците на Държавна сигурност в Синода е не в годините на комунизма, а в периода 1994–1998 г., като техният процент остава почти
непроменен до 2012 г. Диаграмата ясно показва, че сътрудниците на Държавна
сигурност в годините на прехода надвишават броя на сътрудниците във всеки
един момент от комунистическата епоха. От посочените данни се вижда, че
моментът на обръщането, в който процентът на агентите надхвърля процента
на обектите, настъпва едва през 1980 г. – по случайност това става, когато
за нов Сливенски митрополит на мястото на покойния Никодим е избран епископ
Йоаникий, привлечен за сътрудник първоначално на Окръжното управление в Сливен, а след това – на 17 февруари 1977 г. – на централното Шесто управление.
Като известна изненада могат да се приемат и данните за относително
слабото представителство на Държавна сигурност в Св. синод в периода до
1971 г. Всъщност през 50-те и 60-те години Държавна сигурност разполага
само с един сътрудник в Светия синод, докато в същото време огромното
мнозинство от синодалните членове са обекти на репресивните служби. Този
единствен сътрудник е Неврокопският митрополит Пимен7, а показателен за
неговия изключителен висок агентурен статус е фактът, че неговите водещи
офицери неизменно са сред началниците на структурите, които се занимават
с Църквата в този период. През втората половина на 60-те години негов во7

За повече подробности виж: Методиев, М. Алтернативният „патриарх”. Неврокопски митрополит Пимен
през погледа на Държавна сигурност. В: Християнство и култура, бр. 93/2014 г., с. 11-26
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дещ офицер е началникът на отдел 08 Иван Димитров, който впоследствие
става заместник-началник на Шесто управление. В кадровото дело на Димитров е посочено, че той лично ръководи „трима от най-ценните агенти”, в друга
справка пък са цитирани техните псевдоними, сред които и псевдонимът на
митрополит Пимен – „Пирин”.8 Нарастването на броя на сътрудниците започва
от 1971 г. – първият след Пимен привлечен за сътрудник митрополит е Старозагорският Панкратий. Той е избран за архиерей през 1967 г., но официално
е привлечен за сътрудник с псевдонима „Бойко” през 1971 г. – това е един от
трите случая, когато за сътрудник е привлечен вече действащ митрополит.
Създаването на Шесто управление през 1967 г. е повратен момент, след който
започва и бързото нарастване на сътрудниците в Св. синод през 70-те години,
които през 1980 г. надминават броя на обектите и чийто пик е достигнат през
първото десетилетие на прехода. Както се вижда и от диаграмата, това е моментът, който се нуждае от допълнително обяснение.
До 1967 г. контролът върху Българската православна църква е част от работата на големите управления на Държавна сигурност, но тя заема относително периферно място в тяхната дейност. Освен това отделението, което
наблюдава духовенството, е обект на често преструктуриране. От 1952 до
1961 г. това отделение се намира в Трето управление, през този период обаче
на три пъти се сменя отделът, в чиято структура то се намира. През 1961 г.
работата по духовенството преминава към отдел 08 на Второ контраразузнавателно управление. Акцентът през тези две десетилетия пада върху контрола, а не върху стремежа за инструментализиране на Църквата. Общата
нагласа към Църквата е като към потенциално враждебна, но отмираща институция, чиито най-активни представители следва да бъдат контролирани.
Те наистина стават обекти на разработки, основните донесения срещу които
идват или от други служители в съответната митрополия, или от служители
в администрацията на Св. синод. Сред обектите през тези две десетилетия
са практически всички митрополити, избрани преди 1944 г., както и една част
от избраните през 50-те и 60-те години. В този период обект на активна разработка са и голяма част от по-известните епископи, които трайно се превръщат в „контингент” на Държавна сигурност, което пък прави невъзможен
техният избор за епархийски архиереи. През 50-те и 60-те години контактите
между държавата и Св. синод се поддържат по пътя на официалната кореспонденция между Комитета по църковни въпроси и Св. синод. Когато е необходимо,
Комитетът се консултира по конкретни въпроси с Държавна сигурност и отстоява съвместно изработеното становище пред Св. синод.9
8

АКРДОПБГДСРСБНА-М, ЛКД Иван Димитров, арх. № 51187, раздел ІІ, л. 30-35.

9

Само като илюстрация може да се посочи случаят от 1961 г., когато Комитетът по църковни въпроси се консултира с Държавна сигурност относно възможностите за признаване на българската епархия в Америка. Тогава и двете
управления на Държавна сигурност, които имат интерес към този проблем (Първо разузнавателно и Второ контраразузнавателно) дават становище да „се поддържа линия в Синода за възможност за уреждане официално признаване
на еп. Андрей като представител на БПЦ в Америка и същевременно ще се отлага окончателното му признаване”.
Становището след това е предадено на патриарх Кирил от Михаил Кючуков, председател на Комитета по църковни
въпроси, а Андрей е признат за митрополит едва две години по-късно – през 1963 г. Виж: План за агентурна работа по
ЛАР „Змия”, 3 април 1961 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ЛАР „Змия”, III раз, а. е. 32322 (Фонд 3, оп. 2, а. е. 432), л. 30-32
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Всичко това се променя към средата на 60-те години под натиска на международни и вътрешни обстоятелства. През 1961 г. Българската православна
църква става член на Световния съвет на църквите, а Българският патриарх
най-сетне е признат от Вселенската патриаршия. Това води до активизиране
на международните контакти и сравнително чести пътувания на архиереи извън
страната, което пък води до поверяването на тези международни мисии на проверени и лоялни духовници. Неохотното признаване през 1963 г. на създателя на
българската епархия в Америка и Австралия митрополит Андрей за пълноправен
член на Св. синод, както и възстановяването на дипломатическите отношения
между България и САЩ през 1959 г., открива възможността за изпращане на
български свещеници и духовници в Америка. От тази възможност започва да
се възползва и Държавна сигурност, и по-конкретно нейното разузнавателно
управление. Точно тогава, в началото на 1966 г., под прикритието на духовник
в американската епархия е изпратен архимандрит Симеон, който е привлечен
за сътрудник през 1964 г. и се утвърждава като една от големите надежди на
българското разузнаване за навлизане във влиятелни американски среди. Пак по
същото време Комунистическата партия престава да гледа на Църквата като
на отмираща институция – през 1968 г. държавата е принудена под вътрешен и
външен натиск да върне монашеското братство в национализирания през 1961 г.
Рилски манастир, а същата година излиза и социологическото проучване „Процес
на преодоляване на религиозността в България”10, резултатите от което са
оценени като тревожни.
Съществуват и международни причини. В средата на 60-те години в Съветския
съюз се появява дисидентската опасност. Доказателство за това е първият
съдебен процес над дисиденти, сред които има и свещеници. В структурно отношение отговорът на тази нова опасност е формирането на ново звено в
КГБ – Пето управление, което поема борбата с идеологическата диверсия. Това
води до възникването на същата структура в България (Шесто управление), в
рамките на която се формира специален 03 отдел за работа с духовенството.
Друга причина е постепенното формиране в държавните органи на убеждението,
че Църквата повишава своето влияние и авторитет и вместо да се превърне
в отмираща институция, тя увеличава своите последователи и финансови постъпления. Признак за това е докладът на Комитета по църковни въпроси от
10 декември 1971 г., в който се оспорва твърдението на Министерството на
вътрешните работи за „съживяването и активизирането на религиозната и църковната дейност през последните две години”. В документа Комитетът говори
за „несъгласуваност” в действията на държавните институции, включително и
за „произволни действия, които представляват вредна намеса във важни въпроси
на провежданата към църквата политика”. Министерството на вътрешните работи е обвинено в „нелоялна междуведомствена конкуренция”, тъй като разгласява „едностранна” информация, която „може да хвърли сянка върху поведението
на много хора и на църквата като институт да се лепне незаслужено етикет на
10
Процесът на преодоляването на религията в България. Социологическо изследване. Колектив под редакцията на проф. Живко Ошавков. София, Изд. На БАН, 1968 г.
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реакционен политически институт”. Казано накратко, докладът е показателен
за активизирането на дейността на структурите на Министерството на вътрешните работи по отношение на Църквата, което пък от своя страна предизвиква недоволството на Комитета по църковни въпроси.11
Може да се обобщи, че създаването на Шесто управление през 1967 г. е повратна точка, след която започва активно вербуване на млади и перспективни
сътрудници, които в следващите години навлизат в ръководството на Църквата
като членове на Св. синод. Критично е десетилетието на 70-те години, когато
постепенно Синодът попада под контрола на Държавна сигурност, а патриархът, за разлика от предходния период, губи мястото си на основен посредник
в комуникацията с държавата. Признак за това е както привличането на митрополит Панкратий през 1971 г., така и изборът през 1974 г. за нов Врачански
митрополит на епископ Калиник, привлечен за сътрудник през 1968 г. Неуспехът
на Св. синод да защити избора на епископ Арсений за нов Врачански митрополит
предопределя както по-голямата активност на Държавна сигурност, така и
слабостта на т.нар. „реакционни сили” в Св. синод да защитят автономията на
Църквата. Този процес е улеснен и от разделението в Синода, провокирано от
държавния натиск при избора на нов Български патриарх – въпреки че няма данни
да е бил сътрудник на Държавна сигурност, патриарх Максим все пак е приеман
за близък до държавата митрополит и не е припознат от „реакционното крило”
на Синода като носител на антикомунистическите възгледи в Църквата.
В следващите години броят на сътрудниците на Държавна сигурност нараства
лавинообразно, за да достигне критично високи равнища през 1994–1998 г., което обяснява силната съпротива на мнозинството от Синода през 2012 г. срещу
отварянето на досиетата. Но това все още не означава, че Църквата е била
„превзета” от Държавна сигурност. Забележително е, че въпреки този натиск
през 1987 г. се оказва възможно за нов Пловдивски митрополит да бъде избран
дългогодишен обект на Държавна сигурност, какъвто е Стобийският епископ
Арсений, за когото това е същинска реабилитация след загубата на изборите
във Враца през 1974 г.
Следва да се допълни, че наличните данни трудно могат да докажат конспиративното обяснение за разкола в БПЦ от началото на 1992 г. Както е известно,
разколът избухва през 1992 г., когато шестима митрополити излизат с искане
за оттеглянето на патриарх Максим с аргумента за неговия незаконен избор
през 1971 г. Това са митрополитите Пимен Неврокопски, Стефан Великотърновски, Панкратий Старозагорски, Софроний Русенски, Калиник Врачански и Йоаникий Сливенски. И до днес активно се лансира тезата, че разколът е бил иницииран от бившата Държавна сигурност, като в зависимост от пристрастията
тя е подозирана, че подкрепя единия от двата лагера в този спор. Наличните
документи обаче не подкрепят едно такова обяснение. Формално погледнато,
към 1992 г. групата на подписалите искането за оттеглянето на патриарх
Максим включва четирима сътрудници на Държавна сигурност (единият от кои11

АМВнР, Ф. 10, оп. 12, а. е. 355, л. 1-31.
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то – Пимен Неврокопски – е изключен като сътрудник през 1976 г.), но и двама
бивши обекти на службите – Стефан Търновски и Софроний Русенски. Действително, Панкратий и Калиник могат да бъдат класифицирани като най-полезните
за държавата членове на Синода през 70-те и 80-те години, но това все още не
е доказателство за конспиративния характер на разкола, а по-скоро може да се
опише като опит за „пренаписване” на биографията от близкото минало.
Групата на привържениците на патриарх Максим включва седем митрополити,
от които сътрудниците на ДС отново са четирима, обектите – двама, и един,
за когото архивът на Държавна сигурност не съдържа никакви данни (патриарх
Максим). Забележителното е, че тези двама митрополити са едни от последните обекти на Държавна сигурност, допуснати до митрополитската катедра – избраните съответно през 1971 г. Ловчански митрополит Григорий и през
1987 г. Пловдивски митрополит Арсений. Сред привържениците на патриарха е
и Западноевропейският митрополит Симеон – независимо от спорната му полза
за българското разузнаване, той несъмнено е митрополитът, който подлежи на
най-лесен контрол от бившите служби.
Без никакво съмнение статистическите данни за присъствието на Държавна
сигурност в Синода на БПЦ не са единственият индикатор за това как комунистическата държава се е опитвала да влияе на Православната църква. Но тези
данни все пак са показателни за това до каква степен сили, стоящи далеч от
църковните интереси, са присъствали в Синода.
Състоянието на агентурния апарат в Синода в началото на прехода насочва и
към някои по-генерални изводи. Най-голямата изненада е, че броят на сътрудниците на Държавна сигурност продължава да нараства и в годините на прехода,
вместо да намалява след края на комунизма. С други думи, поради консервативния характер на църковната институция ефектите от проникването на
Държавна сигурност в долните нива на йерархията започват да се проявяват
едно или две десетилетия по-късно. Това е поредното доказателство, че ако
общественият натиск за отварянето на досиетата беше дал резултат в началото на 90-те години, разкритията щяха да бъдат по-малко болезнени и трудни,
а оздравителният ефект – по-вероятен.
Другият по-общ извод е, че настоящият Св. синод е длъжник на т.нар. „стари
митрополити”, които доминират в Синода от 1944 г. до края на 60-те години.
Въпреки всички вътрешни битки и лични противоречия, обилно документирани в
разработките срещу тях, все пак това е едно поколение, което заслужава историческо признание заради стремежа си да опази църковната автономия от
държавна намеса, и то в една изключително трудна епоха.
Един архив никога не може да се смята за „изцяло” изчетен, а „цялата истина”, за която мечтае обществото, е богословска категория, която не може да
бъде отнесена към едно историческо изследване. Винаги са възможни допълнителни находки в различни архиви, които да внесат един или друг нюанс в някои
от заключенията. Но все пак общият извод, който се налага от настоящото
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състояние на архивното изследване, е, че Българската православна църква през
комунизма е успяла да съхрани известна автономия от страна на комунистическата държава. Тенденцията е тази автономия да става все по-малка, а териториите, контролирани от държавата, да стават все по-големи, но все пак Св.
синод остава автономен център на власт, макар и подложен на силен натиск.
Обратно на създаденото след 2012 г. убеждение, поведението на Българската
църква през комунизма трудно може да бъде окачествено като примиренческо, а
историята на този период е по-сложна, отколкото изглежда през призмата на
решението на Комисията по досиетата от 2012 г. Освен агенти в Църквата
има и немалко архиереи, с чиято биография тя би могла да се гордее, стига Св.
синод да намери сили и да се обърне към тяхната памет и наследство. В тази
връзка стартиралата процедура по канонизацията на убития през 1948 г. Неврокопски митрополит Борис12 е една забележителна начална стъпка, която може
би ще открие пред църковното ръководство възможността няколко десетилетия
след края на комунистическия режим да се обърне към близкото минало на Българската православна църква.

12
Решение на Св. синод от 31.03.2016 г.: Започва процедура по канонизацията на приснопаметния
Неврокопски митрополит Борис. http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=200038

70

2016 / брой

4 (111)

На 6 май 2016 г. в Аахен, Германия, папа Франциск беше удостоен с престижната награда „Карл Велики”, която се връчва всяка година от едноименната Фондация на изявени личности със заслуги към интеграцията и единството на Европа. В церемонията участваха водещи европейски политици,
сред които испанският крал Фелипе VI, великият херцог на Люксембург
Анри Оран-Насау, германският канцлер Ангела Меркел, италианският министър-председател Матео Ренци, президентът на Литва Далия Грибаускайте. Слова произнесоха председателят на Европейския парламент Мартин
Шулц, президентът на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, както и кметът на Аахен Марсел
Филип и президентът на Фондация „Карл Велики” Юрген Линден. Предлагаме словото, произнесено от папа Франциск след приемането на наградата
„Карл Велики”.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТЕБ, ЕВРОПА
НА ХУМАНИЗМА?
Слово на папа Франциск при удостояването му с наградата
„Карл Велики”, 6 май 2016 г.

Уважаеми дами и господа,
Сърдечно ви приветствам и благодаря за вашето присъствие. Особено благодарен съм на господата Марсел Филип, Юрген Линден, Мартин Шулц, Жан-Клод
Юнкер и Доналд Туск за техните топли думи. Бих искал още веднъж да изкажа
своето желание да посветя тази престижна награда на Европа. Защото днес
е повод не толкова за празнуване, а момент, в който имаме възможност да изразим общата и споделена надежда за намирането на нови и смели стъпки за
бъдещето на този обичан континент.
Творчеството, геният и способността за прераждане са част от душата на
Европа. През изминалото столетие Европа показа на цялото човечеството, че
новото начало наистина е възможно. След години на трагични конфликти, довели
до най-ужасяващите войни, известни някога в историята, по Божията благодат се яви нещо изцяло ново в човешката история. Пепелта от руините не
успя да угаси пламтящата надежда и стремежа към солидарност, вдъхновили
основателите на европейския проект. Те поставиха основите на един бастион
на мира, на една сграда, която се състои от държави, съединени не от силата,
а от свободното посвещение на общото благо в името на слагане на край на
конфронтацията. Европа, разделена от толкова дълго време, най-накрая откри
своето истинско аз и започна да гради своя дом.
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Това „семейство на народите”1, което впоследствие беше разширено, днес сякаш се чувства все по-малко у дома между стените на този общ дом. Тези стени
може би са изградени по начин, който се различава от първоначалните планове,
завещани от първостроителите. Тяхното обновително и вдъхновяващо желание
за изграждане на единство изглежда загубено; а ние, наследниците на тяхната
мечта, сме изкушени да се оставим във властта на нашите егоистични интереси и да обмислим изграждането на нови стени тук или там. И въпреки това
съм убеден, че примирението и умората не са част от душата на Европа, както
и че „нашите проблеми могат да се превърнат в могъща сила за единството”.2
В обръщението си пред Европейския парламент описах Европа като достолепна
възрастна жена. Отбелязах засилващото се усещане, че Европа е изтощена,
възрастна, лишена от плодородие и жизненост, че великите идеи, вдъхновявали
Европа в миналото, днес сякаш са загубили своята привлекателност. Усещането
е, че Европа е в упадък, че е загубила способността си за иновация и креативност, че се е посветила по-скоро на защитата и управлението на територии,
отколкото на стимулирането на процеси на включване и обновление. Съществува усещането, че Европа е склонна да става все по-„укрепена”, вместо да
насърчава нови социални процеси, способни да увлекат нови личности и групи в
търсене на нови и продуктивни решения на настоящите проблеми. Вместо да
пази пространствата, Европа е призвана да бъде майка, която генерира нови
процеси (срв. Апостолическо напътствие Evangelii Gaudium, 223).
Какво се случва с теб, Европа на хуманизма, защитничката на правата на човека, демокрацията и свободата? Какво се случва с теб, Европа, дом на поетите,
философите, артистите, музикантите, хората на словото? Какво се случва с
теб, Европа, майка на народите и нациите, на великите мъже и жени, които са
готови да пожертват дори живота си в името на достойнството на своите
братя и сестри?
Писателят Ели Визел, оцелял от нацистките лагери на смъртта, писа, че днес
имаме нужда от „преливане на памет”. Трябва да „помним”, да отстъпим крачка назад от настоящето, да се вслушаме в гласовете на нашите предходници.
Паметта ще ни помогне не само да не повтаряме минали грешки (срв. Evangelii
Gaudium, 108), но и да възстановим този опит, който даде възможност на нашите народи да преодолеят кризите в миналото. Преливането на памет може да
ни предпази от днешното изкушение да строим бързо върху подвижните пясъци
на непосредствените резултати чрез „поставянето на лесни и краткосрочни
политически цели, които обаче не насърчават постигането на пълноценността
сред хората” (пак там, 224).
За да успеем да постигнем това, е необходимо да се обърнем към бащите основатели на Европа. Те бяха готови да последват непознати и нови пътища в един
свят, уплашен от войната. Те не само имаха смелостта да създадат идеята за
1 	

Слово пред Европейския парламент, Страсбург, 25 ноември 2014 г.

2

Пак там.
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Европа, но се осмелиха радикално да променят моделите, които водеха само до
насилие и унищожение. Осмелиха се да потърсят многостранни решения на все
по-общите проблеми.
При създаването на първата европейска общност Робер Шуман заяви, че „Европа
няма да бъде изградена изведнъж или следвайки само един план. Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които трябва да създадат на първо място
фактическа солидарност”3. Днес в нашия собствен свят, белязан от толкова
много конфликти и страдания, е необходимо да се върнем към същата фактическа солидарност и осезаема щедрост, проявени след Втората световна война,
защото, както посочи Шуман, „световният мир не може да бъде запазен без
полагането на творчески усилия, които трябва да са толкова големи, колкото
и заплахата за него”.4 Бащите основатели бяха вестители на мира и пророци
за бъдещето. Днес повече от всякога тяхната визия ни вдъхновява да градим
мостове и да рушим стени. Тази визия ни зове да не се задоволяваме с козметични промени или оплетени компромиси, чиято цел е да бъде променен този или
онзи договор, а смело да поставим нови и твърди основи. Както каза Алчиде де
Гаспери, „вдъхновението и загрижеността за общото благо на нашата европейска родина” ни призовава „без страх да се впуснем в един съзидателен проект,
който изисква цялото ни търпение и постоянното ни сътрудничество”.5
Такова „преливане на памет” ще ни помогне да почерпим вдъхновение от миналото,
за да се изправим смело пред сложния многополюсен контекст на днешния ден и решително да се обърнем към предизвикателството за „осъвременяване” на идеята
за Европа. Европа, която може да роди нов хуманизъм, основан на три способности:
способност за интеграция, способност за диалог и способност за съзидание.

Способност за интеграция
Ерих Пшивара6 в своята прекрасна книга Idee Europa (Идеята за Европа) ни предизвиква да разсъждаваме за града като място, в което съжителстват едновременно
различни казуси и нива. Той бе запознат с тенденцията към редукция, характерна
за всеки опит за осмисляне на социалната тъкан. Много от нашите градове са
забележително красиви точно защото са успели да съхранят във времето следите
от различни епохи, нации, стилове и визии. Достатъчно е да погледнем безценното
културно наследство на Рим, за да осъзнаем, че богатството и ценността на
хората се основава на тяхната способност да съчетават всички тези различни
равнища в едно здравословно съжителство. Редукционизмът и опитите за уеднаквяване не създават богатство, а осъждат народите на жестока бедност: бедността на изключването. Изключването не може да донесе величие, богатство
и красота, а е причина за вулгарност, ограниченост и жестокост. То не може
3

Декларация от 9 май 1950 г., Салонът с часовника, Ке д‘Орсе, Париж.

4

Пак там.

5

Слово пред Европейската парламентарна конференция, Париж, 21 април 1954 г.

6

Ерих Пшивара (Erich Przywara – 1889–1972) – йезуитски свещеник от полско-германски произход, известен католически философ и богослов. Б. пр.
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да донесе благородство на духа, а е източник на подлост. Корените на нашите
народи, корените на Европа, са се развили през вековете заради постоянната необходимост за интеграция и синтезиране на най-различните и далечни култури.
Идентичността на Европа е и винаги е била динамична и мултикултурна.
Политиката не може да подцени спешността на тази фундаментална задача.
Знаем, че „цялото е по-велико от частта, но то също така е по-велико и от
простия сбор на отделните части”, а това изисква полагането на усилия за разширяване на собствения хоризонт, за да не „губим от поглед по-голямото добро,
което ще бъде от полза за всички” (Evangelii Gaudium, 235). От нас се очаква да
насърчим интеграцията, която открива в солидарността начин на действие и
средство за създаване на историята. Солидарността никога не трябва да бъде
бъркана с благотворителността, тя трябва да бъде мислена като средство за
откриване на нови възможности всички жители на нашите, а и на другите градове да живеят достойно. Историята ни учи, че не е достатъчно просто отделни
хора да се заселят на определено място: предизвикателството се състои в
дълбоката културна интеграция.
Тогава общността на европейските народи ще успее да преодолее изкушението
за завръщане към едностранни парадигми или към „идеологическа колонизация”.
Тогава тя ще преоткрие широтата на европейската душа, родена от срещата на цивилизации и народи. Душата на Европа е по-широка от настоящите
граници на Съюза и е призвана да се превърне в модел за нов синтез и диалог.
Истинското лице на Европа се открива не в конфронтацията, а в богатството
на нейните разнообразни култури и в красотата на нейната готовност да се
посвети на откритостта. Без тази способност за интеграция, думите, изречени от Конрад Аденауер, могат да се окажат пророчески: „Бъдещето на Запада
е застрашено не толкова от политически напрежения, колкото от заплахите на
конформизма и униформеността на мислите и чувствата: с една дума, от цялата система на живота, която води до бягство от отговорност и загриженост
единствено за себе си”7.

Способност за диалог
Ако има една дума, която не трябва да се уморяваме да повтаряме, това е думата диалог. Призвани сме да насърчаваме културата на диалог с всички възможни
средства и по този начин да възстановим тъканта на обществото. Културата
на диалог изисква постоянство и дисциплина, която ни позволява да видим в другите същински партньори в диалога, да уважаваме чужденеца, имигрантите и
народите от различни култури като достойни да бъдат изслушани. Днес спешно
се нуждаем да ангажираме всички членове в изграждането на „култура, която
отдава предимство на диалога като форма на срещата” и в изработването на
„средства за постигането на консенсус и съгласие с цел изграждането на справедливо, отговорно и солидарно общество” (Evangelii Gaudium, 239). Мирът може
да бъде траен дотолкова, доколкото успеем да въоръжим нашите деца с оръжи7

Слово пред Общото събрание на германските занаятчии, Дюселдорф, 27 април 1952 г.
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ята на диалога, доколкото ги научим да водят благородните битки на срещата
и преговорите. Така ще успеем да им предадем култура, способна да разработва
стратегии за живота, а не на смъртта, на включването, а не на изключването.
Тази култура на диалога трябва да бъде неразделна част от образованието в
нашите училища, тя трябва да преминава през отделните дисциплини и да учи
младите хора на средствата, необходими за разрешаването на конфликтите по
начин, различен от този, на който сме привикнали. Днес спешно имаме нужда да
градим „коалиции”, които са не само военни и икономически, но и културни, образователни, философски и религиозни. Коалиции, които могат да докажат, че зад
тези конфликти често стои игра на икономически групи. Коалиции, способни да
предпазят хората от експлоатацията им за неподходящи цели. Нека въоръжим
нашите народи с културата на диалога и срещата.

Способност за съзидание
Диалогът, с всичко, което включва, ни напомня, че никой не може да бъде само
зрител или свидетел. Всеки един, от най-малкия до най-големия, има важна роля
в съграждането на общество на интеграцията и помирението. Тази култура
на диалог може да се появи само ако всички участваме в нейното планиране
и изграждане. Положението днес не позволява на никого да стои встрани и да
гледа чуждите битки. Тъкмо обратното, тя е могъщ призив за лична и социална
отговорност.
В този смисъл решаващата роля може да бъде изиграна от нашите млади хора.
Те не са бъдещето на нашите народи, те са настоящето. Дори сега със своите
мечти и живот те коват духа на Европа. Не можем да погледнем в бъдещето,
без да им дадем реалната възможност да бъдат катализатори на промяната
и трансформацията. Не можем да си представим Европа, ако не им дадем възможност да бъдат участници и главни действащи лица в реализацията на тази
мечта.
Много мисля за това напоследък. Задавам си въпроса: Как можем да ангажираме нашите младежи в този съзидателен проект, ако не успеем да им осигурим
заетост, достойна работа и ако не им позволим да растат и се развиват чрез
техните дела, тяхната интелигентност и техните способности? Как можем
да им кажем, че те са главните действащи лица, ако нивото на безработица
сред милиони млади европейци постоянно нараства? Как можем да престанем
да губим нашите младежи, които отиват на друго място в търсене на своите
мечти и чувство за принадлежност, защото тук, в техните собствени страни,
не можем да им предложим перспектива и възможности?
Справедливото разпределение на плодовете на земята и на човешкия труд не
е просто филантропия. Това е морално задължение8. Ако искаме да преосмислим
нашето общество, трябва да създадем достойни и добре платени работни мес8
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та, особено за нашите младежи.
За да постигнем това, е необходимо да изработим нови, по-включващи и справедливи икономически модели, чиято цел е не да служат на малцина, а да бъдат в
полза на обикновените хора и обществото като цяло. Това налага да се премине от ликвидна към социална икономика; мисля например за социалната пазарна
икономика, предложена от моите предшественици (срв. Йоан Павел II, Обръщение
към посланика на Федерална република Германия, 8 ноември 1990 г.). Това означава да се премине от икономика, насочена към печалбата, която се възползва
от спекулации и лихварство, към социална икономика, която инвестира в хората
чрез създаване на работни места и осигуряване на обучение.
Трябва да преминем от ликвидната икономика, готова да се възползва от корупцията като средство за увеличаване на печалбите, към социална икономика,
която гарантира достъп до земята и заселване чрез труд. Трудът е „рамка за
личното израстване чрез взаимодействието на различни аспекти от живота:
креативността, планирането на бъдещето, развитието на талантите, отстояването на ценностите, отношението с другите и прославата на Бога. Което
означава, че в реалностите на днешното глобално общество ние трябва да
„продължаваме да отдаваме приоритет на достъпа на всеки до труда”9 независимо от тесните интереси на бизнеса и съмнителния икономически разум
(Енциклика Laudato Si, 127).
Ако желаем достойно бъдеще, мирно бъдеще за нашите общества, ще успеем да го постигнем само чрез последователни усилия за същинско включване,
„включване, което дава възможност за достоен, свободен, креативен, взаимно
изгоден и солидарен труд”10. Този преход (от ликвидна към социална икономика)
не само ще открие нови перспективи и конкретни възможности за интеграция и
включване, но и ще ни позволи отново да развиваме хуманизма, на който Европа
е люлка и източник.
Църквата може и трябва да играе роля във възраждането на уморена, но богата на възможности и енергии Европа. Задачата на Църквата е същата, както
нейната мисия: възвестяването на Евангелието, което днес повече от всякога
се изразява в превързването на раните чрез простото, но могъщо присъствие
на Иисус и на Неговата милост, която утешава и насърчава. Бог иска да живее
сред нас, но ние можем да постигнем това само чрез мъже и жени, които, подобно на великите евангелизатори на този континент, са били докоснати от Него
и са живели за Евангелието, без да търсят нищо друго. Само Църква, богата
на свидетелства, ще успее да излее чистите води на Евангелието в корените
на Европа. В това начинание стремежът на християните към пълно единство е
велик знак на времето и отговор на Божията молитва „да бъдат всички едно”
(Иоан. 17:21).

9

Бенедикт XVI, Енциклика Caritas in Veritate (29 юни 2009 г.), 32: ААС 101 (2009), 666.
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С ум и сърце, с надежда и без излишна носталгия, като син, който преоткрива
в Майка Европа своите корени на живота и вярата, мечтая за нов европейски
хуманизъм, който изисква „постоянни усилия за хуманизация” и призовава за „памет, смелост, солидна и хуманна утопична визия”11. Мечтая за Европа, която е
млада, която е майка, способна да дарява нов живот: майка, която носи живота,
защото го уважава и предава надежда за живота. Мечтая за Европа, която се
грижи за децата, която предлага братска подкрепа на бедните и новодошлите,
които търсят приемане, след като са изгубили всичко и имат нужда от подслон.
Мечтая за Европа, внимателна и загрижена за болните и възрастните, ако наистина не иска те да бъдат изоставени като непотребни. Мечтая за Европа, в
която да бъдеш мигрант не е престъпление, а призив за по-голямо посвещение
в името на достойнството на всяко човешко същество. Мечтая за Европа, в
която младите хора дишат чистия въздух на почтеността, в която те откриват красотата на културата и простия живот, неосквернен от ненаситните
нужди на консуматорството, където бракът и децата са отговорност и голяма
радост, а не проблем заради липсата на стабилна заетост. Мечтая за Европа
на семействата, която разработва истински ефективни политики, фокусирани
върху лицата, а не върху статистиката, върху раждаемостта, а не върху консумацията. Мечтая за Европа, която насърчава и защитава правата на всички, без
да пренебрегва задълженията си към всички. Мечтая за Европа, за която никой
да не може да каже, че посвещаването на човешките права е било нейната последна утопия.
Благодаря.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Слово пред Съвета на Европа, Страсбург, 25 ноември 2014 г.

77

Хоризонти

Самуел Декемпе

КОГАТО МЮСЮЛМАНИТЕ СТАВАТ
ХРИСТИЯНИ...
Броят на бежанците, които приемат християнството, расте. Радостта от
този факт обаче е сдържана, съществува подозрението, че целта е получаване
на убежище. Доказуема ли е вярата?
Те идват от Иран, Афганистан, Пакистан и Ирак. В родните си страни мюсюлманите, които искат да приемат християнството, не могат свободно и публично
да изповядват вярата си. Боят се за живота си. Затова на Запад расте броят
на кръщенията на бежанци. В берлинската евангелистка община „Св. Троица”
например през миналата година са покръстени 185 бежанци. Персийскоезичната
християнска енория в Хамбург по собствени данни през тази година е покръстила вече над 600 бежанци, курсовете за изучаване на вярата са пълни.
Въпреки това прирастът на християните се посреща сдържано както от вярващите, така и от институциите в Германия. Прибързаните кръщения на бежанци
водят до подозрението за мними обръщания във вярата, чрез които търсещите
убежище по-лесно да получат право на пребиваване в Германия. Защото преминаването на един мюсюлманин към християнството и заплахата за живота му
при депортиране в страната, от която идва, се взимат предвид при процедурата по даване на убежище. Това обясняват от Федералната служба за миграция
и бежанци. Всъщност преди да вземат решение, институциите проверяват дали
новопокръстеният има сериозно отношение към християнската вяра.
Още преди три години Евангелската църква в Германия изработи ръководство
за енорийски свещеници. То трябва да им помогне да подходят адекватно към
въпросите около кръщенията на търсещите убежище. „Радостно е, че за хора
от мюсюлмански страни „християнството е особено привлекателно”, се казва в
него. Ала с кръщението Църквата поема особена отговорност: „За кандидат-бежанеца може да е важно да бъде придружен от пастора или пасторката при изслушването пред Федералната служба или в съда”. При това изслушванията се
провеждат по различен начин и най-често остават на формално равнище: „Защо
изобщо имате нужда от религия?” или „Колко дни има между Великден и Петдесетница?”. Други служители искат – твърдят бежанци – като доказателство,
че един кандидат за убежище активно участва в живота на църковната енория,
поне тридесет подписа от германци, членове на енорията.
Ала Църквите отхвърлят подобни формални проверки от страна на държавата,
които ги карат да се чувстват разколебани в пълномощията си по установяване на религиозността. Евангелската църква отбелязва в своя документ: „От
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църковна гледна точка проверки на вярата не са допустими”. И икуменическата
федерална организация „Убежище в Църквата” е на същото мнение: бежанците
трябва да се приемат сериозно и да се подкрепят, за да бъдат признати правата им, „включително и правото на религиозна свобода. Желанието да бъдеш покръстен трябва да се разглежда отделно, а генералното подозрение, че хората
ще „злоупотребят” с това право заради процедурата по даване на убежище, по
наше мнение, няма място тук.”
Федералната служба заема подобно становище: изслушването не бива да се
свежда до чист изпит по вяра, въпреки това трябва точно да се изясни как кандидатът за убежище ще изповядва новата си вяра при евентуално завръщане
в родината си. В рамките на индивидуалното изслушване служителят, който
разглежда молбата за убежище, проверява детайлите около смяната на вярата.
Кандидатът за убежище трябва по възможност да предостави доказателства –
например кръщелно свидетелство, евентуално от своята родина. Ала и тук
Службата поставя ограничения: кръщелното свидетелство потвърждава, че е
налице преминаване в друга вяра, но не казва нищо за това как лицето, подало
заявление, ще изповядва новата си вяра при завръщане в родината си и какви
опасности следват от това. Изясняването на този въпрос е част от индивидуалното изслушване. Федералната служба информира служителите си относно
нивото на заплаха, която очаква новопокръстените в родината им. В общи линии
изслушването иде да покаже дали кандидатът е убедителен в твърденията си,
че при завръщане в своята родина на всяка цена ще изповядва новата си вяра и
затова там го заплашва преследване. Трябва да се изясни: защо съответната
личност е сменила вярата си? Какво значение има за него/нея новата вяра? Как
е реагирало обкръжението? Как е изповядвал/а досегашната си вяра – мюсюлманската? Как – новата християнска вяра? Какво харесва в християнството?
Какво знае за тази религия? От новопокръстения се очаква да опише подробно
подбудите да се обърне в християнство и какво означава лично за него смяната
на вярата. От всичко това накрая трябва да се направи прогноза за поведението и очакваната реакция в родината.
Църквите се опитват да реагират на условията, поставени от институциите.
Затова пролетното пълно събрание на Германската епископска конференция на
Католическата църква разгледа желанието за кръщение сред бежанците. Резултатът: „Епископите съобщават на своите енории, че подготовката за кръщението изисква време”.
Така на един нов феномен се реагира с вече проверен метод: още през 2009 г.
Епископската конференция издава инструкция за обгрижване на желаещите да
се покръстят мюсюлмани. В нея многократно се подчертава, че кръщението
изисква подготовка и време. От Епископската конференция отговарят: „Тъй
като институциите познават нашия подход при катехумената, досега не сме
уведомявани за „проверки на вярата”.
През вековете подготовката за кръщение се е развила и е претърпяла промени.
В раннохристиянския период до VI век към християнството се обръщат предимно
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възрастни езичници и евреи, които за определено време, от 2 до 3 години преди
кръщението, са поучавани във вярата. Тогава те преминавали през три степени: audientes, слушащи, които при богослужението можели да слушат само проповедта и напускали литургичното пространство преди евхаристийното тържество; genuflectentes, коленопреклонници, които можели да участват в молението,
и competentes, които били приемани в енорията чрез ръкополагане и молитва и
се намирали пред прага на кръщението. Те участвали в цялото богослужение
и присъствали на евхаристийното тържество. Катехизацията се извършвала
чрез беседи, в които се преподавал Символът на вярата, четен от кандидата
при неговото кръщение в нощта на Възкресението, както и чрез въведение в
християнското учение за морала, основните молитви и десетте Божии заповеди. През Средновековието се утвърдило кръщението на деца и така отпаднала
катехизацията за покръстващия се. Кръщенията на възрастни намалели.
През последните десетилетия обаче отново нараства броят на кръщенията на
възрастни. Една от причините вероятно се крие в обединението на Германия:
в резултат някои некръстени от новите федерални провинции се обърнаха към
християнската вяра. Църквите трябваше да реагират на тази ситуация. Те реформираха подготовката за кръщение на възрастни, а по този начин и катехизацията. Предаването на знание за вярата трябва да е свързано със запознаване
с една конкретна енория, следване на църковната година и духовно обгрижване.
Затова се въвежда по-дълго време за подготовка, като се следват раннохристиянските степени на катехуменат: пътят на покръстващия се е низ от различни
малки празници – приемане в катехумената, благословение, помазване с маслото
на катехумената. В края е кръщението.
Защо обаче възрастни мюсюлмани, които познават вярата си от най-ранно детство, се решават да преминат към християнството? Епископската конференция
търси обяснения в своята пастирска инструкция: към социалните мотиви се отнася желанието на мюсюлманите, които се стремят към кръщение, за по-тясна
интеграция в западната християнска култура. Често връзката с близък човек,
християнин, води до желанието да приемат християнството. Това може да е
например християнско-мюсюлманско партньорство или семейство. Епископската конференция вижда преди всичко „срещата с християни” като основание за
преминаване в другата вяра. Личната връзка прави друговерците любопитни,
благоприятства интензивното запознаване с християнството. „Християнското
братско общение” може да се превърне и в модел, противоположен на познатата
реалност. Тогава мюсюлманите биха потърсили нещо в общността, което за
тях, изхождайки от своята културна традиция, е тъй важно и основополагащо.
Това се отнася предимно за бежанците: „Желанието за закриляща и солидарна
общност се усеща толкова по-силно, колкото повече тези хора биват изтласквани от своето обкръжение. От диренето на „ново семейство” могат да произтекат интерес към една братска Църква и въпроси за християнската вяра”.
Често бежанците имат съвсем други въпроси, обяснява Хайди Йошуа, жена на
свещеник и член на арабската община към колегиалната църква в Щутгарт:
„Най-често първият е дали е позволено да се свири, или да се ядат определени
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неща. След това им обясняваме, че в християнски контекст тези въпроси изобщо не се поставят, и защо”. Така разговорът най-често стига до основните
християнски ценности.
Защото наред със социалните мотиви, решаващи са и религиозните. Често зад
желанието за кръщение стоят дълбока криза на вярата в досегашната религия, търсене на основополагаща духовност, обяснява Епископската конференция.
Образовани, критични мюсюлмани се оплакват от липсата на интелектуална,
просветителска дискусия за мюсюлманската традиция, за Корана, шариата и
„латентната предразположеност към насилие” в предаденото, както казват,
директно от Мохамед писание. Ислямският джихадизъм, който многократно се
е обръщал и срещу мюсюлмани, които според него не са достатъчно правоверни,
е отчуждил немалко мислещи мюсюлмани от тяхната религия, в името на която
се разгръща такъв терор. Към това се прибавя и християнската вяра във възкресението на мъртвите, в Божията милост отвъд суровата законност.
Австрийската епископска конференция потвърждава тези перспективи, които
водят до обръщане във вярата: сред бежанците мюсюлмани има видимо трезво
отношение към исляма с оглед на жестокостите на джихадистките терористични групи в Близкия и Средния изток. Растящият брой кандидати за кръщение
има основание и в любовта към ближния, проявена от християни, които се грижат за бежанци и ги подслоняват.
Религиозната свобода и свободният избор на религия са гарантирани от конституциите на западния свят. Всеки, който живее тук, има правото да избира
своята религия, както и да сменя религията си. Виенският кардинал Кристоф
Шьонборн отбелязва религиозната свобода наред със свободата на съвестта
като „ключово понятие на правата на човека” – за разлика от исляма, който не
признава тази широка религиозна свобода. Свободата на религията трябва да
се отстоява неуморно както в Европа, така и в ислямските страни.
Според прогнозите във Виена тази година мюсюлманите ще бъдат половината
от всички възрастни кандидати за кръщение. Като цяло в австрийските енории през 2016 г. се очаква да бъдат покръстени над 300 пълнолетни. Кардинал
Шьонборн обяснява: „И аз вече съм покръстил много мюсюлмани”. Ала „масови
кръщения” като тези в евангелските общини в Хамбург и Берлин не са желани
в Австрия.
Източник: Christ in der Gegenwart бр.14, 2016 г.
Превод от немски: Людмила Димова
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Димитър Спасов

СВЕТИ ДАМИАН МОЛОКАЙСКИ –
АПОСТОЛЪТ НА ПРОКАЖЕНИТЕ
… За немощните станах като немощен,
за да придобия немощните, за всички станах всичко,
щото по какъвто и да е начин да спася някои (1 Кор. 9:22).

Наричат го покровител на прокажените и на болните от СПИН, а страдащите
от нелечими заболявания се обръщат към него за молитвено застъпничество.
Още приживе славата му обикаля целия свят, въпреки че последните шестнадесет години от живота си се подвизава в пълна изолация на малък остров в
средата на Тихия океан. През 2009 г. папа Бенедикт XVI го обяви за светец на
Католическата църква, но в неговата втора родина, Хаваите, още от края на
XIX в. обичат този фламандец и го имат за свое национално достояние.
Дамиан де Вьостер (Йозеф де Вьостер) се ражда през 1840 г. в Белгия. Баща
му е заможен фермер и се надява поне седмото дете в семейството да поеме
фамилните дела. Младият Йозеф обаче има други планове ‒ сърцето му желае
да последва стъпките на най-големия брат, вече приел монашеско пострижение и свещеническо ръкоположение. На деветнадесетгодишна възраст младежът
встъпва в ордена на Пресветото сърце Иисусово в Льовен. Приема името на
светия безсребърник и лечител Дамиан. Ръкополагането му за свещеник обаче
се оказва под въпрос, тъй като няма необходимото богословско образование, както и нужните познания по латински. И тук в живота му започват да се случват
куп „случайности”, зад които прозира Божият промисъл.
Малко преди заминаването си на мисия в Хаваите брат му – отец Памфилий – се
разболява от тиф. Младият Дамиан прави всичко възможно да замине вместо
него и в 1864 г., след шест месечно пътуване по море, пристига на Хаваите. Там
местният епископ го ръкополага за свещник и го изпраща на мисия на островите Кохала и Оаху. С раница на гръб, в която носи богослужебна утвар и Библи-
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ята, отец Дамиан обикаля селцата,
пръснати из вулканичните острови,
изгражда със собствени ръце параклиси и дървени църквички, проповядва Божието слово на местния език и
гради църковни общности.

Свети Дамиан Молокайски

По това време Хавайският архипелаг
на практика вече е колонизиран от белите, макар да съхранява формална политическа независимост. Когато през
1778 г. капитан Джеймс Кук открива
за европейците Хаваите, туземното
население е около 300 000 души. Осемдесет години по-късно местното население наброява около 50 000. Огромният демографски срив е причинен
от болестите, които белите донасят
със себе си и за които полинезийците
нямат изградена имунна защита. Освен грипа, холерата и сифилиса в огромен бич за местните се превръща
проказата, която се предполага, че е
донесена от китайските и филипинските наемни работници, докарани да
работят на тръстиковите плантации.

През 1873 г., по време на освещаването на храм в селцето Мауи, апостолическият
викарий за островите епископ Луи Мегре разказва на събралите се свещеници за
колонията лепрозорий, изградена от хавайските власти на остров Молокаи. В продължение на няколко години хавайското правителство насилствено депортира там
болни от проказа в отчаян опит да ограничи разпространяването на смъртоностната болест. Една малка част от обитателите на лагера са католици и епископът моли за доброволци, които да изградят мисия на острова и да се смѐнят през
две седмици. Отзовават се четирима души – първият записал се е о. Дамиан.
Векове наред проказата носи бавна и мъчителна смърт на поразените от нея. Физическото страдание се усилва от усещането за неизбежност и безнадежност, както
и от принудителната изолация на болните, оставени на собствените си грижи. В
същата година, в която тридесет и три годишният отец Дамиан поема към лепрозория, норвежкият лекар Герхард Хансен открива бактерията, причинител на заразата,
но едва години по-късно учените успяват да изолират вируса в лабораторни условия,
да обяснят произхода и разпространението на заболяването и да създадат адекватно лечение. Дотогава битуват най-чудновати теории за произхода на болестта
‒ една от популярните теории е, че проказата е последен стадий от развитието
на сифилиса и се предава по полов път. Калвинистките мисионери на архипелага са
убедени, че болестта е Божие наказание за разюзданото сексуално поведение на
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местните, както и за езическите им суеверия. Хавайците пък знаят, че болестта се
появява след идването на белите, и са крайно недоверчиви към пришълците. За бързото разпостранение на проказата спомагат и някои културни особености на местното население ‒ култът към семейството, живеенето в големи родови общности,
както и особеното значение, което те придават на физическия контакт и прегръдката в общуването помежду си. Дори когато някой от членовете на семейството се
разболявал, роднините му го криели на труднодостъпни места, за да го спасят от
насилствено депортиране в лепрозорий, но не прекратявали общуването си с него.
Веднага след заминаването на отеца за Молокаи местен вестник публикува възторжен материал, в който го нарича „християнски герой, тръгнал на саможертва”. Пресата по света само това и чака, появават се статии за „мисията, която ще завърши
само със смъртта”. Дамиан сякаш и няма намерение да ги опровергава. Малко след
пристигането си в колонията той пише на своя епископ: „Вие знаете какво мисля
за всичко това: аз желая да се пожертвам за прокажените”. Последвал неопределен
отговор: „Вие можете да останете, щом чувствате склонност към това, но до наше
второ разпореждане”. След известно време му съобщават, че „второ разпореждане
няма да има”. Отец Дамиан вече не само очаквал този отговор, той го желаел.
Първите седмици от престоя на острова са кошмарни за отеца. В лагера за
прокажени са настанени около 800 души в различен стадий на заболяването,
оставени изцяло на грижите на самите себе си. Храна отдавна никой не им
доставя ‒ правителството на Хаваите очаква болните да се самоиздържат
чрез земеделие и животновъдсто, прокажените пък, вече осъдени на смърт и
насилствено затворени там, очакват поне да ги хранят. Липсва течаща вода,
няма лекарства и медицинско лице, липсват постройки и елементарна инфраструктура. Вонята от гноясалите рани и разлагащите се трупове е ужасна.
Отецът пропушва лула в опит да я прогони. Атмосферата на това място обаче
е отровена не само от натрапчивата смрад и от вируса на проказата.
В затвореното общество на колонията всеки един е осъден на смърт ‒ де юре,
тъй като преди депортирането е длъжен да подпише своето имуществено завещание и да уреди грижата за децата си (ако има такива), и де факто, понеже му
предстои да умира бавно и мъчително (болестта понякога трае години, като едва
в последния стадий уврежда жизненоважни органи). Единственият закон в това
забравено от всички място е: няма никакви правила. Надеждата, достойнството
и смисълът отдавна са си отишли оттам. На тяхно място са се настанили оскотяването и злоупотребата с другия.
Първата работа на отец Дамиан е да започне да възстановява човешкото достойнство и ценността на човешкия живот. Като организира погребение за умрелите. Дотогава разложените трупове се въргалят навсякъде, с тях се хранят
кучета и диви свине. Отецът поръчва дъски за ковчези и организира погребално
братство, което започва да се грижи за мъртъвците.
Следващата стъпка е сковаването на дъсчена църквичка, посветена на св. Филомена (на нейно място в момента се издига неголяма каменна църква, посвете-
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на на св. Дамиан). В самото начало свещеникът използва за даване на причастие
лъжичка с по-дълга дръжка и се бори с вътрешната си погнуса от болестта.
Така обаче няма никакъв шанс да спечели доверието на болните, които и без
това очакват този едър бял мъж всеки момент да си тръгне.
Няколко седмици след пристигането си свещеникът започнал своята проповед не с
традиционното „възлюбени в Господа братя и сестри”, а с обръщението „ние, прокажените”. И това не били само думи. Отец Дамиан приел с цялото си сърце и с
цялата си вяра служението на тези по-малки братя. Той станал един от тях: влизал
в колибите им и сядал да се храни от една чиния с тях, по ръцете и раменете му
често висели по няколко деца, забавляващи се с този здравеняк, помазвал болните
и се научил да превързва гноящите им рани. Самите прокажени разтревожени го
молели да внимава, за да не се зарази, но той им отговарял: „Бог и пресвета Богородица ще се погрижат за мен. А ако се разболея, Господ ще ми даде ново тяло”.
През годините отец Дамиан организира различни братства, в които болните се
грижат за някой още по-нуждаещ се от помощ и внимание. Така в лепрозория се
появават наченки на социални структури, които обгрижват безпризорните сирачета, образоват девойките, посещават по домовете терминално болни, оказват
елементарни медицински грижи. С особен ентусиазъм хавайците участват в
музикалното братство, което отговаря за благолепието на месата. Хористите
често се сменяли, понеже болестта затруднявала дишането им, а органистът
свирел с помощта на дървени чукчета, завързани за разкапващите се пръсти
на ръцете му. Въпреки това, когато високопоставени гости чули там за пръв
изпълнението на Моцартовия Реквием, никой не успял да сдържи сълзите си.
С помощта на щедри дарения от чужбина, както и с цената на упорито изпращани писма до официалните хавайски власти, свещеникът успява да изгради
модерна за времето си инфраструктура на острова: построена е лечебница,
изградени са пътища, морски пристан, водопровод. Започва експериментално
лечение с лекарства.
Всичко това чувствително променило качеството на живот на болните. Но
основната промяна била в това, че хората получили смисъл и хоризонт на надеждата. Както и много любов. Мнозина от лепрозория казвали: предпочитаме да не
оздравеем, ако ще трябва след това да напуснем нашия отец.
Това, което измъчва отец Дамиан през целия му престой на острова, е невъзможността да се изповядва и липсата на друг свещеник, който да му помага. Няколко
пъти по време на шестнадесетгодишния му престой на Молокаи той е посетен от
свои събратя ‒ веднъж дори му се налага да се изповяда от брега, провиквайки се
на френски, докато другият свещеник се намира в една лодка. В последните години,
след много молби и писма, му изпращат о. Алберт, с когото не успяват да намерят
общ език и дори се появява реална опасност да се разруши постигнатото. Църковното ръководство не подкрепя безрезервно своя мисионер, тъй като е обезпокоено от
растящата световна слава на свещеника. Притеснява ги също така вероятността
заради своята неотстъпчивост пред хавайските власти отецът да не застраши
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цялата мисия на архипелага. Някои от събратята му директно обвиняват отец
Дамиан, че се изживява като независим епископ на острова на прокажените, че
злоупотребява с финансовите дарения, че е твърде дързък в кореспонденцията си с
епископата, че се е главозамаял от славата и т.н. Не закъсняват и доносите в Рим.
Но отец Дамиан има вече пред себе си едно по-сериозно изпитание, отдавна
очаквано. През 1884 г. разбира, че е болен от проказа, и пише на своя епископ: „Аз
станах прокажен. Мисля, че съвсем скоро ще бъда обезобразен. Без да се съмнявам в истиността на моята болест, аз оставам спокоен, смирен и щастлив сред
моя народ…”. Успява все пак за кратко да напусне острова и да се види със своя
епископ и да му се изповяда. Забравил за всякакви предпазни мерки, епископът
го прегърнал и плакал заедно с него, твърдо убеден, че е чул изповед на светец.
По същото това време някои от калвинистките пастори, остро конкуриращи се
с католическата мисия на архипелага, подемат поредната клеветническа кампания срещу Дамиан. Обвиняват го в „небезупречно” поведение към представители на срещуположния пол, размахват псевдонаучни теори за предаване по полов
път на заразата (Бог забавя, но не забравя да изпрати заслужено възмездие за
греховете ни, ликували те!), изобличават го в насилствено обръщане в католическата вяра на „безпомощните и беззащитни” туземци и т.н., и т.н. Истината
е, че много от членовете на така наречените братства на Молокаи не са католици и доброволно участват в служба на своите събратя по съдба. Никой от
тези пастори обаче не дръзва да акостира на каменистия бряг на лепрозория.
През тези месеци на изпитания свещеникът пише в своя дневник следното:
„Моли се да придобиеш смирение и дори да желаеш презрение. Ако над теб се
подиграват, длъжен си да се радваш. Няма да допуснем да бъдем пленени от похвалите на хората, ние не сме удовлетворени от самите себе си и затова сме
благодарни на онези, които ни причиняват болка и се отнасят с презрение към
нас. Ще се молим на Бога за тях. За да постигнем това, освен чувство на благодарност са необходими саможертва и постоянно самоунижение, благодарение
на което ще се уподобим на Разпнатия Христос”.
През 1887 г. художникът Едуард Клифърд посещава известния мисионер и му рисува портрет – изобразява го в напредналия стадий на проказата. „Не знаех, че
болестта толкова е прогресирала”, казва отецът, след като поглежда картината. Скоро физическите сили съвсем го напускат. Последните месеци не успява
да служи и да посещава своите възлюбени енориаши. Издъхва на 15 април 1889 г.,
на Велики понеделник.
През 1959 г., когато Хаваите стават петдесетият щат на САЩ, трябвало да
решат статуите на кои две свои изключителни личности ще поставят на Капотолийския хълм в залата на Конгреса. Хавайците поставили статуите на своя
национален герой и обединител крал Камехамека и на отец Дамиан де Вьостер.
Скулпторът го изобразил в напреднал стадий на болестта, с деформиран нос,
набръчкано чело и с тояжка, запътил се към колибите на своите чеда, но успял
да стигне и до сърцата им.
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Осип Манделщам е роден на 15 януари 1891 г. в еврейско
семейство във Варшава. От 1897 г. живее в Санкт Петербург, а през 1911 г. постъпва в Историко-филологическия факултет на Петербургския университет. През
1913 г. се присъединява към групата на акмеистите, тогава излиза и първата му стихосбирка Камък. През 20-те
години издава стихосбирките: Tristia (1922), Втора книга
(1923), Стихотворения (1928) и две книги с проза – Шумът на времето (1925) и Египетска марка (1928). През
1928 г. съветските издания спират да печатат негови
стихове, малко след това започва и откритото преследване на поета. През 1933 г. Манделщам
пише сатирата за Сталин („Ний живеем без слух за страната под нас…”), за която през май
1934 г. е арестуван и интерниран в Чердин на Кама, където постъпва в болница поради психично разстройство. След подобряването си е преместен във Воронеж и работи като журналист. През 1935 г. завършва знаменитото си стихотворение „Вълк” („За кънтящата доблест в
грядущите дни…”). След изтичане на срока на интернирането се завръща в Москва, но поради забрана от властите живее в Калинин (Твер). През 1938 г. е арестуван отново и е осъден
на петгодишен изправителен трудов лагер за контрареволюционна дейност. Поетапно е изпратен в Далечния изток и е настанен в транзитния лагер „Вторая речка” (днес в района на
Владивосток). На 27 декември 1938 г. умира в болничната барака на лагера от петнист тиф.
Текстът „Скрябин и християнството” е написан след смъртта на руския композитор през
1915 г. Манделщам, който обича страстно музиката, е разтърсен от вестта за смъртта
на Скрябин. Известно е, че малко след това – през 1915 или 1916 г. – той чете доклад за музиката на Скрябин пред религиозно-философското общество в Санкт Петербург. По-късно
обаче текстът на този доклад изчезва. През 1925 г., подреждайки вещите в един стар сандък, Надежда Манделщам попада на няколко страници, които съдържат фрагменти от доклада. Тъкмо тези страници са стигнали до нас. Самият Манделщам твърди, че за него това
е огромна загуба, тъй като считал доклада си за Скрябин за свое основно естетическо съчинение. Текстът „Скрябин и християнството” се състои сякаш от снопчета мисли. Може
да се каже обаче, че това е начинът, по който пише Манделщам. Известни са думите на
Виктор Шкловски, според когото текстовете на Манделщам приличат на счупена и залепена след това ваза, която придобива ново качество в резултат на слепването. В „Скрябин
и християнството” младият Манделщам разработва идеята за т.нар. „руски елинизъм”. По
това време – под влиянието на Вячеслав Иванов – в Русия е особено популярна тезата на
Ницше, че културата се нуждае от опиянението, което  дава Дионисовото начало. Изморена от Аполоновата хармоничност, руската култура, подобно на европейската, жадува безумие. Манделщам открива това безумие и обещанието за нов свят в музиката на Скрябин.

Осип Манделщам

СКРЯБИН И ХРИСТИЯНСТВОТО
Пушкин и Скрябин – две въплъщения на едно слънце, две въплъщения на едно сърце. На два пъти смъртта на художник събира руския народ и разгаря слънцето
над него. Те явяват на света съборната руска кончина и умират с пълна смърт,
както и живеят преизобилен живот; в смъртта техните личности се разширяват до символ на целия народ и сърцето-слънце на умиращия спира навеки в
зенита на страданието и славата.
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Искам да говоря за смъртта на Скрябин като за върховен акт на неговото
творчество. Струва ми се, че смъртта на художника не бива да се изключва
от веригата на неговите творчески достижения, тя трябва да се разглежда
като последната, заключителна брънка. Според тази изцяло християнска гледна
точка смъртта на Скрябин е удивителна. Тя е забележителна не просто като
приказно посмъртно израстване на художника в очите на масите, но сякаш се
превръща в източник на това творчество, в негова телеологична причина. Ако
снемем покрова на времето от този творчески живот, той ще изтече свободно
от своята причина – смъртта – и ще се разположи около нея като около свое
слънце, поглъщайки нейната светлина.
Пушкин е погребан през нощта. Погребали го тайно. Мраморният Исакий1, този
великолепен саркофаг, така и не дочакал слънчевото тяло на поета. През нощта положили слънцето в гроба, шейната изскърцала в януарския студ, отнасяйки
праха на поета за опело.
Спомних си картината на Пушкиновото погребение, за да възкреся в паметта
ви образа на нощното слънце, един образ от късната гръцка трагедия, създаден
от Еврипид – призрака на нещастната Федра2.
В това съдбовно време на пречистване и буря ние въздигнахме Скрябин над себе
си. Неговото сърце-слънце гори над нас, но уви, това не е слънцето на изкуплението, а слънцето на вината. Като признава Скрябин за свой символ в часа на
световната война, Федра-Русия... [...]
Времето може да върви и обратно: целият ход на най-новата история, която се
отвърна със страшна сила от християнството към будизма и теософията, свидетелства за това. [...] Няма единство! „Има множество светове, разположени
в различни сфери, Бог царува над Бога!” Какво е това: бълнуване или краят на
християнството?
Няма личност! „Аз” е преходно състояние, имаш много души, много животи!” Какво е това: бълнуване или краят на християнството?
Няма време! Християнското летоброене е в опасност, крехкият сбор от годините на нашата ера е заличен – времето лети назад с грохот и свистене, подобно
на поток, чийто път е преграден, а новият Орфей захвърля лирата си в клокочещата пяна: вече няма изкуство...3
След Пушкин Скрябин е следващото стъпало на руското елинство, едно
1

Мраморният Исакий – през 1837 г. Исакиевската църква се намира в сградата на Адмиралтейството.

2

Манделщам смесва Федра на Еврипид, която е чел в превода на Инокентий Аненски, с Федра на Расин
в „един метасюжет”. Виж Аверинцев, С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. – В: Мандельштам Осип. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., 1990, с. 7. Вдъхновен от Расиновата Федра, Манделщам сам създава образа на
„нощното слънце”: „И для матери влюбленной / Солнце черное взойдет”. („Как этих покрывал и этого убора...”,
1915-1916). Б. пр.
3

Според мита лирата на Орфей е изхвърлена във водите на р. Хебър от разкъсалите го вакханки.
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по-сетнешно и закономерно разгръщане на елинистическата природа на руския
дух. Огромната ценност на Скрябин за Русия и християнството се обуславя от
факта, че той е безумстващ елин. Чрез него Елада се сродява с руските разколници, самозапалващи се в ковчезите. Във всеки случай, той е много по-близък
до тях, отколкото до западните теософи. Неговият хилиазъм4 е чисто руска
жажда за спасение; античното в него е безумието, с което той изразява тази
жажда... [...]
Християнското изкуство е винаги действие, базирано на великата идея за изкуплението. То е безкрайно многолико в своите прояви на „подражание на Христа”, вечно завръщане към единствения творчески акт, положил началото на
нашата историческа ера. Християнското изкуство е свободно. То е в пълния
смисъл на думата „изкуство заради самото изкуство”. Никаква необходимост,
дори най-висшата, не помрачава неговата светла вътрешна свобода, защото
негов прототип, онова, на което то подражава, е самото изкупление на света
от Христос. И така, не жертва, не изкупление в изкуството, а свободно и радостно подражание на Христа – това е крайъгълният камък на християнската
естетика. Изкуството не може да бъде жертва, тъй като жертвата е вече
принесена, не може да бъде изкупление, защото светът и художникът са вече
изкупени. Какво остава тогава? Радостно богообщение, което напомня играта
на баща със своите деца, една игра на сляпа баба и криеница с духа! Божествената илюзия на изкуплението, която е същностна за християнското изкуство,
се обяснява тъкмо с тази игра на Божеството, което ни позволява да блуждаем
по пътеките на мистерията, та сякаш сами да се натъкнем на изкуплението, преживявайки катарзис, изкупление в изкуството. Християнските художници
са по-скоро току-що освободени певци на идеята за изкуплението, а не роби
или проповедници. Благодарение на чудната милост на християнството цялата
наша двухилядолетна култура е едно отпущение на света на свобода – за игра,
за духовно веселие, за свободно „подражание на Христа”.
Християнството носи съвършено свободно отношение към изкуството, нещо,
което не успява да постигне никоя друга човешка религия нито преди, нито след
него.
Като храни изкуството, като му отдава своята плът и му предлага, в качеството на непоклатима метафизична основа, най-реалния от всички факти, този
на изкуплението, християнството не иска нищо в замяна. Затова християнската
култура е защитена от всяко вътрешно обедняване. Тя е неизчерпаема и безконечна, тя тържествува над времето и сгъстява отново и отново великолепните
облаци на благодатта, изливайки нейния живителен дъжд.
Няма толкова силни думи, с които да изтъкнем факта, че своята вечна свежест
и нетленност европейската култура дължи на милостивото отношение на християнството към изкуството.
4

Хилиазмът (от гр. chiliasmos – хилядолетие) е учение, според което преди края на света ще настъпи хилядагодишно земно царство на Иисус Христос, след което ще последва второ възкресение на мъртвите, всеобщ
съд и всеобщо вечно справедливо въздаяние. Б.пр.
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Все още не е изследвана сферата на християнската динамика, дейността на
духа в изкуството като свободно себеутвърждаване в основната стихия на изкуплението – в частност музиката.
В древния свят смятали музиката за разрушителна стихия. Елините се бояли
от флейтите, а фригийския лад считали за опасен и съблазнителен. Всяка нова
струна от китарата5 на Терпандър6 била отвоювана с огромно усилие. Недоверчивото отношение към музиката като към подозрителна и тъмна стихия било
толкова силно, че държавата взела музиката под своя опека, обявявайки монопола
си над нея, а музикалния лад – като средство и образец за поддържане на политическия ред и гражданската хармония – евномията7. Но и тогава елините не се
престрашили да дадат на музиката самостоятелност: струвало им се, че словото е необходим и верен страж, постоянен неин спътник. Всъщност чистата
музика била непозната за елините, тя принадлежи изцяло на християнството.
Планинското езеро на християнската музика се избистрило след великия преврат, превърнал Елада в Европа.
Християнството не се бои от музиката. Християнският свят се обръща към
Дионис8 с усмивка: „Е, какво пък, опитай, заповядай на своите менади да ме
разкъсат: аз целият съм монолитен, целият съм личност, целият съм споено
единство!”. Толкова силна е в новата музика тази увереност в окончателното
тържество на личността – цялостна и невредима; тази увереност в личното
спасение влиза в християнската музика като обертон, оцветяващ звучността
на Бетовен в белия мажор на синайската слава.
Гласът е личност. Пианото е сирена. Разривът на Скрябин с гласа, неговото
велико увлечение по чародейството на пианизма бележи загубата на християнското усещане за личността, на музикалното „аз съм”.
Безсловесният, странно безмълвен хор на Прометей9 е същата тази опасна и
съблазнителна сирена.
Католическата радост на Бетовен10, синтезът на Деветата симфония, цялата
тази „бяла слава на тържеството”11 са недостъпни за Скрябин. В този смисъл
той се откъсва от християнската музика, тръгва по свой собствен [път]… [...]

5

Става дума за древен инструмент, наричан на старогръцки κιθάρα, който исторически предхожда появата
на съвременната китара. Б.р.

6

Терпандър — древногръцки поет (VII в. Пр. Хр.), роден в Лесбос, но живял в Спарта, на когото се приписва
усъвършенстването на лирата – към четирите струни той добавил още три. Б.пр.

7

Евномия – добър закон, поддържащ политическия ред. По името на митичната богиня на законността и
справедливостта (една от трите хори) Еуномия (др.гр. – Εὐνομία). Б.р.

8
Проблемът за „Дионисовото” и „Аполоновото” начало (по Ницше) в изкуството е разработван от Вячеслав
Иванов и други теоретици на символизма. Б.пр.
9

Става дума за музикалната поема на Скрябин Прометей. Поема за огъня. Б.пр.

10

В черновата: „Християнската, бих казал по-точно, католическата...”.

11

Цитат от стихотворението на Манделщам „Ода за Бетовен”, 1914 г.
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Духът на гръцката трагедия се събужда в музиката. Музиката изминава кръг и
се завръща там, откъдето е тръгнала: отново Федра вика кърмачката, отново
Антигона иска да помаже и погребе милото братово тяло.
Нещо се случва с музиката, някакъв вятър връхлита и ломи сухите и звънки
музикални тръстики. Ние искаме хор, вече ни доскуча от ропота на мислещата
тръстика... Дълго, твърде дълго си играхме с музиката, без да подозираме за
опасността, която се таи в нея, и докато – може би от скука – измисляхме мит,
за да украсим съществуването си, музиката сама ни хвърли своя мит – но не измислен, а роден, роден от пяната, пурпурнороден, с царски произход, законен наследник на митовете от древността – митът за забравеното християнство...
[...]
[...] Лозята на стария Дионис: аз виждам нечии затворени очи и една крехка,
тържествена малка глава, извърната леко нагоре. Това е музата на паметта –
крехката Мнемозина, най-голямата в хоровода. От слабото и нежно лице пада
маската на забравата, чертите се проясняват; паметта тържествува, макар и
с цената на смъртта: да умреш, значи да си спомниш, да си спомниш, значи да
умреш... Да си спомниш на всяка цена! Да надвиеш забравата дори това да ти
струва смъртта: ето го девиза на Скрябин, този героичен устрем на неговото
изкуство! Това имах предвид, като казах, че смъртта на Скрябин е висш акт на
творчество, че тя излива върху него ослепителна и неочаквана светлина... [...]
[Битката не е] приключила, войната е в пълния си разгар. Всеки, който се чувства елин, и днес трябва да стои на стража, както преди две хиляди години...
Светът не може да бъде елинизиран веднъж завинаги, както се пребоядисва
къща... Християнският свят е организъм, живо тяло. Тъканите на нашия свят
се обновяват в смъртта. Налага се да се борим с варварството на новия живот, защото в него, цветущия нов живот, смъртта не е победена! Докато в
света съществува смъртта, елинизмът ще бъде творческа сила, защото християнството елинизира смъртта... Елинство, оплодено от смъртта – това е
всъщност християнството. Паднало в земята на Елада, семето на смъртта е
разцъфнало чудно: цялата ни култура е израснала от това семе, ние почваме
нашето летоброене от мига, в който земята на Елада приема това семе. Всичко
римско е безплодно, защото почвата на Рим е камениста, защото Рим – това е
лишената от благодат Елада.
Изкуството на Скрябин има пряко отношение към тази историческа задача на
християнството, която аз наричам елинизация на смъртта, и чрез това то получава дълбок религиозен смисъл... [...]
... музиката съдържа в себе си атомите на нашето битие. Както песента в
чист вид съответства на единственото чувство за личността, което е познавала Елада, така хармонията е характерна за сложното следхристиянско разбиране на „аза”. Хармонията е своего рода забранен плод за света, непричастен
към грехопадението. Метафизическата същност на хармонията е свързана по
най-тесен начин с християнското разбиране за времето. Хармонията е крис-

91

Християнство и култура

тализирала вечност, тя цяла е в напречния разрез на времето, познат единствено на християнството. Мистиците12 отхвърлят енергично вечността във
времето, те приемат този напречен разрез, достъпен само за праведните, и
утвърждават вечността като сърцевина на времето: християнската вечност е
кантианска категория, разсечена с меча на серафим. Центърът на тежестта на
скрябинската музика лежи в хармонията: хармоническата архитектоника... [...]13
Превод от руски: Димитрина Чернева

12

В черновата: „Православните мистици...”.

13

В черновата на текста има продължение: „архитектоника на звучащия миг, великолепна архитектоника в
напречния разрез на звучността, почти аскетично пренебрежение към формал[ното]...”
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Писателката Сибиле Левичаров откри на 19 април
2016 г. цикъла лекции „Литература и религия” на Виенския университет. Темата на нейното участие бе „С
Данте отвъд Данте. За отношението между литературата и религията”.
Още в началото на лекцията Силибе Левичаров, която е
вярваща християнка, заявява, че без Омир и без Библията
би  липсвал истинският аромат. Лекцията  е определена от Нойе Цюрхер Цайтунг като
„забавна и познавателна”, „великолепно излята в образи наслада за ухото”. Изложението 
позволява поглед към работилницата на един писател, ала то е посветено преди всичко на
Данте и на Божествена комедия, най-великото произведение, създадено от християнството, както и на някои от неговите преводачи. В началото Сибиле Левичаров се спира на Ад,
в който всеки садист намирал „неимоверна храна за ума”. Дори само изброяването на различни имена на дяволи, които тя е открила в 50 пълни и 40 частични превода на Божествена
комедия, е занимателно свидетелство за „нечистоплътността”, която писателката мимоходом приписва на немския език. Левичаров проследява рецепцията на Божествена комедия
през ХХ век с неговия „остър скепсис на модерността”, спира се на автори като Самюъл
Бекет и Примо Леви, които черпят от Дантевата творба. Тя критикува тенденцията основополагащи в културно отношение текстове като Библията и епоса на Омир да остават
до голяма степен непознати на днешните студенти. Някога дори скептично настроените
към религията като Бертолт Брехт са били познавачи на Светото писание. Левичаров препоръчва на младите си слушатели: „Четете Библията!”. Лекцията  завършва с откъс от
новия  роман Чудото на Петдесетница, който ще излезе през септември.
Сибиле Левичаров – родена през 1954 г. в Щутгарт, дъщеря на български емигрант от
40-те години на миналия век, е сред най-силните автори на съвременната немскоезична
литература. Завършила е религиознание в Свободния университет в Берлин. След кратък престой в Буенос Айрес и Париж се установява в Берлин. Още за първия си роман
Понг получава наградата „Ингеборг Бахман”, следващите  два романа (Consummatus,
Montgomery) също печелят отличия, сред които и наградата „Мари-Луизе Кашниц” за
2008 г. Нашумелият и в България роман Апостолов  донася наградата на Лайпцигския
панаир на книгата (2009 г.). Романът Блуменберг е включен в краткия списък на номинациите за Националната литературна награда на Германия за 2012 г. Лекциите  са събрани в сборника За доброто, истинното и красивото (2012). През 2013 г. тя получава и
престижната награда на името на Георг Бюхнер.

ВСИЧКИ НИЕ ЖИВЕЕМ В ДВА
СВЯТА
Разговор на теолога Ян-Хайнер Тюк от Виенския университет.
със Сибиле Левичаров за литературата и религията
Тюк: В немскоезичните университети писатели и поети често изнасят поредици лекции. Никоя от тях обаче не поставя в центъра отношението между литературата и религията. Това сега се случва във Виенския университет. Госпожо
Левичаров, за радост вие приехте поканата да изнесете първата лекция. Какво
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ви привлича в констелацията „литература – религия”?
Левичаров: Хармонията ме усъмнява само тогава, когато Библията внезапно
бъде обявена за литература. Това днес често се случва. По този начин обаче
се отрича, че иде реч за една истинна книга. Литературата може, тя трябва да мами, тя само скришом е задължена на истината, във всеки случай не в
буквалния смисъл. Затова литературата основно играе на различен терен от
Библията, чиято претенция за истинност е съвършено друга. Но естествено
литературата може да подхваща религиозни теми. Тогава тя се подчинява на
литературната критика, но трудно може да попадне под огъня на богословските
оръдия.
Тюк: Обаче Библията, която сама обхваща една библиотека книги, със сигурност е голяма литература и със словесната си изразителност винаги е вълнувала писатели като Бертолт Брехт. Ала същевременно тя е – тук напълно съм
съгласен с вас – свещен текст, който изисква съвсем друга обвързаност. Въпреки това има важни сходства между Библията и литературата. Въпросите на човешкото самопознание: Откъде идвам? Кой съм аз? Накъде отивам? С кого съм
на път? Къде откривам щастието? Какво означават страдание, вина и смърт?
Тези въпроси имат роля не само в Библията, но и в литературата. Там те са
проиграни през пъстрите, често крехки житейски ситуации от днешния ден.
Левичаров: Така е, разбира се, това са големите въпроси на литературата. Как
са създадени хората, за какво мечтаят, колко абсурдно се мотаят или суетят
по света; песента за коварството и изненадващата добродетел често се пее
и в литературата. Но нека се върнем на въпроса доколко Библията може да е
литература. На някои места тя без съмнение е това, да вземем за пример псалмите или Притчи Соломонови. Но в други случаи? Разликата може да се обясни
много лесно: историята на Йосиф в юдейската Библия изпълва няколко глави,
Томас Ман е направил от нея роман в над хиляда страници. В Библията между
кратките паратаксични1 изречения мъждукат една след друга черни дупки, които
могат да бъдат запълнени с богословска интерпретация. Тъкмо затова тя е все
така вълнуваща и може да бъде интерпретирана наново и наново през вековете.
Прекалено прецизно формулираните истории бързо изчерпват интерпретацията,
за следващото поколение това все още може да е очарователен текст, но вече
не предлага начаса радикална загадка. Сияйното изключение: Франц Кафка. Той
е единственият познат на мен модерен писател, в чиято проза се появяват с
болезнена интензивност библейски отломки и отчаяно дирене на Бога, който
непрестанно се изплъзва и същевременно остава заплашителна химера.
Тюк: Религията отговаря и за това действителността да не се ограничава до
видимото, осезаемото, емпирично проверимото. Вие самата неведнъж проигравате във вашите книги фиктивното разширяване на представата за действителност. В романа ви Блуменберг освободеният от предразсъдъци философ
1
Паратаксично (от гр. Παράταξις — „размещение рядом”) — това е психиатрически термин, използван, за
да обясни склонността към изкривяване на възприятията, основано на фантазията.
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седи нощем на писалището си и внезапно вижда пред себе си на килима един
сънен лъв, сякаш е късномодерен последовател на св. Йероним. Във вашата книга
Consummatus героят се запива постепенно, потъвайки в едно настроение, което
прави по-лесен разговора му с неговите мъртви, сякаш още живеят. С две думи,
сякаш искате да се противопоставите на диктата на литературния реализъм
и да кажете: този, който изключва една действителност отвъд действителността, не е реалист, а редукционист…
Левичаров: Не бих могла да го формулирам по-добре: Да! Всички ние живеем в два
свята, в подходящия за всекидневна употреба и в един друг, на мечтите, който е
зареден с религиозно рвение, с възвисяване и себеунижение, с абсурдните опити
за опомняне около нашата значително незначителна персона или с невероятния
пукот в мешавицата от фантазми, която днес вече има слабо отношение към
религиозните детерминанти. Разбира се, това е храна за литературата.
Тюк: Във вашата виенска лекция говорите за Данте, удвоил света, в който е
живял и работил, с още един свят, религиозен докрай. При това италианският
поет олицетворява един изначално човешки копнеж, който при него носи красиво
име – Беатриче. Отсъствието на рано починалата възлюбена я прави толкова
по-присъстваща – от това избликва поезията. Неговата Божествена комедия
описва едно пътуване в отвъдното през ландшафти, които се откриват от другата страна на смъртта. Под напътствието на Виргилий тя превежда поета
от най-ниската точка на ада през чистилището до рая, където Данте накрая
среща целта на своя копнеж. Какво ви привлича в Данте?
Левичаров: Преди всичко поетическата сила на стиховете му. Невероятно творение, несравнимо. Разбира се, съществуват описания на отвъдното в различните култури. Ала кой друг освен Данте е съумял да съчини такова свободно,
прецизно в детайлите описание на трите местообиталища на душите след
смъртта? В пленителни терцини.
Тюк: През есента в издателство „Зуркамп” ще излезе вашият роман за Данте
Чудото на Петдесетница. Подскажете ни накрая как в него излизате с Данте
отвъд Данте?
Левичаров: Разказва се за един международен конгрес на учени, изследователи
на Данте, който се провежда на хълма Авентин в Рим, в малтийския дом. По
необичаен начин конгресът се ускорява. Приключва с това, че участниците са
сполетени от ново чудо с езици, не апостолско езиково чудо, а такова, в което различните езици и шумове се смесват и се преподреждат. В удивлението
си учените отварят прозореца на залата и политат направо към небето. Един
остава като прикован към стола си. Той разказва.
Интервюто е публикувано в
интернет портала за теология Feinschwarz.
Превод от немски: Людмила Димова
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Калин Михайлов

ВЯРА, ЖИВОТ, ТВОРЧЕСТВО.
КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И
МОЛИТВА
МИСЛЕНОТО ВОЮВАНЕ
Случвало ли ви се е вече да сте изрекли всичко, което сте могли, за да предпазите ваш близък от постъпка, която ви изглежда неблагоразумна? И да ви се
струва, че казването ви е останало без отклик, че е било безрезултатно? Вашият близък продължава да упорства и да върви по пътя, който е поел – ако не към
гибел, то към почти сигурно неблагополучие. Вие много пъти сте се опитвали
да го предупредите, изваждали сте откъде ли не най-разумните аргументи на
света, които могат да се намерят, но той е глух за вашите предупреждения и
не иска да се вслуша в съветите ви, макар понякога сам да е искал мнението
ви. Ако беше чужд човек, бихте махнали с ръка и бихте казали: щом не иска да
чуе, да се оправя, аз направих каквото можах, той да мисли нататък и да си носи
последиците от своите решения. Но ви е близък и не можете да го оставите
просто така. Нито можете да се „разведете” с него, нито сърце ви дава, нито
е редно да го изоставите ей така на упорството му.
Какво тогава? Тогава обикновено идват моментите, когато започваме да воюваме мислено срещу човека, чието поведение все повече и повече ни ядосва
и угнетява. Подобно воюване се развива вихрено у нас – започва с гняв, бързо
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прераства във формулиране на обвинения и квалификации, а оттам – в „диалог”,
чрез който те трябва да стигнат светкавично до своя адресат. В този мислен
диалог ние „казваме” на близкия човек, превърнал се във въображаем противник,
онова, което вече не се осмеляваме да изречем. И все повече и повече даваме
право на себе си, а той или тя все повече и повече приема облика на шугава, непокорна овца, която сама си е виновна за нещастието си и няма да има на кого
да се сърди, когато всичките ни предупреждения се сбъднат.
Независимо че ситуациите, в които имаме пълно основание да сме притеснени
или разгневени, не са редки, подобно мислено воюване не носи полза на никого –
нито на близкия ни, който е в потенциална опасност, нито на нас, които сме
се опитали да му помогнем. Вместо да оставим този наш близък на „неизбежните последици от неразумното му поведение”, можем да предадем него и пътя
му на Бога. Да го предадем безусловно и изцяло, от нашата ръка – в Божията.
С упование, че го „връчваме” на най-силната и най-нежната ръка на света. И
не еднократно, а всеки път, когато ни нападне изкушението да се отчаем за
спасението му или да се впуснем във воюване, което не го ползва никак, а нас
изтощава духовно и психически. Не ни ли подтиква нееднократно към същото и
Златоустовата литургия, когато ни призовава „сами себе си, един другиго (к.м.,
К. М.) и целия си живот на Христа Бога да отдадем”?

ВЪВ ВРЕМЕ НА РАВНОСМЕТКИ, ИЛИ ЗА
ЗАБРАВЕНАТА МАЯ
Можем да вземем от земята само това,
което сме направили за Небето
(Масийон)
Всеки от нас е склонен да превръща своята значимост във функция на постиженията си. А лошото на постиженията е, че те трябва постоянно да се поддържат. И така, щом не съм винаги „на висота”, значи съм загубен, по-добре
изобщо да не се мяркам повече в компанията на онези по-успешни от мен хора. А
допусна ли малко по-дълъг период от време, без изобщо да се проявявам и да ме
забелязват, това си е провал, а аз съм се превърнал в никой. Е, добре, казаното
може да е аксиома за другите хора, но за християните със сигурност не важи –
нали те са замесени от друго тесто. Така е, само дето често го забравят.
В интерес на истината, тестото, за което става дума в случая с предъвкването на нашата „неуспешност”, си е все онова старо, греховно тесто, замесено
някога от Адам и Ева по съвета на змията. Християнската мая обаче би трябвало наистина да е различна – онази „малко” мая, подарена ни от Бога в Христа, дето незабележимо и благодатно заквасва всичкото брашно (Мат. 13:33),
за да стане тесто, годно за употреба. Маята на постоянното и благодатно
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Божие присъствие в живота на християнина. Ето такава мая и само тя придава
трайна значимост и на него, и на делата му. За нея учениците забравят, когато сърцата им са „окаменели” при преминаването им през бурното езеро (виж
Марк. 6:45-52 и „продължението” на епизода в Марк. 8:14-21). Но Спасителят
идва при тях в бурята, насърчава ги и се качва в лодката им. И вихърът навън
и вътре утихва. Остава да се разсее тяхното недоумение, но това ще се случи
в пълна мяра по-късно, след Христовото възкресение. За нас остава въпросът
защо ние, които живеем две хиляди години след факта на Възкресението, така
бързо забравяме Кой е невидимо с нас и кои сме ние в Него? Много са възможните отговори (най-първият би бил: просто защото има твърде много ветрове в
живота ни), но ето кой ми изглежда най-меродавен: защото съзнанието ни не е
изпълнено с Бога, както ни съветват хората, минали преди нас по пътя на вярата и стигнали по-далеч. Вместо мисли за Бога, за Божията милост и Божиите
благодеяния към нас, паметта ни предоставя услужливо спомени за провали и
разочарования – по-скорошни или по-далечни, реални или предполагаеми; уж отминали, но все така застрашаващи ни. Умът пък ни бомбардира с дисекции на
грешки, на ситуации с неточно казани или неказани думи; сервира ни списъци с
пропуснати възможности и буди у нас съжаления за изгубени блага, а съжаленията неусетно преминават в самосъжаление. И като правило неудържимото
хлъзгане надолу започва, когато тръгнем да сравняваме нашите възможности,
умения и постижения с тези на другите. На ума ни това му е работата, да
умо-заключава – наша работа е да му слагаме юзди и да му казваме „Стоп!” още
преди да ни е потеглил в тръс по нанадолнището...
Ще приведа дребен, но показателен пример. Неведнъж съм се възхищавал на
хора, които спят по-малко от мен – не защото имат хронични соматични или
психични смущения, а защото наистина имат нужда от по-малко сън. Струвало
ми се е, че е направо лукс да се „жертват” осем, а понякога и повече часове от
денонощието за дейност, която, строго погледнато, не е никаква дейност. Нищо
не можеш да постигнеш през тия часове, изтегнал си се някъде като „умрял”, а
ония, малко спящите, през това време, ехеее, кой знае къде са стигнали. Да спиш
толкова при хроничен недостиг на време, при често усещане за несправяне, за
изоставане и отлагане? Колко много полезни неща може да свърши човек, ако
всеки ден има още по няколко часа отгоре! И започва смятането, за да не кажа
фантазирането – шест дена по два допълнителни часа, примерно, е равно на 12,
а това са си, кажи го речи, ден и половина работни отгоре. Дотук добре, но къде
е Бог, има ли Той отношение към това, което трябва да свърша, или то си е
лично мой проблем? Ако всичко, което трябва да свърша, ми е поверено, в крайна
сметка, от Неговата ръка, не бива да се съмнявам, че Той ще ми помогне и не
само ще ми помогне, а и ще бъде с мен във всеки момент от моето дело, малко
или голямо (в сравнение с Неговото дело всяко наше дело е малко). Но първо
трябва да Го „пусна” в това мое дело. Тогава, изхождайки от живата убеденост,
че Христос винаги е с мен във всичко, до самия свършек на света (Мат. 28:20),
мога да Го помоля да превърне малкото време, с което обикновено разполагам,
в качествено време – време, през което ще придвижа много повече работа от
обичайното. И ще я свърша като за Него, т.е. по възможно най-добрия начин,
който съществува, без да мисля за хорското признание или отхвърляне.
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Връщам се там, откъдето тръгнах: понякога сме толкова съсредоточени да
бъдем успешни и да постигаме поставените цели (да предположим, че всички те
са похвални), че започваме да забравяме в името на какво всъщност бяха те? И
още по-точно: в името на Кого? Защото и най-малкото, и най-голямото ни дело
може да „заинтересува” Бога, преди всичко защото Го интересуваме ние.
Някои от нещата, които сме подхванали, ще продължат да се случват и когато
нас вече няма да ни има тук. Но днес можем да не им попречим да започнат –
чрез забравяне, маловерие или криворазбрано „смирение”.

СТОЙ В ТОВА, В КОЕТО СИ
Преди малко повече от три години ми се наложи да „спра” за известно време и да
стоя само в онова, което ме бе сполетяло. То не бе от приятните неща, може да
се каже спокойно, че бе травматично и дори, в определени свои измерения, страшно – за мен и за близките ми. За първи път си бях счупил нещо в живота, но не кое
да е нещо, а деликатна и твърде важна част от костната ми система. До жена
ми стигаше споделеният опит на познати с подобни счупвания, който съвсем не
бе еднозначен по отношение на нужното време и на изгледите за пълно възстановяване. Още по-лоши прогнози се намираха в интернет; лекуващите ме лекари,
от които не мога да се оплача, също се застраховаха с различни възможности за
развитие на случая. Слава и благодарност Богу, счупеното се възстанови по-бързо от очакванията ни и съвсем благополучно, но не за това сега ми е думата.
Думата ми е за това, че ми се наложи да спра – наложи се да приема, че в близко
време основното ми занимание ще се състои в повтарящи се медицинско-физически процедури; че хоризонтът ми на разгръщане ще бъде „скъсен”; че трябва
за известно време да оставя настрана готовите планове и самото дългосрочно
планиране. А когато все пак бе нужно да се планира, винаги се включваше едно
неизбежно, смиряващо „ако дотогава съм в състояние да правя това и това”.
В крайна сметка, въпреки болките и страданията, през които преминах (а солидарно с мен – и близките ми), смятам, че този период бе благословен за мен
в много отношения. Само за едно от тях се опитвам да дам бегла идея тук
и ще го формулирам така: разбрах, че трябва да се опитвам да стоя в това,
в което съм. Което е особено трудно за мен, защото имам точно обратната
склонност – мислено да „тичам” напред, към предстоящото, далеч преди да съм
приключил с онова, в което се намирам в момента, понякога дори преди изобщо
да съм навлязъл сериозно в него. Затова често ми се налага да си припомням
един кратък, но съдържащ много мъдрост пасаж от книга, попаднала ми в същия
период от време. Ще си позволя да го приведа изцяло:
„Един монах бил запитан защо въпреки своите многобройни ангажименти винаги
може да бъде така овладян. Той отговорил: „Когато стоя, стоя. Когато вървя,

99

Християнска литература

вървя. Когато седя, седя. Когато ям, ям. Когато говоря, говоря...”. Тогава питащите го прекъснали и казали: „Така постъпваме и ние, но какво правиш освен
това?”. Той повторил: „Когато стоя, стоя. Когато вървя, вървя. Когато седя,
седя. Когато ям, ям. Когато говоря, говоря...”. Хората, които го запитвали, казали отново: „Точно така постъпваме и ние”. Монахът обаче им отвърнал: „Не, не е
вярно – когато сядате, вие вече сте станали; когато сте станали, вече тичате
нанякъде и когато сте се затичали, вече сте стигнали”.1

1
Worte heute: Eine Sammlung von Texten und Gebeten zu den Themen ICH – DU – GOTT – WIR – KIRCHE –
WELT – VOLLENDUNG. Frankfurt, Verlag der action 365, S. 162.
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Отец Петко Вълов

ОБРАЗИ И ПЪРВООБРАЗИ
НА ХРИСТОВАТА СМЪРТ И
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
(втора част1)

Един от предобразите на Възкресението е Преображението Христово, върху
което искам накратко да се спра. „Исус взе със Себе си Петра, Йакова и Йоанна и ги възведе на висока планина и се преобрази пред тях и лицето Му светна
като слънце и дрехите Му станаха бели като светлина” (Мат. 17:2, вж. също
Марк. 9:3 и Лук. 9:28). Ето и коментара на свети Ефрем Сирин: „Възведе ги на
планината, за да им покаже, че Той е Синът Божий ... за да им покаже славата
на Божеството и да им даде да познаят, че Той е Изкупителя ... Въведи ги на
планината и им яви славата на Своето Божество преди Възкресението ... показа
как ще дойде в последния ден в славата на Своето Божество и тялото на Своето човечество. И така, тази слава на Своето Божество, невидима в човешкото
естество, показа на апостолите...” (Св. Ефрем Сир, Творения, Том 1, слово 32,
с. 509-510, изд. „Св. вмчк Георги Зограф”, Атон, 2002 г. ). При Преображението
Исус ще покаже предварително блясъка на Своето Възкресение, преобразило
тялото Му в нова, славна, сюблимна, обожена реалност, трудна за обяснение
по човешки. Както апостолите ще бъдат свидетели на Преобразилия се, така и
жените мироносици ще бъдат свидетели на Възкръсналия. Видът на Преобразилия се ще бъде като този на Възкръсналия (вж. Мат. 28:3). Така светлината (на
1

Първата част е публикувана в бр. 109 на сп. Християнство и култура.
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Преображението) ще се превърне в основна парадигма за иконата. Тук би могло да се отвори една скоба и за образа Христов върху Торинската плащаница,
получен чрез „обгарянето” от светлината и енергията, излъчени в момента на
Възкресението. На нея има отпечатък, съдържащ класическите иконографски характеристики на Образа Христов (виж. P. Vignon, Le Saint Suaire de Turin devant la
science, l`archeologie, l`histoire, l`iconogrephie, la logique, Paris 1939). Константинополският Обрус-Мандилион се отъждествява с торинския саван (виж. Ian Wilson,
Le Suaire de Turin. Lenceuil du Christ? Paris, 1978, p. 128 ss). Реликвата се превръща
от тогавашните художници в икона.
Златният фон, разбелките, бликовете, начинът на рисуване от тъмно към светло прави светлината сякаш идваща отвътре. Павел Флоренски разбира светлината „като онтологична сила и мистична причина на съществуващото” (П. Флоренски, Иконостас, изд. „Лик”, София, 1994, с. 119). „Докоснатото от светлината
става битие в мярката на просветлението”(ibid. с. 118). „Иконата се изписва в
светлина ... всички изображения възникват в море от златна благодат, окъпани
в потоците на Божествената светлина. В нейното лоно живеем и се движим
и съществуваме, тя е пространството на истинната реалност” (ibid, с. 109).
Въобще изобразеното от иконописта „не може да бъде разбрано, освен като произведение на светлината” (ibid, с. 122). Същността на това аскето-мистично
„изкуство на изкуствата” е да премахне тъмната маска (на руски личина) която
страстите са наложили върху лицето (лицо) на човека, за да го преобрази чрез
светлината в „лик”. „Ликът е осъщественото в лицето Божие подобие. Ликът
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като нещо съзерцаемо е свидетелство за Първообраза и всички преобразили
своето лице в лик възвестяват тайните на невидимия свят не с думи, а посредством своя вид” (ibid, с. 26). Чрез това обстоятелство, изписано в лицето на
подвижника, Флоренски (с. 30) обяснява и думите Христови „Тъй да светне пред
човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец” (Мат. 5:16). Благодатта на Светия Дух изписва със светлина
(photographein) върху човешкото лице, „открито” в молитвата, (вж. Лук. 9:29) невидимия лик на Бога. Така светците стават мистични отражения и живи икони
Христови, влизайки в Троичния кръг, където синове Божии означава образи Божии.
На базата на нашето подобие с Христа ще бъдем съдени в отвъдното от Него.
Тоест нашите дела ще бъдат съпоставени с Неговите и така ще получат оценка. Ние самите ще почувстваме отдалечеността от първообраза на Бога и в
това терзание ще е нашето наказание, съдия-изпълнител ще бъдем ние самите
с постъпките си.
Известни икони на Преображението като тази на Рубльов са повлияни от исихазма и учението на св. Григорий Палама за Божествената енергия. Разбирането
на това учение би ни помогнало и за по-доброто разбиране на иконата. Според
Палама светлината, която се излъчва от Преображението Христово, не е нито
Неговата същност, която остава непознаваема тайна, надхвърляща човешките
способности, нито пък е сътворена от Бога, но тази светлина е нетварната
благодат Божия, блясък, сила (dynamis) или енергия, която произхожда от вечността, неразделна част от Божията същност. Докато същността Божия е
несподелима и непознаваема, то енергията може да бъде позната от „духовните очи” на исихаста, на човека, достигнал една по-висока степен на чистота
и възвишеност. Бог може да се познае само съзерцавайки Го, нещо различно от
рационалното мисловно търсене. Ако интелектуалното познание е абстрактно,
то съзерцанието е преживяване, одухотворено от Светия Дух, познание чрез
очите на Светия Дух, на благодатта Божия. Съзерцанието изисква съ-работване (синергия) между Божията нетварна благодат и аскетизма от страна на
човека, неговото „събличане”, пречистване и практика на Божиите заповеди.
Това познание на Бога се базира на срещата на две личности, среща, основана върху любовта. Духовният опит, преживяване на Бога се противопоставя
на рационалното (спекулативно) познание така, както действителността на
идеята. Тоест да говориш за Бог, е различно от това да срещнеш Бога. В
това отношение на Палама помагат дългият духовен опит като стълпник и
исихаст – търсещия в молитвения подвиг мир, тишина и отдаденост – монах.
Въпреки че познанието на Бога предполага сътрудничество от страна на човека, то си остава чиста благодат от страна на Светия Дух. „Благодатта на
Бога и всемогъщия Дух ни даряват възможността да видим това, което око
не е видяло и ухо не е чуло”, казва светецът. Спасението е видяно от Палама
като обожение, истинско участие в Божия живот в Христа и чрез Светия Дух,
което е същевременно истинско собствено преобразяване в светлината, т.е.
в славата на Пресвета Троица. Както участието в славата Божия преобразява
човека подобно на нажеженото желязо, ставащо едно с огъня, без да престава

103

Християнско изкуство

да бъде желязо, така и човекът, участващ в светлината Божия, става светлина
(тоест – Бог по благодат), без да престава да бъде човек. Целият човек става
Богообразен. Така, ако същността на Бога в Самия Себе Си (kata auton) остава
непознаваема, то ние можем чрез духовните си очи и опит да познаем Неговите
действия (peri auton), дела, сили, енергия, способности, качества. Това е, което
св. Григорий Палама идентифицира с нетвaрната Таворска светлина, благодат
и слава Божия. Тази светлина той вижда многолико проявена в цялото Свещено
писание – горящата къпина, колесницата огнена на пророк Илия, огнения стълб в
пустинята, в блясъка на Преображението, светлината на Възкресението, светлия облак на Възнесението, тялото на Евхаристията и т.н. В тази светлина
участват духовно отците на Църквата, божиите люде, достигнали прозрението – чрез молитвения подвиг и себеотрицание. Тази обожаваща и преобразяваща
светлина не е обект на интелекта, нито на чувствата, но тя (по думите на
Лоски) „изпълва същевременно интелекта и чувствата, откривайки се на целия
човек в пълнота, не само на отделни негови способности”. Ние не можем да
почувстваме Бога, ако нашата природа не е в състояние на духовно здраве, и
обратно – безчувствеността говори за ненормалност. В тази светлина човекът заживява още отсега вечното време, крайното време, възкръсналото време.
Всичко е преобразено от светлината на преображението. Дори суровите скали
я отразяват, а телата изглеждат окръглени и олекотени. Златният фон е преобразената завинаги действителност в отвъдното, търсещ да материализира
(онагледи) нематериалното, духовното. Пейзажът е изкуствен, присъстващ, но
преобразен, растенията също ги има, но сякаш за малко, като подробност второстепенна, без да разсейва погледа ни от същественото и сияйното. Единствено пукнатините, дупките са останали по тяхно желание неосветени, както
грехът егоцентричен, нежелаещ ни прошка, ни помирение, предпочитащ сянката
удобна, студенината, отказа от съучастие с доброто и светлото.
Двете фигури, на Мойсей със скрижалите, образ на Закона, и на Илия, образ на
пророците, се покланят на Христа Спасителя в потвърждение на това, че Той
е дългоочакваният Месия, обещан на човечеството (също в образа на Моисей
са видени мъртвите, а в този на Илия, възнесъл се приживе в небето на огнена
колесница, са видени всички живи). Тримата апостоли, Йоан, Яков и Петър, които
са като заслепени от светлината, паднали възнак. Голяма е тайната Божия дори
и за най-близките му ученици. Позата на тримата може да се свърже с разбирането на св. Григорий Палама за човека. Ап. Павел в Посланието си до солуняните
(1 Сол. 5:23) говори за човешкото същество като съставено от дух, душа и тяло
(пневма, психе и сома), а св. Палама вижда в това отражение на Света Троица,
по чийто образец е създаден единствено човекът. Христос със Своята смърт
и възкресение възкресява човека, който бе станал с греха един труп, едно само
тяло, възвръщайки му подобието със Създателя, съединявайки го по този начин
с Бога, единение, наречено за първи път от св. Григорий Назиански с думата
(теозис) обожение.
Ако погледнем в иконата, ап. Яков сякаш не успява да се откъсне от земята. В
своите послания той е по-прагматичен, говори за делата, без които вярата е
мъртва, за търпението, против раздорите и пристрастието. Тоест той е, така
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да се каже, по-земен, сравним с първото ниво на човека – физическото (soma –
тяло). Второто ниво, това е психическото, човекът като душа и като разум. За
това ниво е характерна способността да решава, да търси сигурността, знанието, ниво на самосъзнанието все още егоцентрично, търсещо да доминира, да
контролира, да разбира, но това все още не е отвореност към другия. Ап. Петър
в епизода на Преображението предлага да построи три сенника – „за Христа
един, за Мойсея един и един за Илия”. Той все още гледа по човешки на Исуса,
поставяйки Го на едно ниво с Мойсея и Илия. Други виждат тук голямото му
желание това ведение да продължи непрестанно, така както при Възнесението
апостолите няма да искат да се разделят с Възкръсналия. В иконата Петър е
погледнал все пак към Христа, но някак си несигурно търси Неговата близост.
По-късно той е, който ще каже: „Ти си Сина на живия Бог”, той е търсещият да
разбере, да познае.
В западния манталитет често душевното се идентифицира с духовното, но за
да се достигне духовното, не е достатъчно само знанието. Необходимо е да се
влезе в личен контакт с Другия, с Бога, необходима е любовта, това е пътят
на ап. Йоан, любимия ученик и автор на думите „Бог е любов”. Необходима е
близост, връзка, отношение персонално; изместване на центъра от себе си към
другия, разчитайки изцяло на ближния и Бога.
Иконата „Вход Господен в Иерусалим” също не е далеч от нашата основна тема.
Атмосферата е в непосредствена близост с Пасхата, едно предизвестие за по-

105

Християнско изкуство

бедата Христова над смъртта. Ненапразно Евангелието от Йоан тук напомня
и за възкресението на Лазар, извършено предния ден. Исус е възседнал настрани
осел. Мирно и с тържествен ход, в ръка със свитък – атрибут на пророка. В
Негово лице се изпълват пророчествата за идването на Месия, който ще донесе мира-благоденствие (на еврейски шалом) за Своя народ: „ето твоя цар иде
при теб, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица” (Зах. 9:9). И тук не
липсват персонажи, взети от апокрифните евангелия, като чедата израилеви,
разстилащи дрехите си пред Идващия, и тези с клони в ръце, викащи: „Спаси
ни Ти, що прати те Всевишният... ” (Евангелие от Никодим I, 3). Има и общи
елементи с иконата на „Старозаветна Троица” като дървото в средата на композицията, напомнящо за дъбравата Мемре, алюзия за кръста – новото дърво
на живота, планината и архитектурния пейзаж със съответното им смислово
натоварване.
Тук ще си позволя накратко да изброя и други предобрази на Кръста (освен райското дърво на живота и дъба от Мемре). Това са: Ноевият ковчег, спасяващ от
потопа; това е Иаков, който кръстосва ръце, благославяйки синовете на Йосиф
(Бит. 48:8-20); това е Моисей, издигнал молитвено ръце, за да изпроси победата
над Амалик (Изх. 17:11); това е издигнатата медна змия в пустинята, спасяваща
тези, които с вяра погледнеха към нея. (Чис. 21:8). Предобраз на Кръста са и
подредилите становете си във форма на кръст еврейски племена според четирите посоки на света около скинията (Чис. 2 гл. ), както и отрязаният грозд в
долината Есхол, когото двамина носеха на върлина (Чис. 13:24).
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Продължаваме с предобразите и образите на Смъртта и Възкресението Христово, този път видени в иконата на Рождество Христово. Детето Исус е изобразено необичайно, повито в плащаница вместо пелени, така както евреите
погребваха своите мъртъвци. Положено е в каменен гроб вместо в дървена ясла,
както бихме очаквали. Неговото раждане е само една прелюдия пред славната
му Кръстна смърт и Възкресение, само едно начало на спасителната Му мисия.
Той затова се роди, за да даде живота Си в жертва за нашите грехове, за да ни
пречисти, изкупи и възстанови. Гробът Христов е не само символ на Неговата
смърт, но преди всичко на Неговото Възкресение. Гробът е изобразен само за
да бъде оставен празен, плащаницата – само за да бъде оставена настрана.
Смъртта не е последната дума на живота, но само преход – Пасха. Младенецът е също символ на невинността, само Невинният би могъл да се принесе в
жертва за другия вместо другия, само Неговата жертва би била „чиста”. И при
най-малката виновност жертвата не би била в името на другия, но „заплащаща”
собствената виновност, не би била чист алтруизъм. Само жертвата би могла
да прости на палача, на виновника, другите (тези, гледащи отстрани) нямат
думата, защото не са жертви. Христос е Който невинен, доброволно стана
жертва на наше място (на мястото на всеки грешник) и затова Той може и има
право да прощава от името на жертвите, от висотата на собствената Си
чиста саможертва.
Мрачната и студена пещера (детайл, взет от апокрифното „протоевангелие на
Яков”, XIV. 3-XV. 1) е символ на греха и на смъртта в контраст със светлината,
която излъчва Младенецът, препратка сякаш към Исаия, който казва: „Народът,
който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина; върху живеещите в страната
на смъртната сянка ще блесне светлина” (Ис. 9:2, цитиран от Мат. 4:16).
Черна е и пещерата в подножието на Кръста от иконата на Разпятието, в нея
виждаме нарисувани череп и кости. Според преданието Голгота е на мястото
на гроба Адамов. Вината на стария Адам на грехопадението ще бъде изкупена
с кръвта, стичаща се по Кръста на Новия Адам – Христа Спасителя. Както
златният фон и светлите тонове в иконите са отражение на Божията светлина, на Неговата благодат, слава и същност, така мракът е символ на греха,
на обръщането на гръб на Бога, на отказа от светлината Му, предпочитайки
собствената тъмнина, скриваща от показ лукавите ни дела. Не че Бог спира
светлината Си, която като слънцето огрява и добри и лоши, и чиято благодат
и прошка веднъж завинаги дарени от Кръста, не могат да бъдат спрени за едни
и дадени за други, но ние сме тези, които се скриваме от тази светлина като
в пропаст, като в пещера, лишавайки се доброволно от нея. Грехът е това капсулиране в себе си, това вкопчване в егоизма, недопускащо Другия, недопускащо
светлината Му и близостта Му. Веднъж скрили се от нея, ние залиняваме, изстиваме, умираме, и то по наша вина. Не че Бог ни наказва, но ние се самонаказваме, свободно избирайки себе си, упорствайки в своето си, недопускайки пропукването на леда, което би ни довело до светлината, защото всяко пропукване е
разкъсване, то е криза, то коства, то изисква усилие за промяна, издаващо слабост и нужда от помощ. Без това разкъсване, без това покаяние нощта би си
останала, защото насила никой не би я прогонил, нито Господът, който зачита
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избора наш. „И светлина в мрака свети, и мракът я не обзе” казва евангелистът
Йоан (1:5). Светлината на Възкръсналия е по-силна от тъмнината на пещерата,
препращайки ни към друга една икона, тази на „Слизането в Ада”, където Възкръсналият разкъсва веригите на окованите, разчупва вратите и ключалките
адови, за да изтръгне от мрака на преизподнята Адам и Ева – праотците на
грехопадението наше, издърпвайки ги нагорe. Разбира се, всяко действие на едно
от лицата на Светата Троица никога не е еднолично, то въвлича в съучастие
цялата единосъщна и неразделна Троица. Така е при Възкресението, където Божият Син се оставя да бъде възкресен от Отца чрез Светия Дух. Така е при
сътворението, въплъщението, при Рождеството Христово, Кръщението, това
е загатнатo в иконата от единствения лъч светлина в пещерата, идващ от
звездата, който накрая над Младенеца се разделя на три.
Подобно е и в иконата на Кръщението Христово, където също има три лъча,
идващи от небето, както и при Благовещението. Троичното присъствие е потвърдено и от тропара (глас 1) на празника Богоявление: „При кръщението в
Йордан, Господи, се откри поклонението на Света Троица... ”.
Завързана е и фигурата в иконата на Възкресението, персонифицираща ада.
Въобще цитатите от богослужебните текстове са важни, защото иконата е
като сбит текст, представен графично. Без химнографията ще ни е трудно да
разберем иконографията. В подкрепа ще цитирам и Леонид Успенски (Богословие на иконата, изд. Омофор, 2001 г., с. 108), който казва: „От гледна точка на
Църквата иконата не е просто илюстрация на Свещеното писание; тя е език,
който съответства на Писанието, но съответства не на буквата на Писанието, а на неговата проповед, на съдържанието на Евангелието, на неговия смисъл,
така както му съответстват и богослужебните текстове”. Друга обща тема
в иконите на Рождество и Възкресение е участието на Адам и Ева. Според една
интерпретация възрастният мъж, облечен в кожа и с пастирска гега в ръка, до
фигурата на Йосиф от иконата на Рождество е старият Адам, облечен така
според библейските слова, „и направи Господ Бог на Адам и на жена му кожени
дрехи с които ги облече” (Бит. 3:21), други ще видят пък дявола, който изкушава
Йосиф с мисълта, че девица не може да роди, както сухата гега не може да покара. Но нищо за Господа е невъзможно „както и ще покара младочка от Иесеевия
пън и клон ще израсте от неговия корен” според пророчеството на Исаия (1:1).
Свети Роман Песнопевец в своя втори химн за Рождество Христово представя
Адам, който казва на Мария: „Ето, в твоите нозе, Пречиста Богородице Дево,
моето потомство, целият мой род е пред Тебе, не пренебрегвай твоите родители, защото твоят младенец възкреси тези, които бяха паднали”.
Целта на Рождеството е като пропедевтика на възстановения образ на падналия човек при възкресението. А тропарът от Предпразненство на Рождеството,
глас 4, възпява: „Христос раждается, прежде падший возкресити образ”. Други
виждат в една от двете акушерки в иконата, къпещи Младенеца в съд, подобен
на кръщелния купел, образа на Ева. Другата според апокрифното Протоевангелие
на Яков (XIX. 1 и сл.) е Саломе, свидетел на девственото раждане. Купелът пък
е явна препратка към кръщението Христово, а оттам към Неговата смърт и
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възкресението. Ева, дошла при пещерата заедно с Адам, предвкусва пред вида
на Божественото Рождество радостта, която ще изпълни сърцата им при Възкресението, когато Спасителят ще слезе в преизподнята, за да ги откъсне от
ноктите на смъртта, донасяйки им живот вечен. Типично за иконите е съжителството на хронологично разделени личности и събития.
Друга обща тема между двете икони са жените мироносици и мъдреците от
изток, които ще поднесат дарове на родения, злато, ливан и смирна (златото е
дан, полагаща се на царете, а тамянът – ливан, е дар, подобаващ на боговете,
съответно признание за Исуса като Цар на Царете и Първосвещеник). Ето и
икоса из канона на пасхалната утреня, където жените мироносици запяват: „Да
вървим, да побързаме подобно на мъдреците да му се поклоним и като дарове да
принесем миро на Обвития не в пелени, а в плащаница”. Смирната, дарена от
мъдреците, е благословеното масло, използвано в погребалния ритуал, и така ни
загатва за съдбата на Младенеца, за спасителната Му мисия. Волът, топлещ с
дъха си Младенеца, като жертвено животно в Стария завет, също ни напомня
за бъдещата саможертва Христова, а оселът, служещ в библейски времена за
езда от високопоставени личности в противовес с бойното предназначение на
коня, може би ни показва мирния характер на благовестието Христово. Явна е
и препратката към Исаия 1, 3, където волът и магарето ще познаят господаря
си, за разлика от народа израилев.
Друга обща тема между иконите на Рождество, Кръщение и Възкресение, това
е присъствието на ангелите небесни, учудени от случващото се долу. Учудване
положително, различно от това на ада и река Йордан. Това е учудване, въздигащо
човека и неговото място в спасителния план Божий, място, което с малко даже
превъзхожда ангелското, понеже Бог се въплъти в човек, не в ангел Господен. В
погледа на ангелите се чете възхвала и славословие за великите дела Божии, а
текстовете са многобройни, но този път ще ви ги спестя. Общ е и скалистият пейзаж, суров и негостоприемен, какъвто е светът, в който идва Месията,
студен и сух, сякаш безжизнен. Светът си имаше друг княз, друг господар, на
който си се кланяше. А народът уж очакваше месията, но някак си да е без кризи
и сътресения, търсеше освободител по-скоро политически, без промени отрицателни в удобствата и нравите.
Много може да се говори за образа и ролята на Девата в спасителната мисия
Христова. Богородичните празници са в паралел с Господските. Имаме зачатие
на Девата в утробата на св. Анна (9 декември) „ала пандант” със зачатието
Христово на Благовещение (25 март); „Рождество Богородично” (8 септември),
„Въведение Богородично” (21 ноември) в синхрон с „Представянето на Христа в
храма” (2 февруари)... Даровете на влъхвите от сцената на Рождество Христово са в аналогия с даровете, поднесени от трите жени в иконата на Рождество
Богородично, илюстриращи традицията на Изток да се носи храна на родилката,
както и тази във византийския двор с носенето на дарове на императрицата
(василиса) при раждането на син. Анна е излегната подобно на Мария, както
и Йоаким стои отстрани в сцената подобно на Йосиф, общ е детайлът и с
акушерките. В иконата на Въведение Богородично (по мотиви от апокрифното
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Протоевангелие от Яков) свещеникът Захарий приема малката Мария на стъпалата на храма, следвана от Йоаким и Анна така, както богоприемникът Симеон ще поеме на стъпалата на храма Младенеца Исус, придружен от Йосиф и
Мария. Предсказаните като пронизващ меч страдания на Мария като предобраз
ни препращат към сцената на Голгота и участието на Мария в Спасителните
страдания, дарявайки сина си за спасението на човечеството. Върви се към
едно прогресивно уподобяване, правещо от Мария създанието Божие, приличащо
най-много на Христа. Малката Мария също както младенеца Исус няма да бъде
нарисувана като детенце, защото е носител на определено духовно съдържание.
Както Исус е винаги Месия и Син Божий, така и Мария е винаги Богородица и
изразява една вероистина. В иконата на Въведение тя е облечена с присъщия си
мафорий както като голяма, а Младенецът ще е дванадесетгодишен от времето, когато беседва със законоучителите в храма, показвайки мъдрост въпреки
младостта Си. Може да се каже, че Мария е вторият първообраз човешки, вторият антропологичен архетип след Христа. Нейното „Нека ми бъде според думата Ти” е нещо повече от просто покорство на човека пред неговия Създател.
Това е съдбовно решение, в което участва в някакъв смисъл цялото човечество
и целокупната човешка природа. Благоприятният отговор на Мария е значима
стъпка към всеобщото избавление, предхождаща кръстната саможертва Христова и дори в някакъв смисъл съпоставима с нея. Решението на Мария е парадигма, първообраз за всяка човешка свобода, която иска да бъде свободна. Не чрез
гордо самоутвърждаване и воля за власт, а чрез драговолно съгласие с Божията
свобода. Мария е символ и архетип на възраждащата се човешка природа. Тя е
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и богато възнаградена от Бога чрез нейното първо след Христа Възкресение.
Тя първа преминава през смъртта, която е вече обезсилена, и затова в канона,
който се чете в часа на смъртта на всеки вярващ, се обръщаме към нея за
майчинско застъпничество. „Во успений мира не оставила еси Богородице”, пее
Църквата, защото в нея светът вече става ново творение. Човешката ипостас
на Девата е изпълнена с божествената ипостас на Христа. Това изразява и иконографията, когато разгледаме двете икони „Възкресение Христово” и „Успение
Богородично”, поставени една до друга. Това, което виждаме, е „Бога, станал
човек” до „Човека, станал Бог” като илюстрация на мисълта на св. Ириней Лионски, че Бог стана човек, за да стане човекът Бог.
Ако светът е сътворен заради обожението на творението, то тази цел е вече
достигната в Пречистата Дева. Тя е първообраз на този завършен свят. Акатистът я възпява като врата небесна. Като първа, тя върви пред човешкия род
и всички я следват. Подражавайки на нея, ние подражаваме на Христа, а подражавайки на Христа, ние подражаваме на Пресветата Троица, ставаме част от
Нея, влизаме в Нейния живот и общение, ставаме едно с любовта .
Всички познаваме красотата на Божията Майка, възпята от художници и поети,
познато ни е излъчването на лицето , погледът , отворените  обятия и Църквата я назовава „Красоте Девства”.
Сега ще се запитаме на какво се дължи красотата , случайно ли е, че Девата

112

2016 / брой

4 (111)

ни се явява винаги красива. От древността красотата е свързана с доброта
и невинност. Древните гърци са считали за абсурдно на красивото тяло да
не отговаря красива душа; те са взаимно свързани като формата и материята. Външността, формата, не може да бъде в противоречие с душата, с вътрешната красота, защото би противоречило на хармонията, която външността
изразява. И така култът към красивото е същевременно и култ към доброта и
духовна възвишеност. На гръцки думата „калос” означава едновременно и добро,
и красиво. А от по-нови времена са думите на Достоевски „красотата ще спаси
света”. Швейцарският богослов Ханс Урс фон Балтазар също свързва неразривно любовта с красотата, обичания с красивия.
Но конкретно отговорът на въпроса на какво се дължи красотата на Божията
Майка ще подскаже една ода от Божествената комедия на Данте Алигиери.
По-точно стих 87 от 32-ра песен от Рай. Поетът е вече към края на своето
тайнствено пътуване в отвъдното. Той е воден от свети Бернар, който подготвя Данте за блаженото видение на Пресветата Троица, но забележете, чрез
съзерцаването на образа на Дева Мария. Изправени вече пред нея, свети Бернар
се обръща към Данте с думите: „Виж това лице, което тъй на Христовото
прилича, неговата светлина ще ти помогне да съзреш Христовата. Да предам
възторга не мога от туй как лик един ме удиви, на Божия приличен твърде много”. Наистина достойни за внимание са богословските познания на поета, който
не поставя образа на Мария в отделна, самостоятелна ниша, но го разглежда
винаги в отношение с Христа и Светата Троица. Данте не казва, че лицето на
Божия Син прилича на това на Своята Майка, но обратното: Мария е лицето,
което най-много си прилича с това на Христа, поставяйки така Христос да бъде
главното действащо лице. Поетът представя съзерцанието на Девата като
една подготовка, пропедевтика или прелюдия за Божественото видение. Ако цялото творение носи в себе си белега на своя Творец и ако човекът е образ и подобие Божие, то Мария не може да не ни удивява с поразителната прилика между
нея и Божия Син – единственото видимо лице на Пресветата Троица. Тълкувайки
сътворението на човека, описано в книгата Битие, свети Ириней Лионски ни
учи, че човекът, създаден по образ и подобие Божие, с грехопадението губи само
от своето подобие с Бога, защото образът е даден веднъж завинаги с творението и не може да бъде с нищо заличен. И така целта на човешкия живот е
възстановяването на това изначално подобие с Бога, стремеж, който наричаме
път към светостта, път, който от името на нас, човеците, бе изминат първо
от Христа, Който на кръста изпълни докрай волята Божия, възстановявайки истинския човешки образ, издигайки човека до обожението. Търсейки светостта,
ние всъщност търсим уподобяването ни със същността Божия, а тя е Любовта,
така ни я открива Евангелието, там любов и святост са еднозначно свързани в
една личност, тази на Христа. И така по-голямата проявена от нас любов към
ближния и Бога означават по-голяма близост и прилика с Бога. И обратното:
натрупаните грехове, тоест липса на любов, водят до по-голямо отдалечаване
от приликата ни със светостта Божия. По тази логика идваме и до същността
на образа Богородичен.
Бог от вечността трябваше да избере как Неговият Син да се въчеловечестви,
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кой да бъде Негов родител по плът, на кого по човешки Той да прилича, тоест кое
човешко създание да отрази най-правдоподобно светостта Божия, Неговата любов и красота. И понеже Христос се уподоби във всичко с човека освен във греха,
това „освен” прави и Майката Божия да бъде предпазена от греха, повтаряйки
непрестанно, че това е по заслугите единствено на Изкупителя.
Отците на Църквата казват, че Христос прие да се уподоби във всичко с човека, защото само това, което е прието от човека, то ще бъде и изкупено чрез
смъртта Му на Кръста, то ще бъде и прославено чрез възкресението Му. Грехът не бе приет, защото той не е онтологична част на човека, тоест грехът
не прави човека да бъде човек, той не е част от неговата личност, но негово
падение, погрешен ход и заблуждение. Божественото Провидение от вечността
избра конкретната историческа личност, която да даде човечността на Сина
Божий, и то по начин, най-достоен за Бога. И ако по човешки кажем, че Исус ще
прилича на Майка Си, както често в живота се случва, то по-точно ще бъде да
кажем, че Девата бе избрана от Бога като тази, която най-много ще прилича
на Него. Приликата, разбира се, не се ограничава до външността. Девата бе
надарена с всички добродетели човешки, но и с нещо по-специално: тя бе „чиста
от грях”, пречистена от кръвта на Сина Божий заради божественото си майчинство.
Предпазена от греха още от зачатието според католиците или пречистена
от греха в момента на Благовещението според православните, Девата достига най-висшата степен на подобие с Бога, възможна за едно създание Божие,
достига върха на светостта. Връзката между подобие с Бога и светостта е
очевидна, дори равнозначна. За пример ще дам титлата Преподобен, с която
се именуват в източната традиция светите монаси, монахини, пустиножители,
стълпници. Тоест светецът е човек, много подобен на Христа, близък до Неговия образ, до светостта Негова. За мирянина монахинята, монахът ще бъдат
образ на човека Божий, пример за подражание.
Пророк Исаия ни описва Бог като Свет, Свет и Свет. Тази святост отначало
кара пророк Исаия да се почувства нищожен, принизен със земята, но точно
тогава Бог му се явява, показвайки му, че светостта Божия е святост, която
освобождава, пречиства, спасява и призовава човека към служение. Призивът
Господен: „Бъдете свети както Аз, вашият Бог, съм свят!” е отправен към всички, чистотата от грях, светостта не е работа само за монаси, отшелници и
аскети, тя не е лишение, нито унижение, но радост, свобода, мир духовен, това
е дарът, който Мария получи от своя Син. От Христа Дева ще вземе и силата
да каже и: „Да, Господи, нека ми бъде по Твоята дума, не по моята”, точно така,
както Христос ще каже в Гетсиманската градина „да” на Отца за чашата, която не ще Го отмине, чашата на страданието и смъртта на кръста. И ако Исус
е, както казва свети Ириней, икона Божия, прототип, образ и подобие пълно на
Бога, то за Мария можем да кажем по аналогия, че тя е първото най-близко до
оригинала копие на Христа, отражение Негово най-чисто. Именно затова Данте ще види в Пречистата Дева създанието Божие, лика, който най-много на
Бога прилича. Ето защо красотата на Мариините икони не е нищо друго освен
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отражение на красотата Божия така, както лунната светлина е отражение на
светлината на слънцето. И както Христос не се вкопчи в абсолютността на
Своята божественост, но похити Себе Си, счете за богатство да се снижи до
човека, приемайки образ на раб и смърт кръстна заради нашето спасение, така и
Пресветата Дева не се вкопчи в привилегията си да бъде Божия Майка, но прие
да живее в бедност, семплота, молитва, като една обикновена жена на своето
време. И ще цитирам един сирийски поет от първите векове, свети Яков от
Саруг, който казва: „Никой от света не се смири толкова, колкото Мария, и така
никой и не бе въздигнат наравно с нея!”.
След близостта на Девата за второ по ред отражение най-чисто на Христа –
прототипа човешки, можем да сметнем св. Йоан Кръстител, Предтеча Господен.
Разбрахме защо Девата трябва да прилича на своя Син, но защо да не бъде така
и с Йоан Кръстителя, най-близкия след нея с образа Христов. Евангелието ни
представя Предтечата като най-големия всред родените от жена (Мат. 11:11),
последния от пророците старозаветни. Ако Христос е Женихът, младоженецът,
на гръцки наречен Нимфиос, то Йоан е приятелят на младоженеца, най-близко
поставеният до Него. На гръцки използваната дума е „паранимфиос”, като представката „пара” означава близък, подобен. У древните гърци и римляни това са
били младежи, подобни на днешните кумове или шафери, които са съпровождали
младоженеца по време на брачната церемония (така както „пара-нимфите” са
съпровождали невестата до къщата на бъдещия  съпруг). Думата „паранимфиос” е употребена от евангелиста Йоан в контекста след кръщението Христово
от Йоана в реката Йордан.
Учениците Йоанови виждат Исус и учениците Му, които кръщават и многото
народ, който отива при тях, и питат Йоана за Него. Йоан отговаря „не съм аз
Христос, но съм пратен пред Него. Който има невеста, младоженец е; а приятелят на младоженеца (паранимфиос), който стои и го слуша, радва се твърде
много на гласа на младоженеца. „Тая ми радост прочее се изпълни. Той трябва
да расте, пък аз да се смалявам” (Йоан 3:28-30). Предобразът е по-малък от образа, но във всичко подобен на Него, затова и евангелистът го описва в паралел
и с черти общи, запазвайки възходящата степен за Исуса, спазвайки юдейския
прийом, че изпратеният е като изпращащият, посланикът е подобен на Царя,
който го изпраща.
Много е общото. И на двамата центърът на проповедта е приближаващото
се Царство Божие, както и нуждата от покаяние. Има, разбира се, и различия,
оправдаващи възходящия ред. „Месианската проповед на Кръстителя, верен на
Стария завет, вижда Идващия като такъв, който слага брадва (детайл от
иконата на Кръщението) на корена на човечеството, като съдник, изпълнен със
свят гняв и божествена мощ.
По друг начин ще изглежда Христа, когато дойде. „Той е Месията, Който не
крещи, не вдига шум по улиците, Който не ще пречупи тръстика и няма да угаси
фитил на свещ (вж. Ис. 42:2). Йоан знае, че Той ще бъде по-голям от него, но не
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му е познат новият вид на Неговото величие, което се състои от смирение в
любовта на кръста” (Йозеф Ратцингер, Wer hilft uns leben? Гл. 3).
Друг общ момент между двамата е и съдбата им на мъченици, пролели кръвта
си за истината от ръката на властта.
Детството на Кръстителя е описано от Лука като в диптих с детството на
Исус, нарисувано в същите краски и следвайки същата схема: благовестие-зачатие, раждане, химн на възхвала, обрезание, израстване. Дори бременността
на двете майки родственички е паралелно описана. Ако на Йосиф ангелът ще
каже „Не бой се, Йосифе, да приемеш Мария, жена си, защото заченалото в нея
е от Духа Светаго, Тя ще роди Син и ще му наречеш името Исус (означаващ
спасител), защото Той ще спаси народа си от греховете му” (Мат. 1:20-21), на
Захарий ангелът ще каже: „Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва бе чута
и жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан (Лук. 1:13).
В семитския свят семантиката на името е от голямо значение, то е като
едно резюме, синтезиран образ на личността, която го носи, негова програма
и съдба, негова духовна и човешка характеристика. Йоан означава „Господ дава
благодат”, име, изразяващо същността на Кръстителя, неговата тайнствена
идентичност. Чрез него се известява на света, че е дошъл часът на благодатта, на любовта Божия, „и ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,
понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища”
(Лук. 1:76). Както за младенеца Исус, така и за Йоана ще бъде казано: „а младенецът растеше и крепнеше духом” (Лук. 1:80). Повикан още от майчина утроба
(Ис. 49:1) за мисията на Предтеча, Йоан ще бъде пророкът, чието слово ще бъде
„меча стрела” (Ис. 49:2), така както приятелят му, Женихът Христа. Сходство
е подчертано еднозначно и от литургичните празници в календара на Църквите от Константинополското литургично семейство, където възпоменанията на
Кръстителя следват паралелно тези на Христа. Уподобяването започва още с
празника Зачатие на Йоана Кръстителя. Бидейки Елисавета неплодна, зачатието му е един дар от Бога, чудо, пръст Божий. Темата за безплодието е често
срещана в библейския разказ и представлява едно препятствие в родословното
дърво на домоводството Божие, на историята на спасението. Препятствие по
човешки, което позволява намесата на Бога, който избра Своите, който показва, че Той е, който спасява, не принадлежността към славното родословие по
човешки.
Така Сара – жената на Аврам, бе посетена от Бога в старините си, получавайки
благодатта на „сина на обещанието” Исака (Бит. 18:1-15), текст, който се чете
като парамия на празника Рождение на св. Йоан Предтеча. Жената на Исак Ребека бе също неплодна, но ето Бог им даде близнаците Исав и Яков. Жената на
Яков, красивата Рахил, бе бездетна, но Бог чу молитвите  и тя зачена Йосиф
(Битие 25:21-23). Ситуацията на Йоаким и Анна (имена, взети от апокрифното
евангелие от „Псевдо-Матея, I, 1), родителите на Девата, е също подобна, което отново подчертава характера на благодат, на чист дар Божий, незаслужен
и безусловен на спасението, от Него донесено. Химнът на благодарност, който
ще отправи Елисавета към Господа след зачеването на Йоана, ще е подобен и в
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паралел с този на братовчедка  Мария. Химнът, който в латинския обред се пее
всеки ден на вечернята, е песента на Девата, известна като „magnificat” (Лук.
1:46-55), а на утренята е песента на Захария (Лук. 1:68-79).
Но да се върнем към нашата източна традиция, където след „Зачатието Йоаново” сходството и уподобяването с Христа продължават през празника Рождество на Йоана Кръстителя в паралел с Рождество Христово. Макар да няма празник Обрезание на св. Йоан, епизодът е описан в Евангелието от Лука. Захарий,
който не бе повярвал в думите на ангела, за разлика от Йосифа, и бе наказан за
това с временно безмълвие, сега по чудодеен начин е освободен (от връзките
на езика) и прославя Господа.
Друг празник в паралел е мъченическата смърт Йоанова, подобна на Христовата, като градацията естествено е възходяща в полза на Месията. Разликата
между кръщението Йоаново с вода и това на Христа с Дух Свети е също видна.
Пореден празник не без аналогия е Намирането на драгоценната глава Йоанова и
Намирането на честния кръст Господен. Практически образът Йоанов ни е даден
за пример и честван през цялата литургична година, посочвайки така важността му след този на Девата чрез уподобяването ни с Христа и подражанието на
Този, Който е истинският архетип на образа и подобието Божие. Уподобяване,
което е завършено най-съвършено в Девата, след това в Кръстителя, в преподобните светци... и което ни приканва и ние да се наредим всред плеядата от
хора Божии, изпълнили своята мисия докрай на образи и подобия Божии, на последователи Христови в мисли, думи и дела.
Датите на паралелните чествания (на двамата родственици), бихме казали,
също не са случайни, а взаимосвързани. Ако изберем за неподвижна датата 25
декември, избрана „идеологически” за Раждането на Христа, замествайки и
„християнизирайки” големия езически празник на изгряващото слънце „sol invictis”,
когато денят започва да побеждава нощта, а светлината мрака, останалите
дати се подреждат по нея, следвайки евангелското повествование. Според Лука
(1:26) шест месеца след зачатието на Йоан ангел Гавриил благовести на Девата в Назарет, че ще зачене и роди Сина Божий. Тоест празникът Благовещение
на 25 март е шест месеца след зачатието Йоаново, празнувано на 23 август,
така както съответно Рождество Христово е шест месеца след раждането
на Кръстителя, чествано на 24 юни. Оказва се обаче, че датата 23 септември
(Зачатието Йоаново) е дата исторически потвърдена, а с нея съответно се
потвърждават и Христовите дати на зачатие и рождество. Това става благодарение на археологическите открития от 1947 г. в пещерите на Кумран на
брега на Мъртво море. Там живялата еврейска „отшелническа” общност на
Есените скрива по време на антиримското въстание от 66–70 г. (сл. Хр. ) ценната си библиотека. В глинени делви, плътно запечатани, се откриват стотици
фрагменти от Стария завет, както и други ценни документи, написани върху
пергамент или върху медни листове. Между текстовете се открива и пълният
списък на дежурствата по смени (ефимерия) на свещениците в Йерусалимския
храм от епохата на Христа. Редът на смените, описан в списъка, е непроменя-
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ем, изтеглен по жребий, и той посочва двете „дежурства” годишно за служене
в храма на различните смени от свещенически родове. Според този документ
от Кумран за рода, към който принадлежи Захарий – Авиевия род (8-и от 24-те
рода, описани в Първа книга Паралипоменон, 24:10), второто дежурство се пада
в седмицата от 24-и до 30-и на осмия еврейски месец – marhesvan – или при нас
приблизително септември-октомври. Така че датата 23 септември, а оттам и
останалите могат да се окажат (според библеиста Tommaso Federici, Risuscito
Cristo, Palermo 1996, p. 1105) исторически, а не само идеологически определени.
Важността на Кръстителя в Константинополската традиция е подчертана и
от Литургията, която го споменава веднага след кръста Господен, както и
от всеки вторник на седмицата, молитвено посветен на Йоан Предтеча, след
понеделника, отреден за небесните войнства – ангелите. В иконографията Кръстителят е представен често с ангелски криле, олицетворявайки текста от
Лука 7:27, където се казва: „Този е, за когото е писано: Ето, Аз изпращам пред
лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе” (цитирайки пророк
Малахия, 3:1), а в иконата „Деисиз” (като част от иконографията на Страшния
съд) Йоан е видян като молитвен застъпник и олицетворение на Божия народ
от Стария завет в молитвен жест на преклонение „ала пендант” с Дева Мария,
събирателен образ на Църквата на Новия Божий народ, също в реверанс спрямо
Христа, Праведния съдия, седнал на трон в центъра на композицията.
Смъртта на Йоан е трагична, но точно чрез нея той ни се открива Предтеча
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Христов. И той както Исус ще бъде безмълвен пред палачите, и той невинен
ще бъде убит заради греха на другите. В иконата „Отсичане главата на Йоан
Кръстител” Йоан е нарисуван като жертва с вързани ръце по начин, напомнящ
за вързаните крака на агнето, за да не помръдне, докато го колят. Тук много
добре се вписват думите на пророк Исаия (53:7-8), които свещеникът, отслужващ литургията, произнася по време на проскомидията, изрязвайки Агнеца: „Той
бе измъчван, но страдаше доброволно, като овца биде Той заведен на клане, и
както агне пред стригачите си е безгласно, така и Той не отваряше устата Си.
При унижението Му Той беше лишен от праведен съд, но рода Му кой ще обясни?
Защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт”. Ако Йоан умря заради греха на Ирод, то след него Христос
ще умре заради греха на всеки един от нас. Кръщавайки го във водите на река
Йордан, Йоан ще пред-изобрази и символично предвари истинското кръщение
Христово, което ще се консумира на Кръста чрез кръвта, пролята за мнозина.
Ако Исус е Женихът (Numphios), който чрез кръвта Си на Кръста изпира (избелва) от петната на греха венчалната снежнобяла дреха на Своята невеста
Църквата, подготвяйки я така за мистичното венчание на неопетнения съюз
там, в отвъдното, във вечното общение с Бога. За Йоан можем да кажем, че Той
е пратеният, предтеча, приятел (Paranumphios) на Жениха Христа, подготвящ
пътя Му, свидетелстващ за идващата светлина (Йоан 1:6-8) и сочещ към Него с
думите: „Ето Агнеца Божий, който взема върху Си греха на света” (Йоан 1:29),
дотогава, докато Божият Син не изпълни цялото пространство, ставайки един
ден в отвъдното „всичко във всички”.
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Галерия

Николай Майсторов е роден на 7 август 1943 г. в София. През 1969 г. завършва живопис в Националната художествена академия в класа на проф. Ненко Балкански.
Работи предимно в областта на живописта и графиката. През 1995 г. е представен със самостоятелна
статия в 34-тия том на световната енциклопедия на
изкуствата Макмилън, Лондон. Понастоящем е професор в Нов български университет (НБУ). Реализирал е
над 30 самостоятелни изложби в България, представял
е свои творби в престижни галерии в Германия, Франция, Холандия. Произведенията му са експонирани в многобройни общи изложби и биеналета по света. Получава редица отличия за своето творчество, между които
Почетна диплома на Министерството на културата
(1998), две първи награди на СБХ (1986, 1996), Национална награда за живопис „Захари
Зограф” (2005), наградата за живопис на името на Владимир Димитров Майстора и др.
Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ и други художествени галерии в страната,
както и на галерии и частни колекционери в Германия, Холандия, Южна Корея и др.

ЗА ВЯРАТА КАТО ИЗСТРАДВАНЕТО
НА ПЪТЯ
С Николай Майсторов разговаря Тони Николов

Обръщането към Светото писание е истинско изпитание за художника.
От една страна, да не бъде просто „илюстратор”, тоест да остане на
повърхността на библейските сюжети, а от друга – как да съхрани духа на
посланието, което има друг Автор. Какъв е вашият прочит?
Отговаряйки на този въпрос, искам да кажа, че аз не съм илюстратор, а художник, който търси себе си, търси да преоткрие идеите, които интуитивно
чувства в себе си и се опитва да докаже чрез мъдри книги. Една от книгите,
към които се обръщам, е Библията. Библията е книга, тежаща със своята мъдрост, със своята историческа безкрайност, и докато я чета, извървявам пътя
на своята интуиция към истината. Бих излъгал, ако кажа, че съм чел цялата
Библия, тя се чете трудно и у мен има известна избирателност, дори разхвърляност в четенето на тази книга. Може би никога няма да я прочета цялостно.
Самият текст е накъсан, съставен е от много книги и аз търся интересното
или провокативното за себе си. В този план съм се обръщал към Стария завет,
бях разработил една изложба от Първа книга, Сътворението, после, преди години, се занимавах с Изход, правил съм много рисунки по тях, но това беше много
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отдавна. По тези рисунки, неголеми формати, имам и живописни картини. В тях
се разглежда цената на прехода от едно място към друго или от един живот
към друг, или истината как се преживява робството в търсене на свободата
и какво е водачът. Водачът е този, който синтезира в себе си мъдростта и
силата да бъде прорицател, който слива конкретния живот с отвъдния, който
е извън цената на битийността, а същевременно я познава и води обикновения
човек към неговата еволюция. В този план съм чел и Новия завет, специално съм
се занимавал с последната книга, Апокалипсиса. Това са провокативни страници,
които човек в логичен план не може да обвърже. Затова не търся за себе си логичното разгадаване на този текст, а по-скоро търся своето усещане към тази
провокация за свършека на света, която звучи малко страшно. Човек по природа
е статичен, консервативен, а когато се говори за един край, той някак си отива
в нищото и не вижда как ще бъде. По този начин човек преживява и смъртта
си, бих казал, че това е личният апокалипсис. Каквото и да говорят мъдреците,
човек винаги се изправя пред тази страшна дума смърт, защото оттатък е нищото, което може би е нещо, но той не знае какво е.
Така преди две години се опитах да изведа своето усещане за Апокалипсиса в
една изложба. И преди това съм се занимавал в един графичен цикъл и в живописни картини. Това беше показано преди две години в Софийската градска художествена галерия като обширна панорама на моите усещания за края на света
и за новия свят като „ново небе” и „нова земя”.
Последната ми провокация, а тя е отдавнашна, това са Евангелията, които
постоянно препрочитам. Реших, че вече е време да се занимая с личността на
Христос, която е непонятна, симбиоза на човек и на Бог, или по-скоро внедрен
Бог в човешка душа. Може би за мен Той е принцип, за да се потърси Богът в
конкретния живот и като висша форма на демокрация, защото досега Бог е бил
абстрактен, а сега човекът го доближава до себе си. Той става, така да се
каже, обикновен човек, който страда, тъгува, умира, губи силата на своята вяра,
отново се връща към нея и търси силата на молитвата, за да се съедини отново
с божественото начало.
Занимавам се отскоро с новия ми цикъл „Пътят”, това са страданията на Христос. По-скоро го разглеждам като абсолютен човек, отворен към божествената
истина, отворен към целостта на битието като земно и небесно начало, и като
човек, който, проглеждайки зад хоризонта, става водач и извежда мъдростта
към човечеството като път на свободата, като осъзнаване на индивидуалната
значимост на самия човек. Той за мен е висша степен на революция, висша степен на хуманност – да се даде тотална свобода на личността като лична воля
и като съвет да не критикуваме другия, да не го съдим, защото всички са чада
Божии и всички са част от резултата на божественото Сътворение и само
един има право да ни съди. Вълнува ме свръхреволюционната тоталност на тази
мъдрост и затова се реших да се опитам да извървя стъпките на Христос по
пътя до Неговата Голгота.
Как се осъществи това обръщане през годините преди 1989 г., когато хрис-
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тиянската образност беше заклеймявана? Какво означаваше тогава да се
излагат картини със заглавия „Мойсей със стадото”, „Молитва”, „Чистилище”, „Светецът”, „Голгота”?
Това са забравени картини. Наистина от самото начало след завършването на
Академията се обърнах към Библията, даже не знам в кои музеи и галерии са
тези картини, върнахте ме много назад с този въпрос. Да, първите провокации от Библията са още от далечната ми младост. Закърмен съм с нея като
възпитание – човек, освен че носи белега на генетичния си код, трябва да бъде
отворен и към тези свои кодове – бих казал, че моята баба ме отвори към религията. В началото може би беше неосъзната привилегия да съпътствам баба ми
в църквата, може би в моята изначална младост, в лудостта на преживяванията
на младия човек това не съществуваше, но после, извеждайки зрелостта си като
част от изстрадването на пътя, се върнах като осъзнат вярващ човек и като
такъв се обърнах към Бога и към Библията.
Какво е за вас вярата? Една ваша стихосбирка даже е озаглавена Пирувам
с вярата?
Вярата е спасение, спасението на слабия човек, който е роден и търси силата
в първичната субстанция, която го е породила. Може би така е в този абсурден живот, защото в младостта човек чувства интуитивно, но не може да си
даде отговор на въпросите защо съществува и защо е роден. Само чрез вярата неговата душа се освобождава и той може да върви по своя път с волята и
енергията на своята творческата сила.
Станислав Памукчиев пише, че има една „непосилна тъга” в картините ви.
Къде е тогава надеждата?
Надеждата е във вярата, надеждата е в молитвата. И колкото повече остарявам, толкова по-силна става моята воля към молитвата и я отправям всеки ден.
Героите в творбите ви са изгубени между робството на тялото, конвулсиите и някаква несбъдната свобода. Прозират ли зад тях „ново небе” и „нова
земя”, за които споменахте?
Тези „ново небе” и „нова земя” ми харесват като поетична метафора, затова се
хващам за силата на тази метафора и вярвам в нея, без да мога да си обясня
какво означава „ново небе” и „нова земя”. Има хоризонт, сигурно зад хоризонта
има други неща и постепенно в своята еволюция на душата ще успея да видя
тези неща и тези истини.
Но има много мъка в картините ви. Затова те говорят за тази особена
конвулсивност на човешкото битие на земята.
Мисля, че мъката е необходимото зло на моето състрадание към човешките
сълзи.
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Знам, че любовта като понятие
е
божествено
начало на сливане на началата.
Въобще еротичността е свръхбожествената воля
за сътворяване и
продължаване на
този образ, на неговата вътрешна
творческа
воля.
Еротизмът е едно
привличане,
конструкция на срещуположните начала, които да се сливат и да раждат третия момент на живота – да го кажем
в човешкия смисъл – детето. В този план ме привлече тази поезия със своята
красота и цялата метафора на поетичната мисъл. Затова си позволих да нарисувам тези неща.
Как решавате проблема с пластическия израз на евангелския разказ?
Много не се замислям за пластичния образ, той е част от моята еволюция като
художник, част от интуитивната ми вродена стойност за формата. Бих казал,
че изкуството се ражда от изкуство; аз нося своята проекция на голямото изкуство в себе си, на моята вътрешна интуиция за формата. За да може човек да
бъде свободен, той трябва да забрави за тези неща и да твори извън мярката
на теоретичната схоластика за формата, както се казва, да върти педалите на
колелото, без да мисли за тях. В този смисъл аз така рисувам, напълно свободно
и активно, сякаш формите сами се раждат от енергията на моята мисъл чрез
ръката ми.
В едно интервю казвате, че в борбата за вяра се ражда силата на вътрешния поглед. Как се обръща той към света и картините?
Това показва, че имам желание да живея, че обичам живота, независимо че не го
разбирам, вярвам в живота и искам да го изпълня с творчество.
Виждаме често разпятия в картините ви. Къде е Христос във вашата живопис?
Христос е много сложен образ и християнството го е свело до човешко преживя-
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ване. Както казах, най-великото в християнската религия е, че е доближила Бог
до самите нас, че Той страда като нас и ни спасява чрез Своето страдание.
Къде е Христос? Христос е в нашата вяра, в нашата душа, в нашата истина
за света.
Мислили ли сте един ден да издадете илюстрирана от вас Библия? Както
Гюстав Доре или Марк Шагал?
Не бих имал силата да извървя текстово целия път, аз съм на предела на своята възраст. В едно друго интервю казах, че този цикъл, който в момента се
готвя да направя, ще премине през много етапи – най-малко пет-шест години ще
го работя – и ще достигне до големите формати. Това ще бъде завършек, един
особен предел. Ще го завърша някъде към моите 80 години, ако съм жив и здрав
и силен да го завърша. А оттам – каквото е рекъл Господ.
Съвременното изкуство трудно влиза в българските църкви. Иска ли ви се
да изпишете църква?
Винаги съм мечтал за това, но може би защото никога не се е случило и може
би няма да стане, се обърнах към големия формат. Големият формат е сроден на
моята душевна сила, на моята пластична образност, чрез големия формат аз се
изразявам. Тъй като няма църкви, има големи платна и така компенсирам.
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