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Андрей Зубов e роден в Москва през 1952 г. Завършва Московския институт за международни отношения (МГИМО)
и започва работа в Института по ориенталистика. През
1985 г. заради християнска дейност научните му трудове
са забранени за печат и той защитава докторската си
дисертация едва през 1989 г. Създател на обществения
комитет „Приемственост и възраждане на Русия” (през
1999 г.) и член на организацията на руските емигранти
солидаристи „Народно-трудов съюз” (от 2003 г.). През
2006–2007 г. работи активно за обединението на Руската задгранична църква с Московската патриаршия. Ръководи катедрата по история на религиите в Руския православен институт „Св. Иоан
Богослов” и е лектор в Московската духовна академия, както и научен сътрудник в Института по ориенталистика на Руската академия на науките.
От 2009 до 2014 г. проф. Зубов е член на Комисията по въпросите на взаимодействието
на Църквата, държавата и обществото на Муждусъборното присъствие на РПЦ, както и
член на Синодалната библейско-богословска комисия. Дългогодишен професор по философия и генерален директор на центъра „Църква и международни отношения” в МГИМО, през
2014 г. проф. Зубов е уволнен от учебното заведение след публичната му критика на анексирането на Крим и политиката на руската държава по отношение на Украйна. Автор на
осем книги и над 300 научни статии. Отговорен редактор на проекта Руска история: ХХ
век, публикуван в два тома през 2009 г. и преиздаден в три тома през 2016-17 г. Работи
във вестник Новая газета, където оглавява катедрата по Руска история, чете публични
лекции по история на религията и история на западната философия. Неговите видео лекции могат да бъдат гледани на адрес: https://www.novayagazeta.ru/tags/lektoriy

ЗИЛОТСТВОТО Е
ЗАДЪНЕНА УЛИЦА, НОВО
„СТАРООБРЯДЧЕСТВО”
Проф. Андрей Зубов пред Християнство и култура

2017 е година на няколко значими исторически годишнини. Но поне за нашата част от света най-важна е 100-годишнината от Болшевишката революция. До каква степен отношението към нея разделя руското общество и
какво надделява – носталгията или покрусата?
Това е много голям въпрос. Без съмнение, тъй или иначе, за мислещата част на
руското общество стогодишнината от революцията от 1917 г. е първостепенно
важна дата. Но малко от хората разбират мащаба на случилото се. За съжаление
в нашите училища историята се преподава примитивно и твърде малко се от-
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личава от съветското време по представянето на материала. Носталгията по
старата Русия, разрушена от революцията, е голяма. Та нали това е и носталгия
по онзи свят, описан от великата руска литература, отразен в музиката, поезията, живописта. При това не само дореволюционната, но и онази, която е живяла
и се е развила в емиграция. Присъства интуитивното усещане, че тогава Русия
е била, макар и не без недостатъци, но нормална страна, а онова, което после се
наричаше РСФСР и СССР – беше кошмар от кръв, страх, лъжа и пълна безчовечност. Сега идва разбирането, че последният четвърт век не е продължение на
старата Русия, а е продължение на СССР. Разбира се, има и малцинство, оправдаващо революцията, необолшевиките. Но те са малко. Съществува и огромното
мнозинство от обикновени хора, съвършено непросветени исторически, които не
познават нищо друго освен съветското, не помнят своите семейни истории и
които просто не разбират, че може да има и друг (различен от съветския) живот. Толстой, Тургенев и Бунин за тях или изобщо не съществуват, или описват
някаква Атлантида, към която те самите нямат никакво отношение. Но на мен
ми се струва, че постепенно, малко по малко, старата Русия оживява в сърцата,
а Революцията става онова, което тя е в действителност – съдбовен грешен
избор на нашия народ в полза на врага човешки, т.е. дявола.
В България зад носталгията към комунизма често се крият други проблеми, като например разочарованието от прехода. Как стои този въпрос
в Русия – не става ли дума за носталгия към империята, към имперското
чувство? Дали тази носталгия не обединява носталгията към комунизма
(персонализирана от Сталин) и носталгията към царизма (персонализирана
от Александър III например). Съществува ли опит за имперска реставрация
по триадата самодържавие-народност-православие?
Отново много важен въпрос. Сега в Русия носталгията не е по комунизма, а
именно по имперския сталинизъм и по железния ред. Много хора са равнодушни
към ужасите на комунизма, като че ли това не ги засяга. Мисля, че това е един
много сложен комплекс. От една страна, разбира се, има носталгия по империята и мощта („от нас се страхуваха всички”), за много хора от неруските
народности – съществуват спомените за миналото единство, когато между
републиките на СССР нямаше граници и всички се чувстваха и бяха граждани на
една страна. Често чувам такива въздишки от киргизстанци, грузинци и даже
от украинци. Александър III го познават съвсем слабо, но онова, че той бил силен
управляващ, „почти като Сталин”, го помнят. Само дето забравят, че за разлика от Сталин, той не е водил нито една война и е ненавиждал органически войната. Но под сталинизма има и по-дълбока мотивация – това е закоравяването
на душата, равнодушието и даже ненавистта към друг човек и към друг народ.
Нека на другите им е зле. Чисто сатанински чувства. Именно те са наследството на оня избор от 1917 година и утвърждаването му в СССР.
Доколко сте съгласни с опитите Русия да бъде представена като отделна
цивилизация (културен свят), който радикално се различава от европейската цивилизация – Евразия (или Азиопа) срещу Европейския съюз? Не лишава
ли това руската култура от нейното общоевропейско значение?
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Аз изобщо не съм съгласен с това, че Русия е някаква особена цивилизация. Аз я
определям като християнско-европейска вторична периферийна зона на християнската европейска цивилизация. Източната и западната части на Римската империя са били една цивилизация, но са се различавали по множество параметри.
Балканите са влизали във вътрешната част на източноримската цивилизация,
но половин хилядолетие османско завоевание, разбира се, е наложило върху тях
своя отпечатък. Русия е била периферия. Като Скандинавието или Полша. Само
че Русия е периферия на източната част на империята, докато Скандинавието и
Полша – на западната. Периферия зад пределите на историческата империя. Но
Русия сама отсича себе си от културната метрополия през ХV век, като обявява
автокефалност и обвинява Константинопол в схизма. Сто-сто и петдесет години пълно отчуждение от целия християнски свят повлияват много негативно
върху нашата култура. Ние подивяваме и успяваме отново да достигнем Европа
едва към средата и втората половина на ХIХ век. Онези, които сега настояват
на цивилизационната уникалност на Русия, волно или неволно отново я пращат
в изолация и по този начин я обричат на културна изостаналост. Още повече че
през комунистическия период отчуждението от Европа и подивяването вече се
е случило и на нас ще ни е много трудно да го преодоляваме.
Тази година Европа се опитва да осмисли и друга годишнина – 500 години от
Реформацията? Какво е влиянието на Реформацията върху Русия, доколко
тя е причината да бъде представяно като извечно разделението между Изтока и Запада?
Реформацията не успя да раздели Запада. И историята на Германия, и историята
на днешна единна Европа показва това съвършено ясно. Но е интересно, че Реформацията се оказва по-успешна извън границите на старата Римска империя,
а в Западната римска империя се запазва католицизмът. За Русия Петровите
реформи и цялата почти Петербургска епоха (ХVIII–ХIХ в.) са били време на своеобразна Реформация по модела на лутеранския Запад при формалното съхранение
на православието. Едва от втората половина на ХIХ в. православието започва
да се възвръща в руското съзнание, но много повече като антилутеранство,
като част от романтическия славянофилски комплекс, като религиозен аспект
на национализма. Макар че едновременно с това протича и истински православен ренесанс чрез Оптина пустиня, Теофан Затворник, а в емиграция и чрез
цяла плеяда православни философи – Николай Бердяев, о. Сергий Булгаков, Георгий
Федотов, о. Георгий Флоровски. Богословски православието, разбира се, е много
по-близо до католицизма. Що се отнася до практиката на съвременното руско
православие, то то е много далеч и от съвременния католицизъм, и от съвременното лутеранство. Най-важното – у нас и досега много хора не разбират
църковната служба, не четат Библията, даже Евангелието, ограничават се с
обредната страна. До голяма степен това е следствие и от старата, дореволюционна Русия, където се бояли да дадат на простите хора разбираемо за тях
Писание, и от Русия съветска, където от това се бояли още повече. Но струва
ми се, руските православни полека-лека се завръщат към словото, към логоса на
християнството.
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Като един от авторите на социалната концепция на Руската църква, как
разглеждате днешното нейно влияние в обществото, дали целите от края
на 90-те години са реализирани днес? Може ли да се говори за възстановяване на цезаро-паписткия модел отпреди 1917 г.? Как вярващите гледат на
отношенията Църква-държава?
Разбира се, сега ние стоим по-далеч от онези принципи, които формулирахме в Основите на социалната концепция на Руската църква, отколкото по времето, когато ги писахме преди 20 години. Външно се възстанови цезаро-паписткият модел, но
в своеобразна форма. Църквата днес не е подчинена на държавата, както е било в
петровско или в съветско време. Църквата зависи от държавата икономически, тъй
като е алчна, а държавата зависи от Църквата идеологически, тъй като самата тя
е безидейна и се бои от революция. По-скоро, ако ще подбирам аналогии в миналото,
отношенията напомнят ХVII век. Само че го няма Никон, а би могъл и да се появи.
Само че от това няма да спечели нито Църквата, нито държавата.
Какво е за вас православието? Традицията на кои богослови е близка до вашето разбиране на православието?
За мен моята християнска вяра е самият живот. Тя е безкрайно по-голяма и от
моята любов към Русия, и от моята почит към предците ми. Или, казано иначе,
аз обичам хората, чувствам се отговорен пред народа на Русия, пред другите
народи, с които политиката сблъсква Русия (украинците, сирийците, поляците,
също и българите), гледайки на света през призмата на Евангелската проповед
и Евхаристийното тайнство. И не само гледайки, но и живеейки с това. В този
модус е и моето отношение към жена ми, децата ми, учениците ми. И това е
необикновено леко и радостно. А когато в тези отношения влезе егоизмът – личен или национален, користта, тщеславието – всичко се размива. И тъй става
съвършено ясно, че всичко, което не е според любовта към Истината Христова,
е грях за християнина.
За съжаление аз много лошо познавам съвременните български богослови. Зная,
че ги има, виждам техните статии във вашето списание Християнство и култура, но на български чета трудно. Много обичам Георгий Федотов, о. Александър
Шмеман, о. Георгий Флоровски, Василий Зенковски, от ХIХ век – Иван Киреевски и
Владимир Соловьов. От древните отци чета с особено внимание Дионисий Ареопагит и Максим Изповедник. Ако трябва да настроя ума и душата си, вземам
писмата на Максим Изповедник или неговите отговори на въпросите на Таласий.
У тези отци има една удивителна яснота на ума. И разбира се, химните на Симеон Нови Богослов и на Григорий Богослов.
Сякаш през последните години сред православните в цяла Европа надделява
консервативната реакция, говори се дори за спор между поколенията. Ако
през 60-те и 70-те години на ХХ век преобладава идеята за междурелигиозен
диалог, днес по-силен изглежда стремежът за изолация, желанието православието да бъде представено като противоречащо и оспорващо европейската цивилизация (което намира израз в знакови фрази като „Гейропа”). Какви
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са перспективите според вас?
Макар тази тенденция да има място, то тя е болезнена и дълбоко погрешна.
Не бива да се разкъсва Христовият хитон и не бива да се бяга от бедите на
света (Гейропа) в доброволно гето. Така нито света ще спасим, нито сами ще
се спасим и няма да сме угодни на Господа. Той прие кенозиса, въплъти се, за да
спаси и последните грешници. И макар и Той Самият отначало да обявява, че е
изпратен само при народа Израилев, фактически призовава всички „отрудени и
обременени” (Мат. 11:28). Уверен съм, че ние, християните, в това число и носителите на богатството на източната традиция с нейното особено съзерцание
на теозиса, сме длъжни непрестанно да се трудим за целия свят, и на първо
място за родната нам по култура Европа. От друга страна – ще кажа с пълно
убеждение – при всичките им известни слабости, хората на Западна Европа са
съществено по-здрави духовно, отколкото в своето мнозинство ние, руснаците. Столетният болшевизъм е опорочил нашите души, крайно ни е ожесточил
и развалил. А преди това – крепостното робство, невежеството, изкуствено
поддържано от царското правителство и помешчиците при мълчанието на Църквата. На много неща – и на политически отговорен живот, и на отвращение към
лъжата, и на грижа за слабите – ние трябва да се учим от онези, предците на
които са били западни християни, а мнозина от тях самите и днес са християни.
Ние, православните, имаме безценни съкровища на богопознанието, но сами до
тях не се докосваме. А обскурантизъм – колкото щеш. Погледнете – почти във
всеки католически храм има православни икони, а у нас в един от московските
храмове художникът изрязал кръст на цвят от роза, на свещеника тутакси донесли, че това е знакът на масоните розенкройцери, и свещеникът наредил този
прекрасен знак да бъде унищожен. Ето ви я и „Гейропа”.
Как оценявате провелия се през миналата година Всеправославен събор на
остров Крит, в който не участваха Руската, Българската, Грузинската и
Антиохийската църкви? Това признак за разделение в православния свят ли
е, или по-скоро е част от църковната дипломация между големите православни катедри?
Съборът е забележителен факт от нашия живот. И е твърде прискърбно, че
нашите църкви се отказаха да участват в него под лъжливи предлози. Това е
страх от светлината на истината. Ако вярвате във вашата истина – идете и
свидетелствайте, а ако се боите да свидетелствате, значи сами знаете, че не
сте прави, като онези фарисеи, които питали Христа от Бога ли е Йоан Предтеча. Църковната дипломация е нещо естествено, но Църквата има свръхестествена природа. Църквата – това е Тялото Христово. Господ и апостолите ни
призоваха не към дипломация, а към мъдрост и любов. И тях трябва да явяваме
и на хората от Църквата, и на поместните църкви.
В какво се състои „меката сила” на Руската църква? От перспективата
на времето и като пряк участник в преговорния процес как оценявате възстановяването на общението между Московската патриаршия и Руската
православна задгранична църква?
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От моя гледна точка съединението на РПЗЦ и МП е много добро дело. Съединението е винаги по-добро от разделението. И аз не съжалявам нито за миг за
положените от мен усилия. Друг е въпросът, че аз мечтаех за нещо по-голямо. Аз
мечтаех, че Задграничната църква ще ваксинира с истина и любовта на съборността нашата болна и подивяла през болшевизма църква на Московския патриархат. А се получи иначе. Задграничната църква си остана вещ в себе си, и МП
остана вещ в себе си. Не се случи перихоресис. Защо? Мисля, че поради страха
на задграничниците, че ако те започнат да действат активно в структурите
на московския Синод, ще им отмъщават жестоко и ще им отнемат свободата.
На върха руската йерархия следва икуменическа политика (срещата с папа
Франциск, голямата активност на Волоколамския митрополит Иларион), а
в същото време Руската църква явно или прикрито подкрепя „зилотските”
среди във всяка поместна църква (например в България). Как си обяснявате
тази на пръв поглед непоследователна политика?
Това е продължение на съветската политика, че и изобщо на всяка имперска.
Васалите трябва да се подчиняват само на сюзерена (т.е. да са зилоти), а сюзеренът може да си позволи диалог с другите господари, равни нему. Освен това
в Русия има силна опозиция и на икуменизма на самия Московски патриарх. Имаме си достатъчно наши „зилоти”. Но както вече казах, това е напълно задънена
улица, някакво ново „старообрядчество”. Помните ли, някога Владимир Соловьов
написа във Видението на стареца Пансофий, че сатаната ще прелъсти православните чрез музея на православността (както и протестантите с ученост,
а католиците с всемирна власт). Мъдрият философ е знаел какво говори. Ние
трябва особено да се опасяваме от превръщането на нашата вяра в музеен експонат и по-често да повтаряме апостолското слово – „дето ... е Духът Господен,
там има свобода” (2 Кор. 3:17).
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Отец Михаил (Хаджиантониу) е роден в 1955 г. в гр. Пела,
Гърция. От 1973 до 1988 г. е монах в манастира Симонопетра, Св. гора, а след това, до 1998 г. пребивава в манастира
„Св. Екатерина” на Синай. Автор е на множество книги, в
които засяга важни теми от църковния живот като послушанието, духовното наставничество, молитвата, мястото
на жената, сексуалното възпитание, зилотството и др. Неговите книги, написани на достъпен език, с много примери и истории от личния му живот, говорещи директно за проблеми и нередности в църковното общество, срещат
както възторжени почитатели, така и яростни критици.

КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ В
ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА
Разговор на монах Михаил (Хаджиантониу) с православни
християни от Варна

Преди да дойда тук, минах през Кричимския манастир и получих две наставления
от отец Антим. По време на разговора го попитах как вижда религиозните хора
в България, поне онези, които се обръщат към него. Попитах го дали им говори открито и свободно, с отворено сърце, а също и дали другите сърца срещу
него са отворени и приемат това, което им казва. Погледна ме така, сякаш не
съм наред, и ми каза: „Идват някои хора от Варна и говорят по различен начин,
те мислят по различен начин. Така открих и теб. Да, с тези хора си отварям
сърцето”. Продължих да настоявам с въпроса: „А има ли някой около теб, който носи расо и е с близки идеи до твоите? С когото се чувстваш свободен да
споделяш?”. Погледна ме отново така… Горчива е самотата и още по-горчива е
духовната самота. Съществува утешението от Христос, но имаме нужда и от
някои братя. Когато дойдох от Синай и трябваше да се смеся със света, помолих Христос да ми даде десет човека, с които да мога да общувам свободно, да
мога да споделям своите идеи и да имат същия манталитет като моя. Тогава
Христос не ми обърна внимание, усмихна ми се и ме игнорира. Защо? Защото
желанието ми беше утопично, къде да намеря десет човека в Гърция? Когато
опознах малко по-добре обществото, и по-скоро религиозното общество, намалих числото до три. Така че със същото оплакване е и о. Антим. Всеки път с
него е интересно да си говорим, но накрая той обърна внимание на това, което
ще говоря тук. Интересуваше се много от това как говорят и слушат хората
във Варна. Накрая ми разказа за един добър епископ, който е бил на служба преди сегашния Пловдивски митрополит Николай (митр. Арсений – бел. ред.) Видях
неговата снимка, наистина имаше нещо добро и сладко в погледа му. Той го беше
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поставил в този манастир, давайки му наставление, което на свой ред и той
предаде. Каза ми: „Първо, никога не говори, ако хората около теб са по-малко от
4–5. Налагам ти това послушание и второ, не говори строго. Говори приятелски
и с любов. Ако спазиш тези наставления, ще бъда с теб. Ще видиш как сърцата
ще бъдат докоснати и развълнувани, а самият ти ще имаш добри идеи”.
И така, нека пристъпим към тази чувствителна тема – за критичното мислене. Един писател написа в Гърция: „Ако искаш да разбереш дали група хора има
силата да влияе на бъдещето, внимателно се постарай да разбереш как в нея
използват критиката. Ако между тях съществува свободно изразена критика,
те са жив организъм; ако поощряват критиката, имат достатъчно сила да повлияят на бъдещето”. Аз бях впечатлен колко дълбоко истинно беше написаното.
С времето и от моя скромен опит напълно се съгласих с това заключение. Там,
където не съществува критика, групата е болна или мъртва.
Сега ще ви разкажа две истории, ще се постарая да бъдат кратки, за да ви
въведа в два отделни свята – на светската и духовната критика. Първата история е за една англичанка, която си построи вила срещу моята, от другата
страна на Коринтския залив. Тя живееше там от единадесет години, имаше добри приятели, приятели артисти, образовани, професори и т.н. Беше много доволна от компанията си. Харесваха  също празниците на Православната църква.
Беше кръстена и накрая се реши на тази стъпка – да стане монахиня. Превърна
вилата си в малък исихастирий. Епископът лично обръщаше внимание на монахините. Тя беше прочела моите книги. Въпреки че сме близо по пряка линия, на нея 
трябваха четири часа да обиколи залива, за да стигне до мен. А и предварително
знаех какви ще бъдат последиците.
Според начина на мислене на протестантите, когато се появи нов човек, те
го приветстват много топло. Когато влязох на една сбирка в Англия, те ми
дадоха също и подарък. Доста от хората наоколо се опитват да ти помогнат.
Показват своето удовлетворение и радост от това, че си сред тях. Жената от
тази история ми каза, че първия ден, в който влязла в Православната църква,
вярващите я презрели. Съобщили : „Ти не можеш никога да станеш истински
православна, ако не си родена православна”. Тя се опита да си намери приятели,
както преди си имаше приятели. Сега искаше да има религиозни приятели… „Не
можех да очаквам толкова голяма разлика при хора от една и съща нация, а знаем
как са отворени гърците и какво е гръцкото гостоприемство, таверни, смях и
т.н. Сега останах в ъгъла на църквата, веднъж-дваж-три пъти, никой не ми каза
„здравей и добро утро”. Това е първата история. Тя има също и заключителна
част. Появи се митрополитът, който, както казах, лично се интересуваше от
монахините. И  каза с известно напрежение: „Кога ще дойдеш да запиша вилата
ти към мен?”. Тя отговори: „Нямам такива планове”. „Ааа, значи нямаш такива
планове!” Влезе вътре в църквата, понеже тя беше направила църква във вилата
си, и взе антиминса от олтара. Така там вече не можеше да се служи. Не можех
да си го представя. Всеки път научавам нови и нови неща и моето въображение
става все по-широко. След 40 години монашески живот все още се чувствам
като студент, който тепърва започва да учи за православието. Това е една
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класическа история. Съществуваше още и фактът, че духовният  баща, който
я беше довел в православието, когато разбра, че тя има проблеми с митрополита си, веднага изчезна и дори да го търсиш с Червения кръст, не можеш да го
откриеш. Понеже тя беше англичанка, имаше нужда от благословия, за да дойде
при мен. Духовният  баща тогава  каза: „Ще дойда с теб”. Те искаха някак да
я контролират – какво ще каже, как ще се държи. Тези неща ще бъдат описани
в следващата ми книга като пример какво представлява православният начин
на мислене.
Втората ми история е за една репортерка от Таймс, от Лондон. Минах през
един манастир и тя беше там с шест-седемгодишната си дъщеря, точно нейно
копие. Както обикновено, общувах там с монахините и след това тя ме попита
дали може да поговорим насаме. Разказа ми следното: „Избягах от Лондон, защото открих, че някои медицински кръгове слагат микроба на следващия вирус
в техни ваксини и лекарства. Написах статия в Таймс. Започнаха да ме заплашват: „Ти имаш дъщеря, нали?”. Тя беше взела дъщеря си и беше дошла да се скрие
в този манастир. Казах: „Очаквам нещо по-добро от цялата тази история. Холивуд много добре показва разликата между нас и вас. Вашето общество е със
същите човешки страсти и слабости. Но винаги има някой честен човек, който
се изправя и казва истината. Това е много голяма разлика между нас и вас. Тези
личности оправдават цялото ваше общество. И понеже в нашето общество
такива личности липсват, нашето общество е дълбоко виновно пред Христос.
Понеже вече сте написали статията, очаквам продължението в английското
общество. Заявявам, че ценя това нещо във вашето общество”. „О, наистина,
това, което ми казвате, е много по-различно от чутото досега, не съм мислила
от тази гледна точка, вашето мнение е правилно.” Знаете ли кога един грък
признава друго, различно от своето мнение, за правилно? Той би предпочел да дерат кожата му, вместо да каже, че някой е по-правилно мислещ от него. „Недейте толкова да се възхищавате, защото да казваш на другия, че е прав, ни учат
още от детските години. Когато между нас има диалог, учителят ни слуша. Ако
ти настояваш на своето мнение, когато другият е прав, те привиква и казва:
„Кажи , че тя е права”. И ти трябва да го кажеш. Така че, когато пораснеш,
това става автоматично, то става рефлекс.” „Това е голяма придобивка на вашето общество.” Относно критиката, винаги професорите и учителите питат
защо. Примерно, някой е направил нещо и те питат защо. Това е постижение,
социална придобивка.
Срещнах се с двама мои съученици. Единият беше станал свещеник, а другият работеше в училище. Те бяха добри хора, откриха ме и искаха да ми кажат
нещо. Започнаха така: „Занесоха твоите книги на нашия духовен наставник,
стареца Йоаникий”. Той е старец в женския манастир на 30–40 км от Солун и
техен духовен наставник, следователно нещо по-чисто в живота им. Искаха от
него да коментира онова, което бях написал в моята книга за послушанието и
експлоатацията му в Църквата, за православното братство и тоталитаризма.
Писал съм, че когато послушанието е правилно, здраво, се превръща в най-сладкото тайнство, и обратно. Продължиха по враждебен начин: „Нашият старец взе
твоите книги и ни каза: „Последвайте ме”. Отиде, отвори вратата на пещта
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и ги хвърли вътре”. И те ме погледнаха отмъстително. Попитах ги: „Съгласни
ли сте с това действие на вашия старец?”. Не може да си представите колко
бяха учудени. „Ние ли ще съдим нашия старец?” „Добре, в Средновековието са
изгаряли много книги. Сега сте образовани, учени хора сте, можете ли да правите същото днес? Ако разкажа в някоя телевизия, че вашият старец е изгорил
книгите, без изобщо да ги прочете, какво ще е мнението на обществото, след
като чуе всичко това? Кажете ми, вие съгласни ли сте?” Бяха много учудени. Те
заемат отговорни позиции в обществото. Защо се получава така? Защото общество ни е болно. Това е социален проблем. И съществува друго общество, което е още по-проблематично – църковното общество. Светското общество кара
с 60 км/час, след него с 40 км/час кара по-малка кола, църковната. При дадената
ситуация възниква въпросът защо да влизаш в Църквата. Очевидно светското
общество е по-умно и по-право, както в случая с тази монахиня, която беше
толкова щастлива с другите гърци и много повече проблеми имаше, когато влезе
в Църквата. Защо който и да било да влиза в Църквата?
Има един отговор, свързан с още една малка история. Имам добър приятел на
име Теодулос. Той изпълняваше длъжността заместник-началник на портовия
контрол и беше отговорен за една голяма територия около Гърция с много проблеми. Но имаше добър ум. Голяма привилегия е да пиеш кафе с умен човек. Изведнъж Теодулос се появява като гид на поклонническа група в Синай. Религиозната
група е около 50 човека, 46–47 жени на възраст 45 години и повече, 2–3 по-млади
и 2–3-ма мъже, дето и те не знаят защо са дошли. Това е типичната поклонническа група. Разбира се, сред тях винаги има някои дебели дами, 80–85 кг. И
питат колко време отнема да се изкачат на планината на Мойсей. Как да им
отговоря? Настоятелни са, от пенсията си са спестявали толкова време, за да
могат да се изкачат на тази планина. Добре, тръгват сутринта в 5 часа и пристигат вечерта с голяма усмивка. Питам ги: „Наистина ли се качихте до горе?”.
„Разбира се.” Възхищавах се на някои факти, които ми разказваха. Едната жена
беше с проблеми в ставите, но искаше да изкачи планината. Извика единия от
мъжете: „Маноле, помогни ми”. „Добре, ще ти помогна.” Той си мисли: „Е, ще се
качи две-три стъпала и ще се откаже”. Хваща я, започват да се изкачват и
Маноле не може да я настигне. Маноле видял лъч светлина, който се спуска към
нея. Тя му казва: „Шшшт. Не виждаш ли, че трима се изкачваме нагоре”. Имаше
такива случаи. И сега, каква е причината този нерелигиозен човек да бъде водач
на подобна група? Той ме покани да пием кафе и започна да ми разказва: „Моят
свекър имаше офис за поклоннически пътувания, наречен „Миранда” на името
на неговата съпруга. Резервираше в скъпите хотели „Хилтън”. Три дни преди
да открие бизнеса обаче, той почина. Вече беше платил половината сума като
капаро. Какво да се прави? Взех си отпуска и трябваше да довърша нещата”.
Следващия месец Теодулос пак идва: „Отче, здрасти”. „Какво правиш пак тук,
Теодулос?” „Е, преди да закрием офиса, реших да дойда още веднъж с една група.”
Ходиха наоколо, Йерусалим, тук-там. След месец-два пак идва. „Какво става?”
„Напуснах си работата в пристанището и ще си движа туристическия бизнес.”
„Защо направи това?!” Първо го питам: „Ти разбра ли що за хора сме тук?”. „Разбира се, още от първия път разбрах що за стока сте.” „Тогава защо реши да
станеш един от нас?” Той веднага беше станал изповедник на няколко десетки
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човека. И монаси, и други. Понеже беше умен човек, те спонтанно се откриваха
пред него и му се изповядваха. Беше здрава личност. Не беше религиозен (не
знам дали е позитивно или негативно), но беше здрав. Когато намерим здрава
личност, ние спонтанно се откриваме. Теодулос си даваше сметка и въпросът
защо е напуснал своята висока позиция беше сериозен. Той каза: „Отец Михаил,
у вас, расоносците, има нещо сладко. Искам да се движа между вас заради това
сладостно нещо в общуването, искам да бъда между вас”. Без да разбира какво
точно казва, той обясни с прости думи защо Православната църква все още е
жива. Каква е тази сладост, която усещаше този умен човек. Това е мистичната сила на православието, която все още притежаваме. Защо Христос я държи
в православието и не я премести в някои по-честни, по-открити общества,
защо я държи на Балканите и в Русия, не знам. Можеше да направи по-добри
избори. Защо Христос си избра израилтяните и настояваше да продължава да
ги подкрепя като племето, което да наследи. То беше най-твърдоглавото и коравосърдечно племе. Един отец обяснява това така: „Христос обича трудните,
завързаните казуси”. Когато върши Своето дело с трудни хора като гърците,
българите, израилтяните, Той се чувства добре”. Успява да върши делото Си
чрез тях. Ето защо ние ще си останем вътре в Църквата. Не съществува тази
мистична сила извън православието.
Бих могъл да докажа това по-добре, но ще ви разкажа още една малка история.
Отец Пласид заедно с о. Серафим станаха православни. Дойдоха от Бенедектинския орден, търсейки смисъл за своя монашески живот. Те бяха станали монаси –
о. Пласид на 16 години, о. Серафим на 18 години. Бяха връстници и много близки
приятели. Дойдоха в нашия манастир. След няколко месеца ги катехизирахме и
ги кръстихме. След това дойдоха и други, и тях кръстихме. В един момент те
казаха: „Сега за пръв почувствах нещо, нещо изпълни сърцето ми”. Можете ли
да си представите православен монах да почука на вратата на Ватикана и да
каже: „Дойдох тук, за да може моята мистична традиция да придобие завършеност. Да бъда научен на нещо, което нямаме”. Мога да ви уверя (аз наистина се
старая да изучавам искрено нещата), че ако някой католически манастир притежава нещо, което ние нямаме, веднага ще отида там. Но досега никой не ме е
убедил и много от тях идват при нас. Ето защо оставаме православни. Понеже
тук има духовна сила. Проблемът за нас е да станем причастни, да участваме.
Ако си останем нормални, обикновени православни, без да вземаме участие в
тази мистична сила, няма да има голяма разлика между нас, протестантите и
католиците. Онзи, който казва, че ние сме много близки, че ни разделят исторически причини, никога не е имал опит от участие в тази мистична сила, за
която говоря. Това е единствената и най-голямата разлика между нас и всички
останали църкви.
Да се върна на темата за критичното мислене. Ние не критикуваме по английски или по германски модел, нямаме предвид да убием отсрещния с нашата
критика. Можеш да използваш критиката като оръжие на своите страсти. В
религиозните общества още повече, понеже това е много изискан и всъщност
най-лесният начин да убиеш човека отсреща. Разбира се, трябва да бъдеш прав.
Но правота без милост е оръжие. За нас това не е приемливо. Това е германски
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феномен. Православното правосъдие е пълно с милост. Когато Давид в един и
същ псалм казва: „Съди ме, Господи, с всичкия Твой съд” и по-надолу: „Господи,
ако сложиш между нас и Теб нашите грехове, кой може да стои насреща ти?”,
естествено се подразбира справедливост с милосърдие. Това е библейското значение. И още повече в Евангелието. Трябва да имаш готовност в своето сърце
и когато критикуваш отсрещния и той каже: „Да, прав си”, да спреш мигновено.
Трябва тотално да промениш сърцето си, иначе нямаш правото да критикуваш,
а се нуждаеш от терапия.
Съществува много добър пример в Библията. Давид излязъл на балкона на своя
палат и видял много красива жена – Вирсавия. Тя се къпела, но забравила да
дръпне завесата. Понякога забравяме някои неща. Давид изпратил да я повикат.
Съпругът , Урий, бил офицер в армията. По това време участвал във война с
амонитците, сега Йордания. Тя се върнала вкъщи, след известно време пратила
съобщение: „Бременна съм”. Давид изпратил вестоносец веднага да му доведат
Урий. Дошъл Урий. „Веднага си върви вкъщи, ще се разпоредя на главнокомандващия.” После казали на Давид: „Урий беше тук с твоите гардове и не си отиде
вкъщи да спи с жена си”, на което Урий дал такъв отговор: „Моите събратя се
бият тази вечер с врага, а аз не мога да легна с жена си, не е честно”. Давид
го поканил на трапезата и все му пълнел чашата с вино. Урий се напил. Гардовете го вдигнали и го закарали при жена му. На сутринта научили, че дори и пиян,
на четири крака се върнал в стаята на охраната. Давид решил да го унищожи.
Измислили план с Йоав и го убил. След това взел Вирсавия в палата си. Година
по-късно пророк Натан получил известие да отиде и да му съобщи наказанието
на Бог. Св. Йоан Златоуст си задава въпроса: „Защо след една година? Защото –
обяснява по-нататък, – когато се влюбиш, това обикновено трае 6 месеца; ако
любовта е луда, трае година (в случая любовта на Давид към Вирсавия била силна). Когато мозъкът вече можел да работи нормално, Натан отишъл при Давид.
„Царю, имам нещо важно да ти съобщя.” „Казвай.” „В Йерусалим имало двама
съседи, единият богат, а другият много беден. Богатият имал 5 хиляди овци,
кози, камили, магарета, не можел да ги изброи. На отсрещната страна на пътя
съседът му имал 4 деца и си взел една малка овчица, да я отгледа и да я заколи
за Пасха. Но както си растяла, тази овчица станала като член на семейството.
Така че вече имал 5 деца. Веднъж при богатия дошъл на гости негов приятел.
Според обичая той би трябвало да заколи овца. Все още съществува този обичай при бедуините: когато отиваш на гости, те заколват овца. На богатия му
се досвидяло да заколи овца за госта и отишъл, та взел овцата на бедния и я заколил. Единствената му овца. Заклал я и нахранил госта си.” Давид скочил: „Веднага ще му бъде отрязана главата. Но според Закона на Мойсей първо четири
овце да бъдат върнати на бедняка. Кажи ми веднага къде е този, за да му бъде
отрязана главата”. Натан му казал: „Ти си този човек”. Давид веднага разбрал.
Слязъл няколко стъпала надолу и преклонил глава. Сърцето му било тотално съкрушено. Но Натан продължил: „Сега ще чуеш Божието наказание. Господ каза:
досега във всички твои войни те защитавах и се биех заедно с теб. Сега ще
бъдеш сам. И ще разбереш какво означава да се защитаваш без закрила от Бога.
Ще бягаш пред лицето на твоите врагове”. Но Давид въобще не чувал какво му
говори и паднал ничком, тогава изрекъл известния 50 псалм. Натан спрял. Давид
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извикал: „Сторих голям грях пред Божието лице”. Натан му отговорил: „И Господ
ти прости греха”. Той шизофреник ли е бил? Получил заповед от Бога да предаде
в това съобщение наказанието на Давид. След малко му казва: „Окей, всичко е
наред, Бог ти прощава”. Какво се е случило? Когато Давид се съкрушил в сърцето си, толкова дълбоко се покаял, че пророкът получил ново съобщение. „Заради
това покаяние му прощавам.” Това е много ярък пример, на който старецът
Софроний1 настояваше много, настояваше до смъртта си. Казваше: „Не налагам
канони в своето братство. Искам да работите със сърцето си. Идват монаси и
ме питат какви са моите канони, за да разберат тук какъв е духът, да разберат
що за духовност има тук”. Старецът Софроний казваше: „Тук нямаме канони.
Каквото искат, това правят. Когато чувстват, се молят, когато не им харесва,
не се молят”. Хората много се учудваха. Лично аз съм дискутирал с едни атонски монаси, те знаят моя лош характер да провокирам. Там много се гордеят с
канона си и питат о. Софроний: „Защо нямаш канон?”. Той им казва: „Много ми
е трудно да ви обясня това”. Отговаряме, че каноните поставят рамка. Те са
полезни за човек през първите една-две години от пристигането в манастира.
Човек научава каноните. Научава се да бъде държан в рамка и тази рамка се
превръща в затвор за него. Тя до голяма степен опустошава духовността на човека. Тук се случва именно това. Ако попитате когото и да било атонски монах,
той ще ви обясни: каноните са такива и такива. Така не се обръща внимание
на покаянието. Ние трябва да уважаваме и да вземем под внимание правата на
Христос. Не смея да попитам някой български йеромонах, защото сигурно ще ме
убият. Вие сте по-твърди в каноните. Това е отговорът защо Натан е предал
друго съобщение в рамките на 5 минути. Няма канони, няма правила за Христос.
Той е точно срещу нашето сърце. Отваря се нашето сърце, Той дава, затваря се
сърцето – Христос спира. Старецът Софроний наставляваше пред Кирил и другите йеромонаси в манастира: всяко сърце има нужда от собствена информация
от Христос. „Когато изслушвам болезнено сърце на човек, който се изповядва
при мен, започвам да се вглеждам с ужас в моето сърце, очаквайки да видя какво
ще се появи там. Защото знам, че всеки човек има нужда от нещо ново”. Отец
Кирил му каза, оплаквайки се: „Чакам, чакам, нищо не се появява в сърцето ми”.
Тогава старецът му отговаря: „Ако нямаш сърце, поне научи каноните, за да не
говориш глупости на хората”. Така че относно критичното мислене – това е начинът. Не критикуваме някого със страстите си. Когато някой ти причини нещо
лошо, ти в яростта си му казваш: „Защо направи това, не мога да го понеса”.
Ако в този момент той ти каже: „Извинявай”, трябва веднага да спреш.
Има много добър пример, едновременно смешен и трагичен. Един монах през
1890 година бил хлебар в Симонопетра, манастира, в който бях и аз. След като
приключил работата си, все още имало много силна жар. И за да не отиде на
вятъра, отишъл при готвача и взел две големи риби, та ги метнал на въглените.
Но бил много уморен и заспал. И понеже били тлъсти рибите, потекла мазнина
и изгорял целият манастир Симонопетра. След 2–3 дни, когато всичко изгоряло,
монасите от Светия съвет седнали на камъните (вече нямали столове) и изви1

Архимандрит Софроний Сахаров (1896–1993) – духовно чедо на св. Силуан Атонски и основател на ставропигиалния манастир „Св. Йоан Предтеча” в графство Есекс, Великобритания. Един от най-харизматичните
православни духовници на XX в. Б.ред.

17

Проблеми на православието

кали виновника. Сега ще разберете що за чувствителност са имали. Той дошъл
веднага, коленичил ниско долу: „Отци, простете ми, понеже изгорих манастира”.
Всички изведнъж се стъписали. Никой не проговорил. Онзи стоял наведен долу,
очаквайки прошка. Най-после един от отците заявил: „Не мога да разбера сега,
само защото е коленичил и е навел глава, трябва да му простим, че изгори манастира ли?”. Обаче му простили.
Това е епилогът. Имаме нужда от критично мислене, но от критика по правилен начин. Без критика нямаме бъдеще. Обаче с лоша критика, без милост, ще
изгубим Бога.
22 ноември 2016, Варна
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Петър Попиванов

РАЗМИШЛЕНИЯ ОКОЛО ПРОЦЕСА
СРЕЩУ ДМИТРИЙ КАРАМАЗОВ
Всъщност защо е интересен процесът срещу Дмитрий Карамазов, с какво привлича вниманието на читателите през трескавия и бесен ХХI век? Дали ни интригува с наказателното съдопроизводство, или само като хроника на една
предизвестена шокираща съдебна несправедливост? А може би ни примамва
със следствието, в което отсъства богатият, модерен технически арсенал
на криминалистиката? Дали не изпитваме носталгия по изчезващото в наши
дни юридическо красноречие, по разпалените многочасови съдебни дуели между
обвинението и защитата, по цялата театрална зрелищност на процесите?
Или пък в компютърния век ни липсват логически подплатените спорове, в които (анти)тезите се доказват? Все в този дух ще кажа, че и казуистиката, и
софизмите, и парадоксите крият в себе си определени предизвикателства към
нашия ум, провокират го дори само с това, че при умела пледоария едни и същи
факти могат да се използват за обосноваване на противоположни заключения.
Ако отидем по-нататък в исторически план, бихме потърсили в словата на прокурора и адвоката, в хода на делото, пък и в романа виртуозно вплетени скрити библейски цитати (евангелски текстове), църковни мистерии, средновековни
карнавални сюжети и театрални изпълнения.
Поне част от формулираните по-горе въпроси търсят своите отговори. Съвременниците на Достоевски, а и следващото поколение са имали своите виждания
и интерпретации. Ние сме поставени в по-изгодната позиция (по мое мнение) да
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разтълкуваме и оценим това велико произведение от дистанцията на времето.
Злободневното и нетрайното е отпаднало или е туширано и са останали „проклетите”, „вечните”, общочовешките проблеми. Достоевски ги е поставил и
дискутирал, самият бидейки раздвоен между „вярата и безверието”. Какво ново
можем да кажем ние, какво незабелязано досега можем да видим при нов прочит
на Братя Карамазови?
Фактът, че великото Петокнижие на Достоевски запазва своята актуалност и
досега, аргументира и оправдава продължаването на изследванията и анализа
на творчеството на писателя и в наши дни. По отношение на правораздаването (Божие) ще приведа част от Посланието на апостол Павел до римляните
([2], 12:19): „Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия
гняв. Защото писано е „Отмъщението е Мое, Аз ще отплатя, казва Господ”. С
държавния (човешкия) съд всички сме запознати и затова не го обсъждам.
По-долу предлагам една мозайка от размишления, която провокира у мене знаменитият процес от Братя Карамазови. Той е отразен специфично, защото не
е стандартно съдопроизводство, а окончателен съд – равносметка за способността на почти всеки герой да изпълнява изискванията на нравствения императив. Това е деликатна юридическа и психологическа материя, която обхваща
практиката на следреформения руски съд, т.е. на съдебното дело в Русия след
реформите на император Александър II от началото на 60-те години на ХIХ
век. Всъщност имаме един философско-социален религиозен роман, последният
от Петокнижието на Достоевски, който е старателно проектиран през криминалната фабула. Точно това го прави занимателен и концентрира вниманието
на читателя върху богоборческите и антикатолически внушения на литературното произведение. Инак щяхме да се сблъскаме с една скучна, разтеглена,
умозрителна и в крайна сметка доста безинтересна книга. В достъпната ми
литература върху Братя Карамазови почти не откривам по-подробни анализи и
тълкувания на горния процес. Вероятно главите „Бунт” и особено „Легендата за
великия инквизитор” са били обект на стотици разглеждания и интерпретации,
а за това дело, представено на повече от 120 страници в романа, изследователите са били съвсем пестеливи и скромни.
А. Волински (1861–1946) пише през 1904 г. книгата Достоевски: философско-религиозни очерци1. На с. 266-268 той коментира процеса срещу Д. Карамазов,
където пише: „Протичането на процеса представлява истински шедьовър на
литературния сарказъм, дълбоко скрит в безукорно правдивото описание както
на хода му, така и на всички участващи в него лица”. И по-нататък продължава:
„Достоевски колоритно представя в романа силата на адвокатурата”.
Често се акцентира върху сатиричните и пародийните елементи при описанието на процеса. С горната студия се опитвам да запълня безспорно възникналата
празнота.

1 	

Волынский, А. Достоевский: философско-религиозные очерки. СПб, Леонардо, 2011.
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Действието се разгъва от Книга втора, озаглавена „Неуместно събрание” и
по-точно от V. „Бỳди! Бỳди!” и VI. „Защо ли живее такъв човек?” (том 9 от [6]/7282, том 9/82-93), където се дискутира въпросът за църковно-обществения съд,
до Част четвърта, книга 12, „Съдебна грешка”, том 10 от [6]/176-297, посветена изцяло на процеса срещу двадесет и осем годишния дворянин зап. поручик
Дмитрий Фьодорович Карамазов (Митя) с прототип А. А. Григориев. Накратко,
началото на романа трябва да търсим в статията на свещ. М. И. Горчаков „Основите на църковно-обществения съд” и контратезата на Иван Карамазов, двадесет и три годишен (естественик по образование, с не толкова атеистични,
колкото богоборчески възгледи2), която е набрала популярност след отпечатването  в някаква негова статия. Заслужава специално внимание юридическата
позиция, заемана от Иван ([6] 9/74): „Духовното лице, на което аз възразявах
(свещ. М. Горчаков – б. м.), твърди, че църквата заема точно и определено място
в държавата. Аз пък му възразих, че напротив, църквата трябва да включва сама
в себе си цялата държава, а не да заема в нея само някакво кътче (...)”. По-нататък той пояснява своята концепция: „Целият смисъл на моята статия е в това,
че (...) през първите 3 века на християнството християнството на земята се
е проявявало само чрез църквата и е било само църква. А когато римската езическа държава е пожелала да стане християнска (...), тя само е включила в себе
си църквата, а тя продължавала да си бъде както по-рано държава езическа в
извънредно много свои направления”. Затова и Иван Карамазов предлага „(...) за
целите на бъдещето не църквата да си търси определено място в държавата
като „всеки обществен съюз”, а наопаки, всяка земна държава би трябвало впоследствие да се обърне в църква напълно и да стане не друго, а само църква (...)”.
Всъщност Иван предлага „оцърквяване на държавата” (т.е. създаване на Христоцентристка държава), утопично обединение на човешкия (гражданския, държавния) съд и на Божия съд (църковния съд). При всички разговори в килията на отец
Зосима от ясновидски проникновения поглед на последния не убягва и съдът на съвестта, и несъвършенствата на човешкия съд. Отец Зосима отбелязва ([6] 9/78):
„Всички тия заточения на тежка работа, а по-рано и с бой, никого не поправят, а
главно, почти никой престъпник не плашат и числото на престъпленията не само
не намалява, а все повече расте. (...) И излиза, че обществото по такъв начин
съвсем не е запазено, защото, макар че вредният член се отсича механически (...),
но на негово място тутакси се явява друг престъпник, а може би и двама”. Затова и отец Зосима предлага за прераждането на престъпника не човешкия съд с
адвокати, прокурори и съдебни заседатели, а съда на собствената съвест, закона
Христов: „Ако има нещо, което пази обществото дори в наше време и поправя и
преражда дори самия престъпник в друг човек, то все пак е единствено законът
Христов, който се проявява в съзнанието за собствената съвест”. И оттук той
заключава: „(...) единствено само пред църквата съвременният престъпник е способен да признае вината си, а не пред държавата”.
2 	

Както той сам казва в [6], т. 9, с. 286: „И тъй аз приемам Бога (...), приемам и премъдростта Му (...)”, но с
допълнителното уточнение: „(...) света, създаден от Него, света Божи не приемам и не мога да се съглася да го
приема”. От друга страна, при разговора си с Фьодор Павлович и Альоша, т. 9, с. 164, Иван заема категорична
позиция: „Не, няма Бог (...) – Няма и безсмъртие (...) – Никакво”. Но по-късно (т. 9, с. 285) той обяснява, че
нарочно произнесъл тези думи, за да подразни брат си Альоша.

21

Християнство и литература

Ако излезем извън рамките на религиозното тълкувание, бихме казали, че човешката съвест е по-безпощадна от изкованите от държавата закони, защото
повече изисква от човека. Затова личната съвест е много по-суров съдник. Бердяев пише в Мирогледът на Достоевски по този повод: „Съвестта у Достоевски
работи необичайно дълбоко и изтънчено”. И така стигаме до заключението, че
централен момент, крайъгълен камък в това литературно произведение, е намирането на релациите между Човешкия съд (съда с иманентна санкция) и Божия
съд (съда с трансцендентална санкция), в конкретния случай на семейство Карамазови след отцеубийството на Фьодор Павлович Карамазов. Всичко се решава
в Човешкия съд в Скотопригоневск и набеденият за убиец Дмитрий Карамазов
става жертва на чудовищна съдебна грешка. По време на процеса Достоевски
разкрива и разобличава криминално престъпление, което се изплъзва от всеки
държавен, а и човешки съд. Все в този ред на мозаечната подредба на мислите
ми ще споделя изненадата си от всеруския отзвук на делото. Иван Карамазов
е философски настроен литературен герой, който би правил чест на всяка национална литература, но не той е подсъдимият на процеса, не той е атракторът. Не е ли сравнително дребен Митя за изключително тежката роля, която
му е поверена? По силите ли му е тя? Предполагам, че този въпрос минава през
главата и на други читатели... И още нещо, макар и излишно многословно на
места, са изказани шокиращи истини за несъвършенството на човека и на неговите дела, особено при отстояването на истината и справедливостта. Затова
на Човешкия съд алтернативно е съпоставен Божият съд и неговата сила при
„оцърквяването на държавата”.
И така, коя е жертвата на убийството? Дворянинът Фьодор Павлович Карамазов – „Пиеро”, е шут, нищожен и развратен човек, пияница, лъжец и лицемер,
подъл, алчен и циничен сребролюбец, физически гаден и отвратителен, „символ
на смъртта и разложението” според В. Розанов [11]. Не долавяте ли у себе си
издайническите импулси на скритото одобрение на убийството му, за това, че
най-сетне го е застигнало възмездието за неговия мизерен, греховен, вреден и
опасен за всички заобикалящи го живот? На фона на бащата набеденият за убиец негов син Дмитрий (също пияница, скандалджия и сладострастник) се издига
в очите на читателя с шилеровските си увлечения, неубедително „доказаната”
от следствието вина и посрещнатата от него мъжествено съдебна несправедливост, личната честност и способността му за прераждане в друг човек.
Ето и кратко представяне на Дмитрий Карамазов:
Pro

Contra

„Горещо сърце”, „широка натура”, способен на „шилеровски увлечения”, щедрост,
благородство, проницателно тълкувание
на красотата, директен в помислите и
преценките си

Пагубни страсти – пиянство, разврат,
скандали – със Снегирьов и баща му, побои, косвен виновник за смъртта на Илюшечка, жестокост към гледалия го като
дете слуга Григорий. Разкъсан между „идеала на Мадоната” и „Содомския идеал”.
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Силно амбивалентно е и отношението му към (бившата му) годеница Катерина
Ивановна Верховцева. Той е раздвоен между великодушие и унижение. В Епилога
[6] (10/309) Катерина Ивановна се обръща към Митя със следната многозначителна реплика: „Аз затова те обичах, защото си великодушно сърце! – изведнъж
се изтръгна от Катя (...)”. Дмитрий се ползва с нескритата симпатия на великия писател – спомнете си за своеобразния апотеоз на Митя „Изповедта на
едно горещо сърце в стихове”, вълнуващото рецитиране на „Одата на радостта” на Шилер и най-сетне за покъртителните му думи в съдебната зала: „Приемам мъката на обвинението и на моя всенароден позор, искам да пострадам и
чрез страданието да се пречистя”3. Внушението е ясно: разпътният Дмитрий
Карамазов има съвест и мъчително прекрачва през „вододела” между някогашния
и бъдещия Митя, защото у него има благородство, защото (по негови думи) е
„страдалец за благородство”.
Понеже главно от Фьодор Павлович Карамазов произлиза терминът „карамазовщина”, ще кажа няколко думи за нея. Тя представлява и социално, и морално
свойство на разпада на личността, парадоксално съчетание на разнообразни, а
понякога и несъвместими човешки качества като: интелект и сладострастие,
юродство, гордост и подлост, страстна (даже неистова) жажда за живот и
саморазрушение [15]. И тримата братя (макар и в различна степен) са носители на това ужасно качество, раздвоени между „бездната на висшите идеали и
бездната на най-низкото и зловонно падение”.
Ще пристъпя сега и към дискутирането на самия процес. За мене той е разигран като театрален спектакъл. Безспорен е зрелищният елемент, който вероятно е търсен от Достоевски. Много пъти се повтаря, че Дмитрий е невинен
в отцеубийството, но той „почти е убил”, защото е бил психологически узрял
за подобно деяние. Наистина, по негови думи „Може би няма да го убия, а може и
да го убия”. Всъщност той е жертва на натрупаните срещу него многобройни
улики. Нито една от тях поотделно не е фатална, но обединението им дава „безспорни доказателства” за неговата „вина”. Истинският убиец се разделя на две
части: идеен убиец (идеен подбудител и подстрекател) Иван Карамазов и практически изпълнител – лакеят и незаконен син на Фьодор Павлович – Павел Смердяков, двадесет и четири годишен. Всъщност тук е и най-трудната, а и най-деликатната част в тълкуванието и анализа на романа. Иван е интелектуалецът,
мислителят, философът и писателят (автор на „Легенда за рая”, „Геологически
преврат”, „Поемата за великия инквизитор” и на тълкуванието на църковно-обществения съд), теоретикът на богоборческия бунт, негови са знаменитите
реплики „Една гадина ще изяде друга гадина” и дьо-садовския според Б. Соколов
[12] лозунг на циничния аморализъм „Всичко е позволено”4. Ще представя Иван
символично чрез следната силогична диаграма, базирана на неговите мисли:
3

Казаното от Дмитрий за страданието е интересно да се сравни със следното положение у граф Нери, подкрепено от Кант: „Единственият движещ принцип на човека е страданието. То предшества всяка наслада.
Насладата не е позитивно състояние”.
4

През ХІ в. в Иран е създадена шиитската мюсюлманска секта на асасините (от арабското „хашашини” –
опиянени от хашиш), които са били заклети врагове на тамплиерите. Основна тяхна максима е „Нищо не е
истина, всичко е позволено”. Тук са корените на Ивановото кредо.
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Няма Бог		

Няма безсмъртие

		

Всичко е позволено

Няма добродетел

(добродетел е положителна черта, качество на човека, противоположно на порок). Диаграмата в горния ляв ъгъл се „затваря” с: няма безсмъртие, за да бъде
всичко позволено. При Смердяков го няма идеологическия привкус на историите за
социалната справедливост. По-скоро се подчинява на лозунга „Граби награбеното”
(защото с парите от убийството иска да заживее в Москва или пък да замине за
чужбина (Франция? – учи френски език). Оказва се, че Иван е нерешителен, колеблив, книжен човек, който има някакво сходство с кабинетните отци на революцията, живели охолно по дворците на богатите меценати и създали опасни учения за
радикални промени на обществото с екстремни средства. Практическото изпълнение в повечето случаи е било поемано от доста ограничени, дори посредствени
хора, но за сметка на това много озлобени, незадоволени, способни на неописуеми
мерзости и носители на изпепеляваща ярост в процеса на развитието на революцията. Като еснаф-готвач, полу-(или под-)интелигент, полуобразованият (главно
от общуването си с Иван, с баща си и Альоша) Смердяков генерира чудовищната
злоба и злост на човека от подземието. С една основна разлика – няма „усилено
съзнание”, но охотно възприема волунтаристични лозунги и елементи от учения,
мотивиращи по най-добрия начин грубите му материални интереси.
Няма да пиша нито за русофобията му, нито за лакейската му душа (спомнете
си само „сладникавия фалцет” на Смердяков с китара и политико-историческите
му опуси [6] (9/270 – 276), нито за вероятната му принадлежност към сектата
на скопците. От друга страна, не мисля, че само по фройдистки може да се
обясни всичко, сътворено от четиримата братя.
Съдът (съдебното заседание) включва всички обрати на драматичния сюжет,
включително внезапно разразилата се катастрофа, причинена от гордата и неуравновесена à la Настася Филиповна героиня Катерина Ивановна. Ще се опитам
по-долу да рамкирам главната съдебна колизия в романа.
– Дмитрий се счита виновен пред съвестта си за безпътния си живот, за потенциалната готовност да убие баща си и се разкайва. Неговото ново кредо е
вложено в устата на Маркел, брата на отец Зосима, който произнася пред майка
им една от най-съкровените мисли на великия писател: „Всеки от нас е виновен
пред всички за всичко” (т. 9 от [6], с. 352). Това е отбелязано в записките на
Альоша от последната беседа на стареца в последния ден от живота му.
– Човешкият съд го осъжда на 20 години затвор в рудниците, въпреки че е невинен за това криминално престъпление.
– И така, от съда на личната съвест, през обществения (държавния) съд, до
Божия съд като единствено истински справедлив.
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– В килията на отец Зосима се състои идеалният съд. Той (отец Зосима) се покланя доземи на Дмитрий, защото пророчески вижда бъдещите му мъки по пътя
на изкуплението. Бих добавил, че това е своеобразен съд-предсказание, преплетен неслучайно с водения разговор за църковно-обществения съд.
Личната позиция на Достоевски е известна: неверие в човешкия съд с предварителното следствие, адвокатите и всичките му атрибути. Той търси победа
на морала над правото. Страданието е следствие от страстната съпротива,
която човек оказва на заобикалящия го свят. Точно готовността към поемане
върху плещите си на страданието определя нравствената сила на героите на
великия писател.
„Аз вярвам в чудото” – казва Дмитрий [6] (9/501), бидейки дълбоко убеден, че „не
трябва да се мачка човекът, не трябва да се погубва животът на хората” [6]
(9/501). Точно тази съкровена вяра го предпазва от отцеубийството при изключително напрегнатите обстоятелства, тласкащи го неудържимо към съдбовно
престъпление.
Личната нагласа на Достоевски към съда рефлектира в иронията, с която той
описва на много места процеса. Ирония, съчетана с чувство за мярка и такт,
без фарсове или други нелепи ситуации.
За пълнота на изложението ще спомена, че според съветското достоевскознание Дмитрий е жертва на злополучно стечение на обстоятелствата. Юридически безупречната правда е неправда от човешко гледище, т.е. налице е
разминаване между право и морал. От друга страна, той е жертва и на силни и
необуздани страсти, но в никакъв случай не е Рогожин. Къде ти у Рогожин „Ода
за радостта”, къде ти у Рогожин проникновеното тълкувание на красотата,
което прави Дмитрий! Понякога имам чувството, че Митя е сляпа играчка в ръцете на тъмните страсти, едва ли не е безпомощен пред тях.
Интересен въпрос във връзка с този литературен герой поставя В. Ермилов [6]
в своя очерк за творчеството на Достоевски, том I от Събрани съчинения на
Ф. М. Достоевски.
На въпроса на Дмитрий Карамазов как може да бъде човек добродетелен, ако не
съществува Бог, Ермилов поставя контравъпроса: Защо Дмитрий Карамазов е
толкова недобродетелен, когато поставя Бога начело?
Немилосърдната воля на писателя ни тласка към страшна катастрофа! Всичко е старателно, умело, майсторски режисирано срещу Митя. Дали Иван не му
прави „мечешка услуга” с „признанието си”? Изнесеният от него шизофреничен
монолог в съда е отчасти реминисценция от разговорите му предишната нощ с
двама негови двойници: низшия – Смердяков, и травестиращия го дявол. Доколкото словото му има тежест (произнесено е в състояние на изстъпление), то е в
емоционален и може би в психологически план. Съдът е рационална организация и
трябва да направи проверка на изнесените факти, да назначи нова експертиза,
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да отложи делото. У никого ли в залата не буди съмнение специално избраният
момент на самоубийството на Смердяков – само няколко часа преди откриването на процеса? Вярно е, че прокурорът го дискутира в обширното си слово,
но силно тенденциозно вкарва този факт в прокрустовото ложе на своите предубеждения. До каква степен могат да бъдат убедителни в юридически план и
достоверни и логически издържани обвиненията, включително така нареченото
съдбоносно писмо на Митя, когато свидетелстващата за втори път К. Ивановна е в състояние на истеричен припадък? И още едно недоумение – на Иван не
вярват, защото е душевно болен, а на нейните афектирани показания – охотно?!
Та Катерина Ивановна е бивша негова годеница, изоставена от Митя заради
любовницата Грушенка, която има репутация на жена с леко поведение. Трудно,
по-скоро невероятно е тя да бъде носител на истината от последна инстанция.
Описанието на процеса е направено със завидно белетристично майсторство,
ораторското изкуство на прокурора Иполит Кирилович и на адвоката Фетюкович е изключително, а манипулиращите им внушения са понякога респектиращи.
Липсват само убедителни, безспорни доказателства. Създава се (може би погрешно) впечатление, че хората са изградени само от страсти и сеирджилък (не
намирам адекватна българска дума, характеризираща така добре с негативен
оттенък любовта към зрелища, като турската „сеир”. Не считам, че злорадство и сеирджийство са синоними). В съдебната зала като че ли отсъстват
уравновесените, трезвите, разумно и рационално мислещите хора. За съжаление
и следователите, и прокурорът, и част от свидетелите са спорни, съмнителни,
неубедителни... А им се вярва!
Най-сетне стига театрализирани съдебни спектакли и алегории на средновековни карнавали и древни или религиозни мистерии! Та 1866 г. е рационално време –
това е епохата на Риман, но след епохата на Гаус, Лобачевски-Бояй и други големи
математици. Нарочно споменавам тези имена, защото Достоевски има пиетет
към „математическата истина”, към безспорната истина от типа на 2 + 2 = 4.
Съдбите на гладиаторите са се решавали по арените на цирковете, а съдбата на
Дмитрий – в съдебната зала по време на един умело разиграван съдебен процес.
Има алюзия за това, че и във великия Рим преди 2000 г., и в цивилизованото общество на втората половина на ХIХ век зрелищата играят първокласна роля. При
Рим лозунгът е бил „Хляб и зрелища”, а при съдебните процеси от новото време
„прелюбодеите на мисълта” устройват зрелища за сеирджиите.
Всъщност Земята е съвършена, но човекът е несъвършен, защото не е съумял да
разгадае тайните на красотата  и сам се е осакатил. „Премного загадки угнетяват човека на Земята” – пише Достоевски, но вместо храмове на радостта и
милосърдието той е издигнал „кървави олтари” на страшни жертвоприношения.
Т. Карлова [7] счита, че целият съд е бурлеска. Не споделям убедено нейната позиция, а считам, че описаният процес притежава следните отличителни черти:
а) стремеж към дълбок психологизъм при обрисуването на подсъдимия и
обяснението на неговите дела,
б) юридическа достоверност – при описание на следствието, а и на съда,
Достоевски се е консултирал с изтъкнатите петербургски юристи А. Ф. Кони
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(1844–1927), прославил се като председател на съда, оправдал през 1876 г. известната терористка В. Засулич и А. А. Щакеншнайдер (1841–1916),
в) подчертан интерес към социалните корени на явленията, политическо
злободневие и недоверие към съдебните заседатели, пък и към цялата съдебна
система,
г) наказателното дело се превръща в театър за публиката и своеобразно
състезание между обвинението и защитата. Пледоариите на прокурора и адвоката са образец на юридическо, ораторско, а и полемическо майсторство с
неизбежните в такива случаи „преигравания”,
д) налице е някаква претенция за едва ли не „математически безупречни
доказателства”. За съжаление само претенция.
Мотивът за убийството на Фьодор Павлович, а и обяснението на много други действия в романа се крие в силата на парите. Та помислете само – 5000
рубли свързват с амбивалентната връзка любов-ненавист Катерина Ивановна и
Дмитрий Карамазов, 3000 рубли сплитат техните съдби със съдбите на Грушенка
(г-ца Аграфена Светлова), Фьодор Павлович и Смердяков и най-сетне се появяват 30 000 рубли, с които Иван иска да се откупи от собствената си съвест [6]
(10/103, 10/246 – в пледоарията на прокурора се казва, че „Иван Карамазов изпращал в губернския град две 5% облигации по пет хиляди рубли всяка, значи десет
хиляди всичко”. Нужни са за организиране на бягство от затвора). Последната
голяма сума от 20 000 рубли е предназначена за бягството на Митя в Америка.
Ще продължа следващата част на изложението си с важните в много отношения свидетелски показания на Иван Карамазов (началото на V. „Внезапна катастрофа” [6] 10/211-214). Той заявява: „Получих ги (3-те хиляди рубли – б.м.) от
Смердяков, от убиеца, вчера. Баща ми е убил той, а не брат ми. Той го е убил, а
пък аз съм го научил да убие... Кой не желае смъртта на баща си?...”. Той продължава безжалостно да разобличава лицемерните любители на публични зрелища:
„Там е работата, че съм с ума си ... и то със своя подъл ум, с какъвто сте и
вие, с какъвто са и всички тези ... м-муцуни! – обърна се той изведнъж към публиката. – Убиха баща ми, а се преструват, че са се изплашили (...). Лъжци! Всички
желаят смъртта на баща ми. Една гадина изяжда друга гадина... Да не беше
отцеубийството – всички щяха да се разсърдят и да си отидат зли... Зрелища!
„Хляб и зрелища!”. А след малко идва и кулминацията в изстъплението на Иван:
„– Аз нямам свидетели... Освен един може би – замислено се усмихна той.
– Кой е вашият свидетел?
– С опашка, Ваше Превъзходителство, не е по формата! Le diable n’existe point.”
Катастрофата настъпва след безумната реч на Иван, когато изпадналата в
истерика Катерина Ивановна огласява един документ с „математическа важност” – писмо до нея от Дмитрий [6] (10/130-131), писано в кръчма, в което той (в
нетрезво състояние) споделя близките си планове: „Утре ще търся пари от всички хора, а ако не намеря от хората, давам ти честна дума, ще отида при баща си
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и ще му счупя главата, и ще ги взема изпод възглавницата, стига да замине Иван
(курсивът мой – П. П.). Ще отида на заточение в Сибир, но 3 хиляди ще ти върна
(...)”. Ето това писмо погубва Митя, защото се оценява от съда като план-програма за предстоящото отцеубийство. За да бъде катастрофата пълна и за да
няма и лъч надежда, „московският доктор долага пред съда, че пациентът сам е
ходил при него завчера” и „(...) беше положително в разстроено умствено състояние, сам ми призна, че има видения наяве, среща по улицата разни лица, които вече
са починали, и че всяка вечер при него отива на гости сатаната”. Понеже тези
фамозни 3000 рубли, заради които е извършено убийството, се повтарят многократно, ще напомня само, че Фьодор Павлович може би дължи на „сина си Дмитрий
от майчиното му наследство 3000 рубли, а може би дори 10 000”. Въпросът на
Иван „Кой не желае смъртта на баща си?” в никакъв случай не е реторичен. Та
от четирима братя трима искат смъртта на Фьодор Павлович, докато Альоша
не съумява, а и не прави решителни стъпки, за да предотврати предизвестеното
и очаквано убийство. Затова за тях с пълна сила важи тезата на Достоевски за
всеобщността на вината. Като изключим добрата връзка Иван–Альоша (по-скоро
на принципа на „крайностите се привличат”), а и на Дмитрий–Альоша, връзките
между останалите братя са лоши, а в случая Иван–Смердяков и Дмитрий–Смердяков дори много лоши. Докато от страна на Иван се демонстрира без никакви
задръжки високомерно презрение, отвращение, погнуса и омраза, то Смердяков е
затаил срещу него чудовищна злоба, завист и ненавист.
Съзнателно съм загърбил фройдистките мотиви, които витаят около братята,
наред с по-изявените героини Катерина Ивановна, Грушенка и разбира се, Lise
Хохлакова. Ще положа само един щрих върху съдбоносната връзка между Митя и
Грушенка: „Тая проклетница Грушенка има такава извивка на снагата, която личи
дори на крачето , дори на лявото кутре”. Много са тези фройдистки елементи,
включително и в стихове, но не считам, че те изчерпват дълбоката и сложна
връзка между двамата герои и обясняват тяхното душевно прераждане.
Митя не е убиец. Той дава [6] (9/573) следното изявление пред прокурора и следователя: „Дали нечии сълзи, дали моята майка е измолила от Бога, дали някой
светъл дух ме целуна в тоя миг – не знам, но дяволът бе победен. Аз се дръпнах
от прозореца (където стои Фьодор Павлович – б.м.) и хукнах към оградата (...).
А аз през градината – към оградата. Тук именно ме застигна Григорий (...)”. Ако
тръгнем по пътя на елиминацията, ще достигнем до извода, че единствено убиец може да бъде Смердяков, независимо от физическото и психическото му здраве в този момент. Действително, Иван пътува за Чермашня и оттам за Москва,
„Божията ръка” е предпазила Дмитрий от проливането на бащината кръв, а
Альоша е „свят човек” в известен смисъл. Остава само трансценденталното
обяснение „Дяволът е убил”, но на него няма да се спирам.5
5

Митя казва по време на разпита [6] (9/593): „О, това е дело на дявола, той е убил баща ми”, докато по
време на третата среща на Иван със Смердяков (10/155) Иван заключава: „Значи на тебе сам дяволът ти е
помагал”. Най-сетне на Иван се явява дяволът, но не този, романтичният от операта „Фауст” на Гуно, а банален
еснаф, чиято мечта е да се въплъти „безвъзвратно в някоя дебела 100 кг търговка”. Тези, а и редица други факти, дават основания на Шевченко да заключи [14], че злодеянието е извършено от „дявола”, а признанието на
Смердяков пред Иван е „измислица” – той е невинен.
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За да приключа с криминалната интрига, ще напомня само, че Дмитрий удря
Григорий с медното чукало от хаванчето по главата, но не го убива, докато
Смердяков убива малко по-късно стареца с тежкото 3 фунта чугунено преспапие. След всичко гореказано можем да се съсредоточим върху отношенията на
Иван със Смердяков преди и след кървавото дело и върху квинтесенцията на
самия процес – пледоариите на тридесет и пет годишния прокурор Иполит Кирилович и на четиридесетгодишния петербургски защитник Фетюкович, „уверен
и самонадеян” [6] (10/183), с прототипи В. Д. Спасович и вероятно адвоката П.
А. Александров, защитавал В. Засулич. Както знаем, при Достоевски имената на
литературните герои играят първостепенна роля. При фамилията на защитника
се долавя насмешка или задявка, защото фетюк на руски в български превод звучи така: простак, зяпльо, лапнимуха. Дори лицето на героя изглежда гротескно,
но инак словата и мисълта му са забележителни.
Неволно се натъкваме на контраста в поведението на Расколников и Смердяков.
Докато убиецът Расколников старателно укрива всички улики за своето двойно
убийство, Смердяков изключително ловко ги хвърля върху невинния Дмитрий. В
малко по-общ план ще заключим: кой е убил Фьодор Павлович, ако не мисълта,
концепцията, че да се убива е позволено и не е престъпно, защото така „една
гадина ще изяде друга гадина”. По асоциативен път се връщаме към идеологическото убийство, към Престъпление и наказание, а и към Расколников. Не е
повторение на сюжета, но има безспорно частично припокриване.
Налага се да кажа и няколко думи за криминалистиката по онова време, защото
това е неизбежно в хода на следствието и съда по дело за убийство, и то допълнително семейно обременено (отцеубийство). Тогава (около 1865 г.) е нямало
вземане на отпечатъци от пръсти, ДНК проби, физически и химически анализи
на уликите, оставени на местопрестъплението, и т.н. Основният инструмент в
процеса на следствието е бил психологическият анализ. Това шлифова до блясък
психологическите разглеждания и провокира появата на виртуозни следователи
като Порфирий Петрович от Престъпление и наказание. Не в лабораториите ще
се докаже или пък опровергае една вина, а това ще стане главно по логически
път и на базата на щателния психологически анализ на обвиняемия, както и на
прегледа на уликите. Гореизложеното допълнително е стимулирало живото слово,
ораторското умение на прокурори и защитници. За изтеклите 150 години и при
изключителния научен и технически прогрес нещата много са се променили, но
човешката мисъл, аналитична проницателност и далновидност си остават незаменим инструмент при търсенето на истината и в защита на справедливостта.
Пак ще повторя: сложните взаимоотношения на Иван Карамазов и Павел Смердяков са в основата на убийството. От друга страна, те са обект на много
по-общи разглеждания и тълкувания, защото според някои изследователи символизират отношенията между интелигенцията и народа в процеса на революцията. Съгласно Бердяев [1] „Иван е високата, философска проява на руския
нихилизъм, а Смердяков – низката, лакейската му проява”. Според мен има две
възможни версии за обяснение на отношенията Иван – Смердяков:
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I версия: Иван (интелектуалецът) е ментор – „философски убиец”, а Смердяков
(еснафът – simple-minded man) е ученикът-„убиец на своя глава”. Доведена до
крайност, тази теза добива вида: Смердяков е убил... за да угоди на Иван, без
последният да се досеща за това.
II версия: Интуитивно, с недомлъвки и внушения, иносказателно, с много двусмислици, едва ли не подсъзнателно двамата братя постигат своеобразно разбирателство за бъдещата участ на Фьодор Павлович. Няма договореност или
съглашение за убийство, а по-скоро ги обединява въпросът на Дмитрий „Защо ли
живее такъв човек?” (Струва ли си да живее тази гадина?) и натрапващият се
отговор.
Съзнателно загърбвам финансовата страна (наследството). Иван е теоретикът, подстрекателят, а Смердяков е сръчният и ловък технически изпълнител.
Иван съблазнява незаконния си брат с „всичко е позволено”, но след убийството
ролите се разменят и не Иван се гаври с Павел, а Павел издевателства над
Иван.
Докато първата версия е класическа и запазва високото име на Иван, то втората версия му нанася сериозен морален ущърб. Неслучайно Н. Бердяев пише, че
„пътят на своеволието, отхвърлящо благоговението пред свръхчовешкото, води
до издигане на образа на Смердяков”.
По-надолу ще изнеса аргументи Pro и Contra на двете версии.
Ще започна с една безспорна истина. Смердяков има остър и комбинативен ум,
организирайки убийството – и като замисъл, и с предварително подсигуряване
(изпраща Иван в Чермашня), и като изпълнение – своевременно разиграва епилептичния си припадък и т.н. Впечатлява майсторското планиране и реализация,
защото в някои моменти всичко виси на косъм. Съвсем не е глупав той6, а е само
жертва на гордостта и на презрението и следователно на подценяване на пъклените му способности, на целия заложен у него унищожителен потенциал, от
страна на тримата му братя. Негова „заслуга” е изработването на улики срещу
Дмитрий и манипулирането „със загатване” на прокурора. Павел дава следното
обяснение на своите действия непосредствено след убийството – разпечатването на пакета с парите и хвърлянето му след това (празен) на пода: „(...) човек,
който знае и е свикнал, такъв като мене например, който сам е видял тези пари
от по-рано и може би сам ги е загъвал в този пакет и е гледал със собствените
си очи как са го запечатвали и надписвали, то такъв човек, ако (...) е убил, отде
накъде ще вземе тогава след убийството да разпечатва този пакет, и при такава бъркотия, като знае и без това сигурно, че тези пари са непременно в този
пакет. (...) Тук Дмитрий Фьодорович е съвсем друго нещо: той знаеше за пакета
(с 3000 рубли – б.м.) само по слух (...) и като го намерил (...) уж под дюшека, час
по-скоро го разпечатал на мястото, за да провери: там ли са наистина тези
6

Впечатляващи са разсъжденията на героя, с които обосновава (евентуалното) вероотстъпничество на попадналия в плен при турците войник. Истинска апология на нравствения релативизъм.
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пари? А е хвърлил пакета на земята, без да има време да разсъди, че той ще
остане като улика след него, защото не е крадец (...), ами е дошъл да си вземе
само онова, което било негово собствено (...)”. И още едно признание на Смердяков по време на третата му и последна среща с Иван: „Същата тази мисъл
за намерения на пода пакет аз не че я казах ясно на прокурора, а (...) някак го
подведох със загатване, като че сам не разбирам и като че той сам е измислил
това, а не че съм му го подсказал аз”. Е, няма ли „лигите да му потекат” от
удоволствие на прокурора от това всъщност измамно досещане?
Макар и късно, Иван осъзнава колко се е лъгал в оценката си за Смердяков: „Не,
ти не си глупав, ти си много по-умен, отколкото те мислех...” [6] (10/145). Интересно е, че Иван отклонява отговорите си на контравъпросите на Павел „за после”. Всъщност Смердяков „преминава в настъпление”, защото той е рожба на
идеологическото образование на Иван и не само иска да акцентира върху това,
но и ясно да разграничи първичното (Ивановата философия) от вторичното –
резултата от практическата реализация на тази философия:
„– Вие ме учехте на това („всичко е позволено” – б.м.), защото много пъти сте
ми говорили тогава това: защото, ако го няма Бог безкраен, няма и никаква добродетел, пък и никаква нужда няма от нея тогава. (...)
– Със своя ли ум го проумя? – усмихна се накриво Иван.
– С ваше ръководство.”
Тягостни моменти трябва да изтърпи Иван – Богоборецът и бунтарят – и то от
„нищожеството” Смердяков. Последният сразява неубедителния Иван с думите
си: „Вие сам тогава все говорехте, че всичко е позволено, а сега защо сте тъй
разтревожен вие самият? Дори искате да отидете да дадете показания против
самия себе си...”. И Смердяков проницателно заключава: „Вие сте като Фьодор
Павлович, от всичките му деца най-много приличате на него, една душа имате
с него”. Не стои добре Иван пред съда на собствената си съвест, не може да
се оправдае с витийски слова, делът от неговата вина в отцеубийството е
безспорен: „(...) може би и аз съм бил виновен, може би наистина съм имал тайно
желание ... да умре баща ми, но кълна ти се, не съм бил толкова виновен, колкото
ти мислиш, и може би никак не съм те подучвал. Не, не, не, не съм те подучвал!”.
Всъщност Иван иска себе си да убеди, защото сам не си вярва...
Най-сетне възниква и въпросът: подлец ли е Смердяков дори в предсмъртните
си часове? В подкрепа на тази квалификация ще посоча само един аргумент. Той
предава на Иван онези 3000 рубли, заради които е извършено убийството, но за
които няма никакви доказателства, че са точно парите от пакета на Фьодор
Павлович: „Подарък (...) на моя ангел Грушенка, ако поиска да дойде”. Нещо повече,
той не поема своя дял от вината за отцеубийството (физическото убийство на
баща му), защото се самоубива в навечерието на процеса, без да напише нищо
за престъплението в предсмъртната си записка. Така цялата вина се стоварва
върху Дмитрий и идейния подбудител Иван.
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От друга страна, държанието на Смердяков е напълно обяснимо. Изтърпял е
толкова много унижения от Иван, а сигурно и се е впечатлявал от блестящия
му ум, внушително присъствие и високо самочувствие... И изведнъж се сблъсква
с Ивановата нерешителност, колебливост, съмнения... И той, подобно на Расколников, доказва, че е „трепереща твар”, а не човекобог или свръхчовек... Смердяков е разочарован от своя ментор. Той самият е доказал своето своеволие и е
показал, че „може да престъпи”.
По-долу ще предложа няколко аргумента в подкрепа на първата версия:
Смердяков сам организира убийството пред погледа на дистанциралия се Иван.
Вероятно последният с хладен разум и в своите тайни помисли желае смъртта
на баща си и предчувства, но без да се задълбочава, какво ще последва след предупрежденията на Смердяков за нещо страшно, което витае във въздуха, което
предстои в най-скоро време [6] (10/324-344). Едва ли Иван – духовният аристократ, би асистирал на жалкия Смердяков... Ако се досеща, то е нещо смътно,
някаква неясна тревога, тръпка. И така: разговорите „на маса” на Иван за липсата на Господ всемогъщ, за ненужността на добродетелта, за това, че всичко
е позволено, и идеята за човекобога объркват и без това обърканото съзнание
на Смердяков и в желанието си да угоди на Иван той убива „гадината” Фьодор
Павлович. В оправдание на Иван ще кажем, че през цялото време духът му се
рее в задоблачни висини и не се досеща или подценява долния замисъл на лакея.
Оттук и въпросът: действително ли изпитва Иван жесток потрес, когато разбира, че неговите „речи на маса” са подбудили Смердяков към отцеубийството?
Според В. Кирпотин ([9] и [8]) „безпощаден анализ довежда Иван до мисълта, че
подсъзнателно и той е искал смъртта на баща си”. Той преминава през терзания на съвестта, раздвоение на личността и завършва с безумие.
Питам се: подсъзнателно или напълно съзнателно? И още един въпрос: Не разиграва ли поне отчасти Иван театър на третата си среща със Смердяков, когато
получава пълните самопризнания на убиеца, или чак тогава за пръв път му става
ясна безпощадната истина? Не мога да отхвърля съмнението, че в поведението
му има и театрален елемент, защото вероятно страшно много му се е искало (и
се е заблуждавал до последния момент) Дмитрий да бъде убиецът, а Смердяков –
крадецът. И не е само на карта поставеното доста голямото наследство на
Фьодор Павлович. У Иван е залегнало вътрешното убеждение, че той е (поне като
подстрекател) истинският убиец. С дълбоко психологическо проникновение Альоша
произнася пророческите думи: „Не, Иване, ти сам няколко пъти си казвал на себе си,
че ти си убиецът”. Страшни петна има той в огледалото на собствената си съвест. Желанието му е да ги измие по някакъв начин, за да може с изчистени ръце и
сърце отново да организира богоборчески бунтове – белетристични, но и „на маса”.
Пак попадам на хлъзгава почва, защото отдавна Иван Карамазов е митологизиран като единствения герой на Достоевски, който може да напише произведенията му, докато Павел Смердяков е навеки заклеймен и сатанизиран. При
всичките високи интелектуални дарби, които носи, Иван не е точно апологетът
на всемирната хармония, човекът, който така страстно се застъпва за сълзата
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дори на само едно-единствено измъчено и страдащо невинно дете. Неговата
философия е впечатляваща, абстрактният хуманизъм е от висша класа, а белетристиката му е писана с кръвта от сърцето. И същият този забележителен
човек казва, че „Христовата любов към хората е своего рода невъзможно чудо
на земята”, че „ближните е невъзможно да се обичат, а може би само далечните”, мрази и дори презира братята си Дмитрий и Павел, отвращава се от баща
си, поддържа връзка (поне официално) с годеницата на Дмитрий, за малко не убива в мразовитата нощ пияния селяк пред дома на Смердяков и т.н. За мнозина
високите дарби на Иван го правят недосегаем за критиката, но не трябва да се
забравя, че по негови думи „карамазовската низост” тегне и над него.
Накратко ще се спра сега и на втората версия. В доказателствено отношение
намирам подкрепа в Част II, VI. „Засега още твърде неясно” и VII. „С умен човек
е любопитно да се поприказва”. Всъщност Смердяков споделя с Иван плана си да
убие Фьодор Павлович, но с недомлъвки, намеци, иносказателно. Съдействието
на Иван в практическо отношение е съвсем малко – той трябва да замине за
Чермашня, освобождавайки по такъв начин от присъствието си бащиния дом.
Създава се впечатлението [6] (9/324-336), че Смердяков организира своеобразна
апробация на своя зловещ спектакъл и търси подкрепата на Иван. Пак повтарям,
нищо явно и директно, всичко е направено изключително умело инсинуативно,
имплицитно. За илюстрация на тези си думи ще цитирам част от диалога на
двамата:
„– Тогава ти защо (...) ме (Иван – б.м.) съветваш да замина за Чермашня? Аз ще
отида, а ето какво ще се случи тук у вас. (...)
– Съвършено вярно – тихо и разсъдително издума Смердяков, следейки впрочем
втренчено Иван Фьодорович (...)”.
И Смердяков добавя:
„На ваше място ако бях, аз бих зарязал всичко тука ... вместо да се меся в такава работа ... – отговори Смердяков, като гледаше направо святкащите очи на
Иван Фьодорович.”
Но изкусителят е закачил на кукичката на въдицата си още една неустоима
съблазън:
„А ако утре умре вашият родител сега, докато това още не е станало, всекиму
от вас по 40 000 сигурни ще се паднат начаса, дори на Дмитрий Фьодорович (...),
защото завещание той (Фьодор Павлович – б.м.) още не е направил. Всичко това
е много добре известно на Дмитрий Фьодорович”. Има и още нещо: как гордият
Иван ще понесе срама, ако после сам признае всичко? Започнали са последните
гърчове на съвестта на пречупения Иван... [6] (9/335).
Заминаването на Иван за Чермашня (и то по молба на Фьодор Павлович [6] (9/339)
дава зелена светлина за убийството и навежда на мисълта, че героят се досе-
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ща какво предстои, че договарянето между двамата братя е приключило.7 Иван
се подчинява на волята и на жестоката точна логика на Смердяков и потегля
с тарантаса за Чермашня, но за да спаси остатъка от достойнството си и да
направи капитулацията си пред Смердяков по-поносима „в 7 часа вечерта влезе
във вагона и полетя към Москва”. Той няма илюзии и не се заблуждава, че така е
освободил пътя за (вероятно) предстоящо убийство: „Иван Фьодорович прекара
в размисъл цялата нощ (...) и чак на разсъмване (...) изведнъж сякаш се свести.
– Аз съм подлец! – прошепна той на себе си”.
Неволно в заключение пак се налага сравнението с идеолога на свръхчовека – Р.
Расколников. И Иван Фьодорович, и Родион Романович са връстници, но Расколников сам стига до идеята за свръхчовека, който има правото да пролива кръв
по съвест, и сам я апробира върху отвратителната лихварка Альона Ивановна. Иван е само в ролята на интелектуалеца – творец на богоборчески идеи,
страстен защитник на унижените и оскърбените деца, върнал входния билет за
царството на райската хармония. Той не е практик, а само обучава, възпитава,
подстрекава и може би малко пресилено казано, манипулира безкрайно озлобения
лакей Смердяков. Ивановите идеи намират благодатна почва в душата на будния
и съобразителен Павел Фьодорович, поникват и дават чудовищен плод...
Интересно е и „обръщането на ролите”, което настъпва след убийството. При
трите им срещи точно Смердяков заплашва, изнудва и издевателства над Иван
[6] (10/141): „(...) главният убиец тук сте само вие, пък аз съм само най-неглавният,
макар че аз съм убил” и още: „А когато получите наследство, някога после може да
ме наградите, за целия ми по-нататъшен живот, защото вие все пак сте благоволили да получите това наследство чрез мене (курсивът мой)”. Възниква гротескна
ситуация: нищожният Смердяков гледа Иван и като че ли чете в душата му, досеща се какво става в потайните  кътчета. Абстрахирайки се от емоционалната
страна на въпроса, творецът на поемата за Великия инквизитор вижда в лицето
на лакея „завършения убиец”. А двамата братя от малко се разбират...
Пристъпвам към някои коментари върху процеса по същество. Процесът започва
в началото на ноември (1866 г.?). Заседанието на окръжния съд в Скотопригоневск се открива в 10 ч. сутринта и продължава до 1 ч. след полунощ, когато
12-те съдебни заседатели се оттеглят на едночасово заседание.8 Решението
им е катастрофално за Митя, защото най-младият от тях обявява високо и
ясно: „Дмитрий Карамазов е убил с цел грабеж и предумишлено своя баща Фьодор
Павлович Карамазов”. И продължава на всички въпроси на съдията да отговаря:
7

В [6] (10/342) са дадени заключителните акорди на тяхното разбирателство:
„– Виждаш ли, в ... Чермашня отивам... – някак си изведнъж се изплъзна от устата на Иван Фьодорович (...)
при това с някакъв нервен смях. (...)
– Значи право казват хората, че с умен човек е любопитно да се поговори – отвърна натъртено Смердяков,
като го погледна многозначително”.
Като че ли Иван по пилатовски си е „умил ръцете”...
8

Като приспаднем почивките, излиза, че процесът срещу Дмитрий е продължил около 14 часа, колкото е бил
и процесът срещу Иисус. И в двата случая има подмяна – на право и морал при Карамазов, на религиозно и
политическо – при Иисус.
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„Виновен, да, виновен, и то без ни най-малко снизхождение!”. Отцеубийството
предизвиква голям интерес в Русия и от цялата страна се стичат много юристи, а също и някои „видни лица”. Съдебната зала е висока, просторна, акустична
и е препълнена. Особено много са дамите – не по-малко от половината публика. Грамадното мнозинство от тях подкрепят Митя и са за оправдаването му
(ненапразно той има репутацията на покорител на женските сърца), докато по
най-различни (но обясними) причини „мъжкият елемент” е настроен враждебно
към него.
Тъй като аналогиите с театралните представления се налагат неизбежно, ще
кажа няколко думи за „действащите лица и изпълнителите”. Прокурор е самолюбивият, язвителен и заядлив Иполит Кирилович, който искрено вярва във вината
на Митя [6] (10/258). Той излива водопади от красноречие, за да злепостави и
„докаже” вината на Дмитрий. Както пише разказвачът за него: „Струва ни се,
че цялата беда на характера му се дължеше на това, че той се оценяваше
по-високо, отколкото позволяваха реалните му качества”. Изпреварвайки хода
на събитията, ще кажа, че самият подсъдим му съдейства с невъздържаното
си поведение, спонтанните реакции и необмислените, понякога неуместни отговори. Накратко: и той играе срещу себе си, като дори опитният защитник
не е в състояние да го удържи... Обвинителната реч на прокурора е (по негова
преценка) „chef d’oeuvre” на целия му живот, негова лебедова песен”. Наистина
той умира 9 месеца по-късно от скоротечна туберкулоза. Председателят на
съда е обективен, „образован и хуманен” юрист. Понеже не играе решаваща роля
в съдебното дело, няма да го коментирам.
Вече писах за адвоката Фетюкович, който, изглежда, е уверен в отцеубийството на Митя. Ще добавя само още един щрих от външността му: „Лицето му би
било приятно, да не бяха очите му, сами по себе си малки и неизразителни, но
донемайкъде приближени едно до друго, така че ги делеше само костицата на
продълговатия му тънък нос”. Запомняща се птича физиономия!
На специална маса са изложени веществените доказателства, а сред 12-те
съдебни заседатели има 4-ма чиновници, 2-ма търговци, 6-има селяни и еснафи.
Оттук и естественият въпрос: „Каква компетентност имат тези хора в подобно сложно и психологически обременено дело?”.
Съгласно процедурата обвинителният акт е прочетен от секретаря на съда, но
Дмитрий не се признава за виновен за убийството и за ограбването на баща си.
Плътно се придържам към развитието на процеса и затова трябва да дискутирам накратко разпита на свидетелите9.

9

Напомняме, че свидетелят е човек, лично присъствал при някое събитие или произшествие, очевидец. Той
е призован в съда, за да даде показания по известни нему обстоятелства по съдебно дело. Полага клетва да
говори истината и подлежи на разпит от съда (включително прокурора и защитата). Уликата пък е предмет,
следа или признак за доказателство на провинение. По същество няма ограничения, т.е. всеки може да свидетелства. Роднините по права и съребрена линия могат да се откажат да свидетелстват, след което за тях няма
санкции. Съдията преценява доколко роднинската връзка води до пристрастия на показанията.
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Сред прокурорските свидетели ще спомена слугата Григорий, „семинариста-кариерист” Ракитин, щабскапитан Снегирьов, кръчмаря Трифон Борисович. Като
експерти, а впоследствие и като свидетели се изказват д-р Херценщубе и д-р
Варвински. Митя има свидетелската подкрепа на Катерина Ивановна (при първото свидетелстване), на Аграфена Александровна Светлова и на братята си
Алексей и Иван. От думите на разказвача се създава впечатление, че поне скрито 12-те съдебни заседатели са враждебно настроени към подсъдимия. Нещо повече, той (разказвачът) в директен план споменава за предизвестения изход от
процеса: „На всички може би стана ясно още от първите стъпки, че това дори
съвсем не е спорно дело, че тук няма съмнения, че всъщност никакви разисквания
не са потребни, че разискванията ще бъдат само за форма, но че престъпникът
е виновен (презумпция за вина – б.м.), че е виновен явно и напълно” [6] (10/184).
Е, за какво се води тогава наказателното дело? Трябва ли да виним сурово съдебните заседатели? При изобилието на толкова много косвени улики за извършителя на убийството те са призовани да отговорят на въпроса дали дискутираното убийство е престъпление. И те казват: „Да, престъпление е (и то без
смекчаващи вината обстоятелства)”. Щом е престъпление и убиецът е уличен,
трябва да последва и присъда (наказание). И т.н., и т.н.
Ще се спра само на умелия начин, по който Фетюкович поставя под съмнение (но
не блокира) две свидетелски показания от решаващо естество срещу Дмитрий.
Безспорно установено е в съдебната зала, че изключително важното показание
на слугата Григорий за „отворената към градината врата” се базира на негови
спомени в състояние на алкохолно опиянение (пийнал е чаша, чаша и половина
спирт от балсама, с който се е лекувал). Катерина Ивановна първоначално
свидетелства в полза на Митя, но впоследствие го „погубва” със знаменитото
писмо на Дмитрий, за което писах по-горе. Красноречиво е нейното признание,
макар и дадено в състояние на афект: „Да, да, аз одеве излъгах, всичко лъгах,
против честта и съвестта си, но одеве исках да го спася, защото той толкова
ме ненавиждаше и презираше – извика Катя като безумна”. Във връзка с това
адвокатът справедливо отбелязва: „(...) свидетелката веднъж в първото си показание е свидетелствала невярно и това вече ни дава право да заключим, че и
второто  показание би могло да бъде невярно!”.
Вярно е, че великият писател подвежда виртуозно читателя с привидно убедителните внушения за вината на Дмитрий, но ние можем да четем между редовете, нали? И да се убедим, че приведените доказателства за мнимото убийство, осъществено от Дмитрий, нито са „безспорни”, нито са „математически
безупречни”.
Важно място в хода на делото заемат и блестящите пледоарии на прокурора
и защитника. За да не разтеглям ненужно изложението си, ще резюмирам накратко качествата на Иполит Кирилович: претенциозен, но доста слаб психолог,
наивен като човек, често бъркащ предполаганото от него с действително случилото се. Такъв се представя той в Част IV, VIII. „Трактат за Смердяков”, [6]
(10/238). Какво ли не прави, за да предпази Павел Фьодорович от обвиненията,
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представяйки го като едва ли не безпомощен „слабоумен човек с наченки на
някакво смътно образование”. Страшна казуистика разгръща прокурорът, при
това „наблъскана с много психология”, както отбелязват някои слушатели в
кулоарите. Образно казано, за него 2 + 2 може да бъде кое да е число. И той го
„доказва” с искрена вяра в своята правота. Неговите привидно правдоподобни
разсъждения и изводи много ми напомнят за математическите софизми и парадокси. Интересното е, че и Иполит Кирилович, и Фетюкович интерпретират
един и същ литературен мотив (руската птица-тройка от Мъртви души на
Гогол [5]) в подкрепа на своите две взаимно изключващи се тези. Несъмнено те
дълбоко са се вживели в ролите си и ги изпълняват майсторски.
Не мога да се въздържа от цитирането на част от речта на прокурора [6]
(10/258), в която той не само кокетничи с модните тогава в Русия течения либерализъм и западничество, но и показва учудваща далновидност за бъдещето:
„Не мъчете прочее Русия и нейните очаквания, нашата съдбовна тройка лети
стремглаво, и може би към гибел. (...) И ако все още се отстраняват другите
народи пред тройката, която препуска презглава, това може би съвсем не е от
уважение към нея, както се е искало на поета (Н. В. Гогол – б.м.), а просто от
ужас (...). От ужас, а може би и от погнуса към нея, пък и добре е, че се отстраняват, а току-виж, вземат, че престанат да се отстраняват и застанат
в една твърда стена пред устремното видение и сами спрат лудото препускане
на нашата разюзданост, в името на своето спасение, на спасението на просветата и цивилизацията. Тези тревожни гласове от Европа ние вече чувахме
(...). Не ги предизвиквайте, не увеличавайте тяхната все по-нарастваща омраза
с една присъда, която би оправдала убийството на бащата от родния му син”.
Тези пророчески редове Достоевски е писал през 1880 г.
Пледоарията на защитата е разделена условно на две части: 1) Критика, опровержение на обвинението, „понякога зло и саркастично”, и 2) Силно патетично
слово в подкрепа на подсъдимия. Ще формулирам водещата мисъл на Фетюкович
в процеса на разследването: „Психологията, макар да е дълбоко нещо, прилича
на тояга с 2 края”. Адвокатът взема на въоръжение същата психология на
Иполит Кирилович, но като я прилага към делото откъм другия  край, получава не по-малко правдоподобни заключения [6] (10/264). Това го кара да направи
красноречивото признание: „Аз прибягнах сега към психологията, за да посоча
нагледно, че от нея може да се извлече всичко, каквото щете”. Надарен психолог
и човек с бързи рефлекси, Фетюкович съумява да обори лъжливото впечатление
за „злочестия Смердяков”, старателно градено от прокурора. Според защитника Смердяков е „злобно същество, извънредно честолюбиво и отмъстително”,
а също така „свирепо завистливо”. Адвокатът великолепно разобличава Павел
Фьодорович, разкривайки истинския му морален лик [6] (10/281). Той е проникнал
в най-интимните кътчета на душата на Смердяков и безжалостно споделя и
тълкува видяното в нея [6] (10/281): „(...) съвестта е вече разкаяние, но може и
да не е имало разкаяние у самоубиеца, а само отчаяние. (...) Отчаянието може
да бъде злобно и непримиримо и самоубиецът, който посяга на живота си, може в
този момент двойно да мрази онзи, на когото е завиждал през целия си живот”.
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Връщайки се отново към подсъдимия Дмитрий, адвокатът прибягва към една
симбиоза от точни заключения и силно патетични слова, където разточително
използва парадоксите на мисълта за оневиняването на Митя.
В подкрепа на първото ще цитирам следните думи [6] (10/282): „Не само съвкупността на фактите погубва моя клиент (...), не, моя клиент го погубва истински само един факт: трупът на стареца-баща”. Що се отнася до второто,
то най-добре се илюстрира със следния абзац [6] (10/289): „Такова убийство (на
Фьодор Павлович – б.м.) не е убийство. Такова убийство не е и отцеубийство.
(...) Такова убийство може да бъде причислено към отцеубийствата само от
предразсъдък”.
Фетюкович владее ораторското умение да наелектризира залата, рязко да повиши емоционалния градус, да внуши своето тълкувание и обяснение на случилото
се през фаталната нощ върху значителна част от присъстващите. Прозира
пристрастието му към поставянето на актуални проблеми, чието възможно решение е с нравоучителен характер.
Финалът на пледоарията на защитника е за мен своеобразен шедьовър на юридическото изкуство. Да не говорим за патриотичния заряд и политическия елемент, които съдържа. Речта е и контрапункт на цитираното по-горе прокурорско слово. И така Фетюкович пледира [6] (10/290): „По-добре е да се пуснат 10
виновни, отколкото да се накаже един невинен. (...) Аз ли, нищожният, да ви напомням, че руският съд не е само наказание, но и спасение за загиналия човек.10
И щом е тъй, щом наистина е такава Русия и нейният съд, тогава напред, Русия,
и не плашете, о, не ни плашете с вашите бесни тройки, от които с погнуса се
отдръпват всички народи. Не бясна тройка, а величавата руска колесница тържествено и спокойно ще стигне до целта (...)”.
Заслужава да се кажат няколко думи и за атмосферата в съда. Интерес представляват и коментарите на присъстващите в съдебната зала по време на
почивките. Ще приведа по-долу една представителна извадка от тях [6] (10/296):
„– Господа, тук наистина имаше красноречие. Но не бива пък да се трошат главите на бащите с кантари. (...)
– А колесницата, колесницата помните ли?
– Да, от талигата направи колесница.
– А утре от колесницата талига, „според нуждата, все според нуждата”.
– Сръчен народ се навъди. Има ли правда у нас, в Русия, господа, или никаква я
няма?”
10

Тези думи са почти дословно повторение на евангелските „Синът човешки дойде да потърси и спаси погубените” – Мат. 18:11.
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Следователно има и такива зрители, които виждат в процеса словесно жонгльорство и подмяна на правните аргументи с патетични речи. Адвокатската
казуистика не измества ли настойчивото търсене на истината? Цел на обвинението и защитата става спечелването на душите и сърцата на публиката,
но най-вече на 12-те съдебни заседатели. Оставам с впечатление, че юридическата, а и човешката справедливост, като главна цел на процеса, са загърбени,
преминават на по-заден план. Държавният (човешки) съд показва своето несъвършенство...
Дмитрий не е юридически невинен. Той може да бъде съден и осъден за причинени
телесни повреди на Фьодор Павлович (доста време преди убийството) и на слугата Григорий, но в никакъв случай за убийство. Но струва ли си такъв знаменит
процес с всеруски отзвук да се води за счупената глава на Григорий?

Заключителни бележки и коментари
I. 1) В Евангелието от Лука (8: 32-37) е казано:
Там на хълма пасеше голямо стадо свине и бесовете молеха Иисус да им позволи
да влязат в тях. Той им позволи. Бесовете излязоха от човека и влязоха в свинете. И юрна се стадото по стръмнината в езерото и се издави. Като видяха
станалото, свинарите избягаха и разказаха в града и по селата. И излязоха
жителите да видят станалото; и като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от
когото бяха излезли бесовете, седнал до нозете Иисусови, облечен и със здрав
ум, и се ужасиха. А тия, които бяха видели, им разказаха как се беше излекувал
побеснелият.
Ф. Тарасов аргументира [13] тезата си, че обяснението на словесния дуел между
Иполит Кирилович и Фетюкович, свързано със знаменитата „птица-тройка” на
Гогол, трябва да търсим точно в приведения по-горе откъс от Евангелието на
Лука. Очевидно бясната тройка, препускаща към своята гибел, можем да сравним с гибелта на свинете, обладани от бесовете. Аналогия с тържествената
колесница, величаво достигаща до целта, ни дава изцеленият от бесовете гадарински болен, който със здрав ум е седнал до нозете Иисусови. Дали преиграването с библейската тематика не довежда до квалификацията на адвоката
като „прелюбодей на мисълта”? Съвсем друго тълкувание на птицата-тройка
дава британският физик и белетрист лорд Чарлс Пърси Сноу [16]. Според него
единият от конете символизира плътта и е представен от буйната физическа
страст на Дмитрий, вторият кон символизира разума и е представен от скептичния ум на Иван, у когото е скрита дълбоко карамазовската чувственост,
докато Альоша – третият кон – символизира духа, сублимирал чувствеността в
дълбоко религиозно чувство.
2) Какъв смисъл е вложен в думите: „В Скотопригоневск се провежда нестандартен съд” [4]?
За мене това включва отсъствието на обичайното съдопроизводство и замяна-
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та му със съда-равносметка за изпълнението на повелите на нравствения дълг.
Зрителите и участниците в делото са разделени в своите очаквания.
а) Едни очакват сурово наказание за Дмитрий.
б) Други очакват неминуемо оправдание не защото са убедени в невинността на
Митя, а защото такива са хуманните веяния на епохата, а и защото „трябва да
се спаси душата на съгрешилия”.
в) Дмитрий сам организира своя „съд на съвестта” и се признава пред него за виновен, но не за неизвършеното убийство, а за целия си безпътен и грешен живот.
От този съд е оправдан за отцеубийството.
г) Човешкият съд сурово наказва невинния за престъплението (убийството) подсъдим. Оказва се несправедлив и вреден.
д) Свидетелите на Митя са все близки нему хора (братя, годеница...). Вероятно има нарушение на процесуалните правила, защото лекарите Херценщубе и
Варвински са разпитвани едновременно и като свидетели, и като експерти.
Най-сетне съдебните заседатели се поддават на емоционалните изблици на
свидетелката Катерина Ивановна и на хора в състояние на афект.
II. 1) Преразказ на словото на о. Зосима по въпроса за Божия съд по време на
срещата в килията му – предложен от Губайловски [3], с. 62.
„Ако някой извършва деяние, което аз считам за забранено, аз не винаги мога
да му попреча, т.е. да му забраня това действие. Само когато аз се чувствам
виновен за чуждото деяние, получавам правото да съдя, защото тогава ще съдя
и него (извършителя), и себе си по съда на съвестта.”
Само такъв съд е приемлив за о. Зосима.
2) Човешкият съд, дори да бъде обективен и коректен, често прави грешки.
Ще резюмирам уликите срещу Митя и тълкувание на данните за 12-те съдебни
заседатели така:

Улики срещу Дмитрий

12 съдебни заседатели

1. Заварен е да бяга окървавен от 1. Класови различия с подсъдимия – есместопрестъплението; има кръв по нафи, селяни, търговци, чиновници съносната кърпа, сюртука, ръцете, че- дят дворянин.
лото...
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2. Размахва пачка 100-рублеви банкно- 2. Те изповядват патриархален морал,
ти пред многобройни свидетели (П. И. а Митя грубо го нарушава и това ги
Перхотин в града, Трифон Борисович и възмущава
много други в Мокрое)
3. Публично се заканва да убие баща
си, а е невъздържан и побойник (побои
над щабскапитан Снегирьов и Фьодор
Павлович)
4. Има писмен документ (писмо до Катерина Ивановна), че ще убие баща
си, ако не намери 3000 рубли

3. Пренебрегват логическите доводи
на Фетюкович

4. Не изповядват възгледа на отец Зосима, че „всеки е виновен за всичко”,
т.е. не чувстват лична вина в престъплението и затова погубват Митя.

5. Предполагаемото оръжие на убийството – медно чукало от хаванче – е
открито около местопрестъплението, има отворен прозорец в дома на
Ф. Павлович и показания на слугата
Григорий за отворена градинска врата. Покатерилият се на оградата
Дмитрий е ударил с чукалото Григорий
по темето
3) Математическо обяснение на съдебната грешка
Нека X е множество от обекти (елементарни действия, улики). Последните
означаваме с Uα . Тогава е вярно тъждеството:

X \  Uα =  ( X \ Uα )

α
α
т.е. допълнението на обединението от елементарни действия е сечение от допълненията на елементарните действия.

Ще наречем операцията „вземане на допълнение на едно множество” „забрана”.
Бел.: Ако Uα е улика, то X \ Uα наричаме „виновен по тази улика”. Значи
X \ Uα е „виновен по съвкупността от всички улики”.
α



Тъждеството X \

 Uα =  ( X \ Uα )

се чете по следния начин:

α
α
Виновен е по съвкупността от всички улики (т.е. виновен) точно когато е виновен по всяка една улика поотделно.
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Казано малко по-просто: Дмитрий е виновен за убийството точно тогава, когато всяка поотделно взета улика е безспорна [10].
III. 1. Резултатите (теоремите) за непълнота на К. Гьодел (1906–1978) от математическата логика не са приложими към юридическите процеси, защото
при Гьодел е възможно да възникне своеобразна „патова ситуация”. По-точно, в
рамките на една конкретна аксиоматична система в математиката съществуват твърдения, които нито могат да бъдат доказани, нито опровергани. Такава
е например знаменитата хипотеза на Кантор за континуума. От друга страна
пък, при правораздаването подсъдимият не може да бъде „нито виновен, нито
невинен”. В правосъдието е известен казусът „освободен поради липса на доказателства”. Действително от важния принцип на римското право „невинен до
доказване на противното” по логичен път следва, че при липса на доказателства подсъдимият трябва да бъде освободен.
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ЗА „МЪЛЧАНИЕ“ И МИЛОСТТА
КЪМ СЕБЕ СИ
Режисьорът Мартин Скорсезе пред отец Антонио Спадаро от
сп. La CiviltЎ Cattolica
В България филмът „Мълчание“ на Мартин Скорсезе излезе почти едновременно
с превода на едноименния роман на Шюсако Ендо, дело на Маргарита Укегава, издание на „Колибри“. Роден през 1923 г. в Токио,
Шюсако Ендо приема католицизма на 12-годишна възраст в период на засилване на националистическите страсти в Япония. Завършва образованието си в Япония, а след
това специализира във Франция. Романът
му Мълчание излиза през 1966 г. и носи на
своя автор редица литературни награди.
Автор и на романите Самурай и Скандал,
както и на очерка Животът на Иисус. Християнската тема заема централно място
Мартин Скорсезе
в неговото творчество. В Мълчание се разказва за двама португалски мисионери, които
пристигат в Япония в началото на ХVII в., в периода на най-големите гонения срещу наскоро проникналото в страната християнско учение. Мъченията над неговите последователи стават причина единият от двамата мисионери да загине, а другият да се откаже от
вярата си с надеждата да спаси останалите християни. Може ли отстъплението да бъде
акт на християнско милосърдие, е въпросът, който не намира своя отговор. Обяснимо, самото му поставяне е повод за спорове, които не отминават нито книгата, нито филма.
Както разказва в своите интервюта, идеята за този филм зрее у Мартин Скорсезе в
продължение почти на 30 години. За пръв път прочита романа през 1988 г., но успява да
реализира тази своя идея едва през 2016 г. За режисьора филмът е завръщане към неговите католически корени – роден през 1942 г. в Ню Йорк, като малък той живее с родителите си, емигранти от Сицилия, в квартала на Манхатън, известен като Малката
Италия. Израства в строго католическо семейство и обмисля възможността да стане
свещеник, но в същото време е свидетел на голямото насилие и организирана престъпност, които владеят по това време италианския квартал в Ню Йорк.
В разговор с отец Антонио Спадаро от издаваното в Рим йезуитско списание La Civiltà
Cattolica Скорсезе разказва за своя път към филма „Мълчание“. Разговорът е проведен на
два пъти – през март 2016 г. в Ню Йорк и през ноември същата година в Рим. В увода
Антонио Спадаро споделя как в хода на разговора разбира, че за Скорсезе „насилието и
свещеното имат дълбоки корени. За него религията не идва от ангелите, а от хората.
Но в неговите думи триумфира благодатта“. Разговорът е преведен с незначителни съкращения, заглавието е на редакцията.

Как се роди идеята за филма „Мълчание”? Чувал съм, че това е „проект, замислен със страст”, че го носите в себе си в продължение на дълги години,
20, може би дори 30…
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Препоръчаха ми романа на
Шюсаку Ендо през 1988 г.
Прочетох го през август
1989 г. във влака стрела от
Токио до Киото, след като
завърших снимките като Ван
Гог във филма на Куросава
„Сънища”. Не съм сигурен
дали още тогава ме привлече идеята да направя филм по
него. За мен историята беше
толкова вълнуваща, толкова
дълбока, че не бях сигурен,
че изобщо мога да се доблиКадър от филма „Мълчание∙
жа до нея. Но през годините
нещо у мен продължаваше да повтаря: „Трябва да опиташ”. Получихме правата към
1990–1991 г. Около година по-късно аз и моят приятел и сътрудник по сценариите
Джей Кокс опитахме да напишем първия проект. Ала още не бях готов. Това постави началото на един дълъг процес и едва през 2006 г. написахме първия истински
проект за сценарий – вече имахме същинската структура на филма. През всички
тези години обаче изобщо не си представях, че ще успея да го направя. Струваше
ми се много… самонадеяно. Не знаех как да подходя към темите. След като вече
имахме проект за сценарий, се сблъскахме с много трудности в обединяването
на целия проект. През годините възникваха и много правни и финансови проблеми, така че всичко се заплете като същински гордиев възел, за разплитането на
който бяха нужни усилията и времето на много хора. Сетне се появи проблемът
с актьорите. Бях намерил актьори, които ми харесваха и които бяха „касови”, те
също бяха съгласни да снимат, но след цялото това време те вече или не бяха
„касови”, или бяха твърде възрастни, или и двете. Актьори, чието име гарантира
намирането на необходимите средства за филма, актьори, които искаха да играят ролите. Затова целият процес отне толкова дълго време, ако трябва да бъде
точен – 19 години, с много прекъсвания и започвания.
Връщайки се назад, виждам, че този дълъг процес на съзряване беше период на
съпреживяване на историята, на истински живот – моя собствен живот – около
нея. Около идеите в книгата. Тя ме провокира да мисля повече по въпросите на
вярата. Сега гледам на този период като на един вид поклонничество – така
го чувствам. Изумително е за мен, че получих благодатта да успея да завърша
този филм в този миг от живота си.
Как се разви желанието да създадете този филм? Дали бе просто идея,
чиято реализация предстои в бъдещето, или вдъхновяваше и другата ви
работа през годините?
Както ви казах, тази мисъл беше с мен. Живеех с нея. Струва ми се, че тя оказваше влияние върху всичко, което вършех. Върху изборите, които правех. Върху
начина, по който подхождах към определени идеи и сцени в други филми, които
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завърших през тези години. С други думи, от една страна беше желанието да
направя същинския филм, а от друга – присъствието на романа на Ендо, на историята като един вид стимул да мисля за вярата, за живота и това как да го
живея, за благодатта и начина, по който се получава тя, и за това как всички
те накрая могат да бъдат обединени в едно… всичко това ми даде по-голяма
сила и яснота в конкретната работа по този филм.
За вас да си вярващ човек и да си католик са две различни неща. Правилно
ли съм разбрал? Какво имате предвид?
Вълнува ме това как хората възприемат Бога, или може би по-точно – как възприемат несетивния свят. Към Бога има много пътища, струва ми се, че изборът на конкретен път зависи от културата, в която човек живее. Моят път
е бил и е пътят на католицизма. След дълги години на мислене за други неща,
на потапяне тук и там, най-уютно се чувствам като католик. Вярвам в принципите на католицизма. Не съм учен. Не съм богослов, който може да спори за
Троицата. Със сигурност не ме интересува политиката на институцията. Но
идеята за Възкресението, идеята за Въплъщението, могъщото послание за състрадание и любов – това е истинският ключ. Тайнствата, ако човек е допуснат
до тях да ги изживее, помагат да бъдем близо до Бог.
Разбирам, че това води до въпроса дали съм практикуващ католик. Ако това
означава „Ходите ли редовно на църква?”, тогава отговорът е не. Но още в ранните си години стигнах до убеждението, че практикуването не е нещо, което
може да се случи само вътре в една осветена сграда чрез определени ритуали,
извършвани през определено време. Практикуването е нещо, което се случва
отвън, постоянно. Практикуването всъщност е всичко, което човек прави, добро
или лошо, и размисълът за него. Това е битката. Но за мен уютът и дълбокото
впечатление от католицизма още в ранните ми години… мисля, че това е нещо,
към което винаги се връщам.
Във всеки случай ми се струва, че този ваш филм, изборът на роман като
Мълчание, сякаш ви насочва към корените на християнската духовност и католическата вяра. В известен смисъл филм като по Бернанос. Какво мислите?
Съгласен съм, че той се насочва към корените на християнската духовност, но не
съм сигурен, че мога да приема сравнението с Бернанос. За мен същинският въпрос е въпросът за благодатта. Благодатта е нещо, което се излива през целия
живот. Тя идва в неочаквани моменти. Говоря това днес като човек, който никога
не е преживявал война, мъчения, окупация. Никога не съм бил подлаган на такива
изпитания. Има хора, които са се изправяли пред такива изпитания, като Жак
Люсeйран, слепия водач на група от Френската съпротива, изпратен в Бухенвалд,
където поддържа духа на другите лагеристи – всъщност от много години имаме
проект да направим филм по неговите мемоари… И биде светлина. Същото се
отнася за Дитрих Бонхьофер. Ели Визел и Примо Леви намират начин да помагат
на другите. Не казвам, че примерът им е достатъчен, за да отговорим на въпроса
къде е бил Бог, когато милиони хора са били подложени на систематично изтребле-
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ние. Но тези хора съществуват, те са извършили деяния на изключителна смелост
и състрадание, затова ги помним като светлина сред мрака.
Това не може да бъде разбрано през чуждия опит, а само през вашия собствен.
Може да изглежда парадоксално, но се почувствах свързан с романа на Ендо,
който е японец, така, както никога не съм бил свързан с Бернанос. У Бернанос
има нещо толкова твърдо, толкова неумолимо сурово. Докато при Ендо винаги
присъстват милостта и състраданието. Винаги. Дори когато героите не знаят,
ние знаем, че милостта и състраданието присъстват.
Какъв е Бог според вас? Източник на наказание и смут или извор на радост
и хармония? Папа Франциск говори за Бог на милостта. Той иска да отхвърли, да отстрани всеки образ на Бога като мъчител… Може ли Бог изобщо
да бъде мъчител?
Това ме връща към Бернанос, към Робер Бресон и неговата адаптация на Дневника на един селски свещеник. За пръв път гледах филма в средата на 60-те
години. Тогава бях малко над 20-годишен, пораствах, отдръпвах се от идеята на
католицизма, към която се придържах като дете. Подобно на много други деца, и
аз бях смазан и дълбоко поразен от жестоката страна на Бог, както Той ни беше
представян – Бог, който те наказва, когато сториш нещо лошо, Бог на бурите и
светкавиците. За това говори и Джойс в своя Портрет на художника като млад,
книга, която по това време ми оказа голямо въздействие.
Разбира се, това беше и един много драматичен период в историята на страната. Войната във Виетнам се разрастваше и току-що се бе превърнала в „свещена война”. Така че и аз като мнозина около мен бях много объркан, бях обзет от
съмнения и мъка, всичко това бе налице, то беше част от реалния живот. Точно
по това време гледах филма на Бресон „Дневникът на един селски свещеник”
и той ми донесе надежда. Всеки герой в този филм, може би с изключение на
възрастния свещеник, страда. Всеки се чувства наказан, а повечето от героите взаимно се наказват. На едно място свещеникът говори с жена от своята
енория и  казва: „Бог не е мъчител. Той иска от нас единствено да бъдем милостиви със себе си”. Тези думи отвориха нещо у мен. Това беше разковничето.
Защото дори да чувстваме, че Бог ни наказва и измъчва, ако имаме времето и
пространството да размислим, ще осъзнаем, че всъщност ние сме мъчителите
и ние сме тези, към които трябва да бъдем милостиви. Веднъж имах възможност
да се срещна с Бресон в Париж, казах му какво означаваше неговия филм за мен.
След като направих „Разяреният бик”, осъзнах, че точно това сме търсили,
филмът беше точно за това. Не подходихме към него с готова тема, просто се
опитахме да направим филм за някого, когото познаваме, за някого, който живее
в света, какъвто ние го познаваме. Джейк наказва всеки около себе си, но в крайна сметка наказва истински самия себе си. Затова накрая, когато се поглежда
в огледалото, разбира, че трябва да бъде милостив към себе си. Ще го кажа по
друг начин – разбира, че трябва да приеме себе си и да живее със себе си. Тогава
може би ще му е по-лесно да живее и с другите и да приеме тяхната доброта.
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Като млад имах щастието да бъда близо до един забележителен свещеник – отец
Принчипе, от когото научих много неща. Едно от тях бе потребността човек да е
милостив към себе си и към другите. Разбира се, понякога той играеше ролята на
суров морален наставник, но примерът му беше различен. Този човек бе истински
водач. Можеше да говори сурово, но никога не насилваше някого да направи нещо –
той ни водеше. Съветваше. Придумваше. У него имаше такава необикновена любов.
Един критик говори за „обсебеността на Скорсезе от духовното”. Съгласен
ли сте с твърдението, че сте „обсебен” от духовното измерение на живота?
В Липса на разум Мерилин Робинсън1 написа нещо, което дава отговор на този
въпрос, поне що се отнася до мен: „Даденостите на нашата природа, способността ни да бъдем поразително креативни и също толкова поразително деструктивни например, са факти, които не можем да пренебрегнем независимо от това,
че думата „примат” ни описва изчерпателно”. Тя е права, безспорно. Идеята, че
всичко може да бъде обяснено научно, не ми изглежда смешна, всъщност тя ми се
струва много наивна. Когато човек се замисли за великата, смазваща мистерия,
че просто сме тук, за живота и смъртта, самата мисъл, че можем да достигнем
до основата на всичко със средствата на науката, изглежда безсмислена. Точно
за това пише Робинсън в своите есета и романи. Това, което тя нарича „разум
и душа”, е за мен истинският католицизъм. Разумът и душата са всичко, което
вършим – доброто, което правим, и вредата, която нанасяме. Това е опитването – по отношение на другите изобщо, но най-вече на близките. Моята собствена
лична битка е да се опитвам да преодолея моята обсебеност от работата и обсебеността ми от самия себе си, за да бъда сред хората, които обичам. Защото
аз давам израз на всичко това, което обсъждаме, в киното. Друга моя битка е
животът сред славата, амбицията и конкуренцията. Разбира се, дори когато сте
част от този свят – а трябва да призная, че до известна степен и аз съм част
от него, даже съм правил няколко филма за този свят, в него винаги присъства и
духовното измерение на живота, както се изразихте вие. На входа на своя дом в
Швейцария Карл Юнг имал гравиран следния надпис на латински: Vocatus atque non
vocatus deus aderit. Призован или не, Бог ще дойде. Това казва всичко.
Страдали сте от астма. Папа Франциск също има проблеми с белите дробове. Струва ми се, че човек става по-чувствителен, когато не му достига
дъх. Научи ли ви на нещо липсата на въздух?
Първото, което трябва да се каже за астмата, е, че когато е в тежка форма,
човек наистина има чувството, че не може да си поеме въздух. Буквално имаш
чувството, че умираш, че наистина преминаваш. Имаше моменти, в които просто не можех да си поема въздух, хриповете бяха толкова силни, а дробовете ми
така задръстени, че си задавах въпроса: как ще живея, ако продължава така и
занапред? Такива мисли минават през главата ти, искаш само малко покой.

1

Мерилин Робинсън (р. 1943) – съвременна американска писателка, носителка на редица литературни награди.
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Когато бях млад, през 50-те години, отношението към лекарите беше различно,
поне от страна на хора като моите родители. По това време на лекарите се
вярваше безусловно, никога не се търсеше второ мнение – но дори и да са искали
да потърсят второ мнение, родителите ми едва ли можеха да си го позволят.
Тогава лекарите лекуваха астмата по определен начин. Имаше определени лекарства, но най-важно бе спазването на определен режим на живот. Спортът беше
забранен. Не биваше да се изтощавам. Дори ме предупредиха, че прекомерният
смях е опасен. А и аз бях алергичен към всичко около мен – животни, дървета,
трева – затова не можех да ходя на село.
Всичко това означаваше, че животът ми е различен – чувствах се откъснат от
всички останали. Означаваше също, че трябва да прекарвам много повече време
с възрастните, което ми помогна да развия по-дълбоко разбиране и съзнание за
техния свят. Имах усещане за ритъма на живота, за тревогите на възрастните,
за размишленията им кое е правилно и кое не, за задълженията им един към друг
и т.н. Това ме направи по-чувствителен: станах по-внимателен към чувствата
на хората, към езика на тялото, научих се да долавям разликата между думи и
действия, развих съзнание за чувствителността на другите, а това ми помогна
да култивирам и собствената си чувствителност. Сетивата ми се изостриха.
Освен това трябваше да наблюдавам света през моя прозорец... помня как гледах надолу към улицата, където виждах толкова много неща – някои красиви,
други ужасяващи, трети неописуеми, но този опит беше много важен за мен.
Другата страна на този опит е способността да се концентрирам силно, когато работя, да се фокусирам само върху важното. Мисля, че самотата, уединението и осъзнатостта ми дадоха решимостта и способността да се изолирам
от всичко външно… точно това се случва, когато снимам филм. Малко е парадоксално, защото концентрацията ограничава чувствителността и води до
някакъв вид нечувствителност.
Твърдите, че сте живели на ръба на унищожението, че почти сте ударили
дъното. Какво е спасението за вас?
Съществува някаква заблуда относно самоунищожението: твърдението, че можеш
да разбереш деструктивността, ако разрушиш самия себе си. И това става причина за някаква арогантност, за гордост... а после се оказва, че си се самоунищожил. В моя случай успях да преодолея саморазрушителния стремеж в живота си,
достигнах до него от наивност и го преодолях също толкова наивно, предполагам.
Служех като момче в олтара, помагах, когато се отслужваше опело и на тържествената Съботна меса за покойниците. Имах и приятел, чийто баща беше
погребален агент. Бях свидетел как си отиде старото поколение, пристигнало
в началото на века от Сицилия, това за мен бе дълбоко преживяване. Много съм
мислил за смъртта – само да не е твоята. И в един момент започнах да се саморазрушавам. Сетне някак успях да го преодолея и първият филм, който направих
след това, беше „Разяреният бик”.
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Другата страна на този
въпрос е нещо, за което вече
говорихме във връзка с този
филм. Да приемеш себе си,
да живееш със себе си, да
се опиташ да се превърнеш
в носител на нещо добро за
живота на другите. Мисля, че това е една от възможностите да дефинираме
спасението. То се свежда до
хората, които обичаш: твоето семейство и приятели,
твоите близки. Опитваш се
да бъдеш толкова добър, колкото можеш, и толкова разумен и състрадателен, колкото ти е по силите.
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Кадър от филма „Мълчание∙

Но по този път човек научава и още нещо. В „Ездачи в планината” на Сам Пекинпа има една сцена, в която Едгар Бюканън, който играе впиянчен свещеник, казва
на героинята на Мариет Хартли, докато я венчава: „Трябва да знаеш нещо за
брака – хората се променят”. Това се отнася за всяка връзка. То важи и за работното партньорство. С течение на времето хората, които познавате много
добре и с които сте работили дълго време, може да изпитат нужда от нещо
друго, за тях може да станат важни други неща и вие трябва да приемете това
и да сторите необходимото. Приемате ги каквито са, приемате промяната им,
стремите се да насърчите най-доброто у тях. Понякога трябва да признаете,
че те имат право да поемат по свой път. Някога смятах това за предателство.
След това осъзнах, че не е така. Това е просто промяна.
Думата „спасение” е интересна, защото изразява нещо, което човек никога
не може да знае. Дори в мига на смъртта, ако човек е в съзнание, ще знае ли
дали е постигнал спасението? Как може да знаеш? Със сигурност не можеш да
го знаеш, докато си жив. Единственото, което можеш да сториш, е да живееш
толкова почтено, колкото ти е по силите. Ако паднеш, трябва да се надигнеш и
да опиташ отново – клише е, но е вярно. Денем и нощем минавам през върхове и
падения, през оживление и мрак, през съмнения, които се превръщат в самокритика. Но без да стигам до крайност, защото отново трябва да приема себе си.
Тъй че това е един непрекъснат процес.
След „Разяреният бик” обмисляте да отидете в Рим и да пътувате, за да
снимате документални филми за живота на светците. Как ви хрумна това?
Да, така е. През 1980 или 1981 г., тъкмо бях направил „Разяреният бик”, буквално
си мислих, че това ще е последният ми филм. По това време, благодарение на
филмите, снимани за РАИ от Бертолучи и братя Тавиани, и особено на историческите филми на Роберто Роселини, си мислех, че телевизията е бъдещето
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на киното. Или по-точно телевизията, смесена с кино. Забавление, но с повече
дълбочина. Филми, които могат да бъдат и поучителни. И отново вдъхновението дойде от Роселини. Той нарича тези филми „дидактични”. Затова си мислех,
че РАИ ще е мястото, където бих могъл да проуча въпроса, който винаги ме е
вълнувал: какво е светецът? Имах идея да направя поредица от филми за светци, някои от които може би дори не са съществували или просто са били персонажи от фолклора. Откъде идват те?! Това ни връща към времената преди
юдео-християнството. Защо е нужен този тип застъпничество? Защо е необходим св. Христофор, светецът закрилник на пътуващите, който, както се оказа,
дори не е съществувал. Когато пътува, човек е в опасност, затова се нуждае
от нещо или някого, който да го закриля. Какво да кажем тогава за истинските
светци? Как те се отнасят към хората, духовно, но и във всекидневието? Как
изглежда животът им? От какво се състои? Това ме връща към една книга,
която ми даде отец Принчипе – става дума за един съвременен св. Франциск.
Книгата се нарича Г-н Блу и е от Майлс Конъли, автор и продуцент на филми за
киното и телевизията. Тя се опитва да покаже, че и в съвременния свят можем
да живеем добър живот, не от гледна точка на материалното, а на почтеността. Подобно на Дороти Дей2 и стореното от нея в Движението на работниците
католици. Веднъж отец Принчипе я покани на молитвена закуска да говори пред
малка група по-възрастни енориаши. Успях само да я зърна, преди да си тръгне.
Така че тази мисъл зрееше у мен, докато снимах „Разяреният бик”, и както казах, представях си този проект като излизане от света на високобюджетните
студийни филми. По това време голямо влияние ми оказа и един друг филм, отново на Роселини – „Европа ‘51”, който гледах в орязана версия. В него Роселини
поставя въпроса за светеца в съвременния свят. Съществуват личности като
Франциск, като Катeрина и Тереза, за която направи филм Ален Кавалие. Тях не
можем да наречем светци активисти, те са много по-различни от Падре Пио3
например. Каква е истинската същност на състраданието, любовта и подражанието на Христа, възможно ли е човек да живее такъв живот в съвременния
свят – това е въпросът, който занимава Роселини в този филм. Тогава не знаех,
че е бил вдъхновен от Симон Вейл, която, между другото, съвсем не е била милостива към себе си. В края на филма Ирен успява да се помири със себе си и да
бъде изключително полезна. Този филм бе много важен за мен. А също и „Цветчетата на свети Франциск”4, най-красивият филм за светец, който съм гледал.
Но както често се случва, нещата се развиха по различен начин. Върнах се в
Ню Йорк и направих още един филм с Робърт де Ниро – „Кралят на комедията”.
После опитах да направя „Последното изкушение на Христос”, а другият проект
се провали. Промени се и индустрията, вече изглеждаше невъзможно да се пра2

Дороти Дей (1897–1980) – американска журналистка и общественичка, привърженик на философията на
дистрибутизма. През 30-те години става известна като една от основателките на Движението на работниците
католици, както и с пацифистките си възгледи.
3

Падре Пио, св (Франческо Форджоне, 1887–1968) – католически монах, свещеник и мистик, канонизиран
за светец. През 1918 г. получава стигмати – рани по местата, където са били раните на разпнатия Иисус, които
остават видими по неговото тяло до края на живота му.
4

„Цветчетата на св. Франциск” (оригинално заглавие Francesco, giullare di Dio) е филм на режисьора Роберто
Роселини от 1950 г., съсценарист на който е Федерико Фелини.
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вят този тип филми, тези изследвания върху живота на светците. Но никога не
загубих интерес към хората, които се опитват да живеят живота си, подражавайки на Христос, и знаех, че един ден ще се върна към това. Голяма част от
тази енергия и дискусиите влязоха в „Последното изкушение на Христос”, който
успяхме да направим няколко години по-късно. И разбира се, тази тема продължи
да се развива през годините, в които живеех с „Мълчание”.
Кой от героите на романа Мълчание на Ендо и вашия филм ви интригува
най-силно? Защо?
Когато бях по-млад, мислех да направя филм за това какво означава да си свещеник. Самият аз исках да последвам стъпките на отец Принчипе, така да се каже,
и да стана свещеник. Постъпих в семинария, но отпаднах още през първата година. На 15-годишна възраст осъзнах, че призванието е нещо много специално, че
човек не може да го придобие, че не можеш да бъдеш такъв само защото искаш
да си като някой друг. Трябва да имаш истинско призвание.
Но ако наистина имаш призвание, как тогава се справяш със собствената си
гордост? Ако си способен да отслужиш ритуал, в който пресъществяването е
действено, тогава наистина си много специален човек. Трябва обаче да притежаваш и още нещо. Въз основа на това, което съм видял и преживял, мога да
кажа, че освен този талант и способности добрият свещеник винаги трябва да
мисли първо за своите енориаши. Така че въпросът е как свещеникът преодолява
собственото си его? Своята гордост? Исках да направя такъв филм. И осъзнах, че с „Мълчание”, почти 60 години по-късно, съм направил тъкмо това. Пред
Родригес стои същият въпрос.
Мисля обаче, че най-интересният и интригуващ образ е този на Кичиджиро.
Когато снимахме филма, си мислех понякога: „Може би и той е Иисус”. В Матея
Иисус казва: „Доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки
братя, Мене сте го сторили”. На улицата пътят ти пресича човек, който е отблъскващ – и това е Иисус. Несъмнено Кичиджиро е постоянно слаб, постоянно
причинява вреда на себе си и на мнозина други, включително на своето семейство. Но накрая кой остава заедно с Родригес? Кичиджиро. Оказва се, че той е
големият учител на Родригес, неговият ментор. Неговият гуру, така да се каже.
Затова накрая Родригес му благодари.
Що се отнася до моите филми, хората намират прилика между Кичиджиро и
Джони Бой от „Жестоки улици”. Чарли, изигран от Харви Кайтел, трябва да преодолее собствената си гордост. Осъзнава, че духовността и практикуването
не са ограничени само до сградата на храма, че те трябва да излязат навън,
на улиците. Но сетне, естествено, човек не може да избере собственото си
наказание. Той мисли, че може, но наказанието идва, когато най-малко го очаква,
в ситуация, която най-малко може да предвиди. Затова Джони Бой и Кичиджиро
ме привличат. Те се превръщат в път към разрушението или спасението. Много
от това е плод на моите наблюдения на отношенията между бащата, на име
Чарли, и неговия брат Джо.
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Дали отец Родригес и отец Ферейра са двете лица на една и съща монета,
или са много различни, несравними величини?
Не знаем в какво е вярвал или не е вярвал историческият отец Ферейра, но в
романа на Ендо изглежда, че той всъщност губи своята вяра. Вероятно другият начин да погледнем към него е през неспособността му да понесе срама
от отстъплението от вярата, дори и да го прави, за да спаси живота на други
хора.
Родригес, от друга страна, е човек, който отстъпва от вярата, но след това си
я възвръща. В това е парадоксът. Казано по-просто, Родригес чува Иисус да му
говори, а Ферейра – не, в това е разликата.
Спомняйки си за баща си, веднъж казахте, че думите му винаги са съдържали морална поука – кой е прав и кой греши. Добрите момчета са от едната
страна, а лошите – от другата. Кои са добрите момчета в този филм и кои
са лошите? Има ли добри и лоши момчета в света?
И двамата ми родители идваха от големи семейства. Баща ми имаше четирима
братя, най-малкият беше Джо. Той живееше близо до нас, надолу по улица „Елизабет”, с жена си и децата си. Родителите на баща ми живееха два входа по-надолу и всяка вечер той отиваше да ги види. Обсъждаха семейни въпроси, честта
на семейното име Скорсезе, неща, които не разбирах – това бяха неща от стария свят, а аз бях роден тук. Те бяха почтени хора, които се опитват да водят
почтен живот. Ала част от този свят бе и организираната престъпност, тъй
че хората бяха принудени да ходят по тънко въже – не можеше да си с тях, но
не можеше и да си против тях. Чичо ми беше склонен да е с тях. Винаги беше
незначителен, точно като Джони Бой – винаги в беда, на няколко пъти влиза в
затвора, винаги дължеше пари на акулите лихвари. Постоянно живеехме с духа
на насилието. Баща ми прие това много тежко. Всеки ден у дома наблюдавах как
баща ми преживява всичко това: как да се отнесе с брат си по начин, който е
правилен и справедлив. Баща ми пое всичко върху себе си. Разочарована, понякога
майка ми му казваше: „Не могат ли и твоите братя да помогнат?”. В известен
смисъл всички бяха напуснали квартала. Останали бяха само баща ми и Джо. И
затова баща ми трябваше да се оправя сам. А това означаваше да се занимава с
всеки, от всички страни: да мисли, да преговаря, да сключва сделки, да бъде уверен, че брат му няма да потъне съвсем, понякога да му дава пари. Заради чичо ми
той наистина се изправи до стената. И причината винаги беше дългът: дългът
да се грижи за брат си. Някои от останалите членове на семейството се отказаха, други напуснаха, така че всичко остана върху нашите плещи. И беше много,
много трудно. Обичах Джо, но с него беше много трудно. Това наистина поставя
въпроса: нима съм пазач на брата си? С това се занимавах в „Жестоки улици”.
„Мълчание” сякаш разказва историята за дълбокото откриване на лицето
на Христос, Христос, Който сякаш иска от Родригес да го стъпче заради
спасението на другите хора, защото Той затова е дошъл на този свят…
Какво е лицето на Христос според вас? Дали е това „фумие”, стъпканата

52

2017 / брой

4 (121)

икона, както я описва Ендо? Или е Христос в
слава и величие?
Във филма избрах образа на Христос, както го е
нарисувал Ел Греко, защото го намирах за по-състрадателен от този, който е нарисуван от Пиеро
дела Франческа. Когато бях малък, Христовият лик
бе нещо, което винаги ми носеше утеха и радост.
Ако оставим настрани „Последното изкушение
на Христос”, кой филм в историята на киното
според вас най-добре описва истинския лик на
Христос?
Най-добрият филм за Христос според мен е „Евангелие по Матея” на Пазолини. Когато бях млад,
исках да направя съвременна версия за живота на
Христос, който се развива по домовете и улиците
на централен Ню Йорк. Но когато видях филма на
Пазолини, осъзнах, че този филм вече е направен.
Има ли в живота ви миг, когато сте чувствали
Бог близо, дори в мълчание?
Когато бях млад и участвах в отслужването на месата, нямах никакво съмнение, че присъствам на нещо свято. Опитах се да предам това чувство в „Мълчание”, в сцената с отслужване на месата в селската къща в Гото. Но помня как,
излизайки на улицата след края на месата, си задавах въпроса: как е възможно
животът просто да си отиде? Защо не се променя всичко? Защо светът не е
пряко засегнат от Тялото и Кръвта Христови? По този начин изживявах присъствието на Христос, когато бях много млад.
През 1983 г. бях в Израел, в търсене на местата, където да снимаме „Последното
изкушение”. Летях из страната с малки едномоторни самолети. Изобщо не обичам
да летя, особено пък с малки самолети. Стисках в ръце малки сувенири и религиозни
предмети, които ми бе дала майка ми години по-рано. Бях изопнат като струна,
много бях напрегнат. Летях от Тел Авив до Галилея, от Витезда до Ейлат. И в един
момент посетихме църквата на Гроба Господен. Бях там заедно с продуцента, Робърт Чартоф, който наскоро почина. Бях в гробницата на Христос. Коленичих и се
помолих. После излязох и Боб ме попита дали съм усетил нещо различно. Отговорих,
че не, просто бях завладян от географията на мястото, мислех за всички религиозни институции, които настояваха да бъдат там. Сетне трябваше да летим обратно за Тел Авив. Качих се на самолета. Отново бях много напрегнат, отново стисках
в ръка всички тези религиозни предмети от майка ми. И изведнъж, докато летяхме,
усетих, че повече нямам нужда от тях. Бях завладян от всеобхватно чувство на
любов и почувствах, че ако нещо ще се случва, то няма да е в този миг. Беше изключително. Бях много щастлив, че съм изживял това още веднъж.
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Нещо подобно изпитах и при раждането на дъщеря ми Франческа. Тя се роди с
цезарово сечение. Бях там, наблюдавах всичко, което се случва. После изведнъж
ми казаха да напусна. Изведоха ме в друга стая, откъдето можех да наблюдавам през някакъв правоъгълен прозорец. Видях някаква спешни, дори френетечни
действия, докато не се появи нещо, което ми заприлича на безжизнено тяло. После излезе сестрата, плачейки, и каза: „Тя ще се справи”. И ме прегърна. Не разбрах дали говори за бебето или за жена ми. След това излезе и лекарят. Подпря
се на стената, свлече се надолу, клекна и каза: „Планираш всичко внимателно, но
накрая винаги идват тези 20 секунди ужас. Справихме се”. Почти бяха изгубили
и двете. Следващото, което си спомням, е как сложиха в ръцете ми този малък
вързоп. Погледнах я в лицето, а тя си отвори очите. Всичко стана за секунда.
Това ми напомня за изключителния момент от романа на Мерилин Робинсън
Галаад, който четях, докато правехме „Мълчание”. Умиращият свещеник описва
чудото, което почувствал, когато видял за пръв път лицето на дъщеря си. „А
сега, когато съм на път да напусна този свят – казва той, – осъзнавам, че няма
нищо по-изумително от човешкото лице. Има нещо общо с въплъщението. Осъзнаваш дълга си към детето, когато го видиш и хванеш в ръце. Всяко човешко
лице се обръща към теб. Не може да не усетиш неговата уникалност, неговата
смелост и самота. Но най-вярно е това за лицето на малкото дете. Смятам
това за истинско видение, за нещо същински мистично.” От личен опит мога да
кажа, че това е съвършено вярно.
Инстинкт или любов е състраданието?
Мисля, че ключът е в отричането на себе си. Капанът, в който попада Чарли от
„Жестоки улици”, е мисълта, че грижите му за Джони Бой може да са неговото
наказание, че те са му дадени заради неговото изкупление и за негова собствена
духовна полза. Това ме връща към въпроса за добрите свещеници, които познавам и които винаги поставят своето его встрани. Когато човек успее да стори
това, остава само нуждата, нуждата от другите, тогава въпросът за избора
на наказание или какво е състраданието просто отпада. Той става безсмислен.
В „Мълчание” има много физическо и психологическо насилие. Знак за какво
е това? Изобщо във филмите ви има много насилие? Какво е специфичното
за насилието в този филм?
Ако се върнем към предишния ви въпрос, аз съм обсебен от духовното. Обсебен съм от въпроса какви сме ние. А това означава да се вглеждаме отблизо
в себе си, в доброто и лошото. Можем ли така да култивираме доброто, че в
някакъв бъдещ момент от еволюцията на човечеството насилието да престане
да съществува? Ала точно сега насилието е тук. То е нещо, което ние вършим.
Важно е това да се покаже. За да не допусне някой грешката да си помисли, че
насилието е нещо, което правят другите – тези „жестоки хора”. „Аз, разбира се,
не съм способен на такова нещо.” А всъщност е способен. Не трябва да го отричаме. Има хора, които се шокират или очароват от собственото си насилие.
Това е начин да изразиш себе си в отчайващи ситуации и не е никак смешно.
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Някои казват, че „Добри момчета” е смешен филм. Хората са смешни, насилието
не е. Много хора просто не разбират насилието, защото произхождат от култури или по-точно от субкултури, в които то е много далечно. Но аз израснах на
място, където то беше част от живота и бе много близо до мен.
В началото на 70-те години излизахме от ерата на Виетнам и от света на стария
Холивуд. С „Бони и Клайд”, а след това истински с „Дивата орда”5, всичко се отвори. Тези филми ни говореха, не задължително по приятен начин. За мен насилието
е част от това да си човек. Хуморът в моите филми идва от хората и техните
размисли или от тяхното отсъствие. От насилието и богохулството в живота.
От земното, ако искаме да бъдем по-учтиви. Богохулството и неприличното съществуват, а това означава, че те са част от човешката природа. Това не означава, че в същността си сме богохулни и неприлични – означава, че това е един
от възможните начини да бъдеш човек. Не е добра възможност, но е възможност.
Вашите филми са като картини. Фотографията, образите в този филм са
от решаващо значение. Може ли фотографията да ни помогне да видим духа?
Атмосферата се създава чрез образите. Поставят ви в среда, в която може
да почувствате другостта. От киното човек извлича образи, идеи и емоции.
Съществуват определени несетивни неща, които думите просто не могат да
изразят. Така е и в киното, при монтажа на един образ с друг се получава напълно различен трети образ – чувство, впечатление, идея. Мисля, че създаването
на атмосферата е нещо важно и това се постига чрез фотографията. Но един
филм те хваща и ти говори чрез съединяването на образите. В това се състои
редактирането, това е действието в една филмова продукция.
Къде заснехте „Мълчание”? Чух, че в Тайван. Какво ви накара да изберете
това място?
Поради много причини минаха доста години, преди да направим „Мълчание”, през
това време разгледахме някои места, преди да се спрем на Тайван. Започнахме с
реалните терени в Япония, там, където се развива действието в романа на Шюсаку Ендо – Нагасаки, Сотоме, горещите извори в Унзен, но се отказахме да снимаме там, тъй като щеше да е изключително скъпо. Освен Япония художникът
на моите филми Данте Ферети огледа някои места в Нова Зеландия, Ванкувър,
Северна Калифорния и накрая в Тайван, където има изумителни пейзажи и брегове, които са практически девствени, а визуално много приличат на местата от
романа. Веднага разбрахме, че това е място, където можем да заснемем филма.
Вдъхновен ли е този филм или поне части от него от други филми? Ако е
така, от кои?
Наистина бях сам. Сам трябваше да открия пътя.
5

„Дивата орда” (оригинално заглавие The Wild Bunch) е филм на режисьора Сам Пекинпа от 1969 г., предизвикал полемики поради изобразеното в него насилие.
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Като цяло съм се вдъхновявал от много филми. Много азиатски филми. Много
европейски филми. Много американски филми. Живея с тях. Те са с мен. Не става
дума просто за този или онзи филм. Към някои от тях съм се връщал многократно – например „Следотърсачите” или „Шемет”, или „8½”. Филмите на Роселини –
„Рим – открит град”, „Пайза” и „Пътуване в Италия”. „Слово”6, от друга страна,
съм гледал само веднъж. Не мога да се върна към него. Той е толкова чист, толкова красив, толкова изумителен. Но всеки от тях те пронизва и преобразява
духовно. Никой от тези филми не е просто забавление.
Има ли друг ваш филм, с който бихте сравнили „Мълчание”, независимо дали
посланието му е близко, или е точно обратното?
Вероятно мога да кажа, че „Разяреният бик” е подобен. Също и „Жестоки улици”.
Докато „От другата страна” е обратният на „Мълчание”. В него ме привлече
сценарият на Бил Монахън, тъй като беше написан от гледна точка на бостънския ирландски католицизъм, който е съвсем различен от този, с който съм
израснал. До самия си край „От другата страна” се развива на моралната кота
нула. Няма накъде да се отиде, освен нагоре. Както и саможертвата на героите,
особено на Били, изигран от Леонардо ди Каприо. За него Роджър Ибърт7 каза,
че човек сякаш може да чуе Били да казва на изповед: „Знаех, че това е лошо,
отче, но просто не можех да се удържа. Бях зашеметен. Знаех, че е грешно, но
какво можех да сторя?”. За мен този филм е много свързан с 11 септември, той
разглежда нашата култура и живот в нова светлина. Тогава ми се струваше, че
в морално отношение можем да започнем отначало. Ала не го сторихме.
Героят в „Разяреният бик” се бори постоянно и с всички. Без значение къде се
намира: на ринга, в залата, на улицата, в спалнята, в дневната... той се наказва
навсякъде и го налага и на другите, през цялото време. Също като Кичиджиро.
Разликата е, че Кичиджиро е принуждаван да върши това, което прави, докато
Джейк не е.
Има ли момент от снимките на този филм, към който често се връщате?
Както казах, живях с този филм толкова дълго, той бе изоставян и отлаган
толкова пъти. Това си спомням, като се върна назад.
Превод от английски: Момчил Методиев

6
„Слово” (оригинално заглавие Ordet) – филм на датския режисьор Карл Теодор Драйер от 1955 г., спечелил
„Златен лъв” от Кинофестивала във Венеция.
7

Роджър Ибърт (1942 – 2013) – известен американски филмов критик, сценарист и историк на киното,
първият филмов критик, удостоен с наградата „Пулицър”.
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Оливие Клеман (1921–2009) е френски православен богослов, професор в Богословския институт „Св. Сергий” в Париж. Автор на книгите:
Да преобразим времето. Бележки върху времето в светлината на православната традиция
(1959); Православната църква (1961); Византия
и християнството (1964); Въпроси за човека
(1972); Духът на Солженицин (1974); Отче наш
(1988), Христос, земя на живите (1990), Малък духовен компас на нашето време (2008)
и др. Предложените тук текстове са от сборника Christ est
ressuscité, propos sur les fêtes chrétiennes (Христос възкръсна,
размисли върху християнските празници, 2000).

Оливие Клеман

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
Предусещане на Евхаристията

„Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя
свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай” (Иоан. 13:1). Тази преизпълненост с любов, вписваща се в Закона и у
пророците, достига пълнотата си в Угощението, където се предусещат смъртта и възкресението на Господа, тоест в Евхаристията.
Иисус в навечерието на еврейската Пасха несъмнено възприема и преобразява
традиционния ритуал. Всяко домочадие трябва да заколи в Храма агне без недостатък. Кръвта му се събира в памет на Божията намеса, довела до освобождаването на народа от египетско робство, с нея се белязват двата стълба
и горният праг на вратите на къщите. Сетне агнето се приготвя, без нито
една кост да се строши, няма да е така с Иисус при Неговата смърт на кръста:
Иисус, както утвърждава свети Йоан, е истинският пасхален Агнец.
Лука (22:20-27) упоменава чашата, която освещава гощавката и над която Онзи, Който седи на трапезата, въздава хвала на Твореца. Сетне Той взима хляба, преломява
го и го раздава на сътрапезниците. Тогава Иисус казва: „Това е Моето тяло, което
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за вас се дава”. Последната чаша възвестява новия и вечен завет, който Месията
освещава. Тази чаша Иисус благославя и предлага, казвайки: „Тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за вас се пролива” (Лук. 22:20; срв. 1 Кор. 11:25). С което Той
актуализира смъртта и възкресението Си, кълн на сетното преображение: „И като
взе чашата и благодари, рече: вземете я и разделете помежду си, защото, казвам ви,
няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие (Лук. 22:17-18).
Последното угощение, което евреите са споделили в Египет, било подчинено на
непосредственото бъдеще, на уникалното и неповторимо събитие – преминаването
през Морето. Така в далечно бъдеще този възпоминателен ритуал бива повтарян
безкрай, което придава на това прекосяване на Морето значението на победа и
освобождение. Същото въпреки огромната разлика би трябвало да откроим и на
Тайната вечеря на Христос. На първо място, тя е неотделима от Неговите Страсти и Възкресение: тя предусеща, влияе и придава израз на тези основополагащи
събития. Хлябът се преломява, както ще стане с тялото. Виното се пролива, както кръвта. В преломения хляб и пролятото вино се вписва цялото тайнство на
оживотворяващата смърт на Господа. В същото време тези „антитипове” (които
представляват и актуализират typos-а, самото събитие) се предписват на църковното бъдеще, на Евхаристията: „това правете за Мой спомен”. Памет, която не е
друго освен Светият Дух чрез същото това предусещане на Второто пришествие.
Или както се казва в Светата Василиева литургия: „И като предложихме вместообразните (antitypoi) на светото тяло и кръв на Твоя Христос, на Тебе се молим и
Тебе призоваваме […]: да дойде Твоят Свети Дух над нас и над предлежащите тези
дарове, да ги благослови, да ги освети и да ги покаже. И тъй направи този хляб
също скъпоценно тяло на Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. А тази
чаша – най-скъпоценна кръв на Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа…”.
А в „поменика” се „спомня” още и за „славното второ пришествие”.
Йоан ни предава нещо в шеста глава на своето Евангелие, което вероятно е
било учението, дадено от Иисус по време на Тайната вечеря: „Който яде Моята
плът и пие Моята кръв, има живот вечен […]. Защото плътта Ми е наистина
храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв,
пребъдва в Мене, и Аз в него (6:54-55). И се напомня за маната, преображението
на онова, което е сам Той, „хлябът, слязъл от небето”.
„Който яде”: използваният глагол е troguein, който буквално иска да каже „смилам”. Разбира се, че Иисус подема еврейската пасхална традиция на избавлението на народа и прекосяването на Морето. Той подема и разгръща в пълнота
традицията на угощението със завета. Въпреки това словата и жестовете
Му – включително това troguein, изискващо един вид поглъщане – напускат библейската рамка, измествайки я едновременно назад и напред. Назад, за да поеме
интуициите на архаичните култове, тайнството на „теофагията”, на поглъщането на божеството чрез плътта на света, станал сакрално-космически.
По този начин една „христофания”, надхвърляща много от съществуващите
христологии, прави така, че всички традиции да съдържат някакво „панхристиянство”. И напред, за да впише тайнството в една едновременно сериозна, но и
всекидневна простота, в насъщния хляб и празничното вино.
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Ала това „усвояване” бележи основополагащ обрат. В архаичните култове боговете (божеството) искат човешки жертви, малко по малко сменени с животински
жертви (символичен преход в Библията с „не-жертвата” на Исаак). От своя страна освобождението от поробването и прекосяването на Морето са обвързани със
смъртта на първите новородени в Египет и издавянето на цяла една армия.
Тайната вечеря на Иисус е неотделима от Неговата смърт-възкресение, но пролятата кръв не е вече тази на човеците – или на животните – това е кръвта
на въплътения Бог.
Бог не се нуждае повече от жертвоприношения, сам Той е, Който се въплъщава,
за да се даде на човеците в жертва, но не жертва на възстановяването, изисквано от Отца, както си го представя Анселм от Кентърбъри, а жертва на
освещаването, на реинтеграцията, на единяването.
Нека подчертаем, че когато Иисус на Велики четвъртък обяснява мистичния смисъл на угощението, Той уточнява, че то се дава на „множеството” по такъв начин, че причащението с тялото Му и кръвта Му да е единение на хората помежду
им: ставайки Христови членове, те се съчленяват и едни с други. Както Морис
Блондел1 пише до абат Верле: „Иисус, божествена личност, прие в Себе Си не
само една човешка природа, а човешката природа […] Нашите личности, нашите
човешки съвести са такива само доколкото в дълбините си се основават и просветляват от божествената личност на Иисус”. Тъкмо на Тайната вечеря, сиреч
в Евхаристията, се осъществява свещеническата молитва на Иисус до Отца Му:
„Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат
в Нас едно”. „Общението на светиите” е едновременно приобщаване до светите
реалности, сиреч до хляба и виното, които Светият Дух интегрира в тялото и
кръвта на Възкръсналия, и общение на така осветените личности.
Ето защо евангелист Йоан замества разказа за Тайната вечеря такъв, какъвто
го откриваме в синоптичните Евангелия, с този за измиването на нозете –
необходимо продължение във всекидневния живот на „тайнството в олтара” с
това „на брата”, както казва Йоан Златоуст. Сиреч за роба, дето в страна,
където властва засухата и всичко е покрито с прах, измива нозете на господаря
си. Символичен жест на най-смирено служение; двойно смирение: защото той не
претендира, че пречиства изцяло другия (само Бог го прави и пресъздава чрез
кръщението), а само за да го подпомогне в странстването му…
На Велики четвъртък се смесват вярната любов на Йоан – никой друг, казва
Ориген, не е скланял глава, подобно на Йоан, на гърдите на Иисус (Super Ioan.
1, 6) – с предателството на Иуда, а скоро и с отричането на Петър. Петър ще
ридае, ще се кае, ще стане символ на простения грешник. Иуда ще се убие от
отчаяние. Дали нощта – „той веднага излезе, беше нощ” (Иоан. 13:30) – окончателно се е сключила около него? Нали един Иуда вътре във всекиго от нас
1

Морис Блондел (1861–1949) – френски християнски мислител, един от създателите на „философията на
действието). Б.пр
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отхвърля Евангелията и литургиите. За самата личност на Иуда, за неговата
вечна участ ние не знаем нищо. Божието милосърдие има ли граници? Това самоубийство не е ли било също един вид покаяние?
Тайната вечеря и всяко евхаристийно служение предусещат месианския пир, пришествието на Царството. В този последен Изход, най-болезнения, но и най-творческия, Евхаристията ни извлича напред, тя прави от нас човеци, напомняйки ни
„за всичко благодарете” (1 Сол. 5:18), защото в нея „сърцето поглъща Господа и
Господ поглъща сърцето, и те стават едно”2.

РАЗПЕТИ ПЕТЪК: КРЪСТНИЯТ ПЪТ
Разпни Го! Този вик, удвоен от сляпата страст на тълпата, отеква през цялата
история. Не обвиняваме вече еврейския народ, който е бил тогава, както казва
Шарл Пеги3, „театър на човечеството” – ние сме убийците на любовта. И ето
че Живият, Този, в Когото не е посят нито кълн на мъртвото, бива осъден на
смърт и бичът прави язви по тялото, дето диша Духът. На небивало глумене
се подлага Иисус. Бива облечен в багреницата на царете, с корона на главата
и скиптър в ръка. Ала багреницата е тази на струящата кръв, както кървят
всички невинни, подложени на мъчения или заколение. Короната пък е от тръни,
а скиптърът е тръст, раздиращ ръката. Въплътеното Слово, несътворено нито
от злото, нито от смъртта, ги приема като смирен слуга. А болката на всеки
страдалец някога или днес по света, тази болка кара Христос да потрепери.
Доколкото Той е изпитал човешки, смирено човешки, пътя на нашите самоти,
убийства, идолопоклонства – и ги е превърнал в пътя на прошката: прошката на
себеотдаването, на обновения дар на Живота.
Симон Киринеец, един селянин, както ни казва св. Лука, един от бедняците, презирани, тъй като зле познават Закона, бива забран по пътя от римски офицер
и в даден момент поема кръста на изтерзания човек, клетник, подобно на него
самия, навярно разбойник или бунтовник. Може би кратката размяна на погледи
отваря сърцето му за съчувствието, даже за споделеното страдание. Както
често става в нашата участ, призвана да се себенадмогне.
Навремето се казвало за някой роб, че е aprosopos, „без лице”. И ето че „най-изумителният от синовете човешки” е не повече от измъчван роб. Ала това личи
още по-малко, докато го измъчват, или по-скоро, колкото повече го измъчват,
това личи още по-малко. Така Той, по силата на някакво тайнствено съчувствие,
се отъждествява с онези, които ни призовава да видим, с всички „без лица” в
света: с онези, които биват бити, за да се похити душата им, които са обречени на съсипващ труд, които биват възжелани, без да бъдат обичани. Мнозина
пророци в покрусата си са се виждали поразени от Божия гняв. Ала виждаме как
сега човекът е този, който през човека удря Бога…
2

Текст, приписван на св. Йоан Златоуст в Добротолюбие. Б.а.

3

Шарл Пеги (1873–1914) – френски писател и драматург, автор на мистична поезия. Б.пр.
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Жените на Йерусалим, в сълзи, се завтичат на среща с Иисус. Той, както правилно отбелязва Франс Кере4, няма врагове сред жените. Една непозната излива
върху главата Му драгоценно миро, може би месианско освещаване. Блудница
умива нозете Му със сълзи и ги изтрива с косите си: заради нейната любов Той
я благославя. Сетне Той оправдава съзерцателната Мария, както и Марта, на
които, подобно на Петър, изповядва, че е Христос, Синът на Живия Бог. И казва
на жените на Йерусалим: плачете по-скоро за вас и децата си. Така той единява страданието Си с това на майките, на които дрогата, парите, гладът и
войните похищават децата. Рахил не иска да я утешават, нали пак се избиват
младенци. Само Той обаче може да пробуди надеждата: че ще възкръсне и заедно
с Него ще възкръснат и нашите деца. Че Той ще ни предаде живителната Си
сила, Той, „зеленото дърво”, заради Когото Жената, облечена в слънце, всички
жени възпяват новата земя. Защото в унижението на Богочовека няма друго
освен любов, това е творяща любов, принасяща ни и очакваща от нас.
Жените, искайки да намалят мъките на осъдените, им носят вино със смирна.
Иисус не приема, за да може Богът, Който е, да познае с ужасяваща яснота
смъртта – и съответно възкресението – без граници. Отнемат Му дрехите и си
ги поделят, отхвърляйки, пренебрегвайки това осквернено тяло, това прободено
тяло. Единствено не разкъсват хитона Му, който не е шит, а цял изтъкан. Неразкъсаният хитон въпреки всичките ни разделения в Христа е Църквата на Духа,
чиито светци, праведници, мъченици, създатели на живот и красота, толкова смирени „кърпачи” на съществуването неспирно ще тъкат нишката на светлината.
Иисус е прикован на кръста. И издевателството набира сила, вечното агонизира
под силен и вулгарен смях: нека покаже силата си, щом е цар, и всички ще го прославим и поставим начело. Пред разпнатата Любов имаме мръсната хипноза на
властта. Иисус мълчи. „Месия наопаки”, биха казали някои. Той не отговаря нищо
и на един от разпнатите разбойници, който също Го хули и призовава да покаже
силата си. Ала другият разбойник, в сетния вик на свободата, прогласява вярата си: „Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!”. И Христос му
отваря дверите на рая, бидейки сам раят, тоест присъствието на Бога. Така
Той, преобразявайки кръста, посява в сърцето на кървавата земя новото Дърво
на живота.
Всеки от нас – може би трябва да говоря само за себе си? – е едновременно
разбойникът, който хули, и онзи, който изповядва вярата си. Нашата молитва е,
че „Животворящият кръст” ни единява, превръщайки пространството на съмнението в това на вярата. По такъв начин, че в мига на всички отделни смърти – когато всичко изглежда безизходно – в мига на нашата агония ние зовем:
„Иисусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството Си”, и чуваме: „Истина,
истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая”.
В сирийската литургия се разказва как свети Петър опитва да попречи на раз4

Франс Кере (1936–1995) – френски протестантски теолог, изследвала трудовете на отците на Църквата и
биоетиката. Б.пр.
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бойника да влезе в рая: „Твърде много си сторил, дверите ще останат закрити”.
Ала онзи, стискайки кръста, който носи на гърдите си, заявява: „Ето ключа. Той
ще ми позволи да вляза”.
Защото, казва св. Максим Изповедник, Кръстът е присъдата над присъдата,
осъждане на осъждането.
Близо до кръста стоят Майката и Приятелят и още две жени, едничките верни, когато учениците са се разбягали. От първата Църква, връз която от прободената
страна на Иисус се ражда Църквата, блика Духът с водата на кръщението и кръвта на Евхаристията. Майката, Приятелят и Разпнатият ни я поверяват в това
огромно общение, превръщащо всички нас в Негови приятели, а Нея – в наша майка.
И все пак мракът сякаш се сключва около Него. Бог изстрадва човешки нашия ад,
адът на собственото Му отсъствие: „Отче, Отче, защо си Ме оставил?”. В един
миг (кой може да го измери?) единството на Отца и Сина сякаш се разломява,
дотолкова Иисус се отъждествява с нашата тревога, с нашето безразличие,
бунтовно или отчаяно. Ала отеква и друг вик: „Отче! в Твоите ръце предавам
духа Си”. И за миг отворилата се бездна се изпълва с Дъха на Възкресението.
Както пише Ханс Урс фон Балтазар5: „Самият ад стана Църква”.
На смрачаване се възцарява необичаен мир. Йосиф Ариматейски, таен ученик, не
се побоява да се яви пред Пилат, искайки тялото на Иисус. Един Йосиф е държал в прегръдките си Иисус като младенец, друг Го поема мъртъв в обятията
си. Ала този мъртвец, над който бдят Духът и жените, не е мъртъв. Неговото
битие от светлина прониква чак до бездните, където светът, изоставен от
нас, пропада в нищото. Той „слиза” – обратно изкачване – и с властните си ръце
измъква Мъжа и Жената, всички мъже и всички жени, като ги пресъздава в сиянието Си. Светлината струи от мрака и този път мракът бива погълнат от
нея. Гроб, майчина пещера или рождественски ясли, земята е посята с огъня на
Духа. Христос ще възкръсне от мъртвите, Христос ще възкръсне от мъртвите
и всичко ще бъде завинаги живо.

ПАСХА: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Възкресението: откриваме почти оригинален израз на събитието в кратките
вероизповеди, които апостол Павел вмъква в писмата си, особено в Първото си
послание до Коринтяните (15:3-7): „Аз ви предадох най-напред онова, което бях и
приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и
че на третия ден възкръсна, според Писанията, после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха;
после се яви на Иакова, след това на всички апостоли…”.

5
Ханс Урс фон Балтазар (1905–1988) – швейцарски католически богослов, кардинал-дякон – Космическата
литургия. Максим Изповедник (1947) и др. Б.пр.
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Едновременно с това откриваме в същите послания, както и в Първото послание
на Петър, цитати от не по-малко древни химни, възславящи смисъла на възкресението като кълн на преображението на света: „Като се възкачи на височината,
плени плен и даде дарове на човеците”… Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко” (Еф. 4:8-10). И тъй, едновременно е „закланият Агнец” и „Оня, Който държи седемте звезди в десницата
Си”, както казва книга Откровение (2:1). Онзи, в Когото всичко пребивава и
Който въплътен, отдаден на смърт, възкръснал, изпълва всичко със светлината
Си, със „светлината на живота”, както ни казва свети Йоан (8:12).
Относно възкресението на Иисус Писанието, без да съгласува нищо, е умножило
констатациите за едно отсъствие-присъствие, истинско предизвикателство за
нашето разбиране, привикнало със смъртта. Животът очарова с множеството
си отблясъци. Не ми се иска дори да споря за празната гробница – животът, тъй
дълго скрепен с печата на смъртта, е тъкмо празна гробница! – нито върху множеството обвинения. Разбираме ли една симфония чрез анализа на мастилото и
хартията, върху която е написана? Не е ли по-добре да дадем ухо на музиката?
Глухите ли са най-добрите музикални критици, подобно на онези, дето изначално
отричат тайнството, но претендират, че са в състояние да проследят дирите
му? Лично аз предпочитам този невероятен анонимен поет от края на I в., заговорил за Възкръсналия на езика, подет от литургиите:
Открехнах аз залостените двери,
… нищо не бе вече закрито, защото всичко отварях.
И тръгнах към затворниците, за да не оставя окован никого.
(Одите на Соломон, 17)
Христос, Въплътеният Бог – „Словото, станало плът” – е споделил всичко до
края, споделя и днес нашата участ. Ние разпадаме човечеството на затворени
индивидуалности, които се ненавиждат или размиват. Разпад, който продължава
да се разширява чрез колективни вражди. Казваме, че сме личности: но самите
ние си оставаме абортирани! Христос обаче е съвършена личност, защото е
божествена личност, „един от Светата Троица”. Разбира се, става дума и за
конкретен индивид, чието лице изкуството може да пресъздаде. Ала тъй като е
„любов без граници”, Той не е отделен от нищо и от никого сред нас, от началото, та до края на историята: „Човекът-максимум”, Той носи в Себе Си цялото
човечество. Той умира заедно с нас, за да възкръснем ние заедно с Него.
Възкресението не означава реанимиране на някакъв труп, мъртвец, върнал се
към живота в условията, в които се е намирал, преди да умре. Възкресението на
Христа преобръща радикално тези условия. Разбира се, Възкръсналият е съвсем
реален, Той се оставя да бъде докоснат от Тома Неверни, споделя храна с учениците Си и все пак е различен, „в друг образ”, както се казва в края на Евангелието от Марк.6 Дотолкова, че Мария Магдалина го взима за градинаря, а поклонниците от Емаус за неинформиран странник. Той се изплъзва от пространството
6

16:12.

63

Християнска есеистика

и времето, които разделят, преобразява ги в средства за среща, в пътища към
общението. В Него божественото и човешкото се единяват окончателно: така
човешкото намира своя завършек и тази преобразена, обожена човечност прониква от тук насетне и „работи” в дълбините на историята. „Както желязото
в контакт с огъня приема неговия цвят, така и плътта [сиреч творението],
след като е приело в себе си обоженото Слово, бива освободено от погибелта.
Така [Христос] е преоблякъл нашата плът, за да я освободи от смъртта” (Кирил
Александрийски, Тълкувания върху Лука, 5:19).
Ала тогава защо възкресението си остава тайна? Поради зачитането на нашата
свобода. Възкръсналият не се налага. Той не се явява на властимащите в този
свят, а само на онези, които наистина Го приемат с вяра и любов. И не възкресението е това, което провокира вярата, а тъкмо вярата позволява на възкресението да се прояви. Иисус ни зове кротко, както призовава Мария Магдалина: и едва
тогава тя „се обръща”, сърцето  се обръща – и Го разпознава. И едва когато
преломява хляба в някаква странноприемница, поклонниците от Емаус Го разпознават – затова изчезнал, Той присъства в Евхаристията, в Духа, в „тайнствата”
на Църквата.
В Църквата човешкостта Му, която е и наша, Неговата човешкост, едновременно разпната и възславена, става за нас източник на Живота. Разбира се,
смъртта винаги властва и ни напомня присъствието си: раздялата, скръбта,
изчезването на онези, които обичаме, трагедиите, толкова жестоки в историята, ненавистта към себе си и към другите. Ала всичките тези ситуации, ако
ги изживеем с доверие във Възкръсналия, ако приемем да получим себе си от
Него, могат да се превърнат в пътища на Възкресението. Христос възкръсна,
духовната смърт е победена, смъртта е вече само раздран покров на любовта.
Тогава дълбоко в себе си тревогата се превръща в доверие, вече не се нуждаем
нито от роби, нито от врагове. Смята се, че няма изход, но Той е тук, Той, нашият приятел, нашето място – „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени,
и Аз ще ви успокоя” – неговото присъствие е откриване на светлината. „Вчера
бях погребан с Тебе, о, Христе, ни казват пасхалните утрени. Днес се пробуждам с Тебе, Възкръсналия.” Да, ние се пробуждаме като деца, като оздравели в
пасхалната светлина – и това е първата утрин на света, едно бадемово дърво
цъфти сред развалините, Бог ни въз-връща живота и ни го прощава. „Никой ли
те не осъди? – пита Иисус прелюбодейката. – И Аз те не осъждам. Иди си и
недей вече греши.”
Връщайки се при Отца Си по време на Възнесението, Христос окончателно ни
прави свободни, Той ни позволява да приемем Духа, „новотата на Духа”, прави
ни отговорни за хода на историята: докато Той се завърне и за да се завърне.
В лоното на творческата свобода ние сме призвани да разкъсаме кръга на нищото, да насочим всички хора и целия всемир в динамиката на възкресението.
Да, Христос възкръсна. И всичко, и всички са вече живи – завинаги.
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ПЕТДЕСЕТНИЦА – ЦЪРКВАТА НА СВЕТИЯ ДУХ
„Пасхалната неделя, пише св. Атанасий Александрийски в Празнични послания,
се разпростира по силата на трайна благодат в продължение на седем седмици – до Светата Петдесетница” (такъв е и точният смисъл на думата
Петдесетница). Чрез възнесението Си Христос окончателно единява небето и
земята. В това безмерно единение Духът може да снизходи с тайнствена всепълнота и „Петдесетницата” настъпва.
Това е подновяването и изпълването на библейския празник на жъненето7. Отците на Църквата са виждали Христос да поднася кълна на творението, позлатен
от ясното слънце, от силния полъх на Духа.
Това е подновяването и завършекът на юбилейната високосна година, където на
всяко половин столетие дълговете е трябвало да бъдат опрощавани, а робите –
освобождавани. Християнската Петдесетница има стойността на уникален
юбилей, чрез който човекът е въведен в Царството. Апостолите излизат като
пияни от горницата, за да възвестят окончателната юбилейна година, където,
както казва апостол Павел, ние не ще бъдем вече роби, а синове.
Това е подновяването и завършекът на дара на Закона в Синай. Гласът на Синай
отстъпва място на Светия Дух, Който носи нов закон, вписан в сърцата ни.
„За вас е по-добре Аз да си замина8 – казва Иисус в прощалното си слово пред
учениците. – Защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли
замина, ще ви Го пратя.” А св. Атанасий пише: „Бог стана носител на плът, за
да може човекът да стане носител на Дух (pneumatophoros). Станал вследствие
на грехопадението сякаш външен на човечеството, явяващ се най-често като
буреносен облак, Духът става чрез Христос възможно най-вътрешноприсъщ
на човека. Дотолкова, че четейки ап. Павел, ние никога не знаем дали думата
pneuma обозначава тази тайнствена Личност, божественият живот, който тя
ни съобщава, или духа на човека, който я приема.
Колко трудно е да призовем Духа, Него, скритния Бог, мълчаливия. Той е животът на
живота, красотата на красотата, мълчанието в сърцето на словото. Той е във всеки
от нас „без-основното”, августинисткият intus9. Неговата саможертвена любов отива дотам, че да няма собствено име – защото Бог е изцяло свят, Бог изцяло е Дух – а
личността на Параклет10 се заличава в светлината, която тя ни предава, доколкото
тази светлина е източник на нашето най-личностно съществуване. Той е това движение към другия, което ни позволява да кажем, че Иисус е Христос, да дръзнем, заедно с
7

Срв. Изх. 23:16.

8

Иоан. 16:7.

9

Богословието на св. Августин се структурира около двойката foris/intus – тоест външното (foris) и най-съкровеното, вътрешноприсъщото за душата (intus). Б. пр.
10

В новозаветната традиция – Утешителят, едно от наименованията на Св. Дух. Б.пр.
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Него и в Него, да назовем Бога abba, сиреч Отче, дума с детинска нежност, сиреч да
разпознаем във всеки човек неговото битие, което е синовството. Така Той ни прави
съпричастни на самия живот на Троицата, тоест на всепълнотата на Любовта. В
Духа Троицата не ни е вече външна, ние сме съпричастни на този неизречим начин на
съществуване, където личностите са неслитни, но неразделни, където „Едното е Три,
а Трите – едно”. Нещо, което ние търсим носталгично, а понякога и трагично в нашите приятелства и любови, търсейки единството, където другият да остава различен
и да се разкрива по-скоро като непознат, отколкото като познат. Нещо, което този
живот – а животът е другото име на Духа – не престава да ни предлага.
И тъй, Духът на Петдесетницата идва да открои – или по-скоро да ни открехне – тайнството на личността. Христос превръща всички нас в Себе Си, в членове на тялото Си. Ала това сливане не е размиване, ако използвам един израз на
Майстер Екхарт: на Петдесетница „явиха им се езици, като че огнени, които се
разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях”,11както е казано в Деяния на
апостолите. Възкресението разрушава стената на тревогата, в която нашата
свобода се блъска до полуда; Духът просветлява отвътре тази свобода, Той я
опложда като творческо вдъхновение, прави я способна да преведе съществата и
нещата от живота, омесени със смъртта, към живота, примесен с вечността.
Така разбираме, че макар Духът да няма собствено име, Той има много лица: не
само красивият лик на младите, където красотата налага своя отпечатък като
призив, но и парадоксалната красота, която служението и вярата карат да бликне
от сърцето въпреки упадъка и несгодите – да, царството на тези лица е Царството на Светия Дух, всички изображения на Петдесетница го засвидетелстват...
Петдесетница отбелязва ерата на Духа, която усещаме как днес се ускорява,
доколкото самата история чрез своите планетарни и ядрени измерения, чрез
празнотата, която я подкопава и в която въпреки това възраства жаждата за
живот и общение, самата тази история ни изправя пред сетните си реалности.
След рухването на християнските общества християнството започва наново с
плодотворно смирение и така се отваря ерата на Богочовешкото.
Не става въпрос да мислим днес Бога срещу човека, както са се изкушавали да го
правят в някои периоди на християнството, особено във времена на упадък. Нито
да мислим човека срещу Бога – кой Бог – както е ставало често в бунтовни времена в модерна Европа. В Христовото богочовечество, пространство на Духа и
свободата, божественото и човешкото се осъществяват едно в друго, „неслитно
и неразделно”. Тъкмо от евхаристийната чаша Духът излива върху света. Всяко
евхаристийно събрание е мястото на една продължаваща Петдесетница. Ролята
на Църквата в тези времена, когато Петдесетницата тайно се ускорява, е да
даде на този свят свободни, отговорни и творчески хора, способни да различават
навсякъде и да дадат свобода на безмерния приток на Духа.
Превод от френски: Тони Николов
11

Деян. 2:3.
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Архимандрит Сава

ИЗ ПОРТОКАЛОВИТЕ СВЕТЦИ
ПЛАЧ ПО УМРЕЛИЯ
Старите хора не се страхували от болката. Те не я търсели, но пък ако трябвало
нещо да изтърпят, понесат, преживеят, правели това спокойно, с достойнство.
Не се криели. И не проявявали плахост пред смъртта. Говорели за нея без страх.
– Вие не ме копайте много дълбоко. Щом Господ ме повика, да мога да стана от
могилата, да се поизтупам и да отивам на съд.
Така говореше едно бабче. От задънено беларуско село. А моята баба повтаряше
гомелската поговорка:
– Да умираш – деня да си губиш.
Действително, защо да се боим от смъртта? Всички ще умрем. Толкова добри
хора вече са починали, че няма да е грях и ние да легнем в гроба.
Комфортът и безопасността са променили всичко. Прагът на болка и чувствителност на съвременния човек силно ни отличава от нашите дори най-близки
предци и в това няма нищо лошо. Аз самият всяка сутрин се наслаждавам на чудото на горещата вода и благодаря на Бога за светлината и топлината. Но ние
сме други. След като защитихме себе си и обезопасихме нашия живот, станахме
по-уязвими, а в известен смисъл и по-беззащитни. Факта на смъртността – на-
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шата и на нашите близки – сега понасяме значително по-тежко и болезнено в
сравнение с нашите прадеди.
В древността човек от детството си е бил подготвян, че ще трябва да погребе
своите родители. И младите хора знаели, че не просто ще трябва да преживеят
загубата на родителите си, а именно – да ги погребат и да го направят красиво
и по правилен начин. Освен това съществувала чудесната дума „да догледаш” и
достойнството на децата оценявали по това как те утешават своите умиращи близки, как успокояват тяхната гаснеща старост. Помислете си: от детски
години се подготвяли за това. Не се страхували, че ще изплашат или пък шокират децата. Как ги подготвяли? Говорели за смъртта спокойно, като за нещо
естествено, без да смекчават нейната трагичност, без да лъжат себе си и
децата, без да се крият от нея. Старците се приготвяли за смъртта, събирали
си дрехи и забрадки, с които да ги положат в гроба, не се страхували да се причастяват често, не се страхували да пишат завещания и разбира се, плачели,
не може без това. На кого му се умира? Толкова неща за вършене! Толкова много
работа! Но този плач бил правилен, той се превръщал в особен ритуал, в обряд –
мъката намалявала, преминавала в погребални обичаи и традиции.
И не само за смъртта на родителите се подготвяли от юношески години. Съпруг и съпруга – някой от тях най-вероятно ще се представи пред Бога по-рано
и още от венчанието хората се учили на разлъка. Без да знаят това, нашите
предци приучавали децата си към едно от най-изящните духовни упражнения.
Покойният Сенека, наставникът по умиране, съветвал учениците си: „Трябва
постоянно да мислим, че сме смъртни, и ние, и обичаните от нас” (Писма, 63,15).
Да мислим – постоянно. Да пребиваваме в помнене на смъртта. Да не позволяваме на суетата и малодушието да скрият от нас трагичността на света. Но
Сенека говори не просто за помнене на смъртта, за дистанцирано съзерцаване
на космически закон. Това съзерцание е конкретно. Философът призовава към
промяна на самия фокус на „смъртното съзерцание”. Вярващите често, понякога справедливо, ги укоряват в егоизъм. В съзерцаването на своята крайност
наистина има нещо егоцентрично. Но това, че аз ще умра, все още не е голяма
трагедия. Понякога чакаш смъртта като избавление, като отрада. Но ще умрат
и обичаните от мен хора. Ето това е истински ужасно. Светът е пълен с болка,
нещастия, болести, но толкова е хубаво да си жив. Когато Софокъл чрез един
от героите си казва „най-добре да не се родиш” (Едип в Колон, 1225), космически
хлад сякаш пронизва слушателя и читателя, побиват ни тръпки, наляга ни благородна метафизическа тъга – колко епично, дълбоко и красиво! И едва след като
ни отпусне този античен мраз, започваме да разбираме лъжата на тези думи.
Да, отнесена към мен, не по мяра естетстващ егоист, тази фраза може и да е
подходяща, но нима аз бих желал на света никога да не се появи моят племенник
с искрящите му очички или пък веселите ми братя, моята майка, моите добри и
търпеливи приятели, нима щеше да е добре, ако те никога не се бяха родили? Да,
светът е пълен с болка, мъка, загуба, но тези хора са украшение на човечеството, заедно с тях дори в този болен свят са влезли и смисълът, и радостта, така
че през мъката ние все пак се радваме, че някой достоен е бил на този свят
дори и за малко. Но как ни боли от мисълта, че веднъж те всичките ще умрат.
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„Човекът започва от плача по умрелия.” Така казваше покойният Мераб Мамардашвили. Не от плача за себе си – умрелия или умиращ – започва човекът, а от
приемането и преодоляването на смъртта на своите любими. Към този плач в
добрите семейства приобщавали от детска възраст – за да се пробуди в детето човекът колкото се може по-рано, за да може чрез мъжественото приемане
на своята и на своите близки смъртност от първите дни на своя живот да се
научи да приема, благославя този свят – и да му се съпротивява. Всички наши
близки и приятели, любими и добри, са хора, които някога ще загубим. И още
нещо – те също ще загубят нас.
Само че „плачът по умрелия” не е просто красив образ или стерилно духовно упражнение. Ние имаме религия. Тя ни учи на правилен плач по умрелия, на целителен
плач. Когато започвах да служа като свещеник, винаги ме смущаваха нашите беларуски погребения: „професионалните” оплаквачки, сложните и най-разнообразни
ритуали, особеният панихиден разпев и маниерното изпълнение на песнопенията,
потребността, която граничи с някаква обсебеност, да бъде изпратен покойникът „както трябва”. След това разбрах колко важен е този вой, тези епични
сълзи, „излишните” обряди. Та това е Белорусия. Толкова мъка е имало по нашите
земи. По време на войната белорусите губят всеки четвърти човек и може би
именно способността да погребваме „както трябва” ни е помогнала да понесем
всичките тези беди. Не бива да се ласкаем – та ние сме само хора и колкото и
езици да владеем, каквато и изискана литература да четем, мъката и болката,
сълзите и загубите на всички ни са едни и същи, човешки. И трябва да умеем
тази болка да я изплачем, излеем, изкрещим. Смъртта никога не идва навреме.
Смъртта винаги ни хваща неподготвени. И трябва не само с ума, но и с кожата
си да освободим тази мъка. Дори последните материалисти, ако и не разбирали,
то поне чувствали това, изобретявайки гражданските панихиди и минутите на
мълчание. А в църквата – дим от кадилници, четене на безкрайни имена за помен,
маси с приношения и после като запеят „Со святими упокой”, цялата църква
подхваща този скръбно-тържествен мотив, а после преминава в мъжествен и
трагичен мажор от осми глас на икоса „Сам Един еси Безсмертни, сотвориви
и создави человека”. Имаме потребност да изкрещим, изпеем, простенем през
сълзи и благодарна печал. И най-интелигентната сред руските жени в минута
на болка и загуба е могла да напише:
Аз, като стрелковите мадони,
вой ще вия пред кремълски зид.
					
(А. А. Ахматова)1
Съвременния човек, и преди всичко детето, юношата, отвсякъде го ограждат от
смъртта, от самия факт и от споменаването . Но нали все някога ще му се
наложи да изпрати своите родители в последния им път и той трябва да направи това „както трябва”. Религията е някаква културна оформеност на пределния
човешки опит.Тя дава не просто някакъв емоционален антидот, противоотрова
от прекомерния потрес, от съзнанието за необратимост, но самото изпълняване
1

Ахматова, А. А. Реквием (1934–1963): Буду я как стрелецкие жёнки, Под кремлёвскими башнями выть.
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на ритуала намалява скръбта, понеже ние викаме и плачем към Бога-Човеколюбец,
Утешителя на осиротелите и смъртните. И Той не ни дава отговори, както и на
питащия Йов Той не отговорил, а само го утешил. Как – не знаем нито ние, нито
Йов. Децата, израсли в семейства без истинска религиозна традиция, са по-уязвими, по-беззащитни пред смъртта, тях не ги приучават от детските им години правилно да преживяват и осмислят смъртта и на близките си, и своята собствена.
Нашите панихиди, задушници, тежки обряди, коливо, бележки с имена и четиридесетници могат да се сторят ненужно усложняване, недостойно за благородната
евангелска истина. Но струва ли си да се отказваме от това пред лицето на
всички наши минали и – непременно – бъдещи загуби? Ето заради това, мили
мои смъртни, ще сложа в кадилницата си повечко тамян и ще започна дълга, на
висок глас беларуска панихида, за да могат и живите, и мъртвите да чуят и да
се утешат от скоро идващата среща.

БЕЗ ПРАВО НА ЗЛОСЛОВИЕ
Жалко, че преди да влезем в Църквата, никой не ни предупреждава какво ще
последва. В Америка полицаите са длъжни да прочетат на задържаните техните
права, това го знаем от филмите, а някои и от собствен опит. На влизащия в
Църквата никой не му чете правата, не го предупреждават, че някои от тях той
ще загуби завинаги. В началото идва вярата, разбирането се случва по-късно.
Срещата с Христос ни променя, пробужда в нас вярата, но разбирането какво
следва от това, какви дарове получаваме и какво губим, всичко това се открива
по-късно, не веднага, по мярата на нашата зрялост, „до пълната възраст на
Христовото съвършенство”.
Християните са ущърбни, правата им са поразени, защото те нямат съвършено
естественото право, достъпно на всеки – правото на ненавист, на законна озлобеност. Нещо повече, не само да ненавиждаме, дори и да таим злоба ни е забранено. Господ иска от нас нещо повече. Не контролиране на злобата иска Той,
не елементарни норми на приличие, не простото потискане на враждата. Той
ни е заповядал – и това е именно заповед – да благославяме нашите врагове и
това ни е вменено като задължение. В проповедта на планината Спасителят ни
учи: ако искаме да бъдем истински деца на своя Небесен Отец, ние сме длъжни
да изпълним заповедта – „обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви
проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които
ви обиждат и гонят” (Мат. 5:44). Това е много важно: не да търпиш, стоически
да издържаш, да се опитваш да разбереш, простиш, сиреч не мъжествено да
претърпиш, заемайки страдалческа и мъченическа позиция, а активно да желаеш
на злодеите добро, потвърждавайки своето благожелание с действия. При това
съм длъжен да обичам, благославям, благотворя и да се моля искрено, от цялото
си сърце, нелицемерно. Ако ставаше дума за отношенията ни с близките, приятелите, едноверците, това би било поносимо, но цялата тази гореща любов аз
съм длъжен да изливам върху кого? – Враговете, проклинащите, ненавиждащите
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и гонещите ме, които бодро и неудържимо желаят и вършат зло именно на мен.
Как е възможно това? Защо нямаме законно право на ненавист?
Ето, пророк Исаия се съкрушава: „Горко ми! горко ми! тежко ми! злодеи злодействуват, и злодейски злодействуват злодеи” (Ис. 24:16). Изящно казано. Силно. Картина, позната на всеки. Ако имате брат или сестра, то поне веднъж през живота
си сте искали да ги смачкате. Аз имам трима братя и имаше периоди, когато
сериозно обмислях възможността да ги пребия. Това беше в детството. Колкото
по-големи ставаме, толкова по-перфидно злодействат злодеите. Нас ни предават,
над нас издевателстват, нас ни унижават и това все още би могло да се изтърпи,
но когато пред очите ти издевателстват над твоите близки, нагрубяват твоите
родители, мъчат и убиват деца – нека да не са твоите, но измъчват и разкъсват
живи хора, как да понесем това, кажете ми как? Как да благословиш злодея? Ето
една строфа от Андрей Дементиев: „Пред страшната памет човешка течеше
река от ненавист”. Това е казано за хората, преживели ужасите на войната. Винаги ни казваха, че тяхното право да ненавиждат е свещено: те са видели смъртта на своите близки, изтезания, разстрел, те са изтърпели глад и знаят цената
на хляба. Какво можем да кажем ние, благополучните граждани, на тези хора, как
да им говорим за заповедта да обичаш враговете? Не знам. Струва ми се, че за
любовта към враговете не може да се говори, трябва поне веднъж да я видиш.
Християнската древност е благовестила не толкова с думи, колкото с постъпки.
Хората са виждали лицата и очите на тези, които са горели от любов към човека,
в когото не имало дори сянка от ненавист към враговете и гонителите.
Нашият гениален съвременник Сергей Сергеевич Аверинцев, преводач, богослов и
просто добър християнин, разказва на свой приятел и духовник за личния си опит
от благославянето. В един съвсем обикновен ден той стоял край прозореца на
апартамента си и гледал мирно бързащите московчани – студенти, баби, търговец на гевреци, таксиметрови шофьори, милиционери, момиче с барета, тъжен
малчуган с ученическа чанта – и внезапно Сергей Сергеевич почувствал неудържимо желание да благославя всички, които виждал, всеки един човек – от радост,
че те съществуват, живеят и се движат. Ще отбележа, че академик Аверинцев,
полиглотът и ерудитът, е имал всички основания да презира тези щъкащи човечета – точно така би постъпил някой персонаж от роман на Херман Хесе или
Ж.-П. Сартр, у когото тези пошли, необразовани хорица, този вулгарен народ,
потънал в блатото на популярната култура, би събудил само погнуса. А ето че
на нашия академик му се приискало да благославя. Обезателно ще се намери някой, който ще каже, че всъщност у Аверинцев е взело връх високомерието, само
че от особен вид – религиозна надменност: аз, знаещият и разбиращ богослов
(Чел ли си Тимей? Аз съм го превеждал!) имам пълното право да благословя тази
невежа тълпа, мога да снизходя до техния сив живот със своето високопарно
благословение. Този, който поне веднъж през живота си е виждал или пък е чел
Аверинцев, никога няма да каже подобно нещо. Той беше добър християнин. Той
беше истински. Струва си обаче да отбележим важния момент, който може би
не съвсем съзнателно се появява при осмислянето на опита от благославянето – моментът на правото и йерархичността.
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В акта на благославяне присъства скрит елемент на йерархичност. В Писанието
четем: „Безспорно е, че по-малкият се благославя от по-големия” (Евр. 7:7). По-големият има право да благославя по-малкия в йерархията. Това, че ние възприемаме
благословението предимно в юридически контекст, се потвърждава и от нашата
църковна реч. Ние казваме: „отецът не благослови”, тоест не разреши, не позволи.
Нашите родители, като старши в йерархията, изразяват своето съгласие за брак
или отиване в манастир, благославяйки чедата си. Тяхното благословение като че
ли легитимира избора на децата. Правото на благославяне подчертава особената власт на благославящия. Но това все още не ни обяснява какво представлява
благословението само по себе си. Това, че имам право да напиша роман, все още
не обяснява какво е творчеството само по себе си. Съвременната църковна реч
свидетелства, че в съзнанието ни преобладава юридическото разбиране за благословението. Но съществува и друго. Да го наречем харизматично. За пояснение ще
се върнем отново към Аверинцив. В неговия случай желанието да благославя не е
било симптом на осъзната власт, собствено величие, от чиято висота той снизхожда към плебса, тълпата. Неговата потребност да благославя идва не от висше
право, а от преизобилие на доброта, от активно доброжелателство към хората.
Дори децата са способни да различат в думата „благословение” очевидната двусъставност: „благо”, тоест добро, и „слово”. Нашето „благославям” съответства
на гръцкото ευλογειν, състоящо се от ευ – благо, добро и λόγος – слово. Така е
съставено и латинското benedicere: bene – добро, и dictum – слово, изказване. Думата „благо” сега се счита за остаряла и малко разбираема, така че можем да
я заменим с по-разбираемата дума „добро” и ще се получи не „благословение”, а
„добро-словие”. И какво трябва да означава това? Да благославяш – значи да произнасяш хубави думи, нежни изрази, учтиви фрази? Очевидно е, че благословението
не се изчерпва с комплиментите, въпреки че и обикновената учтивост, и доброто
отношение вече не е малко, и всеки един от нас, дори най-силният човек, понякога
има нужда да бъде ободрен с добра дума. Но благословението, така както го разбират християните, трябва да идва от сърцето, от неговата преизпълненост с
добро – „от препълнено сърце говорят устата” (Мат. 12:34). Още преди добро-словието човек трябва да бъде преизпълнен с добро-желателност към всички, с добро
отношение, което не е раздробявано от избирателност, но избухва в неудържимо
ликуване, удивление и благодарност, гледайки на всичко живо. Именно така Господ
гледа на нас и към раждането на такъв поглед ни призовава Спасителят: „бъдете
синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над
лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни” (Мат. 5:45).
Добро-словието ни е вменено като дълг. Освен това ни ободрява фактът, че и
Бога трябва да благославяме, сиреч да Му се удивяваме и радваме, и ако можем
така да се изразим, да Го ободряваме за живот. Колко често в Църквата звучат
дръзновените слова: „Благослови, душе моя, Господа!”. И какво трябва да означава
това? Защо е важно? Как работи? Как работи, със сигурност не знаем, но че работи – това е съвсем сигурно. Благословението е своеобразно изказване-действие,
изказване-волеизлияние. Има някаква особена сила в това добро-словие. Струва ми
се, че истинското благословение е порив на живота. Благославяйки, ние като че ли
споделяме своя живот, без изобщо да губим сили за живот, а напротив, в това се-
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беотдаване и в тази жертва на доброто се уподобяваме на Твореца, сами себе си
приобщаваме към божествения живот. В порива на благословението се извършва
кръговрат на любовта в природата, който е кръговрат на живота, а за християнския мироглед любовта и животът са тъждествени, те просто съвпадат.
Благославяйки приятелите, враговете, котките, жирафите, ние встъпваме в
този свещен кръговрат на любовта и живота, ние свещенодействаме, тоест
осъществяваме своето пряко служение – служението на чедата Божии, Неговите наследници, царе и свещеници. Апостол Павел има най-разбираемото определение за любовта: „Любовта не прави зло на ближния” (Рим. 13:10). Но само „да
не правиш” не е достатъчно. Благославянето е активно желание на добро за
целия свят, то само по себе си е акт, действие. И правото, и задължението да
благославяме принадлежи на всеки човек, а не само на свещеника. Благославянето – това не е просто да правиш правилните движения с ръцете и да произнасяш сакрални формули. Целият свят живее чрез благословението, добро-словието, добро-правенето, добро-желателството. Благословението е естествената
реакция на човека към това, което съществува, битийства, това е благодарно
възхищение от живото. Да благославяш, означава да прегърнеш в обятията си
всичките деца Божии, и Бога, и самите себе си, да добро-словим и да целунем
отново всичко в мирозданието, понякога с благодарност, понякога със скръб и
сълзи, понеже светът ни е поразен от болест и следователно още повече се
нуждае от нашето благословение.
Благославящият поглед и сърце следва да се възпитават. Това е своеобразно духовно упражнение, когато всяко утро аз започвам с благословение и славословие,
прегръщам и целувам Бога и света чрез молитвата и благодаренето. В това
няма нищо уникално. Та нали всички ние сме деца Божии и лягайки и ставайки от
сън, толкова е естествено за децата да прегърнат своите родители, братя и
сестри – и всички наши обиди и огорчения си остават в семейството, пък ние
някак си ще се разберем. Отецът всички ще помири.
Целият свят очаква от нас благословението като ободряване за живот. Това
не е просто наша мисия, но и дар. Като всеки дар и той може да бъде извратен.
Мнозина се страхуват от проклятието и ненапразно. Проклятието е благословение наопаки. Ако благословението дарява живот, то проклятието е способно
да отнема този живот. В проклятието имаме зло-словие. Колко са близки тези
две различни действия, добре ни показва латинският: benedictum – благословение
(добро-словие), и maledictum – проклятие (зло-словие). В благословението – ободряване към живот, в проклятието – отрицание на живота, активно желание и
пожелание за небитийност. В този смисъл осезателно-грубото и заплашително-осъществимото „ще ти смачкам фасона” е по-малко опасно от „да пукнеш
дано”. Класически примери на проклятие ще намерим в книгата на Йов. Съкрушен от беди, гибелта на децата си, внезапната нищета, самотата и болестите, Йов „отвори уста и прокле деня си” и рече:
Да се провали денят, в който се родих, и нощта, в която рекоха:
зачена се човек!
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Оня ден да бъде тъмнина; да го не подири Бог отгоре и да не
изгрее над него светлина!
Да го омрачи тъмнина и смъртна сянка, черен облак да го покрие,
да се страхуват от него, като от горещ слънчев пек!
Оная нощ – тъмнина да я обладае, да се не сметне между дните на
годината, да не влезе в броя на месеците!
О, оная нощ! безлюдна да бъде; да не влезе в нея веселие!
Да я прокълнат онези, които кълнат деня, които са способни да
разбудят левиатана!
(Иов 3:3-8)
Обърнете внимание – Йов проклина своя рожден ден! Колкото и страшно да звучи,
но това е много съвременно занимание, разбираемо и близко на мнозина, пораждащо дори ненавист към родителите, че са ни създали: „Да се провали денят, в
който се родих”. Този ден не трябва да го има. Йов сякаш зачерква собственото
си битие, проклинайки себе си, отказва да бъде, отрицава битието на всичките си възрасти, състояния и събития. Както и благословението, проклятието
също по някакъв начин работи, макар и да не знаем как. Проклинайки, ние правим
пробойна в живота – своя или на нашия ближен. Но понякога много ни се иска да
проклинаме. Има дни, в които си позволяваме това опасно зло-словие, проклинайки своята страна, деца, близки, врагове, своя град. Това активно пожелаване на
злото е способно да събуди злото към живот. За това е страшно дори да мислиш, но да даваш място на злото, да го извикваш за живот – това е съвършено
опасно и недостойно за човека. Щеше да е много страшно да се живее на земята, ако Сам Господ не полага предел на проклятието. Та нали не само ние можем
да проклинаме, но и нас могат, а това отрезвява и плаши. Много ни утешава
обаче фразата от книга Притчи: „Както врабче ще хвръкне, както лястовица ще
отлети – тъй незаслужено проклятие няма да се сбъдне” (Притч. 26:2).
Да, ние имаме много поводи да проклинаме, но и светът, и Бог очакват от нас
не само сдържаност от зложелателство, но и активно добро-словие. Истинските християни са подобни на дърветата: както дърветата ни позволяват да
дишаме, отделяйки кислород, така и учениците Христови са длъжни да разливат
около себе си благословение, да излъчват доброта и доброжелателност. Както
е естествено за хората да дишат, така и за християнина трябва да е естествено благославянето, а навикът към доброто така следва да се вкорени в нас,
че да се разучим не само да желаем зло, но и да мислим за него. Великият Януш
Корчак пише в дневника си: „Никога на никого не съм пожелавал зло, аз дори не
знам как се прави това”. Четеш – и не вярваш! Наистина ли има такива хора,
които дори не знаят какво е това да желаеш някому зло. Излиза, че има, и доктор Корчак е един от тези свидетели, които позволиха да им прережат гърлото.
Трудно е да се каже по силите ли ни е да се приучим към благославящ поглед, към
постоянство в доброто. Напълно възможно е, че това е благодатен дар, който
не можем да вземем със сила, за него можем само да помолим. Но да се отучим
от злословието и зложелателството – това е по силите ни, с това можем да
се справим.
Превод от руски: Димитър Спасов
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ПРЕЛЮД КЪМ ЕТЮД ЗА ДУХА
Die ursprünglichste Wurzel alles „Geistes”
in Gott wie im Menschen ist die Liebe.
Макс Шелер
1. През 1927 г. Макс Шелер изнася лекцията „Мястото на човека в космоса”1
като въведение към Философска антропология (Philosophische Anthropologie), съчинението, върху което работи. Внезапната смърт година по-късно не му позволява да осъществи своя замисъл и лекцията остава най-завършеният израз
на неговата философска антропология. В нея немският философ преди всичко се
стреми да дефинира понятието „човек”. Това, разбира се, е главната задача на
всяко антропофилософско дирене. Шелер изхожда обаче от изпълнена с тревога
констатация: не знаем вече какво е човекът, живеем във време, когато не знаем
кои сме. Образът на човека е поставен под въпрос и замъглен. Но защо? На какво
се дължи това?
Основна причина, отговаря Шелер, е, че проектът на модерността е да премахне всяка идея за трансценденция. „Антропологичният обрат” на Просвещението
прогонва фигурата на трансцендентния Творец и човекът започва да се схваща
като създател на своята жизнена среда като „господар и повелител” на света.
Така издига себе си в идол, в абсолют. Същевременно знанието се разделя, но и
1

Макс Шелер, Мястото на човека в космоса, София-Плевен, Евразия-Абагар, 1991. Цифрата в скоби в текста препраща към страницата от това издание, като преводът е променен в съответствие с Max Scheler, Die
Stellung des Menschen im Kosmos (1928), Bern, Francke, 1976.
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природните, и хуманитарните науки подчертават относителното, витално и историческо, измерение на човешкото. „Ударите с чука” на Маркс, Ницше и Фройд
до такава степен натрошават не само класическия, но и модерния образ на човека, че спокойно можем вече да се обзаложим, че скоро ще бъде напълно изличен
от вълните на времето. Шелер, 40 години преди Фуко, добре знае всичко това,
но не иска да пее и той Requiem aeternam homini2, а да положи човека на онази
твърда основа, която ще му позволи без страх да посрещне „огненото изпитание” на емпиричната наука и на херменевтиката на подозрението.
2. Макс Шелер е убеден, че философската антропология трябва да е тясно свързана с развитието на науката, без обаче да забравя за екзистенциалните потребности и духовните стремежи на човека. В своите подготвителни съчинения
той прави най-напред типология на образите, които човек изгражда за себе си в
хода на историята. Първият е homo religiosus, такъв, какъвто го дава най-силно
Библията: сътворен от Бог, човек първоначално живее в рая, но грехът не само
го прогонва от него, но го покварява и му предава по наследство чувството на
вина и страх. Накрая е спасен от Бог, който, за да го изкупи, става човек. Същността на този религиозен човек е изтъкана, Шелер следва свети Августин и
особено Лутер, от тревожност и неудовлетвореност, живени като носталгия и
копнеж по изгубения рай.
Вторият, homo sapiens, идва от гръцката философия. Разумът, principium
individuationis3, ясно разграничава човека от животното и му позволява да се
осъзнае като най-висшето същество в природата. В рационалността на homo
sapiens са всички мислители от Аристотел, през Тома от Аквино и Декарт, до
Кант.
Модерната научна революция налага натуралистичния и прагматичен образ на
homo faber. Според тази теория човекът е вписан в природата. Той е управляван от своите инстинкти и неговото поведение се обуславя от материалните
интереси и властовите стремежи. Той следователно не е качествено различен
от животното, от което се различава единствено по степента си на развитие.
Моделът на homo faber поставя под въпрос двете основополагащи и свързани по
между си традиции на европейската култура: човекът като imago dei4 и като разумно същество. В човешкото същество действат съвършено същите природни
елементи, сили и закони, както в другите живи същества, които разглежда в
перспективата на тяхната адаптация към околната среда. Единственото различие е, че еволюционният процес води при човека до все по-голямо усложняване
на резултатите: той е производител на все по-специализирани инструменти, с
които сам кове условията на своя живот. От полезрението на природната наука
изчезва всеки духовен или рационален принцип, неговото развитие е въпрос на
морфология, физиология и успешна адаптация.

2

Вечен упокой на човека (лат). Б.р.

3

Принцип на индивидуацията (лат.). Б.р.

4

Образ Божий (лат.) Б.р.
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Против натурализиращата парадигма се изправя образът на homo dionysiacus.
Човекът всъщност съвсем не е венец на еволюцията, а предател на свещените
космически закони, дегенерат на природата. Духът или разумът е узурпатор и
разрушител на живота, разделя човека от автентичното съществуване. Дионисиевият човек се изправя против аполоновия, против homo faber. Спасението за
него е оргиастичното премахване на разума и единението с първичния élan vital5,
схващане, което Шелер открива не само у Ницше, но и у Бергсон и Клагес.
Последният образ e на homo creator. Той възвеличава homo faber, който става
демиург, създател на своя свят и на самия себе си. За целта радикалният атеизъм постулира несъществуването на Бог като условие на човешката свобода.
Макс Шелер подчертава обаче същностната биологична слабост на човека. Необходимостта да произвежда инструменти, за да оцелее, ясно показва, че той
съвсем не е най-добре адаптираното към своята среда същество, а напротив,
е отклонение, faux pas в живота. Ала съвсем не разумът, а природата е причина
за неговата първоначална слабост и безпомощност, която той компенсира с помощта на културата. Нещо повече, Човекът е не само impasse6 на природата,
но и точка на преход, „изход” от самата природа. Благодарение на духа той
е способен да се самонадхвърли, като се насочи към Х, към нещо по-висше от
самия него. Човекът, накратко, е Gottsucher, той е това живо същество, което
търси Бога, което е възможно само във връзка с Бог. Грешката на натурализма
и еволюционизма е, че дефинират човешкото същество, изхождайки единствено
от живота. Те забравят, че човекът е ексцентричен спрямо природата, и изпадат в илюзията, че е творец на самия себе си.
3. Шелер започва своята философска антропология, полагайки човека в живота.
Изхожда от общото за всички живи същества, изяснява специфичните компетентности на всяко. Целта му е да изясни „същността на човека в сравнение с
растението и животното, както и неговото особено метафизично място” (38).
Търси да разбере дали „понятието, което отрежда на човека особено, напълно
различно от всяко друго живо същество място е правомерно” (39). Оттук необходимостта да се обърне към науките, по-специално към биологията и психологията, „защото особеното място на човека може да се изясни само когато
вземем предвид цялостната структура на биофизичния свят” (41). Философът
разглежда резултатите на водещите тогава биологични и психологични теории,
за да даде единен и органичен възглед за живия свят, основан на „йерархията на
физичните енергии и психичните способности в постепенно разкрития от науката техен ред” (41), който същевременно му позволява да изяви чрез сравнителен
анализ типичните характеристики на животното и човека.
Шелер преминава през йерархичната скала на „енергиите и психичните способности” и установява, че общи за висшите животни са Gefühlsdrang (афективният нагон), инстинктът, асоциативната памет и практическата интелигент5

Жизнен порив (фр.). Б.р.

6

Безизходица (фр.). Б.р.
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ност. Те са свързани с органични и физиологични качества и – съгласява се той
с еволюционната теория – действително няма онтологично различие между физическо и психическо. Когато стига до човека, философът забелязва, че той има
определено своеобразие. Животното е потопено изцяло и без остатък в действителността, затворено е в своята среда, на която импулсивно-инстинктивно
реагира. Човекът е способен да се дистанцира от околния свят, може да каже
„не” на реалността и със своя отказ да  противостои и дори да я надхвърли:
„Сравнен с животното, което казва винаги „да” на действителността, дори когато я ненавижда и бяга от нея, човекът е този, който е в състояние да каже
„не”, той е аскетът на живота, вечно протестиращият срещу всичко, което
е само действителност… той е „вечният Фауст”, вечно неудовлетворен от
околния свят, жадуващ непрестанно да прекрачи границите на своето съществуване „сега-тук-така”, винаги желаещ да трансцендира реалността” (73).
Своеобразието на човешката личност е в надхвърлянето на границите, които
природната среда налага на всички останали живи същества. Несъмнено и човекът е биологично обусловен, ала неговото качествено различие от животното
е в принцип, който е извън биологията, „извън всичко, което наричаме „живот” в
най-широкия смисъл на думата” (60). Уникалността на човека не е нов стадий в
развитието на живота, нито дори негов елемент като ψυχή, „а е принцип, противоположен на всяка форма на живот, включително и на човешкия: един същностно и автентично нов факт, който, несводим до „естествената еволюция”
на живота, се отнася единствено до основата на самите неща: на самата тази
основа, на която животът е само проявление”.
4. Този съвършено нов принцип е духът, средоточие на личността, който отчетливо се различава и противопоставя на всички функционални „физиологически”
или „психологически” центрове. Своеобразието на човека се дължи на неговото
участие в сферата на духа: едно съвършено друго, различно от жизненото измерение. Духът позволява на човека да каже „не”, да се съпротивява на света и на
нагоните, да бъде „аскетът на живота”, който е в състояние да се дистанцира
от своята среда, а не да остане като животното неин затворник.
„Основополагащата характеристика на духовното същество, каквото и да е
неговото психо-физическо устройство, се състои в неговото екзистенциално
еманципиране от органичното, в неговата свобода, в неговата способност да
се отърси от властта, от натиска, от връзката с органичното, от връзката
с „живота” (64). Шелер разграничава дух и живот, с което решително се изправя против витализма, против схващането, че духът е най-висшата форма
на живот. Намира, че това е една твърде ограничена представа, която свежда
духовното битие до живот във времето, т.е. до история.
Излизането на Мястото на човека в космоса дава силен тласък на развитието
на философската антропология в Германия. Още същата година Хелмут Плеснер
публикува Степените на органичното и човека, силно повлиян от Шелер труд, в
който, изследвайки последователните степени в развитието на живота, заключава, че „духовността” е отличителният белег на човешкото. През зимния се-

78

2017 / брой

4 (121)

местър на 1929 г. Мартин Хайдегер посвещава своя университетски семинар на
Основните понятия на метафизиката. Авторът на Битие и време също се стреми да установи своеобразието на човека, сравнявайки го в неговото отношение
със света с неорганичните и другите живи същества. Хайдегер прочуто заявява, че камъкът е без свят, животното е бедно на свят, а човекът дава форма на
света, освобождавайки се от голия живот в съществуване (ex-sistentia), което
трансцендира реалността, за да се отвори за възможността, за надхвърлянето,
за преобразуването на себе си и нещата.
5. Духът, Geist, сам по себе си обаче е безсилен. Не е в състояние да се осъществи със собствените си средства, да направи реални своите идеи, ценности, цели. Може да го направи само с помощта на жизнената енергия, чрез която
единствено може да проникне в света. Макс Шелер определя тази жизнена енергия като Drang, нагон: първичната, ирационална и неопределена сила на живота,
която, от растенията до животните, се обособява и разгъва във все по-сложни
форми. Нагонът е динамичен биологичен процес, тук Шелер е съгласен с Фройд,
и се състои в определен натиск, тласък: има определен енергиен заряд и е фактор за движение на живото същество. За разлика от сетивните стимулатори,
чийто източник са специфични външни дразнения, той идва изотвътре, от самия
организъм. Нагонът е постоянната жизнена сила, чието действие е невъзможно
да се прекрати. Той е по-различен от инстинкта и следва да бъде разграничаван
от него. Инстинктът е вторична спецификация на Drang, която се предава по
наследство и предопределя развитието на животното, което винаги реагира по
един и същи начин на външния свят, чийто размножителен процес е неизменен.
Нагонът е първичната сила и при него няма такава обусловеност, в смисъл че
обектът на неговото задоволяване е случаен, променлив. От значение е единствено натискът, той е същността на нагона, който напира, тласка, възбужда, не
дава покой, изисква, независимо как, своето задоволяване. Този постоянен вътрешен натиск бележи индивида с особени черти, определя неговата съдба, играе
си, както случаят, с неговото съществуване.
Drang е конкретното проявление на волята, както би казал Шопенхауер, на силата, която задвижва нашите тела и ни прави дейни, докато съществуваме. Реалността е изпълнена не с неща, не със стабилни обекти, а с динамични движения,
с неспирни енергии. Звездното небе на Ван Гог показва това, което Шопенхауер
казва: движещата сила на всичко съществуващо е волята. Светът е воля, всички живи същества a fortiori са явления на волята, на нагона за живот. Да, именно
това принуждава животните да се преследват и убиват и природата е мястото, където само най-силните оцеляват. Не трябва да се мисли обаче, че тя е
негативна сила, не, тя просто е сляпа природна сила и като такава е напълно
безразлична към доброто и злото, към какъвто и да е смисъл, който може да
даде единствено духът. Drang и Geist са същностно различни принципи, но човекът е единственото живо същество, в което те са тясно преплетени. Човекът
е въплътен дух и той не може да се задоволи с голия живот, с вегетирането,
простото съществуване на розата, която е ohne warum, „без защо”. Стреми се
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да живее по свой избор и постига plenitudo vitae7 единствено в своето себеосъществяване.
6. Действащите в света сили са слепи и безразлични за всичко, що е идея, ценност, значение. Утвърждаването на волята за живот само по себе си e безсмислено, абсурдно. Духът схваща реалността обаче не в нейното чисто състояние
като хаос, а я подрежда като космос. Ала той може сам да проникне в нея и да
я преобрази. Как тогава да се даде смисъл на действителността и да се позволи на същественото да стане реално, щом духът сам по себе си е безсилен
и неспособен за действие, а пък нагонът е чужд на всяко идеално съдържание.
Идеите придобиват сила и възможност за действие само когато те се свържат със страстите и интересите, само когато духът успее да съсредоточи и
насочи нагона и да го превърне в свой инструмент. „Волята е силен сляп човек,
който носи на раменете си сакат човек, който може да вижда”, отбелязва още
Шопенхауер. Силата на духа е в неговата слабост: „Духът, като такъв, в своята „чиста” форма е изначално лишен от „власт”, „сила”, „дейност”. Духът сам
по себе си е неефективен: „Всичко красиво е рядко и преходно в своята нежна
уязвимост. Именно духът е този, който е поначало оголен от всяка сила и ефикасност: колкото по-оголен, толкова по-чист е той” (80). Как тогава може да
повлияе на нагона, как тогава използва неговата сила и дейност? Чрез „аскезата, чрез потискането на нагоните и на сублимирането, което го придружава”
(74). Платоновият мит за крилатите коне, които могат да въздигнат душата
към съзерцаването на истинската реалност, добре изразява парадоксалната
диалектика на духовното същество, което единствено, използвайки силата на
непокорния и бунтовен кон, може да се издигне към съзерцаването на истинската реалност.
7. Аскезата, чрез която духът влиза в действителността, не е изтласкваща и
потискаща, тя не е онази сублимация, на която дължим според Фройд културата
и неудовлетвореността от нея. Аскезата не утвърждава духа като победител
на живота, тя не пренебрегва и не потиска жизнената енергия, а  дава нова
цел: насочва усилието на човешкото не към увековечаването чрез делата в културата, а към трансцендирането на реалността. Устремът на духа не е към
вечността, а към безсмъртието (ἀθανασία), за което говори още Платон.
Духът е носен от живота, той извлича своите енергии от него, ала това съвсем не означава, че животът е критерият на неговата валидност. Духът не
пребивава в леденото безвремие на идеалните същности, слиза в шума и яростта на живота като непрестанен порив за неговото трансцендиране. Духът не е
пряк израз, нито налагане, самоутвърждаване на жизнената пълнота. Духовното
битие не е резултат от преизобилието на енергията, която блика в потребностите на голия живот. Духът се осъществява като ασκεσις, като κένωσις, като
„изпразване” в пълнотата на живота, като отдалечаване от непосредствените цели на съществуването, като дисциплинирано използване на енергията на
живота, за да освободи човека от неговите вериги, от неговата крайност и
7

Жизнена пълнота (лат.). Б.р.
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преходност.
Търсенето на спонтанността и интензивността на съществуването, на възраждането на живота чрез обръщането към неговите първични извори, към ирационалното и митичното, за да се даде сила и младост на модерния човек, подчертава Шелер, е наивно и опасно. За витализма духът е събиране и множене на
кипящите жизнени енергии, а културните творения са паметници на най-добре
изразилите се индивидуалности. Предпоставката е, че няма безизразен живот
на духа, че той съществува единствено чрез своите изражения, чрез онези свои
форми и дела, които намират място в славното шествие на историята. Но така
духът се превръща в хипертрофиран растеж на културата. Витализмът иска да
излекува човечеството от причинените му от техническата революция рани,
ала не подозира, че именно той е причина на болестта, която вярва, че може да
излекува. Историята трябва да се разграничи от голия живот, за да възвърне
своя смисъл. Духът трябва да се излекува от своите фантазми и халюцинации
и да стане отново мястото, където преходното намира своя смисъл в светлината на безсмъртното.
8. Духът не е élan vital, той не се свежда до биологичното обуславяне, нито се
обективира в историческо-културните mores8 и индивидуалните етоси. Той е
само и единствено в трансцендирането, в откъсването от първичното, в надхвърлянето на непосредствеността на живеенето, в минаването отвъд ситуациите на съществуването.
Какво тогава е духът? Той не е обект с определена форма, не е Платоновата
идея, която съществува в своята чистота и съвършенство извън времето и
пространството. Духът е трансцендентен, той не е от този свят, ала е в
този свят. Той не остава блажено почиващ в своята недостижима висота, а
излиза от себе си, лъчащ, пронизващ всемира: нищо на този свят не е напълно лишено от него, дори безжизнената материя е сътворена от Логоса. Без
пространство и без субстанция, духът има структура и значение. Неговата
същност е релационна: духът съществува само в отношението, в общуването
между лицата и нещата, от които, именно защото е тяхната връзка, същевременно се отличава. Духът е различен не само от нещата, но и от мисленето
и затова никога не може да бъде съвършено ясно и отчетливо познат, да се
намери пълна и окончателна дефиниция за него. Не знаем какво точно е духът,
той не е изцяло достъпен за нашето познание и не можем да прилагаме нашите
епистемологически и логически категории към него.
Духът е свободно отношение. Той духа, където си иска, и съвсем не е подръчен
инструмент на наше разположение. Не бива никога да забравяме неговата трансцендентост, поради която той винаги остава за нас в известен смисъл скрит и
непостижим. Същевременно намираме духа включен по някакъв начин във всички
наши мисли и действия, които без него не биха могли да съществуват, защото
той е условието на мисленето, разбирането, общуването. Духът е единствена8
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та възможност да се даде смисъл на света и живота. Ала той не носи никаква
догматична и окончателна истина, никакво непогрешимо знание, което да слага
край на търсенето, защото той, напротив, е самото това търсене. Да, духът
духа където и както си иска, и тъкмо затова изисква подреждане на нашия опит
и духовният живот е не друго, а „този път, този ред” (haec via, hic ordo), както
лапидарно го формулира свети Бернар от Клерво, който е аскезата.
Духът, накратко, не е нероден и вечен като идеалното метафизично битие.
Той е резултат на генезис, на движение, на усилие. Духът не се произвежда, не
се фабрикува, за него не стигат култура и възпитание. Шелер обръща особено
внимание на „безсилието на духа” (Ohnmacht des Geistes) и тежестта на слепите енергии в света и човека. Geist е зависим от материалните фактори и
трябва да проникне в Drang: идеите нямат собствена енергия и могат да бъдат
осъществени само ако са носени от икономическите интереси, от логиките
на властта, те нямат собствена енергия. Същевременно безсилието на духа
трябва да бъде съхранено, за да не пропадне той в безличието и безсмислието,
в нихилизма на присвояването и консумирането. Няма нищо по-чуждо на духа от
волята той да бъде подсилен, като бъде обективиран в религиозните и идеологически догми и културни паметници.
Духът се съхранява чрез аскезата. Тя не е утвърждаване на вече наличното, а е
откъсване от непосредствения жизнен интерес, противостоене на естествените наклонности на инстинкта и общия усет. Духът е поривът отвъд импулса
за самосъхранението. Той е в музиката, която изразява, но не означава, в мисленето, което медитира, без да възнамерява, в действието, което не се цели в
плода. Той е най-ценното и рядкото, най-крехкото и ненатрапващото се, онова
„в повече”, което оцветява дори само за миг човешкото съществуване в природата, създавайки свят на смисъла и свободата отвъд слепия случай на живота.
9. Духът е смирен, той знае, че не е въплъщение на истината, а само нейно
тълкуване. Ясно му е, че споделя тварната участ и че в един момент носещата
го воля за живот ще угасне. Съчетаването на Geist и Drang поражда парадокса
на човешката участ. Когато човек се самоосъзнае и се еманципира от обкръжаващия го свят, той веднага си задава въпроса за своето надживяване. Намира
в идеята за божествената безкрайност и безсмъртие единственото възможно
решение. Духът насочва човека към Бог: Той е целта на неговото себетрансцендиране.
За Макс Шелер съществуването на Бог е несъмнено. Във Вечното в човека той
заявява, че само две метафизични твърдения притежават абсолютна очевидност. Първото е, че има Абсолютно същество, ens a se, различно от всичко друго, поради факта, че неговото съществуване произтича от неговата същност.
Второто е, че това ens a se е първопричина на реалността. Всички останали
метафизични и теологични твърдения са само относителни и зависят от позитивните науки. Критика, която Хайдегер подема и разгъва. Това дава основание
на Шелер да отхвърли традиционно даваните на Абсолютното същество атрибути. В неговата късна философия Бог губи преди всичко Своето всемогъще-
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ство. Той е Дух, но именно като Дух е безсилен. От друга страна, Той е и Drang,
тъмната сляпа сила. Напрежението между дух и нагон не се намира, значи, само
в света и човека, но и в Абсолютното същество, в самия Бог. Не само в света
и в човека, но и в Бог няма мир и хармония между тях. Шелер подема учението
на Шелинг за наличието, различието и напрежението на два полюса в Бог, Който
излиза от тъмната основа на Своето битие, за да стане Личност в процеса на
Творението и Откровението.
Шелинг противопоставя Grund и Existenz, Шелер подчертава, на свой ред, напрежението между Drang и Geist в божествената същност. Нагонът е жизненият
импулс, сляпата сила на съзиданието и разрушението. Ала той може да бъде
одухотворен, да бъде сублимиран и насочен от Духа, който, макар и безсилен и
без собствена творческа мощ, дава идеалното измерение, смисъла на божественото действие. Бог не е съвършено и самодостатъчно същество, нито е Творец,
Който създава света и човека единствено „за Своята слава”, а е Бог, Който е
любов, Който не остава затворен в Себе Си, а излиза, става, „прави” Себе Си,
творейки, откривайки се, въплъщавайки се. „Изначалното напрежение” между дух
и нагон, което намира своето разрешение в тази „свирепа буря, която е светът”. „Самоосъществяването на божественото” в любовта е „одухотворяване
на тъмните сили, които се крият зад образите на нещата, и оживотворяване
на духа” (84). То изисква влизането на Духа в природата и в историята, в света и в човека. Свръхестественото не е отделено от човешкото същество. То
именно основава динамиката на неговото ставане и осъзнаване, ала човек не го
притежава изначално, не може сам да го постигне и произведе, то идва отвън
като благодат. Духът е не друго, а непрестанният порив, който възпламенява
душата, който прави „неспокойно сърцето”.
Не само в творението, но и в Твореца има порив за осъществяване и човекът
допринася за неговото ставане и развитие. Шелер подчертава както трансцендентността на Бог спрямо света, така и Божието действие в света, чрез
което той постепенно се осъществява. Човешкият живот е само кратък проблясък в този процес и при все това именно и само човекът, в своя порив за
себетрансцендиране, е в състояние да подеме и продължи божествения порив и
така да помогне за определянето и осъществяването на самата божественост.
Истината на отношението човек-Бог не е в зависимото отношение на тварта
към Твореца, както твърди Шлайермахер и цялата традиционна теология, а в
тяхното взаимно обуславяне и сътрудничество. „Принципът на нещата, за да
осъществи своята deitas9, своето собствено изобилие на идеи и ценности, за
да се самоосъществи във времевия ход на космическия процес, трябва да освободи творящия света порив, трябва, така да се каже, да направи свой процеса,
с който и чрез който той осъществява във времето същността си. И „Битието-за-себе си” може да се нарече божествено съществуване само в степента,
в която осъществява във вихъра на световната история вечната deitas в човека
и чрез човека” (84).
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10. В края на своя жизнен път Шелер открива Бог отвъд традиционните религиозни образи и символи. Неговият Бог не е Богът на църквата, синагогата или
джамията. Той не знае нищо за богословски догми и верски различия, но е жив,
личен Бог. Той не е всемогъщият и всезнаещият, но е излизащият от Себе си
Бог. Беден и безсилен, Той търси човека, защото, както дръзко казва Ангелус
Силезиус, „Бог без мен не може миг да живее”. Не е само човекът, значи, който
е движение към Бог, но и Бог има нужда от човека. Единствено ние можем да
Му помогнем, като Го приютим, като дадем убежище на Духа в нас, а оттам и
в този свят.
Такова е за Макс Шелер особеното място на човека в космоса, място на среща
на Drang и Geist, на двата божествени атрибута. Човекът е мястото, жилище
на свободата, където се случва оживотворяването на духа и одухотворяването
на живота. Процесът е свободен и непредвидим, той има и трагична страна, защото нищо не гарантира, че човекът ще изпълни действително своята роля на
деятел на Божественото ставане, на „съработник на Бог” (Mitwirker Gottes). Ала
когато вземе доброто решение, тогава нищо не го спира и през всичко минава
заедно с Духа, за който никой не знае „отде иде и накъде отива”.
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папа Франциск

ПРИЧИНА ЗА СТРАХА Е ЗАГУБАТА
НА ИДЕАЛИТЕ
Обръщение на папа Франциск към държавните и
правителствени ръководители на страните от Европейския
съюз по време на честването на 60-ата годишнина от
подписването на Римския договор, Рим, 24 март 2017 г.1

Уважаеми гости,
Благодаря за присъствието ви тази вечер, в навечерието на шестдесетата годишнина от подписването на Договорите за създаване на Европейската
икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия. Бих искал да споделя с всеки от вас обичта на Светия престол към вашите държави
и към самата Европа, с чието бъдеще той, по Божието провидение, е неделимо
свързан. Особено съм благодарен на почитаемия г-н Паоло Джентилони, председател на Министерския съвет на Република Италия, за изказаното от ваше име
приветствие, както и за положените от Италия усилия за организацията на
тази среща. Благодарен съм и на почитаемия г-н Антонио Таяни, председател на
Европейския парламент, който даде израз на очакванията на народите от Съюза
по повод на тази годишнина.
Завръщането в Рим шестдесет години по-късно не трябва да бъде повод само
за възпоминание на минали събития, а израз на желанието това събитие да бъде
отново преживяно, за да бъде оценено значението му за настоящето. Необходимо е да се върнем към предизвикателствата на онова време, за да можем да
се обърнем към тези, с които се сблъскваме днес и утре. Чрез своите разкази,
изпълнени с поуки, Библията ни предлага един основен исторически метод: не
можем да разберем собственото си време без връзка с миналото, разглеждано
не като сбор от далечни факти, а като животворящ сок, който вдъхва живот на
настоящето. Без съзнание за това реалността губи своята цялост, историята
губи своята логика, а човечеството губи усещането за смисъл в съществуването и за напредък към бъдещето.
25 март 1957 г. е ден, изпълнен с надежда и очакване, ентусиазъм и опасения.
Само едно събитие от изключителна значимост и с големи исторически последици може да се превърне в уникална историческа дата. Споменът за този ден е
1
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свързан с днешните надежди и очаквания на хората на Европа, които призовават
за разбиране на настоящето, за да може това пътуване да продължи с обновен
ентусиазъм и увереност.
Това ясно се осъзнаваше от бащите основатели и от ръководителите, които
чрез подписването на тези два договора вдъхнаха живот на политическата,
икономическа, културна и преди всичко човешка реалност, известна днес като
Европейски съюз. Както заяви тогава Пол-Анри Спаак, белгийският министър
на външните работи, целта бе постигането на „материално благосъстояние
на нашите народи, разгръщане на нашите икономики, на социален напредък и
откриването на напълно нови индустриални и търговски перспективи, но преди
всичко ... на определена концепция за живота, по мярата на братския и справедлив човек”.2
След мрачните години и кръвопролитията на Втората световна война ръководителите от тази епоха вярваха във възможността за по-добро бъдеще. „На
тях не им липсваше смелост, нито пък те действаха твърде бавно. Споменът
за скорошните трагедии и провали, изглежда, им беше дал необходимия кураж да
загърбят предишните кавги, да започнат да мислят и действат по напълно нов
начин, за да постигнат най-голямото преобразяване ... на Европа”.3
Бащите основатели ни припомнят, че Европа не е сбор от правила, които трябва
да бъдат спазвани, или наръчник с протоколи и процедури, които да бъдат следвани. Това е начин на живот, начин за осмисляне на човека, който се основава на
трансцендентното и неотменимо достойнство на човека, а това е нещо много
повече от проста съвкупност от права, които трябва да бъдат защитавани, или
желания, които да бъдат осъществени. В основата на идеята за Европа е поставена „природата и отговорността на човешката личност, облагородена от
евангелското братство ... от желанието за истина и справедливост, подхранена
от хилядолетен опит”4. Рим, със своето призвание към универсалност5, е символ
точно на този опит и затова той беше избран за място на подписването на
тези договори. Защото тук, както посочи холандският министър на външните
работи Йозеф Лунс, „са били поставени политическите, юридически и социалните основи на нашата цивилизация”6.
От самото начало беше ясно, че в сърцето на европейския политически проект
може да бъде само човекът. Ала също толкова ясно беше, че договорите можеха
да останат само лист хартия: те трябваше да получат дух и живот. Първият елемент на европейската жизненост е солидарността. Както посочи министър-председателят на Люксембург Жозеф Беш, „Европейската икономическа
2
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общност ще бъде трайна и успешна само ако остане вярна на духа на европейската солидарност, който я създаде, и ако общата воля на Европа, родена днес,
бъде по-силна от волята на отделните народи”7. Този дух остава също толкова
необходим и днес, пред лицето на центробежните импулси и на изкушението
основополагащите идеи на Съюза да бъдат сведени до производствени, икономически и финансови необходимости.
Солидарността е източник на откритост към другите. „Нашите планове не са
вдъхновени от личен интерес”8, заяви германският канцлер Конрад Аденауер.
Френският министър на външните работи Кристиан Пино потвърди това усещане: „Със сигурност страните, които ще се обединят ... нямат намерение да
се изолират от останалия свят и да се заобикалят с непреодолими бариери”9. В
един свят, който ясно съзнаваше трагедията на стените и разделенията, всички разбираха колко важно е да се работи за обединена и отворена Европа и за
премахването на противоестествената бариера, която разделяше континента
от Балтийско до Адриатическо море. А колко усилия бяха положени за събарянето на тази стена! Ала днес паметта за тези усилия е загубена. Забравена е и
трагедията на разделените семейства, на лишенията и бедността, породени
от това разделение. Докато поколения мечтаеха да видят падането на тези
видими знаци на враждебността, днес ние дебатираме как да се предпазим от
„опасностите” на нашето време: започвайки с дългия списък на жени, мъже и
деца, бягащи от войната и бедността, които търсят единствено бъдеще за
себе си и за своите любими хора.
Днешната загуба на памет ни кара често да забравяме и едно друго голямо
постижение на солидарността, родено на 25 март 1957 г.: че на тази дата
беше поставено началото на най-дългия период на мир през последните векове.
„Народите, които през вековете често са се оказвали в противоположни лагери,
воюващи едни с други ... сега са обединени и обогатени от тяхната специфична
национална идентичност.”10 Мирът винаги е плод на свободен и съзнателен принос на всички. И въпреки това „за мнозина днес мирът изглежда благослов, който
се приема за даденост”11, който лесно може да се приеме за нещо ненужно. Тъкмо обратното, мирът е ценно и съществено благо, защото без него не можем да
изградим бъдеще за никого, а тогава „започваме да живеем ден за ден”.
Обединена Европа се роди от ясен, добре дефиниран и внимателно обмислен проект, макар началото да беше само зародиш на нещо по-голямо. Всеки достоен
проект е обърнат към бъдещето, а бъдещето са младите, призвани да осъществят своите надежди и обещания.12 Бащите основатели имаха ясното усещане,
че са част от общо усилие, което надхвърляше не само националните граници,
7
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но и границите на времето, за да успее да свърже поколенията, всяко от които
трябва да даде своя принос за изграждането на общия дом.
Уважаеми гости,
Посветих първата част от моето кратко слово на бащите основатели на Европа, за да се почувстваме предизвикани от техните думи, от актуалността
на тяхното мислене, от страстното им преследване на общото благо, от увереността им, че споделят едно дело, което е по-голямо от самите тях, както
и за да вдишаме идеалите, които са ги вдъхновявали. Общият знаменател в
техните думи е духът на служението, страстта към политиката и съзнанието,
че „в основата на европейската цивилизация стои християнството”13, без което
западните ценности на достойнството, свободата и справедливостта биха се
оказали до голяма степен неразбираеми. Както каза и св. Йоан Павел II: „И днес
душата на Европа остава обединена, защото, в допълнение към нейния общ произход, същите тези християнски и човешки ценности продължават да са живи.
Нейни отличителни белези са уважението към достойнството на човешката
личност, дълбокото чувство за справедливост, свобода, трудолюбие, предприемачество, любов към семейството, уважение към живота, толерантност, стремеж към сътрудничество и мир”14. В нашия мултикултурен свят тези ценности
ще продължат да заемат своето правилно място, ако съхранят жизнената си
връзка със своите най-дълбоки корени. Плодотворността на тази връзка ще
позволи изграждането на автентични „мирски” общества, свободни от идеологически конфликти, в които място имат местните жители и имигрантите, вярващите и невярващите.
През изминалите шестдесет години светът се промени много. Ако бащите основатели след преживения опустошителен конфликт бяха вдъхновени от надеждата за по-добро бъдеще и бяха решени да го преследват, като избягнат избухването на нови конфликти, нашата епоха в много по-голяма степен е завладяна
от усещането за криза. Изправени сме пред икономическа криза, белязала последното десетилетие; пред криза на семейството и на установените социални
модели; пред широко разпространената „криза на институциите”, както и пред
мигрантската криза. Всички тези кризи предизвикват страх и дълбоко объркване сред нашите съвременници, които търсят нов начин, по който да обърнат
поглед към бъдещето. Ала терминът „криза” не е задължително с негативно
значение. Той означава не само болезнен период, който трябва да бъде преодолян. Думата „криза” произхожда от гръцкия глагол kríno, с който се обозначава
способността за различаване, за преценка или оценка. Нашата епоха е време на
различаване, което ни приканва да определим най-същественото, за да можем да
градим върху него. Това е време на предизвикателство и възможности.
Коя е тогава херменевтиката, кой е интерпретативният ключ, който ще ни
помогне да разчетем трудностите на настоящето и да открием отговорите
13
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за бъдещето? Връщането към мисленето на бащите основатели ще бъде безплодно, ако то не успее да ни посочи път, да ни стимулира да се обърнем към
бъдещето и да открием източник на надежда. Когато едно тяло загуби чувството си за посока и способността да гледа напред, то преживява регрес, а
в дългосрочна перспектива е изложено на опасността да загине. Тогава какво е
наследството на бащите основатели? Какви перспективи ни сочат те за преодоляване на предизвикателствата, пред които стоим? Каква надежда предлагат
те на днешна и утрешна Европа?
Отговорите могат да се открият тъкмо в стожерите, върху които те решават да изградят Европейската икономическа общност. Вече ги споменах: централното място на човека, активната солидарност, отвореността към света,
стремежът към мир и развитие, откритостта към бъдещето. Управляващите
са натоварени с отговорността да различават пътищата на надеждата, да
сочат конкретните посоки напред, да гарантират, че конкретните стъпки, които вече са направени, не са били напразни, а са част от дълго и плодотворно
пътуване.
Европа открива надеждата, когато човекът стои в центъра и в сърцето на
нейните институции. Убеден съм, че това означава внимателна и изпълнена
с доверие готовност за вслушване в очакванията на отделните хора, обществата и всички народи, които съставляват Съюза. За съжаление човек често
остава с впечатлението за задълбочаващо се „разделение” между гражданите
и европейските институции, които често са приемани като далечни и безразлични към чувствителните проблеми, които съществуват в Съюза. Утвърждаването на централното място на човека означава и възстановяване на духа на
семейството, така че всеки негов член да може свободно да даде своя принос
за общия дом, съответно на своите способности и дарове. Това ни помага да
не забравяме, че Европа е семейство на народи15 и че в нея, както във всяко
добро семейство, членовете имат различна чувствителност, но в него всички
израстват само ако са единни. Европейският съюз се ражда като единство на
различията и единство в различията. Отличителното не трябва да бъде причина за страх, нито трябва да се мисли, че единството може да се поддържа чрез
уеднаквяване. Напротив, единството е хармония в общността. Бащите основатели избират тъкмо този термин за отличителна характеристика на институциите, създадени от тези договори, и изтъкват обединяването на ресурсите
и талантите на всички. Днес Европейският съюз има нужда да възстанови на
първо място усещането, че е преди всичко „общност” от личности и народи, да
осъзнае, че „цялото е по-голямо от частта, но то също така е по-голямо и от
простия сбор на отделните части”16 и че следователно е важно „постоянно да
разширяваме своя хоризонт и да не губим от поглед по-голямото добро, което
ще бъде от полза за всички”17. Бащите основатели търсят тази хармония, при
15
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която цялото присъства във всяка една от частите, както и че частите – всяка по неповторим начин – присъства в цялото.
Европа открива надеждата в солидарността, която е и най-ефективната противоотрова срещу съвременните форми на популизъм. Солидарността предполага
съзнание за съпричастност към едно общо тяло, като в същото време е израз
и на способността от страна на всеки член да „симпатизира” на другите и
на цялото. Когато страда един, страдат всички (1 Кор. 12:26). Днес заедно с
Обединеното кралство скърбим за жертвите от терористичната атака, която
се случи в Лондон преди два дни. Тъй като солидарността е не просто идеал;
тя се изразява в конкретни действия и стъпки, които ни сближават с нашите
ближни, в каквато и ситуация да се намират те. Различните форми на популизъм са плод на егоизъм, който обгръща хората и не им позволява да надмогнат
и да „погледнат отвъд” собствената си ограничена перспектива. Необходимо е
отново да започнем да мислим като европейци, за да предотвратим опасността
от мрачното еднообразие или от триумфа на партикуларизмите. Политиката
се нуждае тъкмо от това лидерство, което избягва позоваването на емоциите
в търсене на съгласие, а вместо това в дух на солидарност и субсидиарност
изработва политики, които могат да спомогнат за хармоничното развитие на
Съюза. В резултат тези, които тичат по-бързо, могат да подадат ръка на онези,
които са по-бавни, а тези, за които напредъкът е труден, могат да си поставят
за цел да догонят онези в челото на редицата.
Европа открива надеждата, когато отказва да се поддаде на страха или да се
затвори в измамното чувство на сигурност. Тъкмо обратното, нейната история
до голяма степен се определя от срещите с други народи и култури – „идентичността на Европа е и винаги е била динамична и мултикултурна”18. Светът
гледа с голям интерес към европейския проект. Така е от самото начало, когато хората се стичат на площада на Капитолия в Рим, а от другите държави се
получават поздравителни адреси. Това е валидно в още по-голяма степен днес,
ако се замислим за страните, пожелали да станат член на Съюза, както и за
държавите, получаващи помощ, която им е щедро предоставена, за да се борят
с последиците от бедността, болестите и войната. Откритостта към света
включва способността за „диалог като форма на среща”19 на всички равнища, започвайки с диалога между страните членки, между институциите и гражданите,
както и с многобройните имигранти, които прииждат на бреговете на Съюза.
За да бъде разрешена тежката криза на имиграцията от последните години,
няма да бъде достатъчно на нея да се гледа само като на числов или икономически проблем, като проблем на сигурността. Имиграционният въпрос поставя
един по-дълбок въпрос, който е преди всичко културен. Каква култура предлага
днес Европа? Причина за страха, който става все по-видим, е загубата на идеалите. Без подход, вдъхновен от тези идеали, се оказваме обзети от страхове,
че другите ще нарушат обичайните ни навици, ще ни лишат от познатите
18
Обръщение на папа Франциск при удостояването му с наградата Карл Велики, 6 май 2016 г.: L’Osservatore
Romano, 6-7 май 2016, p. 4. Публ. в: Християнство и култура, 111 (4)/2016, с. 71-77.
19

Апостолическо напътствие Evangelii Gaudium, 239.
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удобства и ще поставят под въпрос начина ни на живот, който твърде често е
концентриран само върху материалното благополучие. Ала богатството на Европа винаги се състояло в нейната духовна откритост и в способността  да
поставя основните въпроси за смисъла на живота. Откритостта към чувството за вечност също винаги е вървяла ръка за ръка, макар и не без напрежения
и грешки, с позитивната откритост към света. Ала днешното благоденствие
сякаш е прекършило крилата на континента и е ограничило неговата перспектива. Европа притежава богато наследство от идеали и духовни ценности, които
са уникални в света, които трябва отново да бъдат възвестени със страст и
обновена ревност, защото те са най-добрата противоотрова срещу вакуума
на ценности в нашата епоха, който осигурява плодотворна почва за различните
форми на екстремизъм. Това са идеалите, формирали Европа, този „полуостров
на Азия”, който се простира от Урал до Атлантическия океан.
Европа открива надеждата, когато инвестира в развитието и мира. Развитието не е резултат от съчетанието на различни производствени системи. То е
свързано с цялото човешко същество: с достойнството на труда, с достойните
условия за живот, достъпа до образование и необходимата медицинска помощ.
„Развитието е новото име на мира”20, каза папа Павел VI, защото не може да
има същински мир, когато хората са отхвърляни или са принудени да живеят в
бедност. Няма мир без труд и без перспективата за достойно заплащане. Няма
мир в перифериите на нашите градове, където царуват насилието и злоупотребата с наркотици.
Европа открива надеждата, когато е отворена към бъдещето. Когато е открита към младите хора, създавайки им ясни перспективи за образование и същинска възможност за труд. Когато инвестира в семейството, което е главната и
основополагаща клетка на обществото. Когато уважава съвестта и идеалите
на своите граждани. Когато направи необходимото родителите да живеят без
опасения, че няма да имат възможност да отгледат децата си. Когато защитава живота в цялата му святост.
Уважаеми гости,
Днес с общото увеличаване на продължителността на живота шестдесетгодишната възраст се приема за възрастта на пълната зрялост – критична
възраст, която ни призовава към равносметка. Днес и Европейският съюз е
призван към самооценка, за да излекува болестите, които неизбежно идват с
възрастта, и за да открие нови средства, чрез които да продължи по поетия
път. Но за разлика от хората Европейският съюз не е изправен пред неизбежната старост, а пред перспективата за втора младост. Успехът ще зависи от
обновената готовност за съвместна работа, от желанието да заложи на бъдещето. Като лидери, вие сте призвани да проправите пътя към „новия европейски
хуманизъм”21, основан върху идеали и конкретни действия. А това означава да не
20

Павел VІ, Енциклика Populorum Progressio, 26 март 1967, 87: AAS 59 (1967), 299.

21

Обръщение на папа Франциск при удостояването му с наградата Карл Велики, 6 май 2016 г.
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се страхувате да взимате практически решения, които да решават същинските
проблеми на хората и да устояват на изпитанията на времето.
От своя страна аз съм готов да ви уверя в близостта на Светия престол и на
Църквата като цяло, която винаги е допринасяла за израстването на Европа и
ще продължи да го прави. Призовавайки Божието благословение над Европа, Го
моля да я закриля и да  донесе мир и напредък. Приемам като свои думите, изречени от Жозеф Беш на Капитолийския хълм в Рим: „И все пак смятам, че Европа
трябва да бъде съградена” .
Превод от английски: Момчил Методиев
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Радостин Марчев

ХРИСТИЯНСКИ УРОЦИ ЗА ЕРАТА
НА ТРЪМП
Християнската позиция срещу абортите като обществен
проблем
Въпросът за абортите винаги е бил гореща тема за християните. Той често
ги е карал да реагират бурно, гласовито и масово в публичното пространство,
поставяйки ги по този начин под светлината на прожекторите. Това може да се
види ясно от две скорошни събития – проектозакона, забраняващ напълно абортите в Полша1, и решението на Доналд Тръмп от 23 януари 2017 г., орязващо
държаното финансиране на международни организации, които рекламират или
извършват аборти2.
Принципното несъгласие с практиката на аборта, разбирана като форма на
убийство, без съмнение е ясна, историческа християнска позиция.3 Същевременно смисленото изразяване на тази позиция в диалог с множеството други
сложни въпроси, с които тя е свързана в съвременния свят, е нещо, което се
среща доста рядко. Много по-често тя действа като разделител, който очертава демаркационни линии – християни срещу нехристияни, републиканци срещу
демократи, консерватори срещу либерали, феминисти срещу защитници на тра1

Виж Фотогалерия: „Черен понеделник” против криминализацията на абортите в Полша. Последно влизане 14.03.2017 в: http://www.dnevnik.bg/sviat/2016/10/03/2837341_fotogaleriia_cheren_ponedelnik_protiv/,
Парламентът в Полша отхвърля спорния закон за абортите. Извлечено на 14.03.2017 от http://www.segabg.
com/article.php?id=825475.
2

Виж напр. Batts, Vicki. President Trump just banned federal funding of abortions. Последно влизане 14.03.2017
от http://www.naturalnews.com/2017-01-23-president-trump-just-banned-federal-funding-of-abortions.html.
3

За едно интересно историческо запознаване виж Stark, Rodney. The Rise of Christianity. Harper San Francisco,
1997, chp. 5.
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диционните семейни ценности, дори „за” и „против” Тръмп.
Настоящата статия си поставя за цел да покаже, че нещата всъщност са много по-сложни – както като теоретична аргументация, така и като практически
действия. Макар да използва материал от историята на САЩ, тя не се стреми
да бъде просто исторически информативна, а да открои редица тенденции и
аналогии, валидни за нашата собствена страна и време, давайки ни възможност
по този начин да мислим по-задълбочено и (надявам се) по-християнски. Последното може да бъде направено в поне четири различни насоки.
Първо, идейната, политическата и законодателната битка относно абортите
исторически не е свързана с обичайните деления, с които ние днес сме свикнали
да я мислим. В САЩ голяма част от ранните противници на абортите са демократи.4 Например през 60-те и 70-те години проектозаконът за почти пълна
либерализация на абортите в Ню Йорк е подкрепян именно от либерални републиканци, докато повечето демократи застават срещу него. Чак до известния
процес Wade v. Roe през 1973 г. (който постановява, че неродените деца не
попадат под конституционната защита на човешкия живот) Демократическата
партия е толкова разделена по въпроса, че за известно време изглежда напълно
възможно в крайна сметка да заеме позиция срещу аборта. Едва след законодателното поражение на противниците на абортите тя малко по малко се придвижва в обратна посока.
Връзката на Републиканската партия с движението срещу абортите започва
по-късно, особено от времето на управлението на Р. Рейгън. Дори и той обаче
(а по-късно и Джералд Форд и Джордж Буш), при цялата си популярност, способности, искрени християнски убеждения и желание – а и обещания – не успява
да промени решението на Wade v. Roe. Струва ми се, че това е показателно за
малката според мен вероятност Тръмп да направи това – въпреки щедрите и
оптимистични прогнози на хора като Уейн Грудъм5. Християните трябва ясно да
осъзнават, че спирането на държавното финансиране на аборти е нещо много
по-различно от законодателна им забрана. Първото е нещо, което всяко републиканско правителство прави от известно време6, докато второто в момента
изобщо не е на дневен ред.
Подобно разделение се наблюдава дори сред християните. Докато католиците на
теория се противопоставят не само срещу аборта, без значение на причината,
но и срещу употребата на контрацептиви, на практика голяма част от хората
мислят – и съответно гласуват – по различен начин. Около средата на ХХ век
4

По-голямата част от историческия материал в тази статия се основава на Williams, Daniel K., Defenders of
unborn: the pro-life movement before Roe v. Wade. Ohford, New York, 2016 и допълнителните източници, посочени
в нея.
5

Виж Grudem, Wayne, Why Voting for Donald Trump Is a Morally Good Choice. Townhall, 28.07.2016. Последно
влизане на 14.03.2017 в: https://townhall.com/columnists/waynegrudem/2016/07/28/why-voting-for-donaldtrump-is-a-morally-good-choice-n2199564.
6

Това представлява т.нар Mexico City Policy, въведена за пръв път от Р. Рейгън през 1984 г. и след това премахвана и отново възстановявана при управлението на съответно демократи и републиканци. Виж статията,
посочена в бел. 2.
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много от основните протестантски деноминации са доста либерални и голяма
част от хората в тях са за либерализиране на абортите. Когато през 1970 г. в
Мериленд се гласува закон за право на аборт чак до момента на раждането, Съветът на църквите в щата го подкрепя. Подобно е положението с либералните
протестанти в Минесота, които лобират за законодателна реформа. Това обаче
невинаги е така. В Аляска – втория щат след Хавай, който приема почти пълна
либерализация на абортите – губернаторът методист налага вето. В Минесота
семейство Мекленберг, които са либерални методисти и дори членове на Planned
Parenthood, участват в основаването на местната организация срещу абортите
(MCCL), която впоследствие има огромен успех, а Фред Мекленберг е неин първи
президент. На практика въпреки своята цел и активна и успешна дейност MCCL
е изцяло доминирана от млади либерални протестанти.
Мнозина от ранните борци срещу абортите виждат себе си като либерали,
борещи се за човешки права – в случая правото на живот на нероденото дете.
За тях неродените деца са човешки същества, които трябва да се ползват с
конституционна защита. Именно това е казусът, върху който се съсредоточава
съдебният спор в процеса Wade v. Roe.7 Същите хора през 50-те години настояват подобни резолюции да бъдат включени в хартата на ООН за правата на
човека. Макар това да не става (поне във вида, в който те настояват), все пак
през 1959 г. ООН приема декларация за защита правата на детето, в която се
казва, че „детето се нуждае от специална защита и грижа, включително подходяща законова защита преди, както и след своето раждане”.
Въпреки логичното очакване, че жените ще са по-заинтересовани от възможностите да извършват аборт, се оказва, че това не е така. Проучванията през
60-те години показват, че жените са малко по-въздържани от мъжете относно
правото да се прекрати бременността. През 70-те години жените съставляват
по-голямата част от движението срещу абортите, като някои от тях заемат
ръководни позиции. Разделение съществува дори и във феминисткото движение.
Докато новата, втора вълна феминисти силно настояват за легализирането на
абортите като изконно право на жените, по-старото течение във феминизма
от края на ХIХ и началото на ХХ в., представяно от водачи като Мери Уинтър,
Сидни Калахан, Пат Голц и семейство Мекленберг, твърди, че жените са физически и психологически различни от мъжете и те трябва да ценят и защитават
това различие като дар, вместо да търсят някакво унифициране. Част от тази
уникалност са именно техните репродуктивни способности да износват и раждат деца. Легализирането на абортите според тях облагодетелства мъжете,
които отказват да поемат отговорност за децата, и по този начин се стига до
още по-голямо угнетяване и „сексплоатация” на жените. Така жените ще бъдат
притискани още повече от мъже лекари и мъже приятели, докато психологическите и физическите последствия ще останат изцяло за тяхна сметка. За тези
феминистки „ключът за равенството на жените не е сексуалното освобождение,
7

Подобно виждане не е било лишено от правни прецеденти и неговите поддръжници имат доста съдебни
победи. Тенденцията е частично преобърната от случая Belous и начина, по който той е интерпретиран в Калифорния.
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а защита срещу сексуална експлоатация”8. Тяхното движение Feminists for life се
противопоставя на абортите, като в същото време защитава каузи за равноправие в област като права на работното място или равно заплащане на труда.9
Всичко това показва, че разграничителните линии, които християните са склонни да поставят във връзка с абортите, далеч не винаги са реални. Не винаги
консерватизмът, подкрепата за републиканците, антифеминизмът и дори изповядването на християнската вяра10 водят до защита на децата, а хуманизмът,
феминизмът и „либералният мейнстрийм” настояват за правото на аборт едва
ли не на всяка цена. В комунистическия Съветски съюз например аборти са се
извършвали законно преди САЩ, а в момента неговият наследник, Русия, продължава да е на едно от челните места по брой аборти. Статистиката в страната доста изпреварва повечето държави, членки на ЕС, макар да парадира широко
със своя консерватизъм и православни основи. Аналогично България е сравнително консервативна по своята нагласа страна, но това не  пречи също да е на
едно от челните места в ЕС по процент на абортите. Тези факти трябва да ни
покажат, че нещата не винаги са толкова черни и бели, колкото понякога сме
склонни да приемаме. Добрият християнин не винаги се познава по това дали е
порядъчен консервативен, десен републиканец и поддръжник на Тръмп – или съответният еквивалент в други държави.
Второ, много от аргументите в защита на аборта исторически изобщо не са били
толкова невероятни, колкото често наивно си представят днешните християни.
По време на Голямата депресия през 30-те години, когато абортите са законово
забранени, броят на нелегално прекъснатите по икономически причини бременности в САЩ скача главоломно. Много от тях са правени непрофесионално. Д-р
Фредерик Таусинг пресмята, през 30-те и 40-те години в САЩ по тази причина
умират годишно между 8 и 10 000 жени, т.е. една на всеки осем от прибягналите
към аборт. Наблюдавайки това, някои лекари започват да твърдят, че легализирането на абортите може да се окаже по-малкото зло. Отбележете, че тези
хора не твърдят, че абортите са нещо добро или нормално – те ясно са изразявали своето виждане, че абортите са зло и винаги ще си останат такова. Това,
което те казват, е, че реално аборти при всички случаи ще се извършват, но в
крайна сметка извършването им от специалисти ще нанесе по-малко щети и
зло, отколкото ако се правят от неспециалисти.
През 50-те години статистиките при смъртността, свързана с аборти, драматично се променят поради напредъка в медицината и особено откриването на
пеницилина. Иронично, той намалява едновременно смъртността при бременност
(особено при цезарово сечение) и смъртността при нелегални аборти, която в
8

Williams. Defnding the unborn, 167.

9

За по-подробно разглеждане на въпроса за феминизма и абортите виж Pierce, Ronald W., Rebecca Merrill
Groothuis. Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy. IVP Academic, 2005, chp. 24.
10

За едно отрезвяващо наблюдение виж книгата на Moore, Russell. Onward: Engaging the Culture without
Losing the Gospel. B&H Books, 20015. Конкретният цитат може да се намери преведен на следния адрес: http://
wp.me/s7Aja-abortion.
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САЩ пада на 300 през 50-те години и на 200 жени годишно през 1965 г. В същото
време обаче има драматична разлика между смъртността от нелегални аборти
при различните класи – напр. в Ню Йорк между 1953 и 1965 г. смъртността при
афроамериканките от нелегални аборти е 9 пъти по-висока, отколкото сред белите жени. По този начин либералите съвсем естествено свързват борбата за
легализиране на аборта с човешките права и потискането на малцинствата.
Аргументите се променят, когато през 70-те години борбата се фокусира върху
аборти изцяло по желание на майката. Освен твърдението на втората вълна
феминистки, че това е изконно право на всяка жена, забележителна популярност
придобива аргументът за глобалното пренаселване. Според него планетата не
е в състояние да изхрани население, растящо с такива темпове, и това обрича
голяма част от човечеството на глад и страдания. Големият брой деца доста
естествено се свързва с бедност, съдейки по факта, че някои от най-пренаселените страни в Африка и Индийския субконтинент са и едни от най-бедните.
Използването на контрацептиви и легализирането на аборта са виждани като
решение на този проблем.
Един втори аргумент изтъква, че всяко дете има правото да бъде щастливо. Ако
то е нежелано и бъде изоставено, това не е от полза за никого. Не само, че самото то е обречено на страдание, но и държавата трябва да го издържа до неговото
пълнолетие. Статистиките, сравняващи разходите за една медицинска процедура,
свързана с прекъсване на бременност, и изхранването на изоставено дете години
наред е впечатляваща, твърдят защитниците на абортите. Дори тези нежелани деца да не бъдат изоставени, е много вероятно поради влиянието на лошата
среда, в която живеят, те да се превърнат в „непълноценни” членове на обществото или дори престъпници. В един момент щатът Тенеси обмисля приемането
на закон, който отнема правото на помощи на жени, които имат повече от едно
извънбрачно дете, освен ако не се подложат на процедура по стерилизация. Аналогията на подобни нагласи у нас по отношение на хора от малцинствени групи,
които не работят, но получават значителни помощи за голям брой деца – много от
които извънбрачни или непосещаващи училище – ми се струва очевидна.
По същото време става ясно, че постигнатото слабо разширяване на законовата
регламентация за аборти при специални обстоятелства (изнасилване, опасност от
деформации на плода или опасност за психическото здраве на жените) не винаги
действа така, както се е предполагало. Може би най-известният случай е свързан
с тийнейджърка, на която е отказан аборт след изнасилване, понеже не е докладвала на полицията в рамките на седем дена след инцидента, както изисква законът.
Всичко това кара много хора да гледат на аборта по избор по-доброжелателно.
Влияние оказва и загрижеността за социалното неравенство. Когато богата жена
желае да направи аборт, но живее в щат, който забранява това, тя може да отиде
в друга страна, която го позволява (напр. Япония по това време), докато бедните
са принудени да прибягват до нелегални и потенциално по-опасни способи.
В началото на века САЩ позволява аборт единствено когато той застрашава
живота на майката. Но два интересни съдебни случая изиграват значима роля за
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промяна на обществената нагласа и държавното законодателство. През 1938 г.
във Великобритания четиринадесетгодишно момиче е изнасилено от група войници и забременява. Лекар извършва аборт, което по това време е законово
забранено. Но в последвалия съдебен случай Rex v. Bourne съдията предефинира
идеята за „живот”, така че да включва не само физическо здраве, но и възможност са умствено и емоционално добруване. Някои скандинавски страни и САЩ
скоро започват да правят същото.
Вторият случай е свързан със семейство Финкбайн, в което съпругата е известна обществена фигура. Двойката вече имала 4 деца и желаела още едно, но
в ранните месеци на бременността станало ясно, че медикамент, който съпругата е приемала, може да доведе до увреждания на плода. Така те пожелали да
извършат аборт. (Поради отказ на американски медици да направят това, те
пътували до Европа за операцията). Аргументите на семейството предизвикват симпатиите на мнозина.
За по-голямата част от протестантите (макар и не за католиците) абортът
при застрашаващи живота на майката обстоятелства, на дете със сериозни
физически или умствени деформации или на бременност вследствие от изнасилване бил достатъчно оправдан. Това били решения, които следвало да се
оставят на лекарите специалисти. Оказало се обаче, че подобен тип аргументи
могат да са изключително хлъзгави. Предефинирането на понятието аборт поради опасност за живота в случая Rex v. Bourne през 50-те и 60-те години се
превръща в законово оправдание за извършване на аборт при жени, които просто
не желаели да задържат детето. В частни разговори лекари признават, че този
аргумент се използва от тях като вратичка за освобождаване на жената от
нежелана бременност. Така една законова постановка, в която като цяло има
смисъл – животът на човека наистина не може да се сведе до чисто физическото му функциониране – се изкривява така, че да служи за съвсем други цели.
Случаят със семейство Финкбайн също има продължение. Горе долу по същото
време, когато то извършило аборт поради страх от деформации, предизвикани
от определен медикамент, друга жена в Европа убила своето новородено дете,
понеже се оказало с деформация след приемане на същия медикамент. Тя била
съдена за убийство, но в края на краищата оправдана. След няколко месеца друга жена сторила същото със своето вече 3-годишно дете. Оказва се, че един
логически и съдебен аргумент е в състояние да отвори пътя към все по-радикални стъпки – убийство не само на неродени, но и на вече родени деца, а дори
на възрастни хора с увреждания. Разбира се, точно това се случва при Хитлер.
Тези примери трябва да ни покажат колко сложна е материята, с която боравим,
и колко лесно един добър аргумент, развит от утилитарна гледна точка, може
да доведе до непредвидими и твърде зловещи последици. Много добър пример за
това е евгениката, доста популярна в началото на века.11 В САЩ съвсем законово
11
Кратка историческа дискусия за евгениката може да се намери в Giberson, Karl. Saving Darwin: how to be a
Christian and believe in evolution. HarperOne, 2009.
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били извършвани аборти и дори кастрирани хора с умствени и физически болести,
които се предават наследствено. Може да се твърди, че от утилитарна гледна
точка евгениката действа и има добър резултат. Тя обаче намира своето крайно
проявление в Холокоста, когато се прави опит да се стерилизират и дори физически да се премахнат цели раси. Пряката връзка с настоящия въпрос ми се
струва съвсем очевидна – и тя е била широко използвана точно по този начин от
Католическата църква в борбата срещу аборта през 50-те години.
Трето, исторически спорът между страните съвсем не е бил ограничен до въпроса за или против държавното регламентиране на абортите. Това става на
един по-късен етап, когато противниците на абортите се оказват „в много
отношения идеологически различни от своите предшественици”12. Преди Wade v.
Roe въпросът за абортите е бил само един от въпросите, свързани с човешките
права и със защита на слабите, бедните и малцинствата, като по този начин
той отново се вписва по-естествено в демократичната, либерална концепция
и т.нар. политика на New Deal, отколкото в републиканската. Защитата на
неродените деца не била поставяна като изцяло самостоятелен въпрос, а разглеждана паралелно с въпроси, като например как да се помогне на майките в
затруднено положение или на изоставените деца.
Съвременното „стесняване” на въпроса може да се окаже сериозна грешка, понеже пречи на християните да виждат нещата достатъчно холистично. Фактът
на определено държавно регулиране не може и не трябва да бъде сам по себе
си цел, към която те да се стремят. Много по-важно от това дали държавата
позволява или не аборта, е дали хората желаят и на практика се обръщат към
подобна медицинска манипулация. Именно това определя практическия ръст или
спад на абортите – и респективно практически брой спасени животи. Това става очевидно от факта, че по време на управлението на Обама, което финансираше абортите, броят извършени аборти достигна най-ниски нива от времето на
Wade v. Roe.13 Това е една от причините радостта сред християните от спиране
на държавното финансиране на абортите да ми се вижда твърде пресилена – сякаш с това въпросът е решен в тяхна полза. Проблемът си остава – точно както „сухият режим” в САЩ не е довел до намаляване потреблението на алкохол
и пиянството, но за сметка на това е дал тласък на огромен нелегален бизнес.
Ако решат, хората ще продължат да абортират – било то законно или нелегално – и това много трудно ще бъде спряно с чисто административна забрана.
Нещо повече, въпросът не се изчерпва дори с реалното опазване живота на
нероденото дете, колкото и важно да е това. Аргументът на защитниците на
абортите, че ако то бъде нежелано или изоставено, това би могло да се окаже
унищожително за неговото развитие като пълноценно човешко същество, е напълно верен и не трябва да бъде пренебрегван. Въпросът за децата с умствени
12

Williams. Defending the unborn. стр. 9.

13

Zylstra, Sarah Eekhoff. What Both DC Marches Agree On: Abortions Haven’t Been This Rare Since Roe v.
Wade. Christianity Today, 21.7.2017. Последно влизане на 14.3.2017 в: http://www.christianitytoday.com/
gleanings/2017/january/dc-womens-march-for-life-agree-abortions-rare-roe-v-wade.html. Статията предлага кратък, но интересен анализ относно несигурността, свързана с причините за тези статистики.
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и физически увреждания е още по-сложен. Във всички тези случаи християните
трябва да внимават да не се окажат против абортите, но и не достатъчно „за”
живота. А това ще се случи, ако те не се включат активно в проблеми като
подобряване грижите за изоставените и нежелани деца, програми за тяхното
интегриране в обществото, подпомагане на самотните и/или многодетни майки в неравностойно положение, материална и психологическа подкрепа на жени,
които обмислят аборт, и разбира се, осиновяване – нещо, което в наше време
може да се окаже много по-голяма християнска добродетел, отколкото повечето
християни мислят. С всичко това не искам да кажа, че християните не участват активно в тези неща – без съмнение много от тях го правят. Но съдейки
по голяма част от публичното говорене, средностатистическият християнин,
противник на абортите, днес изглежда много по-загрижен за налагането на някакъв закон, отколкото за добруването на отделните хора в уязвимо положение.14
Четвърто, историческият обзор ни дава някои насоки относно начина, по който
християните трябва да говорят за проблема, свързан с абортите, в света, в който
живеят. Те трябва да си дават сметка, че живеят в светско общество, ръководещо се от светско законодателство, в което позоваването на Писанието носи
малка тежест. Да правят това, когато се обръщат към нехристиянска аудитория,
просто няма да им донесе полза. Прекият и доста сигурен резултат е не само, че
няма да бъдат чути, но и ще бъдат пренебрегнати като хора, с които е невъзможно
да се води смислен и диалог. С други думи, ако желаят подобен диалог, те трябва
да използват аргументи, които могат поне до някаква степен да бъдат смислени
за отсрещната страна, дори тя да не споделя техните верски убеждения.15
Спечелените от противниците на абортите в САЩ публични битки са били
успешни не защото са мобилизирани християнските църковни гласове, а защото
последните са успели да намерят подкрепа извън стриктно християнските кръгове. И обратно, когато подкрепата бъде сведена единствено до християнско
членство, те винаги губят. Движението печели, понеже успява да наложи облика
си в комбинация с други прогресивни обществени мерки, а не когато просто се
позовава на „Божия закон”. Ако скорошната историята ни казва нещо, то е, че
подход, основан на аргументи от типа „това е грях”, е обречен – както и че
тези, които го използват, всъщност не работят ползотворно за това, което
твърдят, че защитават.
Историята показва, че християните, участвали активно в борбата срещу аборта, са търсели и намирали начин да направят това. Много от съвременните християни обаче са забравили (или никога не са научавали) тези уроци. А те са крайно
необходими, ако желаят гласът им да бъде чут в общественото пространство.
Простото деклариране на религиозно убеждение, демонстрации с издигнати стихове от Писанието или писане на библейски цитати във фейсбук няма да помогне.
То просто ще сложи край на разговора, преди още последният да е започнал.
14

За по-подробен анализ на въпроса виж Марчев, Радостин. Просто против аборта или за живота. Последно
влизане на 14.03.2017 в: http://wp.me/s7Aja-abort.
15

Последното не е невъзможно. За един добър анализ на подобен спор в публичното пространство виж Keller,
Timothy. The reason for God: belief in an age of skepticism. Penguin Books, 2009.
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ни минало, и независимо от немалкото публикации, които се стремят да запълнят големите бели полета в мозайката на българската история, неизследваните теми продължават да заемат огромен дял в нея. Дори проблематика, върху
която има десетки статии и монографии, продължава да крие много неизвестни – това е специфика на историческото познание, което не може да направи
пълна възстановка на миналото, но изследва единствено следите за събитията,
останали в общата памет. В полето на църковната ни история празнотите в
историческото изследване са още по-големи. Миналото на България в църковно
отношение крие неподозирани дълбини и богатства, които трябва да бъдат
разкривани и правени достояние на сънародниците ни, особено в тези трудни и
оскъдни на духовност времена, за да вдъхновяват още повече вярващите и да
приобщават към Църквата онези, които се намират вън от нея.
Без преувеличение можем да кажем, че земите на днешна България не само са
били осветени от проповедта на апостолите и техните ученици, но и че християнството пуска дълбоки корени тук още от първи век, а кръвта на ранните
мъченици, които слабо или въобще не познаваме, е напоила тези корени толкова
обилно, че дървото на Църквата ни няма да се поклати независимо от превратностите и безплодието на времето. Неслучайно Божият промисъл е отредил
Българската църква да бъде начатък за всички славянски църкви, да бъде съборно
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определена за първата патриаршия извън древната пентархия – Константинопол, Рим, Александрия, Антиохия и Йерусалим. И понеже в Църквата случайности
няма, а всичко е по промисъл и воля Божия, Сам Господ е призовал трима от
своите апостоли да проповядват благата вест по нашите земи. Това са св. ап.
Андрей Първозвани, св. ап. Филип и св. ап. Павел. В настоящата статия ще се
опитаме по-задълбочено и внимателно да разгледаме дейността и свидетелствата за тази дейност на св. ап. Андрей по нашите земи.
Ние можем да изпитваме само радост и благоговение от факта, че именно първия призован за апостол от Господ Иисус Христос, св. Андрей, е един от благовестниците по нашите земи. Нещо повече, земите на днешна България – Добруджа
и Тракия, са му апостолският „жребий”, затова още по-голяма трябва да бъде
радостта ни от факта, че Сам Господ Иисус Христос го изпраща на проповед
тук. С известно съжаление и тъга трябва да отбележим, че макар проповедта
на св. ап. Андрей по нашите земи да е известен на науката факт, в българската
историография няма нито едно изследване по въпроса. А темата е изключително интересна и многопластова. За сметка на това в страни като Русия, Грузия,
Румъния има стотици научни разработки и публикации, които всячески се опитват да свържат историята на техните поместни Църкви с името на св. ап.
Андрей, като е интересно да отбележим, че при разработването на тези въпроси неминуемо се засяга и връзката на тези земи с българите.1 А ние, които и до
днес живеем в земите, където е звучала проповедта на апостола по заповед на
Самия Господ Иисус Христос, продължаваме да търсим източник за национално
вдъхновение единствено във военната си история или пък в съмнителни духовни
движения като това на богомилството, дъновизма и т.н., които са носители на
болна мистика, а поради своята дуалистична природа са безплодни в културно и
социално отношение.

Кой е св. ап. Андрей Първозвани?
Според Св. писание св. ап. Андрей е роден във Витсаида, брат е на апостол
Петър и е съгражданин на апостол Филип (Иоан. 1:44; Мат. 4:18). Впоследствие
живее заедно с брат си в къща в Капернаум (Марк. 1:21-29). Бащата на св. ап.
Андрей и на св. ап. Петър се казвал Иона (Мат. 16:17). В по-късно време, на базата на гръцкия текст на Евангелието от св. ап. Йоан Богослов се ражда т.нар.
гръцка легенда, която предполага, че бащата на апостолите Андрей и Петър се
1

Вж. по-подробно: Alexandrou, G. The astonishing missionary journeys of the apostle Andrew. – Road to Emmaus, vol. V, no. 4 (19), 2004, p. 3 – 55. В тази статия-интервю авторът въз основа на различни извори и източници за живота и делото на св. ап. Андрей представя основните изводи на свое мащабно изследване-пътепис
(над 1000 стр.) върху мисионерските пътувания на апостол Андрей. Авторът вероятно е вдъхновен от примера
на средновековния автор Епифаний Монах и посещава всички места в Европа, Мала Азия, Азия чак до Китай,
където се е развило предание за проповедническата дейност на апостол Андрей. В описанието си на тези
традиции Г. Александру не претендира за критичен анализ на тези сведения, но книгата му съдържа много
ценни и малко известни факти, които заслужават по-задълбочено изследване. Така например, когато говори
за проповедта на апостол Андрей в Скития, Г. Александру говори за силна привързаност на християните сред
протобългарите към апостола. За тази почит според него свидетелства фактът, че още по времето на съюза с
хуните прабългарите са имали църкви и параклиси, посветени на св. ап. Андрей. По-късно с разселението им
към Панония и Италия, както и към днешна Гърция, те пренасят със себе си този култ и в селищата им имало
параклиси и църкви, посветени на св. ап. Андрей. Вж.: Ibid. р. 26-27.
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казва Йоан, а майка им Йоана (Иоан. 1:41).2 Тук е редно да отбележим, че според
новите изследвания е допусната грешка при интерпретацията на най-старото
сведение, дадено от евангелист Матея. Той буквално пише: Simon Baryönä, което
по-късните интерпретатори и преводачи разделят на Bar – Yönä, тоест – син
на Иона. Всъщност така, както е записана думата в оригиналния текст на
св. ап. Матей – Baryönä – неразделено, има значение на бунтовник, екстремист,
зилот. Тоест в миналото си Петър заедно с брат си, бъдещия апостол Андрей,
са участвали в съпротивата срещу Рим.3

Св. ап. Андрей. Мозайка, Равена, VI в. c.

Името на апостол Андрей е гръцко (Ἀνδρέας) и означава смел, мъжествен, доблестен. Гръцките имена на св. ап. Андрей, на св. ап. Филип и на други новозаветни
персонажи показват колко дълбоко е проникнало гръцкото влияние и култура през
този период в библейските земи.4 Апостол Андрей бил един от двамата ученици
на св. Йоан Предтеча и Кръстител, които след свидетелството на св. Йоан Предтеча последват Господа Иисуса Христа (Иоан. 1:35-40). Понеже апостол Андрей
станал първият ученик на Господ, Свещеното предание го нарича Първозвани.
След като прекарал един ден с Христос, св. ап. Андрей призовава и своя брат
Петър да стане Христов последовател (Иоан. 1:41-42). Според свидетелството
2

Peterson, P. Andrew, brother of Simon Peter. His history and his legends. Leiden, 1963, p. 1.

3

CuIImann, O. Peler: Disciple – Apostle – Martyr. London and Philadelphia, 1953, p. 21-22.

4

Peterson, P. Andrew…, p. 1.
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обаче на светите евангелисти Матей и Марк апостолите Андрей и Петър заедно
с Йоан и Яков били рибари и по време на риболов били призовани от Господа Иисуса Христа (Мат. 4:18, Марк. 1:16). Можем да допуснем, че апостол Андрей е заемал
някакво особено място сред апостолите. Основание за това ни дават някои събития, отразени в Свещеното писание. Така например при чудесното нахранване
на 5-те хиляди с пет хляба и две риби апостол Андрей, изглежда, е някакъв отговорник за посетителите (Иоан. 6:8-9). Подобен пример имаме и при посещението
на елините, дошли в Йерусалим за Пасха, които пожелали да видят Господа Иисуса
Христа. Елините се обърнали първо към св. ап. Филип, той от своя страна към
св. ап. Андрей и те заедно отишли при Господа (Иоан. 12:21-22). Апостол Андрей,
заедно със светите апостоли Петър, Яков и Йоан, е участник в беседата на
Спасителя на Елеонската планина (Марк. 13:3). Той присъства заедно с останалите ученици на Тайната вечеря и при явяването на Господа на апостолите след
Възкресението и също така при Неговото Възнесение (Деян. 1:13). Последното
известие, което имаме от Св. писание за апостол Андрей, е неговото участие
в избора на 12-и апостол на мястото на Юда Искариотски и присъствието му в
деня на Петдесетница при слизането на Светия Дух (Деян. 2:1).

Свети апостол Андрей и мисията му в земите на днешна
България
Както отбелязахме по-горе, последното споменаване за апостол Андрей в Св. писание е в книга Деяния Апостолски. Подобно е положението и с дейността на
повечето от апостолите, за чийто живот и проповед, както и за мъченическата им смърт научаваме от други източници извън Св. писание, много от които
днес са извън каноничната литература. Фактът, че някои сведения са почерпени от неканоничната или апокрифна литература, не бива да ни смущава.5 Тези
произведения са били извадени от кръга на каноничната литература не защото
съдържат сведения от географски характер, посочващи пътуванията и местата на проповед на апостолите, а защото в тях са застъпени учения, които се
разминават с учението на Църквата. Един пример са сведенията за живота и
дейността на Пресвета Богородица след Христовото Възнесение, които днес
са широко застъпени в православната книгопис и богослужение и също са почерпени от апокрифната литература, което ни най-малко не намалява тяхната
стойност и достоверност.
Най-ранното и съответно най-достоверното по отношение близостта във времето житие или описание за дейността и чудесата на св. ап. Андрей, наречено
Деяния Андрееви (Acta Andreae), е било съставено още в средата на II в.6 За
5

Има много и различни издания на оцелялата през вековете апокрифна литература. За нуждите на нашето
изследване използваме едно от най-добрите съвременни издания: Schneemelcher, W. New Testament apocrypha, I, Gospels and related writings. Louisville – London, 1991; Schneemelcher, W. New Testament apocrypha, II,
Writings relating to the apostles, Apocalypses and related subjects. Louisville – Kentuky, 1992. Освен този двутомник сме използвали: Apocryphal Gospels, Acts and Revelations, (trans. Walker, A.). Edinburgh, 1870, и др.
6

Скогорев А. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. Исследования. Переводы. Комментарии. СПб, 2000, с. 33
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съжаление то не е достигнало до нас в оригинал. Причините за това са много,
но вероятно главната е, че то има гностичен характер и попада под ударите
на т. нар. Decretum Gelasianum, с който се определя кои книги са канонични и
съответно добри за четене и кои апокрифни и забранени за четене.7 Независимо
от превратностите на времето то се съхранява поне до края на първото хилядолетие след Христа. От IX в. имаме свидетелството на св. патр. Фотий (†
891 г.), че Деянията на св. ап. Андрей били все още цялостно запазени в периода
на неговото предстоятелство на патриаршеската катедра в Константинопол.8
За тези Деяния Андрееви споменава Евсевий Кесарийски (265–340 г.), което означава, че по-негово време те са били достатъчно популярни, но ги причислява
към произведенията, дело на еретици.9 Според специалистите св. Григорий от
Тур е човекът, който е направил съкратен латински превод на тези Деяния, достигнал до нас.10 Опит за пълна реконструкция на Деяния Андрееви прави Prieur,
който на основата на гръцки, коптски, латински и арменски ръкописи счита, че
е успял да възстанови текста на апокрифа.11 Възстановеният текст показва, че
в него няма елементи, които да го определят като еретически, но се застъпва
краен аскетизъм, поради което ранната Църква основателно се е отнесла с подозрение към него. Този пък краен аскетизъм става причина текстът да намери
широко разпространение сред манихеите.
В развитието на житийната традиция на свети апостол Андрей Първозвани
още от древността възникват две направления. Първото, накратко описано
по-горе, води своето начало от средата на II в. и е свързано с апокрифните Деяния Андрееви. Най-важната особеност на тази по-ранна житийна традиция е,
че разкрива посоката на мисионерската проповед на ап. Андрей по един доста
по-различен начин от този, който днес ни представят редица автори. Апостол
Андрей, подобно на своя брат Петър (срв. 1 Петр. 1:1), се отправя към Понт (южните брегове на Черно море), като посещава Амасия, Синоп, Никея и Никомидия,
Византион, Перинт, тоест той се движи на запад и след това на северозапад
към днешните земи на България. Нито дума за някакво пътуване на изток, към
Грузия12, към Кавказ, Китай (съществува и такава легенда), нито пък към Херсон,

7

Вж. По-подробно: Dobschutz, E. Das Decretum Gelasianum de Libris Recipiendis et Non Recipiendis. Leipzig,
1912.
8

Photius Constantinopolitanus patriarcha, Myriobiblon aive Bibliotheca 114, PG 113, p. 389-390.

9

Eusebii Pamphili, Historia ecclesistica, III:1, PG 20, p. 269.

10

Gregorii Episcopi Turonensis, De miraculis S. Andreae. (Beati Andre Apostoli). PL 71, p. 1099 -1102.

11

Prieur J. Acta Andreae. 2 vol. Turnhout, 1989.

12

Още в началото на миналия век големият грузинският историк И. Джавахишвили, като изследва внимателно
изворите, отхвърля възможността св. ап. Андрей да е проповядвал в Грузия. Според него теорията за проповедта
в Грузия на св. Андрей се появява през IX в. и е свързана с борбата за автокефалния статут на Грузинската църква. Грузинската църква получава своята автокефалия от Антиохийската църква, но възникват спорове доколко
това е канонично, защото основание за основаването на автокефалната Църква според традицията е трябвало да бъде връзката с някой от апостолите. Вж. по-подробно: Джавахов И. Проповедническая деятельность ап.
Андрея и св. Нины. – Журнал министерства народного просвещения, 333, 1901, с. 77-113. Относно историята
на Грузинската православна църква вж.: Блохин, В. История Поместных Православных Церквей. Екатеринбург,
2014, с. 148.143; Скурат, К. История Поместных Православных Церквей. Москва, 1994, с. 21-22.
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Крим, Киев, че дори до Ладожкото езеро и бъдещия Валаам.13 Не, св. Григорий ясно
казва, от Мала Азия той отива в Тракия: „... Inde progressi ut venirem Thracias…”
и Македония: „… et invenit ibi navem quae in Macedoniam properaret…”.14 Различни
откъслечни сведения за св. ап. Андрей ни дават също апокрифите: Евангелие от
Петър (ок. 150 г. сл. Хр.), Послание на апостолите (ок. 160 г. сл. Хр.), Апостолските постановления (ок. 250 г. сл. Хр.) и др.
Втората традиция е също раннохристиянска и започва своето развитие в началото на III в. Тя е свързана с името на Ориген († 254 г.), който прави едно уточнение за мястото, където се отправя на проповед апостол Андрей. В своите
коментари към Св. писание той казва, че св. ап. Андрей отива да проповядва в
Скития (по-точно Малка Скития – земите на днешна Добруджа). Ориген счита, че
Понт, Витиния, Мала Азия са мястото, отредено за проповед на апостол Петър,
докато мястото, отредено за апостол Андрей, е Скития. Сведенията на Ориген
са достигнали фрагментарно до нас, включително и през други автори, които го
цитират. Оригеновото свидетелство, че Скития „... ’Ανδρέας δέ τήν Σκυθίαν...” е
отредена за проповед на св. ап. Андрей, не се е запазило в оригинал. То е цитирано „Ταύτα Όριγένει κατά λέξιν έν τρίτω τόμω τῶν είς τήν Γένεσιν έξηγητικῶν σαφῶς
είρηται”15 от бащата на църковната история Евсевий Кесарийски (265–340 г.).16
Почти едновременно с Ориген друг голям раннохристиянски писател и светец на
Църквата, св. Иполит Римски (170–235 г.), свидетелства също за Скития като
област на проповед на апостола.17 В своето съчинение За дванадесетте апостоли св. Иполит казва, че св. Андрей проповядва в Скития и Тракия: „Ανδρέας,
Σκύθαις, Θράκαις κηρύξας...”.18 От думите на св. Иполит Римски се вижда, че
явно след проповедта си в Скития свети Андрей продължава своята проповед
към Тракия, откъдето отива в Ахая, за да намери своята мъченическа кръстна
смърт в главния град на провинцията – Патра: „... έσταυρῶθη έν Πάτραις τής
Αχαΐας έπι έλαίας όρθιος, και θάπτεται ἐκεῖ”.19 В друго свое произведение св. Иполит Римски ни дава още интересни подробности за случилото се в земите
на днешна България. В съчинението За седемдесетте апостоли св. Иполит ни
дава допълнителни сведения за апостолската проповед по българските земи. Там
той посочва като епископ на Одесос, днешна Варна, апостол Амплий: „Άμπλίας
επίσκοπος Όδύσσου”.20 Тоест имаме косвено указание, и то още от периода
I–II в. сл. Хр., че св. Андрей Първозвани е ръкоположил апостол Амплий за първи
13

Това потвърждава и един от най-усърдните съвременни руски изследователи на делото на св. Андрей и защитници на тезата, че той е проповядвал в Русия А. Виноградов. Вж. Виноградов, А. Предания об апостольской
проповеди на восточном берегу Черного моря. – Богословские труды, 41, 2007, с. 261.
14

Gregorii Episcopi Turonensis, De miraculis..., p. 1099.

15

Евсевий Кесарийски в случая цитира думите на Ориген от неговия трети том екзегеза върху книга Битие.

16

Eusebii Pamphili, Historia ecclesistica, III:1, PG 20, p. 215-216.

17

За да бъдем обективни, трябва да отбележим, че двете произведения на св. Иполит Римски, които използваме тук, са били изгубени дълго време и са намерени в по-късните векове. Това обстоятелство кара мнозина
изследователи да подлагат на съмнение, включително и до днес, тяхната автентичност. Липсва обаче сериозна
аргументация за отхвърлянето на тяхната автентичност.
18

Hippoliti, De duodecim apostolis (Περι των ΙΒ‘ αποστολων), PG 10, p. 951-952.

19

Ibid.

20

Hippoliti, De LXX apostolis (Περι των Ο‘ αποστολων), PG 10, p. 955-956.
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епископ на Варна. Името на апостол Амплий се появява в Свещеното писание в
Посланието до Римляни на св. ап. Павел: „Поздравете обичния ми в Господа Амплия” (Рим. 16:8). Ориген, тълкувайки този пасаж, нарича св. Амплий „участник в
апостолското дело”.21
В това произведение – списък на седемдесетте апостоли на Христос – фигурират и други интересни имена. Така например там присъства името на ап. Стахий като епископ на Византион: „Στάχυς επίσκοπος τού Βυζαντίου”.22 За апостол
Стахий св. Доротей Тирски (255–362.) свидетелства, че е ръкоположен лично
от св. Андрей за епископ на Византион.23 Особен интерес за нас представляват имената на ап. Карп, който е епископ на Верит в Тракия (Верия, Верея, дн.
Стара Загора)24: „Καρπός επίσκοπος Βηρυτού τής Θράκης”,25 както и на Зина(с),
епископ на Диоспол: „Ζηνάς επίσκοπος Διοσπόλεως”.26 Необходимо е да уточним, че
историята познава няколко града, носещи името Диоспол, като два от тях са
в Египет, а три в Близкия изток. Единственият град в Европа, който е познат
под това име, е дн. Ямбол.27 Понеже в текста на св. Иполит липсват уточнения,
както е в случая с Верея, то по отношение на Диоспол въпросът остава отворен
и има нужда от отделно и задълбочено изследване. Интересно е, че в този списък имаме имената на още няколко апостоли от седемдесетте, за които знаем
от други сведения и апостолски списъци, че са ръководили епископски катедри в
българските земи, но които по различни причини св. Иполит е посочил за епископи на други места. Става въпрос за св. Климент Римски, който много вероятно
е бил пръв епископ на Сердика, дн. София28, но в списъка на св. Иполит е даден
като епископ на Сардиния: „Κλήμης επίσκοπος Σαρδινίας”29, за св. Ерм, за когото
имаме сведения, че е бил пръв епископ на Филипополис, дн. Пловдив30, но в случая
21

Origen, PG 14, Х – 22, p. 1280-1281.

22

Hippoliti, De LXX..., p. 955-956.

23

Dorothei episcopi Tyri, De Septuaginta Domini Discipulis, Migne, PG 92, p. 1061-1062.

24

Апостол Карп е ученик на апостол Павел (2 Тим. 4:13). Независимо че всички извори говорят недвусмислено за Верея Тракийска, някои от боландистите и съответно гръцки учени и най-вече клирици се опитват да
представят Карп за епископ на Верия в Македония (Гърция). Като аргумент те използват това, че той е ученик
на ап. Павел, а съответно имаме сведение от Деян. 17:10-14, че ап. Павел е проповядвал именно във Верия
Македонска. Верийската митрополия почита св. ап. Карп като свой пръв предстоятел, независимо че пръв
предстоятел там е бил друг апостол от числото на седемдесетте – св. ап. Онисим. Вж.: Χιονίδης Γ. Ιστορία τής
Βέροιας. Βέροια, 1960, τ. 1, σς. 171-172. Трябва да отбележим, че съвременните изследователи вече са отхвърлили този прочит и почти единодушно приемат Верея – Стара Загора за епископската катедра на апостол Карп.
Споровете още от самото начало са били излишни, защото изрично се подчертава, че става въпрос за Верия
Тракийска. Гръцката Верия никога не е била в Тракия.
25

Hippoliti, De LXX..., p. 957-958.

26

Ibid.

27

Der kleine Pauly: lexicon der antike, (ed. Ziegler, K., W. Sontheimer). Bd. 2, Stuttgart, 1967, S. 93.

28

Трябва да отбележим, че св. Иполит не е прецизен в изписването на имената на градовете. Например в
случая със Стара Загора той е изписал името Верит вместо Верия – Верея, вместо Филипопол той е дал името
на Филипи, вместо Сардика, Сердика – Сардиния. Св. Доротей Тирски е този, който правилно изписва имената
на градовете. Вж. по-подробно: Каравълчев, В. Св. Климент папа Римски – пръв епископ на София. – Християнство и култура, бр. 10 (67), 2011, с. 116-127.
29

Hippoliti, De LXX…, p. 957-958.

30

Вж. например: Early Christianity in contexts. An exploration across cultures and continents, (ed. W. Tabbernee).
Michigan, 2014, p. 351; Le Quien, M. Oriens christianus: in quatuor patriarchatus digestus : quo exhibentur Ecclesiae patriarchae caeterique praesules totius Orientis. T. 1, Paris, 1740, p. 1155; Fedalto, G. Hierarchia Ecclesiastica
Orientalis vol.1 Patriarchatus Constantinopoletanus. Padova, 1988, p. 301.
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е даден като епископ на Филипи: „Έρμάς επίσκοπος Φιλίππων”31.
Евхерий Лионский († 449) ни съобщава също, че апостол Андрей „с проповедта си
е смекчил Скития”32.
Свети Исидор Севилски (560–636 г.) е поредният виден църковен деец, който говори за проповедта на ап. Андрей в Скития.33 Съществуват още доста подобни
свидетелства от периода до Х в. сл. Хр., на които поради ограничения обем на
настоящата статия няма да се позовем. В Римския мартиролог – Marryrologium
Romanum, четем: „На 30 ноември в Патра Ахайска се чества паметта на св. Андрей, апостола, който проповядваше Евангелието на Христа в Тракия и Скития.
Той бил арестуван от Проконсула Егеас и първоначално хвърлен в затвор, после
тялото му нарязано и накрая разпънат на кръст. На него той живя два дни, като
поучаваше хората; И като измоли от Господа да не бъде свален от кръста, той
беше обграден от голяма небесна благодат, докато една светлина за кратко го
обви и той предаде Богу дух”.34
Най-голям интерес за нашето изследване представлява Житието на св. ап.
Андрей, създадено в началото на IX в. от Епифаний Монах (както и направените върху него преработки на Никита Давид Пафлагон (роден 885 г.) и на
св. Симеон Метафраст (Х в.), което потвърждава, че „жребият” за проповед
на свети апостол Андрей са днешните земи на България. Вековните спорове за
първенството между предстоятелите на Рим и Константинопол и обвиненията от страна на Римския папа, че той като приемник на епископската катедра на св. ап. Петър има правото да бъде пръв между йерарсите на Църквата,
докато Константинополският патриарх няма дори апостолска приемственост
на катедрата си, провокира византийците към усилено изучаване на делото
на св. ап. Андрей.35 Епифаний Монах, един от даровитите писатели и агиографи на своята епоха във Византия, предприема едно пътуване по стъпките
на апостол Андрей и на базата на събрания материал, както и на преработката на древните предания и сведения от църковните писатели, както и на
съществуващия все още по негово време текст на Деяния Андрееви създава
едно Житие на св. ап. Андрей, което не само добива широко разпространение,
но и ляга в основата на по-късните доработки, които правят посочените
по-горе от нас автори. Това житие, независимо че възниква едва в началото
на IX в. (между 815 и 843 г.), съдържа в себе си възможно най-много и най-пълни
сведения и описания за живота и делото на св. ап. Андрей. То е изчистено от
много от фантастичните елементи, които съществуват в апокрифите и не
без основание ляга в основата на православната традиция по отношение про31

Hippoliti, De LXX…, p. 955-956.

32

Eucherii, In actibus apostolorum. PL 50, p. 809.

33

Isidori Hispalensis, De ortu et obitu partum. PL 83, p. 151.

34

Propylaeum ad Acta Sanctorum. Decembris, Brussels, 1940. Цитатът тук е приведен по: Peterson, P. Andrew...,
p. 15.
35

Вж. повече по този въпрос: Dvornik, F. The idea of apostolicity in Byzantium and the legend of the apostle Andrew. Cambridge – Massachusetts, 1958. Павлов, П. Апостолско първенство, приемство и служение – история и
есхатология. – Богословска мисъл, 1 – 4, 2006, с. 159-167.
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поведта на св. ап. Андрей. Според Епифаний Монах апостол Андрей извършва
от Йерусалим три пътувания. По време на първото си пътуване той, заедно с
апостол Петър, посещава Антиохия, Анкара, Синоп, Трапезунд и като достига
до земите на днешна Грузия, се връща в Йерусалим. Второто пътешествие е
това, което представлява особен интерес за нас. От Антиохия той, заедно
със св. ап. Йоан Богослов, се отправил за Ефес, където сам Господ Иисус Христос му се явил и му заповядал да отиде в Скития, където в Одесос, дн. Варна
ръкоположил св. ап. Амплий за пръв епископ на града.
„Άνδρέας δε σύν τω Ιωάννη διατρίβοντες ήσαν έν τή Έφεσίων πόλει τή διδασκαλία
τοΰ λόγου προσκαρτεροΰντες. Έν ή ό σωτήρ καί κύριος Ίησοΰς τω θεσπεσίω όπτάνεται
Άνδρέα προτρεπόμενος αύτω θάττον τήν Βιθυνίαν καταλαβεϊν ‘Μετά σοΰ είμι, φήσας
αύτω, ου έάν πορεύη, καί γάρ ή Σκυθία περιμένει σε‘. Μετά δε τό διηγήσασθαι τήν
οπτασίαν τω θεολόγω Ιωάννη άσπασάμενος αύτόν ό θεόπνευστος Άνδρέας καί τούς
ίδιους παραλαβών μαθητάς άνέρχεται μετ’ αυτών είς Λαοδίκειαν πόλιν τής Φρυγίας
Καπατιανής. Κάκειθεν προβάς ήλθεν είς Όδυσσούπολιν τής Μυσίας. Είς ήν έπιμείνας έφ’
ήμέραις τισί καί Άππιόν τοΰνομα έπίσκοπον τοις έκεϊσε πιστεύσασιν καταστήσας, τό
Όλύμπιον ΰπερβάς όρος παραγίνεται είς Νίκαιαν, κώμην ουσαν μεγίστην τής Βιθυνίας·
ού γάρ ήν τότε πόλις, περιτειχισθήναι γάρ καί καλλωπισθήναι λέγεται ύπό Τραϊανού
ύστερον, καί ή τών αυτόθι δέ λίμνη σμικρωτάτη, ὡς φασι, πρότερον ήν, τής αύτής κώμης έπί μήκος άπέχαυσα πολύ...”.36

„Андрей, заедно с Йоан пристигнал в град Ефес, където проповядвали Словото.
Там (нашият) Спасител и Господ Иисус Христос се явява във видение на дивния
Андрей, като го насърчава по-скоро да достигне Витиния: „Аз Съм с теб, където и да се отправиш, защото Скития те чака”. Като разказа това видение на
богослова Йоан, се прости с него и като взе своите ученици, боговдъхновеният
Андрей се отправи за град Лаодикия във Фригия Капатиана. И оттук, като продължи нататък, той пристигна в Одисупол Мизийски. Като остана в него няколко
дни и постави на повярвалите епископ по име Ампион, той премина планината
Олимп и отседна в Никея, което беше най-голямото село във Витиния, защото
тогава той (Никея) още не беше град, защото го укрепи и украси, както разказват, по-късно Траян, и тамошното пристанище беше по-рано, както говорят,
много малко, на голямо разстояние от самото село...”37
От това детайлно описание на проповедническия път на св. Андрей в цитирания пасаж се вижда, че след призоваването му да проповядва Словото в Скития,
апостолът тръгва на север, преминава в Тракия и оттам в Скития. Крайната
северна дестинация при това пътуване е град Одесуполис, Одесос, дн. Варна.
Тук той проповядва известно време и успява да обърне доста хора към Христа.
На новосъздадената християнска община той ръкополага за епископ ап. Амплий,
който в текста е назован Ампион. В началото на нашето изследване споменахме, че проповедта на апостола не обхваща цяла Скития, която се е простирала
по северните брегове на Черно море, днес Украйна и Русия, но се ограничава
36

Epiphanii monachi et presbyteri, (edita et inedita cura Alberti Dressel). Parisi – Lipsiae, 1843, p. 56.

37

Преводът мой.
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само до част от Малка Скития, днешна Добруджа, с най-северна точка гр. Одесос – Варна. Възражението на някои руски автори, че провинция Малка Скития
е създадена едва в края на III в., по времето на император Диоклентиан, и че
по времето на ап. Андрей тя не съществува, а съществува само Скития, което
допуска възможността апостолът да е стигнал и до днешна Русия, няма голямо
основание.38 Както видяхме и в другите основни цитирани от нас извори, авторите им говорят само за Скития, а не за Малка Скития, което вярно отразява
епохата и административното деление в империята. Ние правим уточнението
Малка Скития, защото подробното описание на Епифаний Монах конкретизира
достатъчно географската област – то ни посочва точно мястото, което в
по-късната административна реформа в Римската империя отговаря на Малка
Скития. Дали св. ап. Андрей е достигнал и в други райони, далеч на север от
Варна, не е предмет на това изследване. Използването на примери и паралели,
засягащи този въпрос, в дебата в настоящата работа е само за да покаже,
че различни народи и поместни църкви, за които не се е съхранила никаква
конкретика по въпроса, разработват активно темата за св. ап. Андрей, за да
подчертаят древното достойнство на техните църкви. Докато ние, които
имаме ясни сведения за присъствието и проповедта на св. ап. Андрей по нашите земи, не проявяваме никакъв интерес към възраждането на историческата и
църковна памет за това особено Божие благословие. Във Варна, в града и околностите му, където е проповядвал апостолът, няма нито един храм, посветен
на св. Андрей!39 В църковното пространство молитвената памет е тази, която
предхожда и заквасва историческата памет. И ние, които претендираме да сме
православни, църковни хора, трябва дълбоко да осъзнаем, че „паметта, вечната
памет, динамиката на молитвеното спомняне, а не статичното изчитане на
готови имена и фрази, е основен двигател и носител на Преданието”40.
Тропар:
Като първозван между апостолите и брат на върховния от тях, моли се, Андрее,
на Владиката Христа: да дарява мир на вселената, и на душите ни велика милост.

38

Вж. Самуйлов, В. Деяния св. апостола Андрея. Севастополь, 2010, с. 23.

39

Павлов, П. Памет и свидетелство. България между св. цар Борис и св. Климент Охридски. Доклад, изнесен
на Седмицата на Православната книга в град Варна през септември 2015 г. (под печат).
40

Ibid.

110

2017 / брой

4 (121)

Андрей Даниел е роден на 28 март 1952 г. в Русе. Завършил е Художествената академия в София, където от 1992 г. е доцент, а от 1998 г. – професор по живопис.
Има над 100 участия в представителни изложби на българското изкуство
в страната и зад граница и над 50 публикации. Автор на книгата Неща,
места и хора. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната, държавни и частни колекции в Швейцария, Холандия, Италия, Финландия, Израел, Испания, Франция, Англия, САЩ, Германия,
Канада, Южна Корея и др. Автор е и на четири стенописа във Варна, на
няколко сценографски проекта в различни театри в София. През 1996 г.
е куратор на изложбата „Български еврейски художници” под егидата на
Еврейския музей във Виена. През 1994 и 1995 г. води магистърски клас по
живопис в Сеул.

АНДРЕЙ ДАНИЕЛ И ВЕЧНИТЕ
РАЗКАЗИ
С художника Андрей Даниел разговаря Людмила Димова

Каква роля играят библейските сюжети във вашата живопис?
Сюжетът винаги ми е бил много потребен. Аз се изразявам сюжетно, чрез някакъв разказ, чрез някаква случка. Библията – особено в Стария завет – дава
страшно богати възможности точно за този притчово-метафоричен принцип,
който е много свойствен, много близък, много удобен за художника. Защото художникът има нуждата да съчетава, да кръстосва, да прави неочаквани връзки
в тези културни пластове. И тези притчи, така излъскани от времето, че нищо
излишно няма в тях, дават възможност за интерпретации. Надявам се, че усилието в употребата им (съжалявам за думата) след това се изплаща съвсем
честно, защото това са чистите човешки истории.
Обаче сюжетите, към които може да посегне един разказвач, все пак са
краен брой.
Винаги е било така, много ми е приятно, че го чувам и от вас. Малцина си дават
сметка, че човешките сюжети са краен брой, защото те всъщност са отражение на живот, детерминиран от човешката природа, а тя е винаги такава, каквато е: ние сме на два крака, имаме две ръце, една глава, дай Боже, две очи през
целия ни живот… Така че броят на сюжетите е краен, работата е, че те биха
могли да бъдат развивани по безкраен начин от различните погледи на хората,
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от различните художници, от различни по тип таланти, в различни културни
епохи… Така те имат едно доста многообразно битие.
Още едно Рождество се нарича една ваша картина, сякаш се опитвате
иронично да я впишете в огромното живописно наследство с този сюжет.
Всички тези библейски истории ме привличат силно със своята изключителна
всеобхватност и хуманност, защото става дума за човешкото поведение, за
човешката съдба и драма. Аз си представям развитието на тези сюжети в линията на историята на изкуството, започвайки от едни малко неумели, малко наивно разказани сюжети в чисто римски стил. Лека-полека Византия със своята
рафинирана и извисена култура ги превръща в едно модерно изкуство. Появата
на иконите е изключително странен елемент от наша гледна точка, а в същото
време мога да я сравня с появата на всички модерни стилове от началото на
ХХ век. Иконата като че ли вече не се отнася като илюстрация и напомняне за
Бога и всички колизии около религиозното усещане, а самият предмет, самата
икона се натоварва със специална божествена стойност. Противно на Стария
завет – нали там се казва: „Не си прави кумир” – тя се превръща в нещо като
идол, само че много модерен, подобен на Госпожиците от Авиньон на Пикасо.
Много синтетичен вид изкуство се оказва иконата и тя владее доста дълго
време изобразителното пространство. След това с Тречентото и Куатрочентото започва великият Ренесанс в Европа – едни казват, че е велик, други – че
е голямо падение. Защото каква е ролята на този Ренесанс? Ролята му е да
върне влиянието на картината като опит да се разкаже някаква история извън
нея, преди нея, история, която може би всички знаят, а може би някои не знаят.
Но тези, които знаят, наблюдавайки това, което художникът поднася, откриват
нови неща. И главното: откриват много активната роля на човека. И очовечаването на цялата тази система, на употребата на библейските истории е всъщност огромният двигател в Ренесанса. Нещо много подобно се е случило и в ХХ
век с опита да се дегероизират героите, да се превърнат отново в хора. Това
са няколкократни усилия – преди Първата световна война, между двете войни,
веднага след Втората световна война – опит да се навлезе в човешката драма
и трагедия, така различни от оня тип древногръцка трагедия, която превръща
всеки герой в непостижим идеал. Развитието на този вид сюжети е много любопитно и – как да кажа – много подкрепящо самочувствието на човека, даващо
му шанс, даващо му възможност да си мисли, че нещо зависи от него.
В днешното високотехнологично време, когато всички периоди в историята на изкуството и всички сюжети сякаш битуват равностойно, накъде е
насочено вашето внимание?
Иконата не ме привлича, както не ме привлича много и епохата на крайния модернизъм. Да уточня – не ме привлича като автор, иначе съм изключително респектиран от постиженията на модернистите в началото на ХХ век, изключително
съм респектиран от постиженията на големите майстори на иконата – било то
византийски, руски, български. Аз обаче имам нуждата да използвам случки във
вид на синтетичен материал, готова метафора, които ми дават възможност
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да се изкажа по някакъв днешен проблем. Защо ми трябва
това? Защо не го правя с полурепортажни средства? Напоследък този полурепортажен, полудокументален тип
живописване е доста разпространен и има добри попадения. Но въпреки лозунгите
след 10 ноември, че епохата
на т.нар. езопов език в изкуството е отминала и вече
сме свободни да си казваме
Андрей Даниел, снимка: Стефан Джамбазов
нещата направо, аз смятам,
че в изкуството няма смисъл нещата да се казват просто направо, те трябва
да имат своята художествена форма, своето изящество на изразяването, което пък винаги води към езопов начин на изразяване.
„Последният ренесансов художник”, така ви нарича кураторката Яра Бубнова. Вие май сте съгласен с това определение?
В смисъла на нашия разговор мога уверено да кажа, че има нещо вярно в това
определение, защото аз искам да заменя мистификациите с очовечавания, нещо,
което може би е правено в Ренесанса. Разбира се, нито съм единствен, нито съм
последен, светът е пълен с хора, които имат тази необходимост и го правят
прекрасно.
Много заглавия на ваши картини дават и един ироничен ракурс към сюжета.
Защо ви е нужен той?
Заглавията разкриват и един втори пласт в моите намерения, да докажа – може
би не само на себе си, най-вече на публиката, че в тази епоха, когато определени
кръгове и колеги се опитаха да противопоставят концептуализма на – както
казват те – „конвенционалната живопис”, все пак живописта има своите изключителни възможности за концептуалност и през вековете непрекъснато ги е
доказвала. Опитвам се да го покажа нагледно, защото диалогът между заглавието и изображението веднага създава това усещане. При първия поглед, без да
прочетеш заглавието, можеш да си помислиш едно, при втория, след като прочетеш заглавието, получаваш ключ към съвсем друго тълкуване на изображението.
Като Грешката на свети Георги например.
Тя не се роди в моята глава, тя се роди, както се казва, от нашето битие. Това
е моето тълкувание на случката от 10 ноември 1989 г.: на един бляскав, благороден рицар, защитаващ доброто, му е пробутан погрешният кон и той убива своя
прекрасен кон, а заедно с това утрепва може би и целия устрем към доброто.
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Класическото изкуство често представя Авраамовата жертва в кулминационния  момент, докато във вашата картина разказът е разгърнат във
времето и пространството. Защо направихте този избор?
Това, че усещате, че в картината има време, е едно от желанията ми. Аз категорично смятам, че това е едно изпитание, както е и казано в Библията – това
не е присъда, това е изпитание. И след като е такова, значи всичко е подготвено предварително. Ангелът и овенът отдавна седят на върха, зад един храст,
и чакат как ще реагира Авраам. Ако той „си свърши работата”, в последния
момент милостиво ще бъде спасен синът му и ще бъде подаден овенът. Особен
момент, много особен – в Стария завет има твърде много такива – не двусмислици, а многосмислици. Усещал съм как в различни периоди от живота ми ги
тълкувам по различен начин, имам различна гледна точка към една и съща случка.
Те са такива, шанжанени случки, в които доброто се превръща в зло, злото в
добро и по тоя начин се утвърждава свободната воля на човека.
Какъв беше поводът да се появи картината Убийството на младенците?
Тя беше нарисувана за една изложба, която направих по случай 60-годишнината
ми. С две думи: нашето време е зло време, в което действително се получава
този феномен – в метафоричен, понякога дори в буквален смисъл – избиваме
децата си в името на нещо, което смътно се вижда. В картината това са
един могъщ трон и крака – власт и толкова. От там нататък има действие,
погубващо невинни създания. А не знам дали тези, които погубват, разбират за
какво става дума. Толкова проста метафора и за съжаление, така удобно ляга в
нашето време, че бях длъжен да я направя.
Един ваш цикъл е наречен Художници. Пияници. Светци. Кои са вашите
обекти?
Този цикъл участваше в една моя изложба – „5 х 3 + 2”, през 1999 г. в галерия
„Ирида”. Много е буквална аналогията – това е моят поклон към прекрасните
дядовци, които свършиха огромна работа за превъзпитанието на човечеството
през първата половина на ХХ век, имам предвид една компания фовисти начело
с Матис, Дюфи, Дерен, Вламенк. Бидейки такива, каквито са, част от френската бохема, те всъщност са едни съвременни светци, те огряха съзнанието
на твърде много хора и им доставиха неизмеримо удоволствие и откровение за
този свят.
Изкуствоведът Филип Зидаров казва, че сюжетът при вас е „над-сюжетен”,
продължава извън рамката на картината. Затова ли храната, която рисувате, сякаш никога не остава натюрморт?
Поводът за една моя изложба през 1997–98 г. беше огромното ми желание да
нарисувам храни, натюрморти, които да могат буквално да възбудят слюноотделянето, да действат биологически. Оттам тръгнах и полека-лека това се преосмисли в нещо, което присъства във всички религии. Ако си правоверен, първо
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ще поднесеш храната на бога си, после каквото остане, ще изядеш. Всъщност
това е своеобразно жертвоприношение, умилостивяване на силите. Цялата тази
касапница, както би могла да изглежда отстрани, е всъщност свещенодействие.
Много често, особено когато създавам цикли, аз влизам в работата, не знаейки точно посоката, в която ще тръгна. И работата ме довежда до разбиране
какво точно правя и какво вероятно искам. Това е поради простата причина, че
рисуването като всички други изкуства е метод на познанието. Чрез него познаваме някои неща за себе си и за света в по-голяма степен. Влизаш в процеса
на рисуването по-незнаещ, отколкото излизаш. Това е най-добрият вариант.
И не следвате модела на Ортега-и-Гасет, според който в развитието на
живописта първо са се рисували неща, после – усещания, а накрая – идеи?
Усещал съм, че тази негова идея е залегнала в основата на разбирането за
изкуството на твърде много съвременни изкуствоведи. И те много се радват,
когато някой художник пристъпи към следващия си по-абстрактен период, а когато стигне до пълната абстракция, вече са във възторг. Аз не го разбирам и
не мисля, че това е естественото развитие на нещата. Вероятно примерът и
заразата на Малевич и Кандински са плъзнали из целия свят. Ясно е, че това се
смята за нормалния начин на развитие през един човешки живот. Аз не мисля
така.
Как се поражда напрежението в една ваша картина? Дали то се корени в
паралелното съществуване на разказите на отделните детайли в нея, както твърди изкуствоведката Диана Попова? Или може би се дължи на едно
отсъстващо присъствие в картината?
Мисля си, че картината е активна и хваща зрителя, когато в нея се сблъскват
основни неща, за да се получи конфликт. Както в ЦЕРН се опитват да засилят
две частици и да ги сблъскат пред очите си, за да видят какво ще стане. Разбира се, това никак не е ново, но в картината този сблъсък според мен трябва
да се случва наистина в момента, в който я погледнеш. Когато не я гледаш,
той не работи, но когато погледнеш, съзнанието ти сблъсква елементи, приготвени да се сблъскат. Мислех си как може да се конструира нещо такова. С
моите студенти сме си говорили за евентуалните капани, в които да хващаме
случайността. Като нерелигиозен човек смятам, че водещото в нашия свят е
случайността, тя сътворява нещата и като такава се оказва изключително
интересна за човека. Той я търси и следи, опитва се след това да я подреди в
своята логика и преобръщайки всичко това, стига до извода, че едва ли не няма
случайност, че всичко е неслучайно, предпоставено.
Цялата тази технология в картината винаги ме е занимавала – как да се случват случайностите пред очите на зрителя така, че да са вечно живи за този,
който ги погледне. Струва ми се, че там е отговорът на тези въпроси. Не
знам… Сигурно ще продължа да си мисля върху тези неща. Толкова ми е засега
познанието. Може би е сблъсък на две логически вериги. Сигурен съм, че в кар-
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тината трябва да има логика, може да не е логиката на реалния свят, но трябва
да бъде проследима логика. И когато с нея се сблъска друга верига с друга логика… Но не знаеш в кой момент те ще се сблъскат и ще се случи случайността.

Андрей Даниел, Дървен натюрморт, 2009

Има такива парадоксални моменти: хем е абсолютно необходимо нещата да са
в някаква логическа последователност, хем трябва да се очаква неочакваният
момент на сблъсъка. Така ми се струва, че едно произведение може да остане
дълго време живо. В рамките поне на един тип култура, която се развива, да
речем, хиляда, две хиляди години. После то става енигматично. Но в рамките на
един тип култура, която Европа щастливо е дочакала – не само 2 хиляди години
християнство, да прибавим още толкова години юдаизъм и древногръцка култу-
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ра – това е единна логика на развитие. Оказва се, че боравим с много богат
опит. И на базата на този богат опит бихме могли да правим страшно много
експерименти.
Казвате, че освен всичко друго съвременният художник има за цел да наблюдава себе си и своите усещания.
Хората, като седнат да разговарят и да се гледат, непременно стигат до някакъв вид скандал, до скарване – такава е природата на нещата. Две кучета,
две мечки, като се срещнат и се гледат в очите 2–3 минути, се сбиват. При
хората се случва нещо, което е гениално – основа на добросъседството, на приятелството, ако щете, даже на най-висшето общение – любовта. Двама души
застават един до друг и започват да гледат нещо трето и чрез това трето
разказват за себе си на другия. Тогава не се скарват, а стигат до съгласие.
Например, че това трето е жълто. Единият казва: „Жълто е”. „Да, жълто е”,
отговаря другият. И в това съгласие е щастливият момент. Вероятно самопознанието чрез отразяване на нещо трето е най-добрият начин на съвместно
съществуване, защото другият е война.
Как се отнасяте към еврейската си идентичност от висотата на вашите
65 години?
Мисля, че през целия си живот съм имал определен подострен интерес към своя
произход, към всичките нюанси на това специфично съществуване на човек, който малко или много винаги е в среда, която по някакъв начин е чужда. Защото,
както се казва, ако ние забравим, че сме евреи, има кой веднага да ни припомни.
И това се е случвало винаги, когато сме забравяли. Такъв живот е свързан със
стегнатост, готовност и внимателност към детайлите и нещата. Не мога да
кажа, че нещо се е променило. (Замисля се.) Освен едно… Като бях млад, бях
склонен лесно да се обиждам на хора, които пък бяха склонни да ме обиждат.
Сега като че ли съм по-великодушен, не знам защо. Дали защото по-рядко ми се
случва да се сблъсквам с такива хора, или си казвам, че трябва да се прощава
на Sancta Simplicitas… Не знам. Макар че усещането ми не се е променило. Не
само евреите, а и всички, които се интересуват от колизиите и меандрите на
еврейската история – древната, но и доста по-съвременната, се учудват как
случките в живота на тези хора обединяват човечеството.
Как се преподава живописта?
Не знам. Преподава се, както е модерно да се казва, с тюторен метод, което
значи с всеки студент поотделно и всекиму неговото. Защото няма никакъв
смисъл от стандартизация в нашата област. За разлика от науката, от инженерията, при нас различността, разнообразието, личността са главните ценности. Така че основното усилие е да се открие тази своеобразна индивидуалност
и да  се помогне да се стабилизира, да си намери сама пътя. За мен това е
свръхзадачата.
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Действително се оказа, че твърде дълго се занимавам с тази работа – над 30
години, а самостоятелно ръководещ ателие съм вече 28 години. Преминали са
сигурно над 100 души. Естествено, далеч не може да се каже, че всички успяват – по разни причини: обективни, субективни… В академията още се помни
една от гениалните реплики на Бешков, който една зима събрал студентите
около себе си, говорил, говорил, по едно време им казал: „Виждате ли това парно?
Знаете ли, че работи само за един от вас? Но не знаем кой е той”.
Обществото и държавата трябва да знаят, че това образование е ужасно рискова инвестиция, но тя е абсолютно необходима. Няма да имаме бъдеще без
нея. Вярно е, че мнозина няма да възвърнат вложеното, но един измежду тях ще
върне всичко и на всички. Така че си струва.
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