2018 / брой

9 (136)

Издава фондация „Комунитас∙
Редакция
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 22
Тел.: 981 0555
e-mail: hkultura@communitas-bg.org
Главен редактор
дфн Момчил Методиев
редакционен екип:
Димитър Спасов
Венета Домусчиева
Тони Николов
оформление:
Чавдар Гюзелев
Николай Киров
разпространение:
Стефан Банков
печат:
Печатница Digital Print Express.
През 2018 г. списание Християнство и култура излиза в 10 броя и се подготвя от два редакционни екипа.
Редакционният екип с главен редактор Момчил Методиев в състав В. Домусчиева, Д. Спасов, и Т. Николов подготвя шест броя и си поставя за цел
да разглежда актуални и дискусионни проблеми от областта на християнството и културата.
Редакционният екип с главен редактор проф. К. Янакиев в състав проф.
Г. Каприев, проф. Ц. Бояджиев и Н. Трейман подготвя четири броя с академична насоченост.
Списанието е свободна дискусионна територия. Не бива да се очаква, че
публикуваните текстове се вписват в една единна (и единствено възможна) коректност. Материалите в списанието отразяват личните позиции
на своите автори и независимо от възможните различия трябва да бъдат
възприемани като покана за диалог.
© „Християнство и култура”, 2018
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и съхраняват.
Всички права са запазени!
Цена 5 лева.
Интернет издание с пълен архив на списанието:
www.hkultura.com
ISSN 1311 – 9761

Броят е илюстриран с произведения на Милко Божков.
Корица: Разпятие, 1991 г.
Втора корица: Мария, 1988 г.
Четвърта корица: Олтар в Севиля, 2018 г.

година XVI/2018/брой 9 (136)

съдържание

Проблеми на православието

		

5

Създаването на единна православна църква в Украйна е невъзможно без участието на Украинската православна църква – Московска патриаршия –
разговор с Николай Митрохин
Осемте грешки на митрополит Онуфрий
Николай Митрохин
Синодалното решение от 1686 г. за
Киевската митрополия
Вера Г. Ченцова
Християнство и литература

		

Религия и поезия
Християнство и история

Пол Клодел
		

Държавна сигурност срещу забранената литература.
Случаят на отец Петър Василковски
Протестантският вестник „Зорница” и българите
Съвременно богословие

28

Момчил Методиев
Елмира Василева

		

По-стара от цялото творение

37

67

о. Джон Бер

Лица на Българската православна църква

81

Народен будител и пламенен патриот. 180 години от
рождението на Старозагорски митрополит
Методий Кусев
Борис Цацов
Самоубийството. Неговите дълбоки истински причини митр. Методи Кусев
In memoriam

		

Архим. Робърт Франсис Тафт
Хоризонти

Венцислав Каравълчев
		

Забележителната история на „библейските жени”
на Китай
Християнство и изкуство

103

Александър Чоу

		

Жестът в Рилската икона на Свети четиридесет
мъченици – Стълба с три стъпала
Галерия

95

109

Цветанка Еленкова

		

Усещане за чудо – с художника Милко Божков разговаря Людмила Димова

115

Абонамент за списание Християнство и култура

През 2019 г. списание
Християнство и култура
ще излиза в 10 броя.
Цени за абонамент в България:
За 12 месеца – 25 лева
За 6 месеца – 15 лева

Абонаментът може да се направи:
онлайн на адрес
www.roncalli-books.org
Книжарница за християнска литература „Анджело Ронкали”
тел. (02) 483-97-55
roncalli@abv.bg
Български пощи ЕАД – кат. № 1866
http://www.bgpost.bg/
Доби Прес ЕООД
http://www.dobipress.bg/

2018 / брой

9 (136)

Николай Митрохин (род. 1974 г.) е руски историк,
социолог и публицист, научен сътрудник в Центъра за източноевропейски изследвания в Бремен
и изследовател на Руската православна църква.
Автор е на монографиите Руската православна
църква: съвременно състояние и актуални проблеми (М., 2003 г.), Икономиката на Руската православна църква (2001 г.), Православното образование в Русия (2003 г.) и др., както и на множество
статии и изследвания, публикувани в периодични
специализирани издания.
Интервюто за списание Християнство и култура е дадено в средата на месец ноември.

СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННА
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В
УКРАЙНА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ
УЧАСТИЕТО НА УПЦ – МП
Разговор с Николай Митрохин

Ще се оправдаят ли прогнозите на някои анализатори, че една голяма част
от клира и миряните на Украинската православна църква към Московската
патриаршия (УПЦ – МП) е готова да премине към новата структура, на която Константинополската патриаршия ще предостави автокефалия?
Моите изследвания от тази година, в това число и на терен, в такива региони
като Киев, Киевска, Виницка и Одеска области не потвърждават подобна прогноза. Въпреки нееднократно изказваните очаквания, че една трета от УПЦ – МП
ще се присъедини към „Украинската православна поместна църква”, още на етапа на нейното формиране през последните месеци се наблюдава рязък спад, а не
ръст на малцината, изразили подобно желание. Засега това са не повече от 6
епископи, от които нито един не е потвърдил своето окончателно решение за
участие на обединителния събор, и около 30 свещеници, от които не повече от
17 са подписали последните декларации. Всичко това при положение, че УПЦ – МП
има приблизително 90 епископи и 10 500 свещеници.
Напротив, през юни – октомври 2018 г. в различни епархии в централната и в
южната част на страната се проведоха допитвания и събрания, посветени на
този въпрос. Те еднозначно показаха, че в повечето епархии огромната част
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от духовенството (над 95 %) подкрепят курса на митрополит Онуфрий. Дори
в епархиите, където архиереите подкрепиха идеята за автокефалия (Виницка и
Черкаска), привържениците на оставането на УПЦ в състава на Руската православна църква остават абсолютно мнозинство – над 75 %. След създаването на
единна поместна църква при най-благоприятни условия УПЦ – МП може да загуби
по мои изчисления до 500–600 свещеници, преди всичко в такива региони като
Волинска, Киевска, Черкаска, Житомирска и Сумска области, но това отговаря
на 5–6 % от общия брой. Това не са онези 50–70 % от духовенството на УПЦ –
МП, които според прогнозите на привържениците на обединението се очакваше
да се присъединят на финалната права на този процес.
Какви са интересите на Ватикана в създалата се ситуация? За какво е знак
липсата на публични изявления? Основателни ли са твърденията, че е възможно част от настоящите гръко-католически общности да преминат към
новата автокефална структура?
Ватиканът прилича на мъдрец, който седи на брега на реката и чака покрай
него да премине трупът на врага му. На практика сегашният скандал сред православните и дискредитацията на понятието „каноничност” е в интерес на Ватикана, който заема неутрално положение в конфликта. И той отлично разбира,
че следващата логична крачка на украинските власти по създаването на единна
украинска поместна църква, т.е. осъществяването на идеята на украинските
етнонационалисти – това е обръщането към Ватикана. Защото без неговата
санкция Украинската гръко-католическа църква (УГКЦ) няма да влезе в новото
обединение. Затова е твърде възможно някой следващ украински президент да
конструира новата национална църква от двата компонента: този, който вероятно сега ще възникне в резултат на усилията на Константинопол и Порошенко,
и заемащата засега неутрална позиция УГКЦ под управлението на Ватикана.
Още повече че според социологическите проучвания в Украйна Римският папа е
значително по-популярен от Константинополския патриарх. И това има своята
историческа логика. Бившите „униатски” региони, в които днес се намира базата на „Украинската православна поместна църква” (т.е. преди всичко Галиция и
частично Волин), по този начин след 100–300 години ще се върнат под управлението на Ватикана в съюз или в състава на УГКЦ.
Коя е основната грешка на патриарх Кирил? Има ли той в момента печеливш ход?
Изначално грешките му са две. Първо, той е руски имперски етнонационалист,
който използва всеки удобен случай (според него), за да развива разсъжденията
си, че руснаците и украинците всъщност са един народ. И второ, той беше
лично ангажиран с процеса по анексирането на Крим. Четири години след като
започнаха сериозните проблеми на УПЦ, той продължава да не разбира в какво
сгреши и постоянно да повтаря старите си тези за „братските народи”.
Печеливш ход за него би могло да принесе покаяние пред украинския народ, но
той е органично неспособен на това, а дори изведнъж да стори нещо подобно,
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едва ли ще му повярват. Трябва все пак да се признае, че като цяло РПЦ се
въздържа от активно участие в анексията и войната в Донбас, което запазва
шансовете за други форми на взаимодействие на Църквата с украинското общество и политическата класа. Обръщенията към Украйна биха могли да дойдат
от колективните органи на РПЦ – Синода, Архиерейския и Поместния събор. Ако
изведнъж Кирил се оттегли, това би произвело голям ефект.
Какво ще се случи с концепцията за „Руския свят” след появата на автокефална църква в Украйна?
Тя ще се укрепи, защото в Украйна още по-отчетливо ще се очертае разликата
между „украинския” свят (в това число и религиозен) и „руския”, като по-универсалистки и реално надетнически.
В една ваша статия анализирате като грешка пасивното публично поведение
на митроп. Онуфрий и неговата дистанцираност от бурните политически
процеси в Украйна. Въпреки всичко той остава един от най-авторитетните
православни духовници в Украйна и се ползва с голямо доверие сред въцърковения народ. Възможно ли е успешното провеждане на обединителния събор
без негово лично ангажиране по един или друг начин? Очаквате ли промяна
в поведението му?
Не мисля, че създаването на истински единна православна църква в Украйна е
възможно без участието на УПЦ – МП и на митрополит Онуфрий. Друг е въпросът, че до този момент той не вижда никакво основание да участва на този
събор. Вероятно, понеже добре улавя настроенията вътре в УПЦ – МП, където
мнозинството от духовниците са крайно скептични към възможността за обединяване с „разколниците” и предпочитат да останат част от РПЦ, а не да
бъдат играчка в ръцете на украинските политици. Затова и не очаквам рязка
промяна в поведението му, евентуално той би могъл да „изтъргува” нещо много
важно за УПЦ – МП от властите в страната и от религиозните конкуренти.
Критиците на автокефалията настояват, че тя узаконява една твърде политизирана общност с разколнически дух. Доколко това е вярно и как може
да се излекува една твърде политизирана църковна общност?
Моята гледна точка е, че всяка една религиозна общност освен проповядващата тероризъм или занимаващата се с очевидно криминална дейност има право
на съществуване. Ето защо, ако автокефалията просто предоставяше легален
от гледна точка на православния свят статус на голяма религиозна група – на
обединените Украинска православна църква – Киевска патриаршия (УПЦ – КП) и
Украинската автокефална православна църква (УАПЦ) – нямаше да има голяма
драма, макар че това също щеше да доведе до сериозен конфликт между Истанбул и Москва. Само че въпросът има два значително по-сериозни аспекта.
От една страна, Константинопол отмени юрисдикцията на Москва над тази
територия, с което взриви предишната система на договорености между пра-
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вославните църкви за съблюдаване на незрими граници и определи себе си за
единствен притежател на правото да решава къде минават тези граници. Позоваванията на „историческото право” тук не работят, както не работят в
подобен времеви интервал и по отношение на държавните граници. Та от XVII в.
до наши дни са се случили какви ли не прекроявания на граници. Нима Вилнюс или
Варшава, в качеството си на преки наследници на Великото Литовско княжество, могат да решават в наши дни какви граници да има Украйна и трябва ли
изобщо да съществува?
От друга страна, важна е ролята на украинските власти, които се опитват да
превърнат случващото се в политически проект и да вкарат в него УПЦ – МП
против волята  – превръщайки всичко в история с твърди сериозни и потенциално взривоопасни последствия. Преди всичко от гледна точка на масовото
нарушаване на правата на човека и свободата на вероизповеданията. Несъмнено
за никакво „лекуване на разкола” тук и дума не може да става. Дори и сега УПЦ –
МП да се съгласи на автокефалия, поне една трета от енориите  ще останат
в съюз с РПЦ. А това са точно толкова енории, колкото реално в момента имат
„автокефалистите” от УПЦ – КП и УАПЦ, взети заедно. Така че разколът сред
православните в Украйна би се съхранил.
Считам, че най-добрият лечител е времето и след години (може би 15) УПЦ – МП
ще узрее да се обърне с молба за автокефалия към РПЦ, когато всички тези, които причиниха разкола и конфликта в началото на 90-те години на миналия век,
ще са напуснали нашия свят. Но този процес беше изкуствено прекъснат от
сегашния конфликт. Сега помирението и създаването на реална общонационална
църква вероятно ще бъдат отложени още по-далече във времето.
Какви основни качества ще трябва да притежава бъдещият глава на автокефалната православна църква в Украйна? Ярка личност или компромисен
кандидат ще се търси за новата катедра?
Това е невъзможно да се разчете в момента, тъй като участниците в обединителния процес не успяват да се договорят почти за нищо помежду си, а самото
обединение се провежда в режим на „спецоперация”.
Очаквате ли Вселенската патриаршия да предостави томос на Македонската църква. Ако това не се случи в обозримо бъдеще какви изводи биха могли
да се направят за мотивите и поведението на Фенер?
Аз не съм специалист по православие на Балканите и затова не мога нищо да ви
отговоря на първия въпрос.
Но ако говорим за мотивите на Фенер в Украйна, то те изглеждат очевидни.
Първо, могат да бъдат подозирани в получаването на големи субсидии от Киев,
за да поставят началото на този процес в рамките на втората президентска
кампания на Порошенко. Втори мотив – отмъщение за опита на Москва да провали Вселенския събор. И трети, най-важен – по всичко личи, че те искат под
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някаква форма да установят контрол над цялото украинско православие и още
сега, на етапа на провеждане на обединителен събор, да поставят под свой контрол около 4000 реални енории. Това е съществено повече, отколкото Вселенската патриаршия има сега. А ако все пак се осъществи проектът с поглъщането
на по-голямата част от УПЦ – МП под натиска на държавата, тогава те биха
могли да очакват трикратно увеличаване на своя мащаб и умножаване на доходите. Това е твърде висок залог.
Някои анализатори смятат, че с настоящата си политика Вселенският патриарх подкрепя процеса на „църковна деколонизация” в православния свят.
Докато според други днешните действия ще доведат до „изпускане на духа
от бутилката” и искания за нови автокефалии. Дали интензивното роене
на поместни църкви напоследък не противоречи на вселенския характер на
православието? Признак за какво е тази тенденция?
Според мен зад процеса на деколонизация е стоял процесът на създаване на нови,
модернизирани империи. По отношение на РПЦ Фенер действа дори не като модернизирана православна империя, а като една много „стара”, поглъщаща всичко,
което е останало „безпризорно”. Там пък, където „залъкът” е твърде голям,
както това се случва с Църквите, създадени върху отломките на Османската
империя, той играе ролята на модернизирана империя – предоставя свобода за
сметка на признаването му за имперски център и носител на особени пълномощия и права. В това число на правомощия на „върховен съдия”, който във всеки
момент може да преразглежда статуса на една или друга територия, както
това се случи в Украйна, където предоставените на Москва права „изведнъж”
бяха отменени 300 години по-късно. Това е много рискована игра в съвременните
условия, особено в ситуацията на ограничените реални, а не виртуални ресурси
на Фенер.
„Вселенскостта”, от друга страна, може да бъде разглеждана по различни начини. Вселенскост като разпространяването на православието по цялото земно кълбо от Антарктида до Арктика? Това се случва и дори процъфтява. През
последните 100 години православието се появи в много страни и географски
региони, в които преди не е присъствало. Появата на нови православни църкви
в известен смисъл също е част от този процес. Или вселенскост в смисъл на
поддържането на единен „православен свят”? От времето на Средновековието
съществуват група православни църкви, които постоянно се намират в сложни,
нерядко конфронтационни отношения една с друга.
Признаване-непризнаване, споменаване-неспоменаване – това е постоянна част
от църковно-политическите и църковно-дипломатическите процеси. В това отношение сегашният конфликт на Константинопол с Москва не е нещо ново, въпреки че в настоящия исторически период представлява значимо събитие.
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Николай Митрохин

ОСЕМТЕ ГРЕШКИ НА
МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ
Настоящият текст е написан и публикуван не за да „помогне със съвет”, нито
пък да направи някого да изглежда „по-добре” или пък да го „разкритикува”. Той
анализира дейността на ръководителя на голяма обществена структура, каквато е Украинската православна църква към Московската патриаршия (УПЦ)1.
Моите изследвания на УПЦ продължават повече от 20 години, но в същото време
ми се налага да се занимавам с изучаване на дейността на други големи религиозни и обществени организации (РПЦ, ЦК на КПСС, движението на руските
националисти, УПЦ – КП, УГКЦ) и техните началници.
Дейността на митрополит Онуфрий ме интересува от 1998 г., когато се състоя нашата първа (и последна към днешна дата) среща. Сред избирането му
за глава на УПЦ написах аналитична статия за първите му крачки, която беше
публикувана в английска и немска версия. Настоящият текст развива тази тема
и създава пространство за дискусия. За съжаление оценката на дейността на
главата на УПЦ е възможна само въз основа на неговите публични действия.
Молбата ми за ново интервю през юни 2018 г. за изясняване на неговите позиции
в съвременната ситуация беше отклонена. Разбира се, мотивите и поведението на митрополит Онуфрий бяха активно обсъждани от автора с най-различни
хора в Киев, имащи отношение към православната религиозност и украинската
политика.
В текста дейността на митрополит Онуфрий е анализирана през призмата на
стратегическите и тактическите грешки, които според автора ръководителят
на УПЦ е извършил по своя воля и които не са били предизвикани от обективни
обстоятелства и от „непреодолима сила”.
След това дълго въведение, имащо за цел да премахне неизбежните в социалните мрежи реакции, породени от недоразбиране на целите и мотивите на автора,
да преминем по същество.
И така, грешка първа: след пристигането си в Киев от Черновци митроп. Онуфрий продължи със същия стил на управление. А именно: самотен умен човек
пребивава в резиденцията си, всякакви хора идват при него, за да бъдат приети,
а той умело решава проблемите им в свой (и на епархията) интерес. Само че
Киев не е Черновци, където той, като бивш иподякон на патриарх Пимен, меко
1

В статията авторът използва абревиатурата УПЦ за Украинската православна църква към Московската
патриаршия, традиционно обозначавана с абревиатурата УПЦ – МП. Б. пр.
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кацна от Москва през Почаев. Ако в Черновци той беше човекът носител на
„столично” ниво, то в Киев такива има предостатъчно. Следователно подобна
стратегия явно не работи, но в същото време не беше и променена.
Грешка втора: митрополит Онуфрий иска да стане Московски патриарх. Или във
всеки случай критично голямо число хора мислят, че това е така. В Москва за
това се говори поне от 2010 г., за което свидетелства разбитата електронна
поща на Кирил Фролов. Действията на митрополит Онуфрий като глава на УПЦ
също така ни позволяват да говорим за това, че той не желае с нищо да дразни Москва, но и не се стреми да провежда линията на патриарх Кирил (което в
неговия случай би било: а) политическо самоубийство, б) нарушаване на собствените вероучителни нагласи, за които ще говорим след малко). Ако това е така,
то интересите на УПЦ за него са по-маловажни от личните амбиции. А възможностите за манипулирането му от Москва са достатъчно големи. Поради тази
причина много от постъпките на митрополит Онуфрий се обсъждат и оценяват
в следния широк диапазон: той разбра, че няма да стане патриарх (няма да
изберат „украинец”) – следователно започна да прави „проукраински” жестове;
той разбра, че все пак остава сред кандидатите, понеже при натрапения избор
между Иларион (Алфеев) и Тихон (Шевкунов) (най-обсъжданите кандидатури за
приемник на Кирил) действително е за предпочитане пред тях, а следователно
започна да прави „промосковски” жестове.
Грешка трета: за четири години начело на УПЦ митрополит Онуфрий нито веднъж не демонстрира на украинската държава и общество причастността на
Църквата и нейното ръководство към национално значими теми. Вероятно митрополитът би могъл без какъвто и да е конфликт с Москва и още повече със
собственото си паство лично да отслужи панихида в памет на жертвите на
голодомора, политическите репресии или за годишнина на Украинската народна
република. Но не го прави. Вместо това украинската политическа класа помни
негова реч от 2008 г.: „Голодомор е вразумление, усмиряване от Бога на нашата
горделивост, която въстана срещу самата себе си, срещу битието на човека…
Ние получихме това, което заслужавахме”.
Грешка четвърта: митрополит Онуфрий пристигна в Киев и зае позиция „над
конфликта” и „извън света”, или казано на църковен жаргон – на „молитвеник”.
Би могъл напълно да преуспее в нея на фона на непрестанното кипене на украинската политика. Само че той извърши редица кадрови промени, които са явно
(църковно-)политически ангажирани. Най-очевидната от тях е отстраняването
на група проукраински либерали начело с главата на синодалния информационно-просветен отдел прот. Георги Коваленко и бившия глава на Отдела за външноцърковни отношения на УПЦ архим. Кирил (Говорун). По-рано те бяха свръзката
на ръководството на УПЦ с украинското проевропейско общество, с киевската
интелигенция и със своето съществуване и контакти даваха да се разбере, че
в УПЦ не всичко е толкова зле и че мненията на патриотите и на „Майдана” се
взимат предвид. Сега, вече отстранени, те и техните значително по-радикално настроени поддръжници се превърнаха в активни противници на УПЦ – МП,
действащи в Църквата и даващи на държавата, обществото и външните сили
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надежда (напълно илюзорна) за отцепване на значителна част от УПЦ. По този
начин с тяхното напускане УПЦ загуби твърде много както в информационната,
така и в политическата сфера, без да придобие нищо насреща.
Грешка пета: оставянето със статус на митрополит без катедра на фаворита
на бившия глава на УПЦ – митрополит Александър (Драбинко). Трябваше или да
бъде „купен” с назначаването му в голяма и достатъчно проблемна, но твърдо „промосковска” катедра (като Луганска, Николаевска или Черниговска), или
да бъде отстранен и поставен под запрещение (имаше достатъчно поводи за
това). Но да оставиш в столицата амбициозен и озлобен играч да се изживява
като „алтернативен глава на УПЦ” (а именно така го възприема значителна
част от украинската политическа класа), беше пълно недоразумение. В резултат на това митр. Александър формално оглавява движението за присъединяване на част от УПЦ към новия автокефален църковен проект.
Шеста грешка: демонстративната подкрепа, оказана от митроп. Онуфрий на
неговия стар приятел и съратник архиеп. Лонгин (Жар) в хиперконсервативната
църковно-политическа активност на последния, в частност в провеждането на
„алтернативен вселенски събор” с православни радикали от цяла Европа. Модата на подобен фундаментализъм дори в РПЦ приключи в началото на новия
век. Разбираемо е, че владиката Лонгин е своеобразно „алтер его” на Онуфрий
(както прот. Всеволод Чаплин – на патриарх Кирил), но е странно, когато в
една сложна църковно-политическа ситуация „алтер егото” започне да буйства,
премествайки своя патрон от групата хора, с които можеш да се разбереш, в
редиците на „невменяемите”. Именно така широк кръг симпатизиращи на УПЦ
образовани хора оцениха не толкова активността на архиеп. Лонгин, колкото
покровителстването му от Онуфрий.
Грешка седма: още една постъпка, зачеркнала „молитвената” позиция, е публичното приятелство на митр. Онуфрий и други ръководители на УПЦ с олигарха
Вадим Новински. Както е известно, той беше определен от Янукович за „надзорник” над УПЦ и за тази си дейност получи гневно определение от настоящия
президент. Вместо на неговото вредно влияние да бъде приписана отговорността за гласната и негласна подкрепа, която УПЦ така или иначе оказваше на предишната власт, и да се отворят вратите за сътрудничество с олигарсите на
новия режим (със същия този Порошенко, който по-рано, както е известно, е бил
енориаш на УПЦ), митрополит Онуфрий позволи да бъде свързван (както и УПЦ)
с Новински и с Партията на регионите. Докато по-рано дружбата с „регионерите” можеше да се разглежда като поддържане на контакт с водещата политическа партия в страната, то сега това се превърна в отношение с политическо
малцинство, което едва ли ще получи повече от 10 % от местата в парламента.
От всичко това Новински спечели много, УПЦ – почти нищо. За Порошенко и за
други прозападни политици подобно приятелство позволява цялата УПЦ да бъде
записана в проруския и враждебен лагер. А враговете в политиката е прието да
се унищожават.
Осма грешка: заставайки начело на УПЦ, във вътрешноукраинската църковно-по-
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литическа ситуация митрополит Онуфрий зае позицията на „търпеливец”. Т.е. на
човек, който пасивно изчаква вълната от критики и нападки. Той не предприема
никакви опити да провали чуждия сценарий, по всяка вероятност лично дълбоко
презирайки опонентите. При това между УПЦ – КП, УАПЦ и РПЦ е имало контакти и са се водили преговори, за което свидетелства писмото на Филарет
към Архиерейския събор на РПЦ през 2017 г. Само че вместо да участва в тези
процеси и още повече, да организира самостоятелни акции в противниковия
лагер (например сепаратистки разговори с главата на УАПЦ и ръководителите
на големите епархии на УПЦ – КП), митрополит Онуфрий зае позицията на наблюдател. В резултат на това, връщайки се към началото на текста, вместо
човек, при когото идват, за да „реши въпроса”, той се превърна в личност, която
в най-добрия случай игнорират, а в по-лошия и най-разпространения – в боксова круша. Как живее в тази роля – само Бог знае, но на оглавяваната от него
структура със сигурност не  е лесно.
Въпреки всичко казано трябва да отдадем дължимото на митрополит Онуфрий.
В условията на сегашния натиск над УПЦ неговото присъствие начело на Църквата консолидира структурата. Той уверено управлява църковния кораб, имайки
колосален кредит на доверие именно от страна на свещенството и епископата
и нямайки вътре в Църквата репутацията на назначен от Москва чиновник (в
което го обвиняват украинската преса и ангажираните опоненти). Друг въпрос
е, че той не е способен и не се опитва да избави Църквата от източника на
проблема – външния натиск. А докъде ще нарасне този натиск по време на президентската кампания на Порошенко, е трудно да се предскаже към днешна дата.
Превод от руски: Димитър Спасов.
Текстът е публикуван на сайта „Религиозно-информационна
служба на Украйна” (https://risu.org.ua/) през октомври 2018 г.
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Вера Г. Ченцова

СИНОДАЛНОТО РЕШЕНИЕ
ОТ 1686 Г. ЗА КИЕВСКАТА
МИТРОПОЛИЯ1
1. Издания на документите
В последно време историята на подчинението през 1686 г. на Киевската митрополия, която е била епархия на Константинополската църква, на Московския
патриарх привлича все по-голямо внимание.2 Въпросът за законността на присъединяването, както и за това на кой патриарх, Константинополския или Московския, принадлежат правата да се разпорежда с тази епархия, занимава не само
изследователите, но и църковните кръгове, и политиците, и широката общественост. За съжаление този интерес досега не спомага за по-нататъшното
проучване и за публикуването на самите документи, хвърлящи светлина върху
това събитие, така че почти всички появяващи се работи се основават главно
на онази част от документите, която е издадена през 1872 г. със силите на
Временната комисия по анализа на древните актове – Киевската археографическа комисия – в един от томовете на „Архива на Югозападна Русия”. Именно от
това издание, подготвено преди повече от 140 години и снабдено с прекрасната
1

За предоставянето на материалите и ценните консултации при подготовката на тази статия и издаването на
документите благодаря сърдечно на А. Целикас (Атина), А. Хрисосталис (Париж), В. М. Лурье (Санкт Петербург),
К. И. Ветошников (Париж).
2

Пълната библиография вж. в изследванията: [Шевченко; Харишин; Яковенко; Бурега; Флоря; Лурье, 2009,
с. 173-233; Алмазов; Скочиляс; Шкрябляк; Кул, Кульчинський].
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за онова време уводна статия на С. А. Терновски [Терновский], използват историците на Църквата, въпреки че то представлява само фрагменти на съществуващите оригинални дела на архива на Посолския приказ3, публикувани по един от ръкописите в сборника с копия на документите, съставен по времето на патриарх
Адриан (1690–1700 год.) и известен под названието „Икона” [Терновский, с. V–XI;
Белоброва]. Самите документи пък, отнасящи се до преговорите за Киевската
митрополия, които се провеждат през 1685–1686 г. по време на пътуванията в
Османската империя на гърка Зафир (известен според руските документи като
Софир, Зофир или Захарий Иванов) и помощник-дяка Никита Алексеев, намиращи
се в различни фондове на Руския държавен архив на древните актове, и до ден
днешен остават неиздадени.
Само едно от запазилите се оригинални гръцки патриаршески писма, донесени в
Москва от Никита Алексеев заедно с приетите синодални решения от 1686 г. за
Киевската митрополия – писмото на вселенския патриарх Дионисий IV Муселим
(1671–1673, 1676–1679, 1682–1684, 1686–1687, 1693–1694 г.) до царете Йоан (1682–
1696 г.) и Петър Алексеевичи (1682–1725 г.) – е било публикувано в „Собрании государственных грамот и договоров” още по-рано – през 1826 г.4 Другите писма на Дионисий от московските архивни фондове за времето на няколкото патриаршества,
които, както и многобройните документи на руски език, отнасящи се до пристигането на неговите писмоприносители в Москва, може би биха позволили по-добре да
бъдат разбрани причините за предаването от страна на патриарха на правата за
ръкополагане на митрополитите на намиращата се в негова юрисдикция територия, както и да се проучат църковно-политическите проекти на този предстоятел
на вселенския престол, не са изследвани и не са издавани [Tchentsova]. Същото се
отнася и за запазилите се в оригинал писма на Йерусалимския патриарх Доситей,
изиграл, както е известно, важна роля в преговорите през 1686 г.
Продължаването на работата по проучване историята на подчиняване на Киевската митрополия на московските патриарси трябва да се съсредоточи главно в
издаването на пълния комплекс от запазили се документи (оригинали на свитъците и посланическите книги, както и на гръцката преписка), като това се извърши
на базата на съвременните, много по-строги, отколкото през XIX столетие, правила за публикуване на извори. Но при цялата важност на материалите, намиращи се главно във фондовете на московския архив на Посолския приказ, съществен
пропуск досега е отсъствието сред тях на основните документи – гръцките
оригинали на синодалното постановление, датирано от юни 1686 г., относно правата, с които московските патриарси са се ползвали в Киевската епархия, и за
обсъждания ред за ръкополагането на митрополитите в Киев.

3 	

Посолски приказ – централно правителствено учреждение в Русия през периода 1549–1720 г., отговарящо
за отношенията с чуждите държави, откупуването и размяната на пленници, управляващо ред територии в
югоизточната част на държавата и др. Б. ред.
4

РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669 (гръц. текст); Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 1-11 (руски. прев.); Ф. 89. Оп. Кн. 25. Л. 416422. Изд.: СГГД. Ч. 4. № 175. С. 509-514; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 41. С. 172-176.
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Съдбата на оригиналите на гръцките грамоти
Отправяйки се в началото на май в османската столица от Адрианопол, където
започват преговорите с царския пратеник, Дионисий IV отново приема Никита
Алексеев и Иван Лисица, посланик на хетмана Иван Самойлович, в Константинопол
на 1 юни, предавайки им подготвеното синодално решение: „Юни, в ден 1 бе Никита
при патриарха Деонисий, и патриархът рече на Никита, че той, патриархът, със
всичкия събор постанови и Киевската митрополия връчва на светейшия московски
патриарх и занапред да  бъде светейши патриарх, и грамоти дарствени на Никита
и на хетманския посланик даде, и в онези грамоти са написани пред царското величество всичките членове на грамотата. И Никита, като изслуша грамотите, рече,
щото той, светейшият патриарх, него, Никита, и хетманския посланик да ги освободи бързо”5. Така Никита Алексеев решава, че мисията му е изпълнена и „всичките
 членове” са изложени в онзи вид, в какъвто биха искали да ги видят в Москва.
Съборното решение на архиереите на Константинополската патриаршия относно Киевската митрополия е изложено в адресирана до царете Йоан, Петър
и царската дъщеря София грамота с 19 подписа на митрополитите6, както и в
текста на самото съборно решение с 20 подписа на архиереите и допълнително
разяснение към него за реда на ръкополагане на киевските владици.7 Освен това
цял ред съпровождащи тези решения писма е адресиран до царете, царската
дъщеря, патриарх Йоаким, хетмана И. Самойлович, оглавяващия Посолския приказ
близък на болярина и пазител на държавния печат В. В. Голицин, а така също и на
всички православни на Реч Посполита (сиреч на намиращите се в каноничните
граници на Киевската митрополия).8
На 22 януари 1687 г. В. В. Голицин предава пристигналите в Москва оригинали на
писмата и грамотите в патриаршеската Синодална палата, тоест в архива на
московските патриарси, а на 14 февруари на Киевския митрополит Гедеон е препратено писмото на патриарх Доситей Йерусалимски, адресирано до неговото
паство: „195-и януари в 22-рия ден на царствените големи печати и държавните
велики посланически дела хранител, близък болярин и наместник новгородски,
княз Василий Василиевич Голицин взе от държавния Посолски приказ съборната
оригинална грамота на гръцки език, написана до великия господар от константинополския патриарх Дионисий с помощник-дяка Никита Алексеев, а в тая грамота е написано, че епархията Киевска е била под константинополския патриарх,
и с тая гореспомената грамота той позволява на Киевската епархия да бъде
под московския патриарх сега и за в бъдеще, а дава тая грамота в Синодалната патриаршеска палата – 195-и февруари в 14-ия ден по заповед на великите
господари от държавния Посолски [приказ ] (пропуснато в ръкописа. – В. Ч.) на
5

РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. 1686 г. Л. 115-115 об., 132-132 об.

6

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 14-19, 21-22; Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 424-429 об. Изд.: СГГД. Ч. 4. № 176.
С. 514-517; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 42. С. 177-181.
7

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 25-32а; Ф. 89. Оп. 1. Кн. 25. Л. 431-436 об. Изд.: СГГД. Ч. 4. № 177. С.
517-519; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 46. С. 189-191.
8

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 1-25, 33-93. Изд.: СГГД. Ч. 4. № 175-176. С. 509-517; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5.
№ 38-45. С. 164-189.

16

2018 / брой

9 (136)

Доситей патриарх Йерусалимски грамота, която е изпратена с Никита Алексеев
за Киевската митрополия и е писана в Полската страна към духовните особи от
гръкоруската вяра, та те да са под благословението на Киевския митрополит,
взе от помощник дяка, от Максим Алексеев, на приказа на Мала Русия помощник
дяка Емелян Шестаков, и изпратена оная оригинална грамота на Киевския митрополит по помощник дяка, по Андрей Щоголев”9.
По това указание е трудно да се прецени какво именно е предадено в патриаршеския архив, защото нали едно от гръцките послания на патриарха, адресирано
„до великия господар”, все пак се е запазило в архива на Посолския приказ. Но
най-вероятно изглежда предаването в Синодалната палата именно на самото
съборно решение, при това очевидно заедно със съборната грамота, адресирана
до царете (в приказа остава по такъв начин само оригиналът на писмото до
царете с подписа на патриарх Дионисий). Вероятно всички гръцки грамоти, оказали се в патриаршеския архив, споделят еднаква съдба: изчезнали са, най-вероятно, в един от московските пожари през XVIII век.10 А документите, попаднали
при Киевския митрополит и доставени в Киев, също се оказват изчезнали от
митрополитския архив в някой от киевските градски пожари през XVIII – началото на XIX в. [Иконников, с. 87-88].
Но ако почти всички гръцки оригинали на документите, донесени в Москва от
Никита Алексеев, са унищожени, то в патриаршеската канцелария трябва да
са останали копия на съборните постановления, за което пряко свидетелстват
текстовете на отправените в Москва грамоти и писма: „С това и за оповестяване на това дело и утвърждаването му написа се съборна почетна грамота,
и в свещения кодик написа се на нашата Христова Велика църква...”11; „туй дело
съборно се предложи и се разгледа... за него пак и грамоти патриаршески съборни изложиха се и в кодика на Великата Христова Църква написани са”12. Помощник-дякът, който по време на пътуването в Османската империя акуратно води
отчетност за разходите си, посочва в посолския отчет, че е бил длъжен да възнагради писарите гърци за написването на грамотите и за тяхното копиране за
нуждите на патриаршеската канцелария: „на Константинополския патриарх на
писарите, които писаха листовете със злато и мастило, на 2-ма човека, по мека
кожа от белка, по цена 4 рубли за кожа, и по златна рубла на човек... На събора
на протопопа с братята дадено 5 златни червонца за това, че отчетната книга
съборна е в ръцете им, в която книга е вписана отпустителна грамота занапред за други патриарси”13.
9

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 86-87.

10

До наше време е достигнала само част от документите на патриаршия архив, която влиза в сборника на
Синодалната библиотека и се съхранява в Отдела за ръкописи на Държавния исторически музей [Фонкич, 2005;
Фонкич, 2012]. Останалите документи, съдейки по липсата на каквито и да било споменавания за тях в описа на
Синодалната ризница и библиотека от 1738 г., са изгубени доста по-рано, може би в московските пожари от 1701
или 1737 г. Съществуващият инвентар на ГИМ. Синодално събр. № 1209, съставено през 1823 г., в което са описани съхраняващите се в Синодалната библиотека и архив документи, не отразява соборните грамоти от 1686 г.
11

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 31-32. Изд.: СГГД. Ч. 4. № 175. С. 518-519.

РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669: εἰς τὸν τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας κώδικα (русск. пер.: РГАДА. Ф. 52. Оп.
1. 1687 г. Д. 3. Л. 7. Изд.: СГГД. Т. 4. № 175. С. 512).
12

13

РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. Л. 177 об.-178 об.
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Един от получилите награда вероятно е бил великият логотет на Великата църква
Йоан Кариофилис [Фонкич, 1999; Фонкич, 2004]14, на чиято ръка принадлежи единственото запазило се в оригинал писмо на Дионисий IV до царете Йоан и Петър Алексеевичи за Киевската митрополия от май 1686 г. и действително написано със
„злато и мастило” [Ченцова, 2015]. Този великолепен образец на калиграфското изкуство е украсен с флорални мотиви и с изображение на Богородица с Младенеца,
вложени в медальон.15 Неговите декоративни особености (в това число иконографията на Богородица, а отчасти също така и украсяващите полетата извиващи
се лози и флоралният рисунък на азбуката) са сходни с друга синодална грамота,
датирана от 1651 г. и написана от същия този Йоан Кариофилис – така наречения
„синодален хрисовул” № 15 А на вселенския патриарх Йоаникий II (четири патриаршества между 1646 и 1656 г.) от архива на Гръцкия институт във Венеция за
привилегиите на Филаделфийския митрополит Атанасий Велерианос (1635–1656 г.)
[Τσελίκας, σ. 223–226, № 26; Μανούσακας, 1991, σ. 331-343, πίν. 164, 168-169].16

Копия на синодалните решения
И така, текстът на решението относно Киевската митрополия влиза в „кодика”, или в „книгата съборна”, и се съхранява в архива на Константинополската
патриаршия, но уви, и този сборник документи силно пострадва при пожарите,
така че опитите да се открият каквито и да е записи за преговорите, отнасящи се до Киевската епархия, в патриаршите или пък в османските архиви засега
не дават резултати [Vetochnikov, 2016; Kul, Kulçinskiy; Кул, Кульчинський].17 Затова
пък копия от тези документи успяхме да открием в гръцки ръкопис, преписан вероятно в началото на XVIII в. и съдържащ разнообразни материали, отнасящи се
главно за времето на пребиваване на константинополската катедра на патриарх Калиник II (1688, 1689–1693, 1694–1702 г.)18. Изследването на този манускрипт
14

За тесните връзки на Йоан Кариофилис с патриарх Дионисий IV вж.: [Χαλαστάνης, σ. 220–222].

15

РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 669.

16

Доказателствата за истинността на този документ, който М. Манусакас смята за подправен, са приведени
от Б. Л. Фонкич: [Фонкич, 2000; Фонкич, 2014, с. 665-676].
17

Отсъствието в османските документи на известия за преговорите, отнасящи се до Киевската митрополия,
впрочем не учудва, тъй като нали Никита Алексеев се е опитал да скрие от османските власти с каква цел е
изпратен при Константинополския патриарх. На помощник-дяка му се налага да извести везира за същността
на проблема само по специалното настояване на гръцките църковни власти, нежелаещи без знанието на везира да поемат отговорността не само за някакви промени на юрисдикцията над митрополията, но даже за
обсъждането на тази работа с руския приносител. Вж.: РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. Л. 78-79 об., 87 об.-88.
Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἱστορικὸ καὶ Παλαιογραφικὸ Ἀρχεῖο (по-нататък – MIET/IΠΑ). № 22.
Fol. 202г–204г. Почеркът на преписващия документите писар е близък до почерка на писарите, работили в
Константинопол по времето на Константинополския патриарх Калиник II (вж. например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 2.
№ 703. Л. 1 и № 704. Л. 1-2 (1 август 1700 г.): посланията на патриарх Калиник II до цар Петър I и до Московския патриарх Адриан с поздравления във връзка с подписването на мира с Османската империя; № 716.
Л. 1-2 (8 ноември 1704 г.): писмото на Халкидонския митрополит Константин до Петър I за иконите; [Λίτσας,
εγγ. 6, σ. 15] (грамотата на Калиник II до протопоп Керкира Анастасий). Почеркът на калиграфа също така е
сходен с почерка на писаря на редица документи, подписани от Калиник: ГИМ. Отдел рукописей. Синод. грам.
2315 / Владимир (Филантропов). 541 (1689 г.); 2317 / Владимир (Филантропов). 543 (1690 г., март); 2318
/ Владимир (Филантропов). 542 (1690 г.); 2316 / Владимир (Филантропов). 544 (1691 г.); 2319 / Владимир
(Филантропов). 545 (1691 г.); 2320 / Владимир (Филантропов). 546 (1691 г.); 1470 (1693 г.). С подобен почерк
е написано също така посланието на Калиник и членовете на синода до Янинския митрополит Климент (15
октомври 1692 г.) (Επιστολές των Οικουμενικών Πατριαρχών προς τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας
(17ος–18ος αιώνας) / Eπιστημ. επιμέλεια Ε. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Α. Τσελίκας, εκδ. Ν. Βλάχου. Κέρκυρα, 2009.
(Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας. Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας. Τ. 5.) Πίν. γ’. Σ. 69-72).
18
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и неговото пълно коментирано издание понастоящем се подготвя от професор
А. Целикас, любезно предоставил ни копия на онези страници, на които са записани текстовете на съборното деяние (πρᾶξις; συνοδικόν γράμμα), определило
съдбата на Киевската митрополия. По този начин, макар пристигналите в Москва оригинални актове да не са се запазили, самият гръцки текст на съборното
решение, както се оказа, може да бъде възстановен.
Откриването в ръкописа на копия от двата документа, на синодалната грамота
и разясненията към нея относно реда за избор на киевски митрополити, позволява да се направи сравнение на тези текстове както със съществуващия гръцки
оригинал на патриаршеското писмо на Дионисий до царете, така и с техните
руски преводи, направени в Посолския приказ от оригиналите на тези постановления. Трябва да отбележим, че преводът на втората грамота относно избора
на митрополитите, започващ с думите „Естественно сущий благое к себе всех
призывает...”, засега не е открит сред материалите на архива на Посолския
приказ, отнасящи се до пътуването на Никита Алексеев. Неговият текст се
е запазил само в сборника с копия на патриаршеските документи Икона или
изображение на делата на патриаршия престол, чието съставяне е завършено
през март 1700 г.19 Не е изключено преводът на този втори „разяснителен” документ, който вероятно също е бил подготвен в Посолския приказ, веднага да
е бил предаден на Московския патриарх като отнасящ се към собствено църковния ред за ръкополагане на архиерея. Именно затова той и не се е запазил в
архива на приказа сред останалата преведена документация, отнасяща се до
пътуването на руския пратеник и до преговорите не само с патриарсите по
църковните дела, но и с представителите на османските власти по различните
въпроси на взаимоотношенията между двете държави.

Съдържание на документите от 1686 г. за статута на
Киевската митрополия
а) Хиротония на митрополитите „по начин снизходителен”
В съответствие с получените грамоти, ръкоположението (хиротонията) на киевските митрополити от днес нататък трябвало да се осъществява от Московския патриарх: „δοθῆναι ἄδειαν... χειροτονεῖν” – „дава се свобода... да се хиротониса” митрополитът в Москва „ἵνα ἡ ἁγιωτάτη ἐπαρχία Κιόβου εἴη ὑποκειμένη

ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου π(ατ)ριαρχικοῦ θρόνου τῆς μεγάλης κ(αὶ) θεοσώστ(ου) πόλεως
Μοσχοβί(ας)” – „та светейшата епархия Киевска да бъде подлежаща на светейшия патриаршески престол на великия и богоспасаем град Москва”; „κ(αὶ)
γινώσκειν ἐκεῖνον γέροντα κ(αὶ) προεστῶτα αὐτοῦ” – „и да припознава него (Московския патриарх. – В. Ч.) за старейши и покровител свой”; „ἡ ὑποταγὴ τῆς μ(ητ)
ροπόλ(εως) ταύτης Κιόβου ἀνετέθη...” – „и покорно тая митрополия Киевска подложи се...” на Московския патриарх; „κ(αὶ) διὰ γραμμάτ(ων) συστατικῶν πέμπειν τὸν
19

РГБ. Ф. 310. Собр. В. М. Ундольского. № 210. Л. 527 об.-530. Текстът на превода на постановлението е издаден с невярна дата – юли вместо юни 1686 г. (АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № XLVI. С. 191).
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ἐκλεχθέντα εἰς τὸν κατὰ καιροὺς π(ατ)ριάρχην Μοσχοβί(ας) κ(αὶ) λαμβάνειν παρ'ἐκείνου
τὴν χειροτονίαν ἢ μετάθεσιν...” – „и чрез грамоти утвърдителни изпрати избрания

по това време при тогавашния патриарх Московски и възприе от него хиротония
или ръкоположение...”. В синодалната грамота за Киевската митрополия и в решението, определящо реда за избиране на киевски митрополити, се подчертава,
че правото на ръкоположение на киевската катедра се предава на предстоятеля
на московския престол „τρόπῳ συγκαταβατικῷ” или „κατ’οἰκονομίαν” [Vetochnikov,
2016, p. 39]20, „по икономия” (в руския превод „по начин снизходителен” или по
„снизхождение”) в името на устроението на църковните дела: „... κ(αὶ) διδόντος
οἰκονομικῶς ἐκείνῳ τὴν τοιαύτην ἄδειαν” („давано по усмотрение на тази негова
воля”)21.
Няколко години преди това, през 1681 г., също по синодално решение и следвайки
терминологията на руския превод, „по волята”, тоест „по разрешението” (”καὶ
δὲ ψήφων κανονικῶν γεγενημένων κατὰ τὴν ἀνέκαθεν διατύπωσιν προτροπῇ καὶ
ἀδείᾳ”), на отхвърлената от Киевската епархия Каменецка епископска катедра

е ръкоположен бившият Лидорикийски епископ Панкратий, станал митрополит,
ипертим и патриарши екзарх на „цяла Мала Русия”22 [Чернухин, 2000, с. 211;
Чернухин, 2011, № 172, с. 44; Пидгайко, с. 11]. При това решението, взето след
завоеванието от османските войски на Каменец-Подолски през 1672 г. в хода на
войната с Жечпосполита, дори не се мотивира необходимостта от „икономия”.
Константинополският патриарх Йаков (1679–1682, 1685–1686, 1687–1688 г.) самостоятелно издига епархията в ранг на митрополия, определяйки нейните граници, още повече че, както се казва в грамотата, населението на територията,
подчинено на „самодържавната и непобедима царственост” (”ὑποταγείσης τῇ
αὐτοκρατορικῇ καὶ ἀηττήτῳ βασιλείᾳ”), тоест на султана, се нуждае от православен пастир и от възстановяване на православния църковен живот. Писар на
текста на тази грамота е същият Йоан Кариофилис, написал писмото до царете за Киевската митрополия.
По този начин в Константинопол и преди 1686 г. се предприемат опити за
решаване на въпроса за ръкополагането на православните архиереи на църковни катедри, намиращи се под юрисдикцията на Киев, макар и не на самата
митрополитска. Намерението на Вселенския престол при това е извеждането
на православното паство от влиянието на назначения от полския крал върху
вдовстващата киевска митрополия местоблюстител – Лвовския и Каменецки
епископ Йосиф Шумлянски, преминал към униатство [Пидгайко, Скочиляс ]. Върху
решението за предаване правото на хиротония на Киевския митрополит оказва
влияние също така и все по-силното безпокойство в Константинопол по повод дейността на Йосиф Шумлянски, за което, съдейки по посолския отчет на
царския пратеник, патриархът направо му казва: „... В грамотата на царското
величество до него (патриарха. – В. Ч.) пише, че някой си отцепник на Апос20

За термина „икономия” вж.: [Richter; Троянос; Димитрий (Пашков)].

21

Вж. коментарите към термина за „разрешението” („ἄδειαν”) на хиротонията: [Vetochnikov, 2016, р. 40].

22

АЮЗР. С. 52–53; Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. Ф. 18.
Львовская греко-католическая митрополическая консистория. Колл. Шептицкого. № 121.
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толската църква Шумлянски дръзва да се пише като Киевска митрополия и да
прелъстява благочестивия народ към уния, и него затова, светейшия патриарх,
много го боли...”23. Както се вижда, именно стремежът на полските власти да
склонят местното православно население към уния чрез Йосиф Шумлянски, както и неговите опити да стане митрополит на възстановената Галицка митрополия, отделена от Киевската, са се имали предвид в синодалните актове като
някакви предприемани от дявола опити да сее „ерес и схизматични мнения”
(„καὶ σπειρούσης ὡς αὖθις ζιζάνια, ἤ τι αἱρέσεις καὶ σχισματικὰς δόξας”). С приетите
постановления през 1686 г. се преследва същата цел, както и в постановлението за създаването на Каменецката епархия – извеждането на Киевската митрополия от какъвто и да било контрол на враждебните както на Османската
империя, така и на Константинополската патриаршия полско-литовски власти и
свързаното с тях духовенство, а също така и осъществяването на хиротонии
на катедрите, намиращи се на недостъпната по политически и военни причини
територия.
В процеса на подготовка на синодалните решения съставителите на техния
текст се ориентират по онези, които са приети през 1651 г. по отношение на
живеещия във Венеция Филаделфийски митрополит Атанасий Велерианос, получил
правата на юрисдикция в епархиите на Керкира (Корфу) и Кефалония-Закинтос.
Тези решения са зафиксирани в две синодални грамоти за новите права на филаделфийския митрополит. Едната от грамотите, датирана от юни 1651 г. и
известна като „синодален хрисовул” № 16 В от архива на Гръцкия институт във
Венеция, е преписана от великия логотет Николай [Μανούσακας, 1968, σ. 63-69,
πίν. ιβ’]24. Втората грамота – вече споменатият „синодален хрисовул” № 15 А,
е датиран със същата година, но е по-късен по времето на съставяне – тя е
написана от ръката на Йоан Кариофилис. За факта, че именно тези грамоти,
по-точно втората, разширяващи привилегиите на Афанасий Велерианос, следва
да се сближат с онези, в които са фиксирани приетите за Киевската митрополия решения, свидетелстват не само декоративните особености и писаря,
подготвящ тези документи, но и буквалното повторение на прогласа на двете
грамоти от 1651 г. относно правата на Филаделфийския митрополит в началото на синодалното постановление за реда на избиране на Киевския митрополит
[Βελούδης, 1873, σ. 36–42, πίν.; Βελούδης, 1893, σ. 45–46; Μανούσακας, 1968, № 20,
σ. 64–65]. Този проглас и вероятно целият текст на постановлението са били
достъпни на книжника (Иоан Кариофилис или на друг), който е съставял синодалните решения.
В съответствие със „синодалния хрисовул” от юни 1651 г. (№ 16 В) Филаделфийският митрополит Атанасий Велерианос се назначава за патриаршески екзарх и
получава правото на носене на митра и сакос; той и неговите приемници могат
(„ἔχοι ἄδειαν”) да ръкополагат дякони и свещеници в Керкира, а също така и онзи,
когото на място изберат („κατὰ τόπον ἐκλογῆς γενομένης...”) за катедрата на
архиепикопа на Кефалония и Закинтос [Βελούδης, 1893, σ. 50; Μανούσακας, 1968, σ.
23

РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. Л. 135 об.

24

За почерка вж.: [Фонкич, 2002, с. 287-290; Фонкич, 2014, с. 640-643].
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66]. Съгласно втората грамота (№ 15 А), още по-близка до синодалните решения
относно Киевската митрополия, на Филаделфийския митрополит се разрешава
да изпраща за ръкоположение епископа на Китира при архиепископа на Кефалония
и Закинтос, тъй като иначе той е бил длъжен да получи ръкоположение от митрополита на Монемвасия, пребиваващ в османските владенияя [Βελούδης, 1893, σ.
50; Μανούσακας, 1991, σ. 333-334].
Всички разширяващи се права се предоставят на Атанасий Велерианос във връзка с военните действия, започнали между Венеция и Османската империя през
1645 г. (Кандийската война 1645–1669 г.), затруднили (както и военните действия през 80-те години между Жечпосполита и Портата) ръкоположението на
архиереите на подконтролните на Републиката на св. Марк територии и предизвикващи нежеланието на нейното правителство да постави подопечното му
православно население в зависимост от архиереите, намиращи се под възможно
политическо влияние на османските власти.25
Нещо повече, подобно на това как Гедеон Светополк-Четвертински през 1685 г.
бива ръкоположен за Киевската митрополия след дългото вдовство на катедрата
без уведомлението на Константинополския патриарх и ситуацията с утвърждаването на това ръкополагане трябвало да се регулира вече след извършилата се
в Москва хиротония, така и Атанасий Велерианос през 1648 г. самостоятелно
ръкополага новия архиепископ на Кефалония и Закинтос Макарий Панас, избран
на 28 септември 1647 г. [Μανούσακας, 1991, σ. 339]. Ръкополагането на архиепископа на Кефалония по всяка вероятност е осъществено със съгласието на
венецианските власти, но не е утвърдено от Константинополския патриарх Йоаникий II, който тъкмо тогава, през есента на 1648 г., напуска престола, заеман
от Партений II – патриарх, тясно свързан с османския двор [Ченцова, 2010, с.
83-84]. Трябва да се отбележи, че първото утвърждаване от страна на патриарх Йоаникий на ръкополаганията, извършени от Атанасий Велерианос – „хрисовул” № 16 В – са с дата юни 1651 г., тоест това е едно от първите синодални
постановления, издадени от „провенециански” ориентирания Йоаникий веднага
след възвръщането на катедрата, станало след убийството на Партений II
[Μανούσακας, 1991, σ. 339-340; Фонкич, 2000, с. 350; Фонкич, 2014, с. 671]. А вторият „хрисовул” (№ 15 А) с оригиналния патриаршески печат с шнур и оригинален
подпис, заверен от членовете на Синода, бива, по всяка вероятност, подготвен
в края на 1651 г. и утвърден във Венеция, както следва от направените в него
бележки, през септември 1653 г. [Μανούσακας, 1991, σ. 333].26
25

По това време правителството на Републиката на св. Марк предприема опити да разпространи духовната
юрисдикция на живеещия във Венеция Филаделфийски митрополит върху всички православни епархии, разположени на подчинените му територии [Χιώτης, σ. 144-146].
26

По-нататъшното изследване трябва да бъде насочено към разкриване на моделите и образците (в това
число и на иконографията на декоративните украшения) на грамотите за правата на Филаделфийския митрополит. Синодалното постановление от 1651 г. би могло да бъде непосредствен образец за онова, което е било
прието относно Киевската митрополия. Дионисий IV потвърждава привилегиите на Филаделфийския митрополит през 1671 и 1687 г. [Βελούδης 1893, σ. 53-57, 65-74, № 9, 11-12], а Йоан Кариофилис споменава за конфликтите в епархията на Закинтос в своите писма към митрополит Мелетий Хортакис [Ζερλέντης, σ. 80, 85-86].
По този начин съставителите на текстовете на грамотите за Киевската митрополия са били не просто добре
осведомени за правата на филаделфийските митрополити, но и са полагали усилия за урегулиране на положението на православните архиереи във венецианските владения.
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б) Поменаването на Константинополския патриарх „на първо място”
Въпреки че, както изглежда, и царският пратеник, и московските власти, и представителите на Източната църква са удовлетворени от предадените грамоти
и смятат техния текст за напълно съответстващ на интересите на всички страни, съвременните коментатори неслучайно предлагат твърде различни
тълкувания на тяхното съдържание. Основният спорен момент е този, че ръкополаганите от московските патриарси киевски митрополити били длъжни да
поменават първо Константинополския патриарх и едва след него – Московския:
„... да поменава първоначално пречестното име на Вселенския патриарх, като
същи източник и начало и предвъзходящ всички, и то навсякъде по селенията и
епархиите, после патриарха Московски, както старейшина свой („... μνημονεύσῃ

ἐν πρώτοις τοῦ σεβασμίου ὀνόματος τοῦ οἰκουμενικοῦ π(ατ)ριάρχου, ὡς ὄντος πηγὴ
κ(αὶ) ἀρχὴ κ(αὶ) ὑπερκειμένου πάντων τῶν πανταχοῦ παροικιῶν τε κ(αὶ) ἐπαρχιῶν,
ἔπειτα τοῦ π(ατ)ριάρχου Μοσχοβί(ας) ὡς γέροντος αὐτοῦ...”)27. Формулировките на

наличните права и „привилегиите” на Константинопол в съпровождащите синодалното решение документи се посочват твърде неопределено. Именно с такива неопределени и неясни изречения ги предава и преводачът на Посолския
приказ: от Константинополския патриарх „всички благини в краищата на вселената се дават, и е източник на всичко съществуващо”; „тъкмо в което се
съхранява честта около Вселенския престол, и да няма пренебрегване и лишение
твърде в своите привилегии”; „задължен е по правило да го поменава (Константинополския патриарх. – В. Ч.), което е за паметта на древните привилегии на
вселенския престол”; „(на Константинополския патриарх. – В. Ч.) същи източник
и начало и предвъзхождащ всички...” 28.
Тези пасажи трябвало да напомнят на руския царски двор и на патриарха за
специалната роля на Константинополската катедра в Източната църква и в
политическата структура на Портата. Влизайки в османската администрация
като глава на всички православни в империята, Константинополският патриарх
притежава административна и съдебна власт над тях, което го издига над другите източни йерарси [Çolak, p. 62-65]. Именно Константинополският патриарх
Йеремия II (Транос), като пръв по достойнство между другите патриарси и глава
някога, преди признаването на автокефалията на източноруските епархии, на
единната Киевска митрополия, от свое име и от името на събора на източното
духовенство утвърждава с грамота учредяването на патриаршеството в Русия
[Regel, № 5, p. XCVIII–CIV, 85-91; Фонкич, 2003, с. 377-399]. В тази грамота в близки
по смисъл изрази се посочва, че Константинополският патриарх е „предстоящ”
и „начало” за московските, които трябва да поменават неговото име и имената
на останалите източни патриарси.29 Руският превод на грамотата относно
27

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 31; МIЕТ/IПА. № 22. Fо1. 203г.

28

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 9, 17, 18, 31; СГГД. Ч. 4. № 175. С. 513; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. № 41. С. 172176.
„...ἵνα ὁ χειροτονηθεὶς Μοσκοβίου πρὸ ὀλίγου κύριος [Ἰὼβ πατριάρχης] καὶ ὀνομάζηται πατριάρχης, καὶ
συναριθμῆται τοῖς λοιποῖς πατριάρχαις, καὶ ἔχῃ τὴν τάξιν καὶ τὸ μνη[μό]συνον μετὰ τὸν πατριάρχην Ἱεροσολύμων,
χρεωστῶν μνημονεύειν ἡμῶν τοῦ ὀνόματος καὶ τῶν λοιπῶν, καὶ κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ πρῶτον ἔχειν καὶ νομίζειν τὸν
ἀποστολικὸν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἔχουσι [πατρι]άρχαι” [Regel, № 5, p. 87].
29
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учредяването на патриаршеството в Русия е издаден от Московския патриарх
Никон в „Кормчая” през 1653 г. Там достатъчно точно се предава същността на
гръцкия текст, получен от патриарх Йеремия: „... та новопосветеният московски господин Йов патриарх и да се именува патриарх, и да се счита с другите
патриарси, и да има чинопочитание и памет за патриарха йерусалимски, длъжен
е същият да поменава името наше и на другите, и началото си, и пръв да има и
почита апостолския престол константинополски, както и другите патриарси”30.
Но в дадения случай става дума за поменаването на патриарх, а не на митрополит, и за поменаването на константинополските патриарси преди московските
в Киевската митрополия, което посочват документите от 1686 г., е препратка
не само към идеята за църковното първенство по отношение честта на Константинополската катедра, за което отдавна настояват гръцките власти, но
и по отношение на традицията да се разглежда Московската църковна катедра
като „млада” по отношение на Константинополския престол, на който тя по-рано била подчинена.
Както отбелязва В. М. Лурие, изглежда вън от съмнение, че запазването в Киевската епархия на поменаването от страна на митрополитите на предстоятелите на Константинополската катедра преди московските подчертава запазването на властта, която Вселенският патриарх не губи в пределите на своята
канонична територия [Лурье, 2009, с. 185, 201–204 (с препратка към посоченото
от Д. А. Шабанов); Лурие (под печат); Vеtoсhnikov, 2016, р. 40–41]. Колкото и
неясни да са формулировките както в гръцкия текст, така и в неговия превод,
необходимостта от поменаване в Киевската епархия на Константинополския
патриарх преди Московския в тях се посочва абсолютно определено. Нещо повече, откритият гръцки текст на синодалното решение, за разлика от придружаващите го писма, още по-ясно подчертава запазването на властта на Константинополския патриарх, поставяйки като условие това при посочването, че
когато се извършва поменаването по времето, когато в Киевската епархия („ἐν
τῇ παροικίᾳ ταύτῃ”) митрополитът принася „безкръвна жертва”, тоест извършва се тайнството на Евхаристията: името на Вселенския патриарх се поменава
„първом”, доколкото той е „източник и начало”, и нему „се полагат навсякъде
всички енории и епархии” („καὶ ὑπερκειμένου πάντων τῶν πανταχοῦ παροικιῶν τε
καὶ ἐπαρχιῶν”). В руския превод този пасаж се превръща в доста неопределено
„и предвъзходящо всички навсякъде при селенията и епархиите...”31 , което не
напълно, както ни се струва, отговаря на смисъла на гръцкия оригинал, посочващ запазването на цялата територия на митрополията за духовната власт на
онзи, който е „начало”.
А практиката на поменаване на ръкоположения от архиерея йерарх, „делегирал”
своите права на неговото ръкополагане на друг йерарх, също намира паралел в
синодалната грамота – „хрисовула” на Атанасий Велерианос № 15 А: в съответствие с нейния текст по време на църковната служба и архиепископът на
Кефалия и Закинтос, и ръкоположеният от този архиепископ епископ на Китира,
30

Кормчая. М., 1653. Л. 22 об.

31

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 31.
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а така също протопоповете и клирът на Керкира провъзгласяват многолетие
(|”τὰς φήμας”) на Филаделфийския митрополит [Βελούδης, 1893, σ. 50-51]32. В дадения случай става дума за същия този ред, който е приет и в други моменти
на извършване на литургия, в частност по време на евхаристийния канон, както се посочва в постановленията за Киевската митрополия („μνημονεύσῃ ἐν
πρώτοις...”/„да помене първо...”).
Изследващият публикуваните преводи на синодалните постановления относно Киевската митрополия В. М. Лурие прави заключението, че грамотите и
писмата от 1686 г. определено предполагат запазване на каноничната власт
на Константинопол над Киевската епархия, а правата за ръкополагане там на
митрополитите се предават на московските патриарси предвид особените обстоятелства („помежду двете величайши царства войни...”, „поради местата
на твърде голямо отстояние” и др.) [Лурье, 2009, с. 173-235; Vetochnikov, 2016,
p. 38-41]. В документите впрочем нищо не се казва за временния характер на
преподчинение на Киевската катедра: в тях (в частност, в постановлението за
реда на избор на митрополит) се подчертава, че става дума за обичая на митрополитски „избор в бъдеще”, „когато ще има нужда и ще се случи”, сиреч в случай,
ако Киевската митрополия бъде лишена от архиерей („... ἠνίκα χρεία γένη(ται)...
ὁπηνίκα ἂν συμβῆ μ(ητ)ροπολίτου Κιόβου παρὰ τῶν ὑποκειμ(ένων) αὐτῇ ἀναφαίρετον
ποιοῦσα κ(αὶ) ἐπιβεβαιοῦσα, ἵνα ἡνίκα ἂν ἡ ἐπαρχία Κιόβου ἀμοιρῆ ἀρχιερέως...”; в синодалното решение: „ἡνίκα παραμπέση χρεία...”).

В същото време съдържащото се в писмото на Дионисий до царете указание за
това, че правото за ръкополагане на Киевската катедра се дава на московския
патриарх „и занапред на бъдещите светейши патриарси” („καὶ οἱ μετὰ τοῦτον
πατριάρχαι ὁμοίως”), не е включено в текста на самото синодално решение. По
такъв начин разпратените от патриарха „допълнителни” писма са могли да се
различават от приетото синодално постановление, където някои положения, вероятно преднамерено, не са внесени. К. И. Ветошников в своите терминологични коментари посочва, че правото на хиротония на киевския владика „не е било
утвърдено като прерогатив на патриарха московски”, а „продължителността
на тази концесия не се споменава изобщо, само се отбелязва, че и патриарсите
след него ще имат това разрешение, без да се прибави всички и указание, че това
положение е постоянно и окончателно, както това систематично се посочва в
патриаршеските актове” [Vеtосhnikov, 2016, р. 39, 41]. Липсата на каквото и да е
указание за приемственост на правото на хиротония на киевските митрополити
в самите синодални решения, както изглежда, подкрепя това наблюдение на К. И.
Ветошников, който, както и по-рано В. М. Лурие, подчертава, че поменаването
от страна на митрополита на Вселенския патриарх е свидетелство главно за

„... ἐχέτω ἄδειαν ὁ ἱερώτατος οὗτος μητροπολίτης Φιλαδελφείας πέμπειν ἔκδοσιν τῷ ἀρχιεπισκόπῳ Κεφαλληνίας
ἐπὶ τὸ χειροτονεῖν, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν διατύπωσιν, ἐπίσκοπον Κυθήρων, κἀν ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς τὰς φήμας
γίνεσθαι εἰς ὄνομα αὐτοῦ παρ’ἀμφοτέρων, τοῦ τε Κεφαλληνίας καὶ Κυθήρων, ὥς περ καὶ παρὰ τῶν ἐν Κερκύροις
πρωτοπαπάδων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ὄντων τῶν κλεινῶν Ἐνετιῶν” [Μανούσακας, 1991, σ. 333–
334]. Срв. в синодалното решение за начина на избиране на киевски митрополит „ἢ ἀμέσως, ἢ δι’ἐκδόσεως”,
32

т.е. непосредствено или „чрез отпустителна грамота”.
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това, че именно той остава каноничен патриарх за киевските владици.33
Съставителите на решението относно Киевската митрополия, както и преди
това съставителите на постановлението за правата на Филаделфийския митрополит, очевидно се основават на каноните, позволявали в древността на така
наречените хорепископи („τῶν χωρῶν ἐπίσκοποι”), а в по-късни времена – на наместниците (екзархите) да ръкополагат по поръка на управляващия епископ и по
негово разрешение в която и да е подлежаща нему енория (Анкир. 13; Антиох. 10;
VII Всел. 14) [Цыпин, Бусыгин]. На тези църковни правила вероятно се опира Йерусалимският патриарх Доситей при разговора си с московския пратеник Никита
Алексеев, говорейки за възможността да предаде правото на ръкополагане на
Киевския митрополит на Московския патриарх: „И той де, Доситей, в правилата
избира да посочи, че всеки архиерей има свободата да позволи в своята епархия
и даде благословия на друг архиерей, и за това той ще разговаря с патриарх
Дионисий, щото той да направи така по волята на негово царско величество”.34
в) Запазване на „древния обичай”
Вселенският патриарх се съгласява за осъществяването на ръкополагане на
киевските митрополити от московските патриарси при определени условия,
предполагащи съблюдаване на привилегиите, дадени на Киевската митрополитска катедра, и обозначени в съборното деяние като „добър” и „древен обичай”,
„обичай... обикнат” („...καλὴ κ(αὶ) κατὰ κανόνας ἐπικρατήσασα συνήθεια”; „κατὰ τὴν
αὐτοῦ προπάλειον συνήθειαν”)35. Но в какво именно се състои този „обичай”, в
грамотите не се казва. А нали за съблюдаването на „древните обичаи”, в това
число и на правата на митрополита Киевски и цяла Русия на почетната титла
екзарх на Вселенския патриарх, се бори и киевското духовенство, и обкръжението на хетмана Иван Самойлович.36 Именно този „обичай” предизвиква сериозни
спорове при предварителните преговори на киевското духовенство и хетмана с
московските власти относно ръкополагането на митрополита в Москва.

33

Според мнението на К. И. Ветошников приетите формулировки позволяват в бъдеще, когато необходимостта от ръкополагане на православните архиереи в Киевската катедра далеч от Константинопол поради
военните действия отпадне, да се върне епархията в лоното на Константинополската църква, подобно на това,
което е било направено през 1792 г., когато на Антиохийската патриаршия е върната Алепската митрополия
[Vetochnikov, 2016, p. 39-41]. Ще отбележим, че в синодалните „хрисовули” за Филаделфийския митрополит
Атанасий Велерианос има уговорка, че изброените права се предоставят не само нему, но и на неговите
приемници в катедрата: „... ὡσαύτως καὶ οἱ κατὰ καιροὺς μετ’αὐτὸν ἀρχιερατεύσοντες...” [Βελούδης, 1893, σ. 48;
Μανούσακας, 1968, σ. 66].
34

РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 26. 1686 г. Л. 88 об. Изложението на подобен ред на ръкополагане се привежда и
в писмото на патриарх Доситей до царете: „... καὶ ἢ πρὸ τῆς χειροτονίας τοῦ μ(ητ)ροπολίτου πεμφθῇ γράμμα εἰς

τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ ἔκδοσιν, ἢ μετὰ τὴν χειροτονίαν πεμφθῇ γράμμα πρὸς εἴδησιν, οὐδὲν διαφέρει, μόνον
νὰ μνημονεύῃ τὸν Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ εἶναι ἐπαρχία μὲν τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἐπιτροπευομένη δὲ
παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Μοσχοβίας...” (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 668. Л. 2 об.). Рус. прев.: „... и ако преди

хиротонисанието на митрополита бъде изпратена грамота в Цариград заради отпустителните грамоти, или след
хиротонисанието бъде изпратена грамота към ведомостта, няма никаква разлика, още повече да възпоменава константинополския, и да бъде епархията прочее костантинополски наместническа от светейшия патриарх
московски” (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. Д. 3. Л. 57; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 156-157).
35

МIЕТ/IПА. № 22. Fо1. 203™.

36

АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 5. С. 55-79, особ. с. 75-77; [Лурье, 2009, с. 178-179].
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В документите, отнасящи се до преговорите, не се посочва конкретното време на поява на този „обичай”, макар да е известно, че за пръв път киевски
митрополит е наречен екзарх още през XIV в. [Vetochnikov, 2014]. През 1657 г.
запорожкият хетман Богдан Хмелницки в писмо до Московския патриарх Никон,
ходатайствайки за потвърждаване на „привилегиите” на Киевския митрополит
Силвестър Косов, се опира на традицията, идваща едва ли не от „самия княз
Владимир, блажена му памет, и от всички князе и благочестиви панове руски и
от кралете полски”, дарували специални права на киевските митрополити.37 Но
утвърждаването по отношение на киевските архиереи на титлата „екзарх” на
вселенския патриарх на практика става съвсем не в древността, а едва от
времето на заемането на катедрата от Исайя Копински (1631–1640 г.) и Петър
Могила (1632–1647 г.). Приемниците им вече постоянно се наричат в документите „екзарх на Константинополския апостолски престол”38 .
Впрочем не само правото на митрополита на титлата „екзарх” не е включено в
решенията относно Киевската митрополия – в тях изобщо не се посочват конкретни „обичаи” с изключение на правото за избор на киевски владика от местното духовенство и от хетмана.39 Подобна формулировка например в грамота
от 1687 г. определя зависимостта на архиепископа на Синай от Йерусалимския
патриарх: синайският архиерей е длъжен да поменава името на ръкополагащия
го патриарх и да съблюдава всичко, което открай време се е смятало за „обичай” по отношение на „патриарха и геронта” („τ’ἐκείνῳ τῷ πατριάρχῃ καὶ γέροντι
αὐτου”)40, така както и в документите по отношение на Киевската митрополия
се говори за задължението „да познава онзи старейшина и предстоятеля си”
(„καὶ γινώσκειν ἐκεῖνον γέροντα καὶ προεστῶτα αὐτοῦ”) в лицето на Московския
патриарх. По този начин става дума въобще за всички „обичаи”, които са предписани на ръкополагания владика по отношение на неговия „геронт”/”старец”
или пък са негови привилегии и съблюдаването на които в пълния им обем (сиреч
със запазването на титлата „екзарх” по премълчаване) се утвърждава със синодално постановление.
Превод от руски: Зоя Котева
Източник: Древняя Русь. Вопросы медиевистики 2 (68), 2017, с. 89-110

37

АЗР. Т. 5. С. 98-99.

38

Вж. например: АЗР. Т. 5. С. 72, 98, 115-117, 119, 121; АрхЮЗР. Ч. 1. Т. 6. С. 578. Преди това заемащите
Киевската митрополитска катедра не се наричат екзарси (вж. например: АЗР. Т. 4. С. 518, 525, 529). В края
на XVI в. титлата екзарх на „Мала и Велика Русия” носи Тирновският митрополит Дионисий Рали (АЗР. Т. 4. С.
49). През 1589 г. титлата екзарх се дава на луцкия епископ Кирил Терлецки (АЗР. Т. 4. С. 28-31). Като правило,
екзарсите на Константинополския патриарх, посещавали Жечпосполита, по никакъв начин не определяли географския ареал на своята юрисдикция.
39

Срв. грамотите за привилегиите на Филаделфийския митрополит с аналогичния ред за избор на ръкополагания архиерей.
„... μνημονεύειν τε τοῦ κανονικοῦ ὀνόματος τοῦ τῶν Ἱεροσολύμων πατριάρχου, ὡς ὑπ’ἐκείνου χειροτονούμενον,
καὶ πρὸς ἐκεῖνον τὴν ἀναφορὰν ἐσχηκότα, ἀπονέμειν τ’ἐκείνῳ τῷ πατριάρχῃ καὶ γέροντι αὐτου τὴν προσαρμόζουσαν
ὑποταγὴν καὶ εὐπείθειαν, καὶ φυλάττειν ἀπαρεγχείρητα τὰ τοῦ πατριαρχικοῦ ἐκεῖνου θρόνου προνόμια, ὡς
νενόμισται” ([Δελικάνης, σ. 409]; русск. пер.: Материалы для истории архиепископии Синайской горы // Право40

славный палестинский сборник. СПб., 1908. Вып. 58. Т. XX. Вып. 1. Ч. 2. С. 357-364).
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В началото на май 1886 г. един младеж, тръгнал
на разходка в Париж, си купува трите последни
броя на голямо литературно списание. Разгръща
ги, докато прекосява Люксембургската градина,
и застива на място като ударен от гръм след
прочетеното. Току-що той е завършил престижния лицей „Луи льо Гран”, неговото име е Пол Клодел, а мнозина от неговите преподаватели, включително знаменитият историк Ернест Ренан, му
предричат голямо литературно бъдеще. Що се
отнася до автора на разтърсилите го редове,
това е Артюр Рембо – име, непознато му дотогава. Става дума за първите части на „Озарения”. До края на дните си Клодел се връща към
този повратен миг от живота си, говори за него като за „озарение”.
Ала през същата тази 1886 г., само че по Рождество – на 25 декември – с него се случва нещо далеч по-неочаквано. Клодел е типично „дете на века” – закърмен е с идеите
на прогреса, науката и позитивизма. И изведнъж някаква ръка го отвежда на вечерната
рождественска литургия в катедралата „Нотр Дам” в Париж. Нещо го озарява отвътре.
Той вижда огромната каменна колона да се раздвижва пред очите му, в душата му нахлува светлина, обзема го неописуема радост. Пол Клодел се обръща към вярата и става
християнин. Ала не веднага. Постепенно неговият дух възприема промяната. Изминават
цели пет години, преди той да вземе причастие на същото място и в същата тази църква – на 25 декември 1890 г. Втората част от „срещата”, истински променила съдбата
му, белязала раждането на един от големите християнски поети на ХХ в.
Пол Клодел е роден през 1868 г. във Вилньов сюр Фер, в областта Пикардия. Следва
право в Париж и след 1890 г. се посвещава на дипломатическата кариера. Първият му
пост е на вицеконсул в Бостън, САЩ. Неговата вяра обаче го прави „чужденец в света” – не само в светска Франция, но и в пуританска Америка, центрирана според него
твърде много върху парите. Ходи всеки ден на утринната служба, но му липсва много
от онова, което иска сърцето му – латинският, грегорианското пеене. Следват петнайсет години дипломатическа служба в Китай, посланически постове в Япония и Бразилия, за да приключи кариерата си в края на 30-те години в Белгия. В същото време
той създава огромно по обема си творчество – поеми, есета, театрални пиеси (Градът, Благовестието на Мария, Сатенената пантофка), философски трактати, обвързани с вярата – Поетическото изкуство, огромен брой коментари върху Библията, преводи на Псалмите. Избран е за член на Френската академия през 1947 г. Умира в Париж
през 1955 г. През настоящата година се навършват 150 години от рождението на Пол
Клодел. Предложените тук текстове са публикувани в сборника Positions et propositions,
Gallimard, 1934.

28

2018 / брой

9 (136)

Пол Клодел

РЕЛИГИЯ И ПОЕЗИЯ
Много съм развълнуван от поканата да говоря днес недалеч от гроба на Едгар
По, и то в този забележителен град1 – опора на вярата и католическите традиции в Америка, в край, осветен от името на Пресветата Дева, където „Ковчег”
и „Колумб” – корабите на лорд Балтимор – ненапразно са донесли кълновете на
свободата и истината.
Тема на моя размисъл са френската поезия и причините, поради които тя би
трябвало да е обвързана преди всичко с религията. Католически означава вселенски и още от първите редове на Символа на вярата ние узнаваме, че светът
се дели на видимо и невидимо. За невидимия свят ни известява светлината на
разума и на вярата. За видимия свят – разумът, въображението и чувствата.
Все нужни неща, всяко по себе си. Разумът е прекрасен. Както въображението
и чувствата. Само еретиците или пък янсенистите2, примерно като Паскал,
смятат, че някои качества на човешкия разум, сътворен от Бога, могат да са
лоши сами по себе си. Всъщност зли са единствено проявленията на хаоса и злонамереността. Видимият свят не следва да се дели от невидимия свят. И двата
съставляват всемира, създаден от Бога, пронизани са от явни или тайни връзки.
Апостолът казва, че ние узнаваме невидимия свят чрез видимия. Науката изучава
само видимия свят. Нейното назначение е да направи преход от следствието
към причината, от едно явление в материалния свят към друго, от факта към
закономерността. Науката се интересува от съществуващото, а не от онова,
което то означава. От човешките качества тя използва единствено разума,
който захранва паметта и подбужда въображението. Това е способност за констатация, а не за съзидание. Науката се опитва да класифицира, да систематизира и да извлича полза от заобикалящия ни свят, поради което не  е потребно
да използва всички качества на човешкия разум, на душата и тялото, на ума и
сърцето. Между „виждането” и „съзиданието” има огромна разлика. Истинското
предназначение на изкуството – и в частност на поезията – се състои тъкмо
в съзиданието. От явленията, възприемани с нашите сетива, човекът създава
нещо умопостижимо и услаждащо чувствата. От явленията на материалния
свят той създава духовния свят. Влагайки в словото пълното му значение, разкривайки го за нашия ум и за сетивата ни, поезията, както биха казали на английски, обладава власт, позволяваща на личността пълноценно да се осъществи.
За да познаеш вещта, е достатъчно да разбереш какво тя представлява, а за да
1 	

Балтимор – Б. пр.

2

Янсенисти – последователи на холандския епископ Корнелий Янсен (1585–1638), епископ на Ипр. Според
Янсен Божията благодат се дава не на всички, а на малцина избрани. Учението на Янсен е осъдено от Католическата църква през 1653 г. Б. пр.
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я създадеш – трябва да проумееш как е устроена. А за да узнаеш как е устроена, е необходимо да разбереш защо е създадена, как се съотнася с останалите
неща и какъв е първоначалният  замисъл. Няма да постигнете същността ,
няма да съумеете да се възползвате от нея, ако не проумеете мястото, което
тя заема в общото устройство на света, на видимото и невидимото, сиреч ако
у вас няма вселенска, тоест религиозна представа за света.
Разбира се, дори да нямате обща представа за земята и небето, можете да
нижете прекрасни стихчета, да ваете изящни дреболии, да си намирате купища
занимавки. Ала в подобна езическа поезия според мен винаги има нещо ущърбно,
някаква ограниченост. Даже за полета на пеперудата е нужен небесен простор.
Ако не различавате слънцето сред звездите, няма да забележите и лайката в
тревата.
Френската поезия от XVII и XVIII в. предлага един стегнат, остроумен и хармоничен начин на изразяване на мислите. Това е особен начин на изказ, обсипан с
поговорки и крилати изрази, напомнящи говора на селските жители. През XIX в.
съществува истинска поезия, ала това е поезия без Бог. Мнозина френски поети
от XIX в. не са били лишени от талант, дори от блясък, но не им е достигала
вяра. И ако техните творби днес не изглеждат като купчина отломки, то моето
обяснение е, че причината за този стремителен упадък не е бездарността, а
безбожието. С други думи – и на техния талант, и на творбите им е липсвал
най-важният елемент.
За да илюстрирам това мое твърдение, ще се спра на няколко теми или „мотиви” от френската и английската поезия през XIX в.
Ключовата тема – тя наистина се корени в човешката природа – е темата
за бунта. Докато в света съществува несправедливост, бунтът ще намира
дълбок отклик в множество човешки сърца. Реакцията е напълно естествена,
даже законна. Всички знаем, че човекът винаги ще намери какво да каже в своя
защита. В изумителната книга, от която Църквата е избрала девет откъса за
заупокойната служба, Иов напълно свободно и даже безстрашно се обръща към
Всевишния, а когато изплашените му приятели се опитват да го възпрат, Господ
Вседържител казва: „Глупци, кой омрачава Провидението с думи без смисъл?”3.
Ето защо най-добрата поезия на XIX в. е поезията на метежа, на бунта.
Ала тази тема притежава и множествено художествени недъзи. Бунтът не води
доникъде. Той не е в състояние да ви помръдне от мъртвата точка. А тъй като
е безполезен, бунтът изтощава и бързо втръсва, раздразвайки ни напразно. А и
основните поетични теми, подобно на самата природа, се нуждаят за самоизразяването си от безкрайно разнообразие на елементите. Бунтът не принадлежи
към тях: той не свързва нещата, а води само до раздор. Гръмкият вопъл може да
трогне сърцето, но никога не установява хармония.

3

Срв. Иов. 38:2.
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Теми, родствени на бунта и отчаянието, широко са се използвали в поезията на
деветнайсетото столетие: добри или най-малкото сносни стихове са писани в
този ключ. Ала те заслужават същите упреци. Отчаянието е преходно настроение. Човешката душа не е създадена за него. Цинизмът понякога е забавен, ала е
нещо евтино, бързо водещо до пресита. Нищо не може да се създаде или построи
с материали като бунта, отчаянието, цинизма и други чисто негативни идеи.
И тук ще си позволя една забележка. Когато в началото на деветнайсетото
столетие е била извоювана свободата на мисълта, когато старите вериги от
догми и предразсъдъци са били разкъсани, е изглеждало естествено да се очаква
всеобщо ликуване. Озовавайки се на свобода след дълги години плен, човек обикновено е опиянен от радост. Не е ли тогава удивително, че в поезията на XIX в.
няма и капка радост? Понякога има описания на груби и неизменни наслаждения,
но не търсете там радост, защото ще намерите само отчаяние и богохулство,
тъга по изгубената чистота и съжаление за разкъсаните вериги. Според мен
най-великият френски поет на XIX в. е Бодлер: обладавайки проницателен ум, той
е постигнал същността на нещата. Да, Бодлер е най-великият поет на деветнайсетото столетие, тъй като е поет на разкаянието. За един век френската
поезия отново преживява кризата на езичеството и преминава от диви революционни и романтически бленувания към нихилизма и материализма, към пълната
безнадеждност на не толкова отдавнашни времена. Могат да ми възразят, че
освен религията има и други достойни теми. На всички е известно как една от
тях – безсмъртието на душата – бе извратена от лъженауката. След смъртта
душата сякаш изчезвала като облаче дим. Ала нима не е утешителна мисълта,
че драгоценното ни тяло тогава продължава да съществува изложено на вятъра и слънцето, сред цветовете и птиците? Познати са ви подобни твърдения.
В резултат от тях са се появили купища лоши стихове, тъй като безкрилата
идея не може да роди истинска поезия. Няма нищо ценно в нея, тя е лишена от
смисъл. Достатъчни са две минути, за да осъзнаете, че дори при оцеляването
на материята ние няма да оцелеем, а в края на краищата това е единственото,
което има значение. Между статуята на Венера Милоска и купчината отломки,
в които тя може да се превърне, има също толкова непреодолима пропаст, колкото между живата роза и нейния цвят, пуснат за преработка.
А ето и още една плодотворна тема: еволюцията. Нямам предвид научната
теория. Не знам вярна ли е тя, или не, това ми е безразлично, макар лично аз да
не вярвам в нея, тъй като нищо в света не може да приеме две форми едновременно. Тук аз я разглеждам като поетична идея, като зов, подбуждащ духа ни да
съчинителства. На пръв поглед еволюцията е вдъхновяваща и многообещаваща
идея, доколкото влече след себе си промени и дава простор на въображението.
Предполагам, че еволюцията е била голяма опора за романистите, въпреки че
съм убеден, че повечето от книгите, посветени на еволюцията не са друго освен жалки измислици и празни басни на второразредни белетристи.
Нищо от онова, което истинските поети са се опитали да направят с еволюцията, не се е увенчало с успех. Спомням си няколко опуса, дидактични и епични
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едновременно, които нещастни борци за тази идея, подобно на Рене Гил4 или Луи
Буйе5, посветиха на приключенията на брат Диплодок в страната Лиас. Резултатът бе чудовищен. Самият аз съм предлагал на децата си в качество на
лятно задание да напишат поздравление от името на животните към сестра
Жираф в деня, когато успяла да добави още шестнайсет прешлена към гръбначния си стълб. И дори бих могъл да ви прочета откъс от него. Ала не искам да
разочаровам склонните да се впуснат в начинания от подобен „жирафен” порядък. Евангелието ни казва, че не можем да увеличим ръста си дори с лакът. Ала
какво е евангелист Матей редом до Уелс, Дарвин или Ламарк?
Връщайки се към темата на нашия разговор, бих могъл да предположа, че еволюцията е неподходящ обект за поезия, тъй като поетът винаги възприема всичко
сериозно. Той не се отнася към заобикалящия го свят като към предварителен
ескиз, който в скоро време ще отстъпи място на нещо друго. Той вижда във
всичко образи на Вечността, символи, изпълнени с радост, неизчерпаем източник
на познание. Той не вижда да се променя каквото и да било; пречи му самата
мисъл за промяната. Липсва му Вечността. Природата за него е подобна на човек, неизменно повтарящ едно и също нещо като извънредно важна новост. Това
винаги е същата роза, същата теменужка и такива те ще пребъдат, тъй като
изначално са били valde bona – „твърде добри” и не биха могли да бъдат по-добри.
Най-доброто, на което са способни, е да бъдат самите себе си.
Бих могъл да приведа множество поетични теми, също толкова шаблонни и изтъркани. Доста тъжно е да се наблюдава как една след друга се сменят модите,
как старите овехтяват и дори предизвикват насмешка. Нека си спомним каква
участ постигна ученията на Толстой, Ницше, Ибсен. Даже у Вагнер, щом Ерда6
започне да изрича пророчества, ние едвам сдържаме смеха или прозевките си.
Поезията на Вагнер е подобна на реката Рейн, виеща се между старинните полуразрушени градчета, или, което е още по-печално – между построените в духа
на кайзер Вилхелм замъци. Замъците не радват взора ни, а водите на Рейн мият
подножието им. Единствената възможност за стихове или други произведения
на изкуството е те да си останат вечно нови и да бъдат истинни, а единственият начин да бъдат млади, е да бъдат вечни.
С което ми се иска да приключа изказването си, поставило си за цел да разкрие
някои от големите преимущества, с които религията дарява поезията. Няма да
твърдя, че всеки добър католик непременно ще бъде и добър поет. Поетичният
талант и вдъхновението са сродни на пророчеството – това е особена благодат, особена харизма, която теолозите наричат gratia gratis data7. Но аз искам
да подчертая, че католикът има огромни преимущества пред събратята си по
перо.

4

Рене Гил (1862–1925) – френски поет, привърженик на идеите на еволюционизма и трансформизма. Б. пр.

5

Луи Буйе (1822–1869) – френски поет и драматург, автор на поемата „Фосилите”. Б. пр.

6

Богиня на земята, героиня от операта „Зигфрид”. Б. пр.

7

Дадената даром благодат (лат.). Б. пр.
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Сред предимствата, които религията предоставя на поезията, ще назова три.
Първо, вярата в Бога допуска хвала. А хвалата е възможно най-силният двигател на поезията, изразяващ дълбоката потребност на душата. Това е гласът
на радостта и живота, дългът на цялото творение, по силата на който всички
твари се нуждаят едни от други. Цялата велика поезия – от ведическите химни
до Песнопението на слънцето на св. Франциск от Асизи, са само едно хваление.
Хвалата обединява всичко. Никой не пее в самота. Даже небесните светила,
четем в Псалтира, хвалят Господа.
Религията ни дава не само песен, но и слово. Християнската религия носи в света според мен не само радост, но и смисъл. Знаейки, че светът не е породен от
случайността или от слепи и хаотични сили на природата, ние разбираме, че в
него е наличен смисъл. Светът свидетелства за своя Творец, дава възможност
да осъзнаем творението или поне да Го питаме и да Му въздадем дължимото.
Светът ни отвежда към Бога по множество чудесни пътища. Той ни дава възможност да питаме и да отговаряме, да се учим и да учим, да правим добро на
братята си и да го приемаме от тях. Заобикалят ни скептици и агностици, неспособни да отговорят на най-простите въпроси на морала и разума. Вярващият
не нарича черното бяло, той може да отговори с „да” или „не” на всеки въпрос – с
отчетливо, смислено „да” и отчетливо „не”. Тези качества са безценни за поета
и художника, тъй като скептицизмът, съмнението или колебанието са смъртоносна язва по тялото на всяко истинско изкуство.
Третото преимущество на религията е драмата. В свят, където се размиват
очертанията на доброто и злото, където няма нито морален, нито интелектуален закон, където всичко е позволено, където няма на какво да се надяваш и
какво да губиш, където злото не влече след себе си наказание, а доброто не се
възнаграждава – в такъв свят няма нито драма, нито борба. Борбата отсъства,
защото няма за какво да се бориш. Ала с християнското Откровение, заедно с
величествените и безмерни понятия за Рая и Ада, надхвърлящи разбирането ни,
както звездното небе се извисява над нас, човешките постъпки и самата съдба
на човека придобиват необичайна ценност. Ние сме безкрайни и в доброто, и в
злото. Трябва да намерим верния път, който, подобно на героите на Омир, да
ни води към целта или към невъобразими препятствия – към висините на света
или към бездните на отчаянието. Подобно на действащи лица от вълнуваща
пиеса, създадена от безкрайно мъдър и добър автор, ние играем главните роли,
но не можем да предвидим нито един сюжетен ход. Животът за нас е винаги
нов и удивителен, доколкото във всеки следващ миг ни предстои да узнаем нещо
ново и съвършено необходимо. Последният акт е кървав, по думите на Паскал,
но заедно с това и толкова величествен, тъй като Религията не само е привнесла драма в живота, но и е превърнала нейния финал – смъртта – във върховна
драматургична форма, която за всички истински ученици на нашия божествен
Учител е пожертвованието.
Лекция, прочетена на 14 ноември 1927 г. в Балтимор.
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ДАНТЕ, ПОЕТЪТ НА ЛЮБОВТА
Ключова дума за цялата поезия на Данте е Любовта. Нея той вижда изписана
върху дверите на Ада и тъкмо тя съпровожда Алигиери в странстванията му
из трите сфери на задгробния живот. Тъкмо тя, както ни обяснява поетът в
загадъчните си и пленителни стихове, крие тайната на „Новото изкуство”,
облякло разказа му в тържествени и омайващи терцини, в зашеметяващ поетичен поток, чиято съкровена и височайша нежност не могат да разсеят даже
най-ужасяващите видения.
Любовта за Данте е целокупна; желанието за абсолютно благо се е разгоряло у
него още от детството му с невинния блясък в девичите очи.
Лакордер8 казва, че има само една любов. И наистина, любовта към творението
се ражда от същия източник, откъдето извира и любовта към Бога, от усещането за нашата непълнота и за това, че висшето Благо, помагащо ни да се
осъществим, пребивава извън нас. Само Бог е тази реалност, чийто образ е
запечатан в творенията Му, образ, а не призрак, тъй като този образ е надарен със собствена красота и собствено битие. Именно от този образ започва
изгнанието на Данте и тъкмо той го е призовал от неблагодарната родина в
Царството на живите.
Данте така и не се е смирил с разлъката със своята възлюбена и съчинението
му с неимоверен порив на ума и въображението се опитва да обедини долния
свят, където минават дните му, свят на следствията, които, погледнато от
нашата камбанария, са царство на случайността или игра на слепи сили, със
света на истинските причини и висши цели. Цялата му поема наподобява титаничен градеж; тя е призвана да възсъедини или да възвърне изгубената цялост
на двете части на творението, да го укрепи под формата на непоклатими изказвания, като по този начин съзрем Висшата истина, която по думите на великия
поет е услада само на Бога.
И доколкото цялата Божествена комедия в крайна сметка се свежда до срещата на Данте и Беатриче, на разлъчените от смъртта техни души, всяка от
които се стреми да принесе себе си в дар на другата душа, то аз ще се опитам на свой ред, след толкова много други читатели, да представя и изобразя
главната среща, разговора между две души и два свята, задаващ сюжетната
основа на поемата.
След стихове, навеяни от неизменния и пошъл живот, тъй чужд на истинската
природа, присъща на всички нас, Данте начева разказа си. Той е познал изгнанието, на което всички сме обречени, може дори да се каже, че е класически
8

Жан-Батист Лакордер (1802–1861) – френски католически духовник, прочут проповедник, възстановил
Ордена на доминиканците във Франция (1850 г.). Б. пр.
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изгнаник, прогонен от света, където нито една от частите не е в състояние
да вмести цялото. И тъй като също не е в състояние да го пресъздаде, Данте
се опитва да подложи този свят на Божия съд и така да възстанови връзката
с горния свят, където го зове Донна Биче. Ако в земния си живот той винаги е
бил играчка на случая, то в творчеството си Данте се въодушевява от страстната жажда по единството, абсолютното и необходимостта, подбудена от великото и разумното Божие дело. Идеалното човешко общество при него приема
формата на монархия, където отделните воли се впрегнати от единния разум. И
тъй като образът на съвършения кръг не се вписва в земните хоризонти, Данте
се опитва да стигне до него, преминавайки един подир друг кръговете, предназначени за очищение или наказание на пороците ни, на личните ни престъпления и
прегрешения срещу всемирната и всеобща Истина. Не го спира нито Адът, нито
прелъстителните пристани на Чистилището. И едва в тридесет и третата песен на „Рай” и в непоколебимия образ на Троицата той намира прообраза на тази
концентрична роза, чиито редове образуват последователните кръгове, налични
в желанието му. Последен поглед към земята, поверена му, подобно на нов Цезар,
за да я обедини посредством разума. А в нозете му е Равена – древният имперски град на мъртвите базилики, чиято разкаляна почва на залез слънце сякаш
бива погълната от огъня и водата. Още един поглед към този свят, който скоро
ще свърши за него, и Данте чува Беатриче – тя заговаря.
И какво казва?
Беатриче за Данте е любовта, а в нашия живот любовта е стихия, която по
същество ни е неподвластна, бидейки лишена от всякакъв практически смисъл;
тя е независима и често нахлува в тесния свят на ограничения ни ум, като го
разрушава и съкрушава. Всички упреци, с които покойната се обръща към възлюбения си, ние чуваме в тази величествена тридесет и първа песен на „Чистилище”, където Данте, пред лицето на Небесния град, се изповядва с такова
благородство и смирение. И си задаваме въпроса: нима Данте също не е имал
в какво да упрекне тази жена, изоставила го тъй внезапно и жестоко? Не е ли
питал той сянката, съпровождала го по пътищата на изгнанието: „Защо? Защо
стори това?”. Именно на този въпрос трябва да даде отговор Беатриче. И не
само нея е в правото си да обвини вечният изгнаник, а и земната си родина –
Флоренция, както и унилата Италия през XIII в., изтерзала душата му, влюбена
в порядъка и разума. Всичко това увенчаната с маслинени клонки дама опровергава: ако светът бе съвършен, казва тя, защо тогава е Изкупителят? Трябва ли
да съзираме в съществуващото само повърхностен и външен хаос, а не тайната
на радостта, хвалата и блаженството, които е призван да открие за света
поетът? Тази жажда за абсолютност и вътрешна детерминираност е част от
питанията на поета, на които Беатриче противопоставя прославата на свободата и благодатта, дарувани от живия и вечно нов Бог – източник на живота
и на света, неподчиняващ се на нищо тварно, извикано от небитието тъкмо
от Него, от повелителя на това Небе, където Той господства и чиито пътища
са неизповедими. Бог в Рая ни учи на всичко, без да обяснява нищо, единствено
показвайки ни как е създал всичко, подобно на пастира от идилията на Андре
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Шение9, който вкарва флейтата в устата на по-малкия си брат и сам движи
пръстите му. И както Той ни приобщава към творческата Си сила и подвига Си
на изкуплението, така Той влага в ръцете ни не само материални неща, но и
самите ни души, подвластни Му, които чакат, тъй като само с наша помощ могат да придобият светлина и спасение. Той е позволил да Му принесем собственоръчно в дар не тамян и зърно, а всичките тези безсмъртни души или поне
душата на един-единствен наш брат. В този смисъл дори очевидните проломи в
творението стават за нас не източник на печал, а на радост. Затова Луцифер,
сметнал себе си за съвършен и самодостатъчен, пада като камък, срутвайки се
под бремето на собственото си тегло. Именно защото тварният свят е несъвършен и във всичко съществуващо има пукнатини, някаква природна пустота,
той диша, живее и се възобновява, нуждае се от Бог и от другите твари; ето
защо тварният свят е подвластен на поезията и на любовта и ги съчетава.
Тези съчетания сами по себе си нямат абсолютна стойност; няма преграда за
Божията благодат; неизброима е, по думите на псалмопевеца, Неговата милост
и всеопрощение. Ужасилата Паскал безкрайност, чийто условен образ е звездното небе, целият блясък на звездното злато, с божествена щедрост разсипано
над бездната – всичко това не стига, не е достатъчно, за да изплати дълга на
признателността. Ето какво всъщност ни казва Беатриче.
Превод от френски: Тони Николов

9

Андре Шение (1762–1794) – френски поет и политик, една от жертвите на терора по време на Френската
революция. Б. пр.
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Момчил Методиев

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СРЕЩУ
ЗАБРАНЕНАТА ЛИТЕРАТУРА.
СЛУЧАЯТ НА ОТЕЦ ПЕТЪР
ВАСИЛКОВСКИ
„В социалистическа България няма забранена литература. Има литература с
клеветническо съдържание”, заявява следователят на стъписаната френска
гражданка Катрин Лвов-Макаров, арестувана през 1973 г. по обвинение в разпространение на „инкриминирана литература” и осъдена за това на 4 години
затвор. През 70-те години в политическия речник на епохата навлиза думата
„дисидент”, а един от нейните символи става Александър Солженицин. През
1973 г. властите в Москва започват срещу него кампания, която бързо обхваща
и другите страни от Източна Европа. На 7 януари 1974 г. „случаят Солженицин”
е обсъден от самото Политбюро на съветската Комунистическа партия. На
12 февруари 1974 г. той е арестуван, гражданството му е отнето и на следващия ден е качен на самолета и депортиран в Западна Европа.
И в България по това време се разиграват драматични събития, но за тях не
се говори нито в българските, нито в чуждите медии. По стечение на обстоятелствата пет дни след заседанието на съветското Политбюро, на 12 януари
1974 г., в Казанлък от „разрив на сърцето” умира от един от почитателите
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на Солженицин, положил усилия съчиненията му „нелегално” да достигнат и до
български читатели. Петър Василковски, свещеник в манастира „Въведение Богородично” в Казанлък, в продължение на година е разработван по подозрение за
разпространение на антисъветска литература, заради което е преследван не
само от държавните, но и от църковните власти. Той е задържан за кратко по
делото, по което е осъдена Катрин Лвов-Макаров, а присъдите по това дело са
прочетени на 13 февруари 1974 г., същия ден, в който Солженицин е изгонен от
Съветския съюз.
За разлика от Солженицин имената на неговите последователи в България остават сравнително неизвестни. Такъв е и случаят със свещеник Петър Василковски,
споменът за когото се пази предимно от хора, които са го познавали и го помнят
с добро чувство. За пръв път срещнах неговото име в агентурното досие на
Старозагорския митрополит Панкратий, от когото изрично се изисква да проучи и вземе мерки срещу своя свещеник. При едно от посещенията ми в Казанлък
срещнах хора, които говориха за Василковски с уважение, но не знаеха подробности за неговата съдба. Потърсих данни за него в архива на Държавна сигурност.
Оказа се, че информацията не е голяма – освен кратка преписка отпреди 1944 г.
там са запазени материали за неговото интерниране веднага след 1944 г., както
и за откритото срещу него Дело за оперативна проверка в началото на 1973 г.
Но в хода на проучването стана ясно, че той е бил добре познат в средите на
руската емиграция. Споменатата Катрин Лвов-Макаров ми предостави данни от
следственото дело, в което присъстват и свидетелските показания на отец Петър Василковски. Други негови познати, Любов Хлебарова и Таня Бонева, които са
прекарвали като деца летата си в Казанлъшкия манастир и определят отеца за
свой духовен наставник, ми предоставиха негови лични писма и снимки, изпратени
до тях.1 Сведенията за отец Петър Василковски не могат да бъдат наречени подробни, тъй като оставят редица бели полета в неговия житейски път и служение.
Но те са достатъчни, за да могат да бъдат очертани основните моменти от неговата биография. Петър Василковски може да не е бил нито сред най-известните,
нито сред най-влиятелните свещеници в България. Но случаят му е показателен
за съществуването на специфична неофициална или подмолна култура в средите
на Българската православна църква от началото на 70-те години, както и за начина, по който държавната машина може да мобилизира цялата си мощ, за да спре
разпространението на литература, определяна като опасна и „клеветническа”.

От Подолск до Казанлък: пътят на един беглец от
болшевишките гонения
Първите сведения за свещеник Петър Василковски в архива на Държавна сигурност
датират отпреди 1944 г., когато свещеникът е проучван по повод заселването му
в България. Това става по искане на Дирекцията по изповеданията от 9 декември
1940 г. поради постъпила молба той да бъде „приет на служба под ведомството на
1

Дължа благодарност на Катрин Лвов-Макаров, Любов Хлебарова и Таня Бонева, без които изследователските ми усилия за възстановяване на съдбата на отец Василковски щяха да бъдат напразни, както и на Борис
Цацов за предоставените снимки от неговия личен архив.
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Св. Синод”. В отговор, на 20 декември 1940 г. началникът на Околийското управление в Тутракан изпраща сведения с основните биографични данни на свещеника.
В справката се казва, че Петър Захариев Василковски е руснак по произход, роден на 28 юни 1899 г. в с. Премощеница, Подолска губерния. Завършил е Духовна
академия и две години е следвал във Физико-математически факултет в Подолск.
През 1922 г. е ръкоположен за свещеник в с. Палитанки в същата губерния, откъдето една година по-късно е преместен в Шарград, където служи до 1934 г.

Снимки: личен архив на Борис Цацов

Посещение на Българския патриарх Кирил и Руския патриарх Алексий I в Казанлъшкия манастир и
заупокойна молитва за руските воини, загинали през Освободителната война и погребани в двора
на св. обител, 12.09.1957 г.

Петър Василковски е вторият отдясно (с богослужебни одежди)
От ляво надясно: Старозагорски Климент, архим. Антоний (представител на БПЦ в Москва), Мински и
Белоруски Питирим, патриарх Кирил, Одески и Херсонски Борис, Врачански Паисий, Неврокопски Пимен,
Русенски Михаил, Търновски Софроний, отец Василковски и Ловчански Филарет

През 1934 г. „поради закриване на църквата” бяга в Бесарабия. Според същото
сведение през 1926 г. е осъден на една година затвор „заради публичен диспут с
комунистите на религиозна основа”, като присъдата излежава в гр. Ямнал2. От
тогава до 1934 г. е преследван от комунистите, което е причина да избяга в Бесарабия, където получава назначение в румънска църква. Служи там до превземането на Бесарабия от Съветския съюз през 1939 г., когато се премества в Кюстенджа, Северна Добруджа. След връщането на Южна Добруджа на България и с
аргумента, че симпатизира на българите, се обръща с молба да бъде назначен за
свещеник в Тутракан, Южна Добруджа. Сведението завършва с кратка характе2 	

Всички географски названия са предадени както са записани в делото, макар днес да не могат да бъдат
идентифицирани (с изключение на град Подолск в Московска област в Русия и разположения във Виницка
област на Украйна Шарград или Шаргород).
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ристика, според която той живее много скромно, издържа се с треби, „запазен е
в морално отношение” и се „ползва с добро име на честен човек, а в политическо
отношение е краен антиболшевик”. Като дописник на руски вестници в чужбина
е критикувал политическата система, установена в Съветския съюз.3
Както става ясно от тази справка, подобно на много руски свещеници, и Петър
Василковски е принуден да бяга от болшевишкия режим, за да се установи в началото на 40-те години в България, където остава до края на живота си. След
идването на комунистите на власт и в България през 1944 г. не може да се каже,
че той е сериозно репресиран, макар да е принуден да напусне пограничния град
Тутракан. На 24 юни 1946 г. той собственоръчно попълва „Въпросник за установяване на самоличност” пред дирекция на Народната милиция, в който вписва, че
баща му Захари Василковски е родом от Украйна, но вече е покойник, а майка му
Евгения Дмитровна, родена в Русия, сега живее с него в Тутракан. Братята му
продължават да живеят в Съветския съюз, като във въпросника посочва имената на Алексий (който живее в Украйна), Александър (в Русия) и Николай (в Русия).
В същия въпросник посочва, че владее руски, български и румънски езици, както
и че е осъждан и е лежал една година в СССР „за антиболшевишка пропаганда”.
Женен е, съпругата му е Олга Иванова. В графата за лични данни е посочено, че
има средно телосложение, висок ръст, обло лице, високо чело, сини очи, правилен
нос и малки руси мустаци.4
Причината за попълването на този въпросник става ясна от следващите документи и по-конкретно от заповедта за неговото изселване от Тутракан.
Предложението за това е изготвено от началника на ДС в Русе Антон Мечкуев
въз основа на заповед на МВР „всички белогвардейци да се въдворят във вътрешността на страната на 130 км. от всяка граница”. В приложената биография
не се твърди, че свещеник Василковски е белогвардеец, за каквото няма данни
в нито една от биографичните справки за него. Но самият факт, че е руски
емигрант, е достатъчен той да бъде причислен към тази група, а допълнителен
аргумент, подчертан от ДС-Русе, са неговите антикомунистически убеждения.
В тази справка се среща и твърдението, за което няма други източници, че
през 1942 г., след като Одеса е окупирана от германските части и техните
съюзници, свещеник Василковски е посетил града, където е организирал публични
събрания и е говорил против комунизма. Допълнено е, че „след 9 септември се
проявява като прикрит реакционер и поддържа връзки с познатия опозиционер
Алекси Марко Марков, с когото живеят в една квартира”5.
С радиограма от 8 юни 1946 г. Държавна сигурност съобщава, че „разрешава въдворяването във вътрешността на страната” на три лица, сред които и Петър
Василковски, които „могат да си изберат местожителство, без да се записват,
но и без право да напускат мястото”6. Петър Василковски избира да живее в
3

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. СД, а. е. 5809, л. 1-5.

4

Пак там, л. 6-7.

5

Пак там, л. 10.

6

Пак там, л. 11.
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Карлово, но телеграма от 23 юли 1946 г. информира, че не се е явил там, а е
отишъл в София да се оперира.
Това се потвърждава и от болницата на руския Червен кръст в София, която
издава бележка, че той наистина се намира на лечение там от 28 юни. Същото
се потвърждава и от ръкописна молба на самия свещеник, който информира, че
след като получава заповедта за интерниране, е избрал и заминал за Карлово,
но „по пътя разболех се със тежка болест (гноен апендицит), принуден бях да
легна в болница и бях подложен на операция. Сега съм на излизане от болницата.
Обаче, след операцията аз чувствам себе толкова слаб, че не ще мога веднага
да предприема преместването си и затова най-почтително моля Вас, господин
началник, да се отсрочи моето изселване от гр. Тутракан на един месец, поради
болестта. Прилагам медицинско свидетелство”. Молбата е написана на 22 юли
1946 г., а резолюцията върху нея е отрицателна. Така на 30 юли 1946 г. свещеник
Петър Василковски и съпругата му Олга Петрова Василковска, до този момент
регистрирани на ул. „Венелин” 11 в София, заминават за Карлово. Информацията
за това е изпратена на етапния комендант, който на 30 юли 1946 г. потвърждава, че „двете лица се получиха в коменданството”7.
Следващата преписка в това дело е от началото на 1948 г., когато свещеникът
иска разрешение да пътува до Тутракан. В молбата му от 13 февруари 1948 г. се
посочва, че след като се изселил в Карлово, останал без никаква възможност за
издръжка, което го накарало да започне да търси препитание на друго място. А
тъй като наскоро получил известие, че майка му, която е на 76 г. и е останала
в Тутракан, е тежко болна, моли да му се разреши да отиде и да вземе майка си,
както и да се премести на друго място, където да си намери работа. Резолюцията е положителна по отношение на възможността да отиде до Тутракан, но е
отрицателна по отношение преместването му на друго място, като се нарежда
и занапред да остане в Карлово.8
Това са всъщност всички данни за живота на Петър Василковски, преди съдбата му да се преплете с тази на Александър Солженицин. Според спомените
на съвременници по-късно майка му наистина се премества да живее при него,
докато съпругата му загива при битов инцидент с газова бутилка, без да има
данни как и кога се е случило това. Според по-късни информации през 1948 г.
той все пак успява да напусне Карлово и получава назначение като свещеник в
манастира „Въведение Богородично” в Казанлък, където го заварват събитията
в началото на 70-те години. Не е ясно дали това са всички данни, събирани за
него от Държавна сигурност, или той е продължавал да бъде следен, но архивите
са унищожени. По-вероятно изглежда първото, тъй като делото от началото на
70-те години не се позовава на други детайли от живота му, които да не могат
да бъдат проследени по описаните до този момент документи. Вероятно той
успява да се задържи далеч от вниманието на Държавна сигурност, служейки
като свещеник в Старозагорска епархия.
7

Пак там, л. 17-18.

8

Пак там, л. 20-22.
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Дело за оперативна проверка „Негодяй”
През 1973 г. светът следи с нарастваща тревога съдбата на Александър Солженицин. Удостоен с Нобелова награда за литература през 1970 г., през 1973 г. конфликтът му с властите в Москва ескалира, близките му хора са малтретирани, а
сътрудничката му Елисавета Воронянска е доведена до самоубийство. Изправен
пред опасността всички екземпляри от неговия Архипелаг ГУЛаг да бъдат унищожени, в края на 1973 г. Солженицин разрешава вече изнесеното копие в Париж да
бъде отпечатано. Първият том излиза в края на 1973 г., което и става причина
за острата реакция на Политбюро
на съветската Комунистическа партия. В началото
на 70-те години
дисидентите вече
са основна грижа
на началника на
съветското
КГБ
Юрий
Андропов.
Още през 1967 г.
той създава специална структура,
натоварена с борСвещеник Петър Василковски с монахини от Казанлъшкия манастир
(вдясно от свещеника е неговата майка)
бата срещу „идеологическата диверсия”. По аналогия с V управление на КГБ през същата 1967 г.
и в българската ДС е създадено VI управление, натоварено със същите задачи.
Освен интелектуалците специален отдел в него наблюдава и процесите в Българската православна църква. За заместник-началник на това управление е назначен полковник Иван Димитров.
Изгонването на Солженицин става причина кампанията за неговото очерняне да
се разпростре в цяла Източна Европа.9 Част от тази кампания е и спирането на
всички канали за разпространение на неговите съчинения. През 1973 г. българската
Държавна сигурност разкрива нелегална мрежа за разпространение на антисъветска литература в България, като най-голям интерес службите проявяват към книгите на Солженицин и Бердяев. На езика на службите разкриването на тази мрежа
се означава като „реализация” на груповата разработка „Комари”. Покрай тази
разработка във фокуса на службите отново влиза и свещеник Петър Василковски.
Това се случва на 20 януари 1973 г., когато началникът на отдел 03 в Шесто управление изпраща на ДС-Стара Загора справка за „лицето Петър Василковски, свещеник в Казанлък” с указание за завеждане на ДОП (Дело за оперативна проверка).
Искането е в изпълнение на „резолюция на др. Димитров”, заместник-началник на VI
9

Повече за кампанията срещу Александър Солженицин в България вж. у Христова, Наталия. Власт и интелигенция. Българският скандал „Солженицин“, 1970–1974 г. София, 2000.
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управление, като в писмото се нарежда „да се набележат и проведат срочно АОМ
[Агентурно-оперативни мероприятия]” с цел проверка на посочените данни. В приложената справка се посочва, че свещеник Петър Василковски е засечен в „близка
връзка” с обектите, протичащи по разработка „Комари”. Подозиран е, че „чете и
разпространява инкриминираната литература с антисъветско съдържание”, като
конкретно е засечен да изпраща на друг човек книга на Николай Бердяев. Допълва
се, че на „12 юли 1972 г. непознато лице е съобщило на обект „Фанатичка” – Катрин
Лвов, че е предало книги на отец Петър”. Според други данни обектите на разработка „Комари” с кодови имена „Стареца” и „Химика” признават, че са получили от
Петър Василковски книгата на Солженицин „Август 1914” и Великопостното писмо
на Солженицин до Московския патриарх Пимен, преведено на български. В този
разговор „Старец” определя Василковски като „надежден човек”, който сам може
да прецени дали и как да разпространява писмото на Солженицин. И допълва: „Да,
отец Петър е голям умник, голям умник, той знае и във всеки случай хората познава по-добре от мене”. Справката завършва със сведението, че когато отецът
пътувал до Съветския съюз, взел със себе си един екземпляр от книга на Николай
Бердяев, но при преминаването на съветската граница се уплашил да не бъде заловен и изхвърлил книгата. Подписът под тази справка, данните за която явно са
събрани с оперативни средства, е на началника на отдел 05 в Шесто управление, а
върху нея действително стои резолюцията на заместник-началника на VI управление Иван Димитров, която гласи: „Др. Дамянов, Василковски да се вземе на ДОП”10.
Заповедта на Центъра е изпълнена на 7 март 1973 г., когато е одобрено предложение на Петър Василковски да бъде заведено дело под псевдоним „Негодяй”. В
аргументацията се казва, че са получени данни, че „лицето Петър Василковски”,
свещеник в Девическия манастир в Казанлък, сега пенсионер, разпространява инкриминирана литература.” Посочва се, че е пренасял такава литература в СССР
и е близък с обектите на разработка „Комари”. В Русия има един жив брат, а в
България на гости му е идвала братовата му дъщеря. Допълва се, че в миналото
е бил съден в СССР, а от 1948 г. до сега служи в манастира в Казанлък. Като
негативна характеристика е допълнено, че „минава за много издигната личност.
Чете много и е ревностен защитник на религията”.
Предложението е придружено от проучване от 6 февруари 1973 г., в което се
повтарят известните до момента данни. Допълва се, че освен че е вдовец, майка му Евгения също е починала, и се уточнява, че е български поданик от 1 януари
1941 г., а като „свещеник в Левскиград”11 не е имал никакви политически прояви”.
Справката явно е изготвена по повод желанието на Василковски да пътува на
екскурзия, тъй като завършва със становището „на същия ДА СЕ ОТКАЖЕ да
отиде на екскурзия в Италия”.12
На пръв поглед това е всичко. Делото е прекратено на 22 февруари 1974 г., когато заместник-окръжният началник на МВР в Стара Загора одобрява предло10

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. III раз, а. е. 4523 (Ст.З), л. 3-5.

11

Името на Карлово от 1953 до 1962 г.

12

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. III раз, а. е. 4523 (Ст. З), л. 8-9.
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жението за снемане на ДОП „Негодяй” в архив. Аргументацията е кратка: „През
месец ноември централизираната разработка в София беше реализирана и свещеник Петър Василковски беше задържан и разпитан с цел ползване за свидетел,
тъй като е много възрастен. На 12.1.1974 г. същия получи удар и почина”.
Какво се случва между 7 март 1973 г, когато разработката е открита, и 22
февруари 1974 г., когато делото е закрито поради смъртта на свещеник Петър
Василковски? Отговорът на тези въпроси не се съдържа в делото на самия свещеник, но наличните данни позволяват частичното възстановяване на събитията по други досиета и разработки.
Кратка преписка в неговото дело посочва, че отецът е бил задържан на 6 септември 1973 г. и освободен на 14 септември същата година. При задържането
му е съставен протокол за лично претърсване, според който в него са намерени
пари в брой (135 лева), ръчен часовник, както и лични вещи, сред които „медальон, кръстче, химикалки, подрасник зелен, расо черно, жилетка вълнена”, както
и малко лекарства. На свещеника е наложена мярка „задържане под стража”. На
14 септември 1973 г., при напускането на ареста, той се подписва, че е получил
обратно личните си вещи.13

„Писмото на Солженицин ми направи много голямо
впечатление със своята смелост”
Както беше посочено, причина за задържането на свещеник Василковски е „реализацията” на делото на Групова разработка „Комари”, по която основни обвиняеми са Владимир Макаров, Теодосий Беляковски и Катрин Лвов. Присъдите срещу
т.нар. група „Макаров-Лвов-Беляковски” са произнесени на 13 февруари 1974 г. Тримата са обвинени в разпространение на литература и клеветнически твърдения,
засягащи държавния и обществен строй в НРБ и СССР и са осъдени съответно
на пет, четири и три години затвор. Най-възрастният от тях, Теодосий Беляковски, оцелял в сталински лагер, умира в затворническата болница в Ловеч през
1975 г. Владимир Макаров излежава присъдата си, а след това му е разрешено
да замине за Франция, където остава до смъртта си през 2007 г. Днес за този
процес свидетелства Катрин Лвов-Макаров, която тогава е 33-годишна. Родена
във Франция, потомка на руски емигранти и православна по изповедание, тя започва редовно да посещава България като студентка по българска филология и се
сближава с част от руските емигранти в страната. Малко след като е осъдена
по това дело, през март 1974 г. тя е помилвана и се завръща във Франция, а след
излизането от затвора на Владимир Макаров, се омъжва за него.14
13

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. 6, оп. 4, а. е. 1783, преписка 206 (открита на 6.9.1973 г., закрита на 14.9.1973 г.),
л. 1-5.
14

„... След няколко години хората ще имат възможност да научат”. Разговор на Таня Галчева и Галина Петкова
с г-жа Катрин Макаров, 15 юли 2012 г. Публ. на: https://www.comdos.bg/dokumentite-progovaryat/p/page/2/
openPost/2111. Виж също филма за Катрин Макаров от поредицата на БНТ „Отворени досиета”, 2014 г. (сценарист Христо Христов, по идея на Катя Атанасова, режисьор Любомир Младенов). Достъпен на: https://www.
youtube.com/watch?v=vBrUuQEurSI
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В следственото дело срещу тази „група” са съхранени материалите, които показват какво се случва с отец Василковски през седмицата, през която е в ареста. Той е привлечен по делото като свидетел, а не като обвиняем – както беше
посочено, защото бил твърде възрастен. Запазени са 6 протокола за разпит – по
един от 12 и 17 септември, два от 19 септември, протокол от очна ставка от
същия ден и още един последен разпит от 23 октомври 1973 г.
В свидетелските си показания отец Петър Василковски като цяло потвърждава
подозренията, че е бил част от мрежа за разпространение на „инкриминирана”
литература, което означава, че членовете на групата са съзнавали, че разменяните от тях книги са смятани от държавата за опасни. Свещеникът признава,
че познава обвиняемите Теодосий Александрович Беляковски, Владимир Юриевич
Макаров и Катрин Лвов. Посочва, че се е запознал с някои от тях още по време на
пребиваването си в София за операцията през 1946 г. Тогава чрез Анна Макарова,
медицинска сестра в болницата, той се запознава с брат  Владимир Макаров.
При по-късни идвания в София той отново гостува в дома им на ул. „Венелин” 11,
където се запознава и с Теодосий Беляковски. В показанията си той уточнява,
че Беляковски е белоемигрант, който по време на Втората световна война се
включва в т.нар. Руски военен корпус на Балканите, военна част от руски емигранти, която действа срещу югославските партизани, заради което след войната е осъден на 10 години затвор, които излежава в Сибир, преди да се завърне в
България през 1955 или 1956 г., когато и отец Василковски се запознава с него.
Двамата се сближават поради общите си духовни интереси. Според показанията Беляковски е почитател на философията на Николай Бердяев, „който вярваше,
че болшевизмът не може да се свали с кавалерийски дивизии, а само по пътя на
еволюцията, чрез духовно възраждане”. Тъкмо от разговорите с Беляковски отец
Василковски научава за съществуването в Съветския съюз на кръгове, които не
са съгласни с „официалната държавна политика”, и чрез него той чува имената
на Александър Солженицин, Пастернак, акад. Сахаров и др.
По-късно Беляковски му споделя, че разполага с книги от тези автори, носени му
от западни туристи, и така отецът прочита Раковата болница на Солженицин.
След като връща книгата, получава и чете В първия кръг. По същия път до него
стига и известното Великопостно писмо на Солженицин.15 За него отецът свидетелства:
„Беляковски ми е давал освен споменатите две книги от Солженицин и неговото
писмо до Московския и на цяла Русия патриарх Пимен. Доколкото си спомням
това писмо ми даде преди половин година. Писмото беше написана ръкописно. Аз
го преписах на пишещата машина на манастира и даже го преведох на български език. Имах намерение да го дам на митрополита Панкратий, но след като
се запознах със съдържанието, се отказах. В писмото си Солженицин, според
мен неоснователно, обвинява патриарх Пимен, че не се грижел за църквата и се
15

Писмото на Александър Солженицин до Московския патриарх Пимен е от 1972 г. За неговия български
превод виж: Християнство и култура, 32 (9)/2008, с. 10-13. Прев. Димитър Спасов.
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поддавал на „атеистическата диктатура”. Върнах на Беляковски ръкописният
текст на писмото на Солженицин, а също и един екземпляр от същото писмо,
което преписах на пишещата машина. Писмото преписах в три екземпляра”.
По-нататък отецът обяснява, че по същия път е получил и книгите на Николай
Бердяев – Мирогледът на Достоевски, Достоевски и Толстой, Духът на руската
революция. Наред с това е чел и 20 писма до приятели на Светлана Алилуева,
както и книгите на Милован Джилас Разговори със Сталин и Новата класа16. До
него достигат и други издания на руския самиздат, сред които Декларацията за
правата на човека на акад. Сахаров. В отговор на въпрос на следователя отецът пояснява, че книгите получавал лично, „на ръка”, в редки случаи по пощата,
а понякога те били носени от монахини, пътували от София до манастира, но
които „не знаеха какви книги носят, а само им казвах, че са руски книги”.
Другото сериозно подозрение към него е, че сам е разпространявал получените
книги по време на пътуванията си в Съветския съюз. В отговор на такъв въпрос
той уточнява, че е посещавал Съветския съюз четири пъти – през 1957 г., през
1961 и 1962 г. и през 1965 г. Пътуването през 1962 г. предприема с влак по маршрута Одеса–Крим–Батуми–Тбилиси–Ереван–Москва. Тогава има уговорка по време
на престоя на една от гарите да се срещне с брат си Алексей, който също е
завършил семинария. Затова иска да му подари фотокопирана една от книгите на
Бердяев, която получава от Беляковски. Както уточнява свещеникът, „знаех предварително, че Бердяев не е желан автор в Съветския съюз”. Затова след една
от проверките на границата, когато книгата не била открита, „се изплаших и
унищожих фотокопието на книгата на Бердяев, която ми беше дал Беляковски”.
Разпитът продължава с въпроси за книгите, открити по време на обиска в килията, в която живеел в Казанлъшкия манастир. Тогава там са намерени Царството на духа и царството на кесаря и Духът на руската революция на Бердяев, за
които свещеникът посочва, че ги е получил от Беляковски или от Радко Поптодоров от Духовната академия.
На специален въпрос какво знае за „престъпната дейност на обвиняемия Владимир Макаров и каква инкриминирана литература сте получавали от него”, свещеник Василковски посочва, че от Макаров е получил Август 1914 на Солженицин
и спомените на бащата на Макаров, озаглавени Моята служба в старата гвардия.17 Тогава следователят му показва писма, разменени между него и Макаров,
от които става ясно, че от Макаров е получавал и други „инкриминирани” книги,
като по-конкретно е поискал книгата Месия на руския философ Мережковски.
Под натиска на фактите свещеникът признава, че тъкмо от Макаров е получил
16

В оригиналните свидетелски показания всички книги са цитирани с техните руски заглавия. За удобство
тук заглавията са предадени, както са известни в България според техните преводи след 1989 г. В показанията
книгата Толстой и Достоевски е спомената сред трудовете на Бердяев, но вероятно се има предвид книгата Л.
Толстой и Достоевски на Дмитрий Мережковски.
17

Владимир Макаров е син на Юрий Владимирович Макаров (1886–1949) – офицер от руската императорска армия и участник в Първата световна война. След революцията живее в емиграция, отначало в България,
след това във Франция, преди да се установи в Буенос Айрес. Неговите мемоари Моята служба в старата гвардия излизат за пръв път през 1951 г. в Буенос Айрес.
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Великопостното писмо на Александър Солженицин. За посланието отецът казва:
„Писмото на Солженицин до патриарх Пимен ми направи много голямо впечатление със своята смелост и решимост да се противопостави на атеистичното
влияние. За да споделя това свое впечатление, аз реших да разпространя писмото на Солженицин, защото за мен като вярващ, действително се изисква много
голяма смелост, за да възразиш на един патриарх и даже да го обвиниш, че не
се грижи за църквата”.
После пояснява, че понеже не можел да направи „добър превод на български език”,
преписал писмото на два пъти по три екземпляра, които изпратил на шестима
души, най-известен от които е епископ Николай, ректор на Духовната академия,
на когото обаче го изпратил анонимно, защото не го познавал добре.
На въпрос дали познава Катрин Лвов и дали е получавал книги от нея, Василковски
отговоря, че я е виждал общо три пъти, но я познава бегло, поради което и не
може да каже какви са били отношенията между „Беляковски, Макаров и Катрин
Лвов”. В края на разпита е запитан защо негови ръкописни бележки се откриват в полето на статията на Александър Шмеман, публикувана в брошурата
Вестник на руското студентско християнско движение. В отговор свещеникът
обяснява: „Посочените ръкописни текстове написах по повод на това, че някой,
който е чел брошурите преди мен е написал несправедливи придирчиви критически бележки. С написаното от мен аз му опонирах, макар че не знаех кой е той”.
Това е първият и основен разпит на свещеника. Както на този, така и на следващите разпити той следва тактиката да не отрича очевидното, но и да се
опитва да премълчи това, което допуска, че следователите не знаят. Конфронтиран с други показания или събрани доказателства, той не отрича факта, че
групата си е разменяла литература, за която всички са били наясно, че е нежелана от режима. Необходимо е да се подчертае, че както от следственото
дело, така и от спомените на съвременници може да се заключи, че конспирация
наистина е съществувала. Нейната цел е била разпространяването в България
на руска литература, забранена в Съветския съюз, предимно от руски емигрантски автори, станали известни и на Запад. От тази гледна точка не може да се
твърди, че обвиненията срещу „групата” са изфабрикувани. Но както посочва
проф. Климентина Иванова, която също е получавала такава литература, заради
което е и интернирана, никой от тази т.нар. „група” не е могъл да допусне до
каква степен държавата ще се почувства застрашена от тяхната дейност.18
Наличието на конспирация се доказва и от втория разпит на отец Василковски,
проведен от ст. лейт. Георги Христов Петков на 17 септември 1973 г. При него
въпросите са насочени тъкмо към механизма на размножаване и разпространение на получената литература. В отговор на един от въпросите свещеникът
потвърждава, че някои от книгите са били фотокопирани, но отрича да знае как
18

Разговорът с проф. Климентина Иванова може да бъде видян в споменатия филм за Катрин Макаров от
поредицата на БНТ „Отворени досиета”, 2014 г.
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Личен архив на Любов Хлебарова

точно е ставало това.
Потвърждава, че опасните
книги са били подвързвани
с подвързия на други книги – така например книгата на Солженицин Август
1914 е била „замаскирана
с подвързия на книгата
Половин път до луната.19

Последният разпит, от 23
октомври 1973 г., е посветен конкретно на превода
Писмо на отец Петър Василковски до Любов Хлебарова, 23 декември 1972 г. на писмото на Александър
Солженицин до Московския патриарх Пимен. От този разпит става ясно, че писмото е било преведено
на български от Наталия, дъщерята на Теодосий Беляковски, докато тя е била
на гости на свещеника в манастира. Василковски подчертава, че това става
по негова молба и без съгласието на нейния баща, който не искал да замесва
дъщеря си в тази дейност.
Делото на „групата Макаров-Лвов-Беляковски” е гледано през февруари 1974 г.
Катрин Лвов-Макаров си спомня, че малко преди началото на процеса  казват,
че свещеник Василковски е починал. Не  дават никакви други подробности, освен че по тази причина той няма да свидетелства на делото. По същата причина копие от смъртния акт се съхранява в следственото дело. В него се посочва,
че Петър Захариев Василковски е починал на 12 януари 1974 г.20, а като причина
за смъртта е записано „кардиогенен шок”.

„Изповед Василковски не е направил, тъй като е починал
от разрив на сърцето”
Важен детайл е как реагира на тези данни църковното ръководство в лицето на
прекия духовен началник на свещеник Василковски – Старозагорския митрополит
Панкратий. Както е известно, той е привлечен за сътрудник на Държавна сигурност през 1971 г. под кодовото име „Бойко”, а негов водещ офицер през 70-те
години е първият заместник-началник на VI управление Иван Димитров. Тъкмо
като заместник-началник на управлението полковник Иван Димитров е автор на
указанията до ДС-Стара Загора да бъде заведено Дело за оперативна проверка на
19

Всички свидетелски показания са от АКРДОПБГДСРСБНА-М, IV - K 7578, ГДОР „Комари”. Следствено дело N°
285/1973 вх N° 324/1974 г. по описа на Софийска градска прокуратура (те са цитирани по личния архив на
г-жа Катрин Лвов-Макаров, която, съгласно Закона за досиетата, има пълен достъп до делото. В предоставените
от нея копия не са посочени номерата на томовете от следственото дело).
20

В биографични справки за свещеник Петър Василковски като година на смъртта може да се срещне и
1972 г., но смъртният акт категорично посочва за дата на смъртта 12 януари 1974 г. Същото се доказва и от
предоставената от г-жа Любов Хлебарова лична кореспонденция до нея, сред която са и картички с коледни
поздравления за 1972 и 1973 г.
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свещеник Петър Василковски. В този смисъл може да се каже, че Иван Димитров е
човекът, който персонално ръководи цялата операция по делото за разпространението на антисъветска литература, доказателство за което е и изказаната му
на 17 май 1974 г. „служебна благодарност” за работата му по ГДОР „Комари”. Същата година той е награден и с орден „Народна република България – 3 степен”.21
Макар и да е пестеливо на подробности, агентурното досие на митрополит Панкратий показва, че свещеникът влиза в полезрението на службите още през ноември 1972 г. В рапорт за проведена среща с агент „Бойко” от 17 ноември 1972 г.
Иван Димитров съобщава, че митрополитът е предал документи от заседанието
на Синода, на което са били приети решения за създаване на международен отдел в Синода, който ще се възглавява от „Бойко”. Става дума за създаването на
Отдела за външна и миротворна дейност на към Св. синод на БПЦ, който през
следващите две десетилетия, оглавяван от митрополит Панкратий, се превръща
в основната институция, натоварена с икуменическата дейност на БПЦ и която
с времето придобива все по-голяма независимост от същинското църковно ръководство. В донесението агент „Бойко” изразява разочарованието си, че на заседанието патриарх Максим се е солидаризирал с отрицателното становище на
Врачанския митрополит Паисий, който изтъкнал, че според този проект новият
„отдел щял да бъде Синод в Синода на БПЦ”. По тази причина след това митрополит Панкратий провел разговор с патриарха, който на следващото заседание
„може би и по други внушения” се „коригирал” и така предложението било прието.
В същия рапорт се посочва, вероятно в отговор на запитване на офицера, че
в Казанлъшкия манастир „живее пенсионираният свещеник от руски белоемигрантски произход Петър Василковски, на около 70-години”. В заключение на агента е поставена задача „да изучи Василковски”.22
Името на свещеника се появява отново в агентурно донесение от 24 април
1973 г. Срещата е посветена на заседание на Християнската мирна конференция
в Москва, но в края агентът получава конкретната задача „да прояви интерес
как живее и каква литература чете свещеникът-пенсионер, бивш белогвардеец
в Казанлъшкия манастир Петър Василковски”23.
Следващата среща с агент „Бойко” е едва на 21 януари 1974 г., дълго след направената „реализация” и арести по това дело и когато свещеникът вече не е
21

Биографията на Иван Димитров е класическа за първото поколение офицери на Държавна сигурност. Роден през 1925 г. в с. Костичовци, Белоградчишко, през 1941 г. той става член на РМС, преди 1944 г. е задържан
и съден за политическа дейност. След като участва в „установяването на народната власт” в родното си село,
през 1947 г. постъпва на работа в Държавна сигурност, като във всичките си биографични справки посочва, че
има завършено средно образование и не владее чужди езици. След това бързо изкачва служебната йерархия,
през 1963 г. получава звание полковник, през 1967 г. е назначен за заместник-началник на новосъздаденото
VI управление, а от 1973 г. е негов първи заместник-началник. През 1981 г. е повишен в директор на Народната милиция и заместник-министър на вътрешните работи, какъвто остава до 1990 г. Като служител на VI
управление е един от познавачите на проблемите на Българската църква, тъй като от 1962 до 1966 г. е водещ
офицер на Неврокопския митрополит Пимен, а още от момента на неговото вербуване през 1971 г. е водещ
офицер на Старозагорския митрополит Панкратий. АКРДОПБГДСРСБНА-М. ЛКД 51187 Иван Димитров
22

АКРДОПБГДСРСБНА-М, Ф. Iр, а. е. 1324, РД № 28789, СС „Бойко”, л. 25-30.

23

Пак там, л. 32.
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между живите. В рапорта от срещата водещият офицер привежда и най-много
подробности какво се случва през изминалата година. Посочва се, че в изпълнение на дадените му указания, „Бойко” е провел среща със свещеник Василковски.
На тази среща „Бойко” пита свещеника защо „не го е информирал, че бил разпитван от органите на сигурност”. В отговор свещеникът казва, че не му е
било удобно. След това уточнява, че е бил обвинен и „се признавал за виновен”
в следното:
„че е получавал, чел и разпространявал литература с антикомунистическо и антисъветско съдържание от лица в София, доставяна зад граница;
Че е превел, напечатал и разпространил до няколко лица така нареченото „великопостно послание” на Ал. Солженицин до всеруския патр. Пимен.
Че е взел и се опитал да пренесе в СССР една книга на Бердяев, префотографирана, но поради уплаха на граничния пункт бил скъсал същата”.
След тези „обяснения” Бойко му казва, „че той е извършил и като гражданин, и
като свещенослужител три големи престъпления, а те се свеждат до следното:
1. Че като руснак по произход той е извършил престъпление към неговото
отечество и родина
2. Че е извършил престъпление срещу Съветския съюз, страната, която ни
освободи от фашизма и даде най-много жертви през време на Втората
световна война.
3. Че той е извършил престъпление и голям грях пред църквата и лично пред
агент „Бойко”, който има над него известни му задължения. Необходимо е
да размисли още веднъж за всичко, което е сторил, а може би и все още
неразкаял се докрай и на следващата среща след няколко дни да направи
пред него сакраментална (тайнствена) изповед за всичко.
На това предложение от страна на агент „Бойко” Василковски се е съгласил и
обещал да направи тази изповед. Такава изповед обаче Василковски не е направил, тъй като на 12 януари е починал от разрив на сърцето.
От извършената проверка на притежаваните от него вещи и материали не са
се оказали такива, които представляват интерес за нас”.
По-нататък на същата среща и продължавайки темата, „Бойко” споделя, „че е
целесъобразно той да постави пред патр. Максим и Синода на БПЦ въпроса за
взимане на официално становище на нашата църква по Ал. Солженицин и неговите клеветнически издания против Съветския съюз”.
В отговор водещият офицер одобрява идеята, поради което разяснява на „Бойко” „кой е Ал. Солженицин и какво представлява неговото творчество, което се
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издава от западни централи и организации, и че е най-подходящо на
страниците на църковния вестник
да излезе изобличителна статия по
случая и последната книга на Солженицин архипелаг Гулаг”. Агентът
обещава това да бъде изпълнено,
а в раздела „Задачи” е вписано агентът „да се опита тактично да
прокара решение по Солженицин”24.
От следващите срещи не става
ясно дали тази инициатива на митрополита е била осъществена.

Това са всички документи, които
към този момент могат да бъдат открити за свещеник Петър
Василковски, роден през 1899 г. и
починал през 1974 г. на 74-годишна
възраст. Младостта си той прекарва в бягство от болшевишките
гонения в собствената си страна,
което в началото на 40-те години
го довежда в България. За живота
и дейността му в България през
50-те и 60-те години други данни
няма, освен запазените снимки от
Писмо на отец Петър Василковски до Любов Хлебарова,
посещението на Московския пат26 декември 1973 г.
риарх Алексий в Казанлъшкия манастир през 1957 г., на които присъства и отец Василковски.
Съдбата му на „странична жертва” по делото на Александър Солженицин е показателна за режима, а и за състоянието на църковния живот в България в този
период. На повърхността това изглежда като дело за спиране на разпространяването на литература с „клеветническо съдържание”, което е показателно за
нивото на граждански свободи в страната. Няма съмнение, че комунистическият
режим е имал основание да се страхува от опасността, която Солженицин представлява за него. Известно е, че излизането на Архипелаг ГУЛаг се приема за
повратен момент, след който дори левицата на Запад отказва да се идентифицира със съветския комунизъм.
Косвено този случай поставя редица въпроси и за църковната история в периода
на т.нар. „развит комунизъм” през 70-те и 80-те години. Свещеник Петър Василковски е един от свободомислещите хора в Българската църква, човек със
същинска духовна нагласа, което неизбежно го отвежда до сблъсък с режима,
24

Пак там, л. 63.
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макар и той да не е бил подготвен за този сблъсък. Основателно уплашен след
като е арестуван, той се опитва да нанесе възможно най-малко вреда на хората, въвлечени в цялата история. Случаят е показателен за ресурсите, които
държавата може да мобилизира, за да смаже един такъв човек, включително
като се възползва от влиянието си върху един от митрополитите на Църквата.
Рапортите, съхранени в досието на агент „Бойко”, не могат да бъдат приети
напълно безкритично, тъй като те препредават разговори, водени от други хора
и на друго място. Дори детайлите в тези разговори да бъдат поставени под
съмнение, предадената в тях атмосфера е автентична, доколкото досието на
митрополит Панкратий често оставя впечатление за старателно изпълнение на
поставените от службите задачи.
Освен като епоха на дисидентите времето до средата на 80-те години в Източна Европа е известно и като период на „застоя”. Застой, в който публичността
е доминирана от пропагандните клишета на режима, паралелно с които се развиват и редица подмолни култури, поставящи под съмнение тези клишета. Отец
Петър Василковски е представител тъкмо на тази подмолна култура, която, макар и не много забележима, съществува и в средите на Българската православна църква. Това е причината, поради която църковната памет за този период
следва да обръща внимание не само на външната и институционална история
на Църквата, но и на съдбата на свещениците или архимандритите, които се
оказват конфронтирани с атеистичния комунистически режим само заради вярата си. И заради желанието си да четат и разпространяват книги, които носят
„вътрешна свобода”25.

Гробът на свещеник Петър Василковски и неговата майка днес

25

Определението е на проф. Климентина Иванова в цитирания филм за Катрин Макаров от поредицата на
БНТ „Отворени досиета”.
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ПРОТЕСТАНТСКИЯТ ВЕСТНИК
„ЗОРНИЦА” И БЪЛГАРИТЕ
Основна задача на мисионерите на Американския съвет на пълномощниците на
мисиите в чужбина1 сред българите е просвещението на народа чрез предоставяне достъп на всеки до Евангелието. Издаването на Новия завет на български
език е посрещнато с голям интерес, но мисионерите скоро осъзнават, че това
не се дължи толкова на духовен глад за Божието слово, колкото на стремежа
към четива на родния език, тъй като по това време те не са нито многобройни, нито са лесно достъпни. Мисионерите вярват, че създавайки книжовност
на говоримия език, ще съдействат за лесното проникване на евангелски идеи
в българското общество и така по естествен начин ще го реформират. Протестантският периодичен печат се оказва важно средство за постигането на
тези цел. Той се разглежда като метод за проповядване и обучение, даващ възможност да се пропагандира сред хора, които не могат да бъдат достигнати
по друг начин. Целта на статията е да разгледа въпроса за използването на
печатарската преса като ефективно средство за духовно просвещение, като
фокусът е насочен към американската мисионерска печатница в Истанбул и издавания на български език в. Зорница.
През 1864 г. в Истанбул започва да излиза илюстровано месечно списание на български език, наречено Зорница. За негов създател се смята д-р Албърт Лонг. Той
е ръководител на Методистката епископска мисия в България, като центърът на
неговата дейност е Търново. През 1864 г. се мести в Цариград и заедно с опит1

American Board of Commissioners for Foreign Missions.
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ния мисионер на Американския съвет д-р
Илайъс Ригс съсредоточават своите
усилия върху ново издание на Библията
на български език2. Това сътрудничество
е използвано и при издаването на Зорница. За главен редактор е определен А.
Лонг, но през 1865 г. той е заменен от И.
Ригс, който вероятно от самото начало
е имал водеща роля в редакцията на списанието.3 Те получават съдействието и
на някои образовани българи, които по
една или друга причина по това време са
в контакт с американските мисионери.
Така например Петър Мусевич-Бориков,
който е сред първите българи, привлечени от идеите на протестантството,
работи в редакцията като администратор.4 Той ползва английски, немски и турски език и често превежда статии от
арменския протестантски вестник за
публикуване в българското издание. Някои от сътрудниците на Зорница обаче
не са протестанти, като най-забележителният сред тях е П. Р. Славейков. По
това време той се намира в тясно сътрудничество с мисионерите в Цариград,
помагайки им с редакция на подготвяния български превод на Библията, но също
така оказва съдействие и при издаването на Зорница. Интересно е да се отбележи, че това сътрудничество продължава и впоследствие, а натрупаният опит
намира отражение в неговата дейност. Когато през 1866 г. започва да издава
собствен вестник под името Македония, Славейков често препечатва материали от Зорница. Нещо повече, въпреки че той не приема протестантството
и твърдо отстоява своите позиции на православен християнин, то неговите
възгледи относно религиозните реформи, църковния въпрос и по отношение на
образователните инициативи без съмнение са повлияни от американците.5 Това
е и причина да бъде обвиняван от своите сънародници, че е агент на протестантската пропаганда.
Месечната Зорница не е създадена с цел да бъде информационно списание, а
нейната основна задача е да образова. В уводната статия на първия брой че2

Report of the Constantinople Station for the year ending, May 1865, American Board Archives in Istanbul:
ABA000100061001; Дж. Ф. Кларк, Библията и Българското възраждане, София, Мак, 2007, с. 228-229.
3

Г. Генов, Американският принос за възраждане на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс
Ригс. – Исторически архив, кн. 15, 2008, с. 142-145.
4

Х. Куличев, Заслугите на протестантството за българския народ, София, Св. Климент Охридски, 2008, с. 74.

5

B. Reeves-Ellington, Petko Slaveykov, the Protestant Press, and the Gendered Language of Modern Reform in
Bulgarian Nationalism. – In: M. A. Doğan and H. J. Sharkey (eds.), American Missionaries and the Middle East. Foundational Encounters, University of Utah Pres, 2011, pp. 211-236; М. Стоянов, Петко Р. Славейков и протестантската пропаганда у нас. – Родина, III, кн. 3, 194, с. 90-98.
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тем, че тъй като съществуващите български вестници се занимават основно с
„висящите въпроси, политически, народни и църковни”, то Зорница ще изпълнява
друга задача, заемайки свободното място сред останалия печат. То ще представлява „нравоучително и душеполезно чтение, което да бъде привлекателно
не само за възрастните, но и за младите, не само за мъжете, но и за жените
и тъй да бъде приятно и полезно за всички”6. Месечната Зорница се състои
от 8 страници, повечето от които са изпълнени от материали с религиозен
и образователен характер. Бидейки мисионерско издание, значителна част от
него е посветена на духовни въпроси, включвайки библейски разкази, поучителни
истории, протестантски химни в превод на български език. Разликите между
православното християнство и протестантството са представяни внимателно
и ненатрапчиво и не се позволява директна пропаганда. Материалите са написани на говоримия език с цел посланията да достигнат до по-широк кръг хора,
а обикновените българи, в това число жените и децата, да получат основни
познания за християнската религия. За онагледяване на съдържанието и привличане на вниманието на читателите се използват и разнообразни илюстрации.
Всъщност форматът на илюстрирано списание е новост за българите по това
време и без съмнение съдейства за неговото популяризиране.7
Основна задача на издателите на Зорница е да постигнат определени мисионерски резултати чрез внедряване на протестантски добродетели в българското
общество. Всички усилия са насочени към просвещаването на българите, вярвайки, че посредством придобитото познание протестантските идеи спонтанно
ще проникнат в тяхното съзнание. Това просвещение обаче не трябва да бъде
само духовно, но и практическо, носейки определени промени и подобрения в начина на живот на местните хора. Ето защо в списанието често са публикувани
статии, засягащи морални, домашни и семейни въпроси, както и практически съвети за осигуряване на по-добри условия на живот, съобразени с изискванията и
постиженията на съвременния западен свят. Така например са отпечатвани съвети за поддържане на личната хигиена, както и тази на семейството, а също и
такива за отношенията между съпрузите и за отглеждането на деца. Всъщност
това е първото списание на български език, в което са помествани материали,
предназначени за жените и децата, като много популярна се оказва рубриката
„Писма за майки”, подготвяна от Марта Ригс. Така Зорница има заслугата за
прокламиране на американските протестантски концепти за майчиното влияние, християнски образовани жени и асоциации на жените майки.8
С цел да бъде преодоляна изостаналостта на обикновените българи, се публикуват също и научнопопулярни статии. От тях читателите придобиват известни
познания за астрономията, медицината, зоологията, дават им се прости обяснения на природните закони и явления, описания на структурата на човешкото
тяло, особеностите на различни заболявания и др. Често се обнародва информа6

Зорница, 1, 1864, с. 8.

7

B. Reeves-Ellington, Petko Slaveykov…, p. 219.

8

Б. Рийвз-Елингтън, Списание „Зорница” и нахлуването на американски идеали за половете в българското
общество, 1864–1871: опит за ревизия. – В: К. Даскалова (ред.), История на книгата – начин на живот. Сборник
в чест на проф. дфн Ани Гергова, София, 2002, с. 153.

55

Християнство и история

ция за съвременните технически постижения и за различни видове изобретения.
Интересни също са географските статии, разширяващи представите на българите за света. Специално внимание се обръща на американската и британската
история, култура и начин на живот, представени като модел за модерна нация.
Примери за богати хора, успели да изкачат социалната стълбица, започвайки от
дъното, както и историите на известни личности и политически фигури целят
да покажат предимствата на протестантската религия. Подобни публикации
са насочени както към образоването, така и към разширяване светогледа на
читателите относно ценностите на западния свят.
При отсъствието на други подобни издания на български език9 Зорница е посрещната доста добре от своите читатели. Но след като излизат едва няколко броя,
държавната цензура вдига своето одобрение и списанието е спряно (между юни
1864 и май 1865 г.). Това се случва вероятно във връзка с ограниченията, наложени от Високата порта чрез новия Закон за публикациите от 1864 г.10 Мисионерите се виждат принудени да търсят официално позволение за продължаване на
изданието, използвайки посредничеството на американската легация в Истанбул. В тази връзка е интересна полулегендарната история за проведения разговор с великия везир. Когато американският легат го попитал защо не позволява
на мисионерите да публикуват своя „малък вестник”, везирът отговорил – защото той е политически. Американецът възразил, че това не е политически, а
протестантски религиозен вестник, а отговорът бил, че протестантството
всъщност означава републиканизъм.11 Въпреки това позволението е дадено и
Зорница продължава да излиза без прекъсване в следващите години, набирайки
популярност сред българите (през 1867 г. списанието има 750 абонати12).
Между 1872 и 1874 г. Зорница изпада в криза и отново спира да се издава. Причината за това прекъсване най-вероятно е липсата на способен редактор. През
1872 г. А. Лонг е назначен за професор в Робърт колеж13 и вероятно няма възможност да отделя много време за издателската работа. По същото време,
през есента на 1872 г., И. Ригс заминава за Египет за няколко месеца поради
здравословни проблеми, а след завръщането си посвещава основната част от
своята дейност на редакцията на новото издание на Библията на турски език.14
От август 1871 г. насетне като главен редактор на списанието се споменава
9

По това време на български език в Истанбул излизат следните периодични издания: сатиричният вестник
Гайда (1863–1867), издаван от П. Р. Славейков; обществено-политическия вестник Съветник (1863–1870) –
орган на консервативната фракция на българското църковно движение, издаван от Т. Бурмов; Турция (1864–
1873), който поддържа туркофилски позиции, редактиран от Н. Генович; обществено-политическият Время
(1865–1867), издаван от Т. Бурмов. Виж: М. Стоянов, Българска възрожденска книжнина, т. I, София, 1957.
10

C. Erhan, Ottoman Official Attitudes towards American Missionaries. – In: A. Amanat, M. T. Bernhardsson (eds.),
The United States Relations to the Middle East: Cultural Encounters, New Haven, Yale Center for International and
Area Studies, 2002, p. 343.
11

Зорница, 12-13, 1931, с. 13.

12

Annual Report of the American Board of Commissioners for Foreign Missions, Cambridge, Riverside Press,
1867, p. 58.
13

65.
14

G. Washburn, Fifty Years in Constantinople and Recollection of Robert College, Boston and New York, 1909, p.
E. Riggs, Reminiscences for my Children, 1891, pp. 26-27.
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Джоузеф К. Грийн от Мисията за Западна Турция на Американския съвет, но очевидно не е много успешен като такъв.
През декември 1875 г. редакцията на Зорница минава под ръководството на
Тиодор Л. Байингтън (1831–1888), който е смятан за един от най-даровитите и
високообразовани мъже, служили в Мисията за европейска Турция.15 Когато заема редакторския пост, той вече има огромен мисионерски опит, бидейки едва
вторият представител на Американския съвет, изпратен да работи сред българите. От 1858 до 1867 г. той ръководи мисионерската станция в Стара Загора
и американското девическо училище в града. В началото на своята мисионерска
дейност там Байингтън е много ентусиазиран, но само след няколко месеца,
прекарани сред българите, осъзнава, че те далеч не са толкова силно изпълнени
с желание да научат протестантските истини. Това разкритие повлиява неговите идеи за мисионерския подход и особено тези за характера на публикуваните
на български език материали. Така например той вярва, че обнародването на
религиозни трактати, които директно атакуват „грешките” на православната
църква, биха направили повече зло, отколкото добро, отчуждавайки българите.
Той настоява хората да бъдат „хранени с мляко, а не с твърда храна” или да се
изчака времето, когато, след като бъдат просветени, те сами ще пожелаят да
чуят това, което мисионерите имат да им кажат по тези въпроси.16 Тези възгледи впоследствие ще бъдат приложени по време на работата му като главен
редактор на Зорница. През 1867 г. обаче е принуден да се завърне в Америка
заради влошеното здраве на своята съпруга, освободен е от обвързаността си
с Американския съвет и в следващите няколко години работи като пастор в Ню
Джърси. Но тъй като е смятан за твърде способен човек, през 1874 г. ръководството на Американския съвет го кани настоятелно да сътрудничи на И. Ригс в
българския департамент на печатницата в Истанбул и да поеме ръководството
на редакцията на Зорница.17 Без съмнение И. Ригс продължава да е тясно свързан
с изданието, макар и да не е главен редактор. Т. Байингтън се посвещава изцяло
на тази дейност, като я прекъсва единствено за няколко месеца през 1877 г.,
когато взема отпуск и в това време е заместван от по-младия си колега Джон
Х. Хауз.18
Всъщност редакцията на Зорница е съставена от изтъкнати дейци, осигуряващи едно качествено издание, високо ценено от мнозина. Т. Байингтън е подпомаган от специално назначени двама български сътрудници.19 Важна част от
редакторския състав в ранния период е Андрей Цанов, бивш възпитаник на мисионерското училище за момчета в Пловдив, който освен това учи за кратко

15

G. W. Wood, Rev. Theodore L. Byington, D.D. – The Missionary Herald, 84: 8, 1888, pp. 342-344.

16

Letter from Th. Byington to Trowbridge, Eski Zagra, May 17th , 1864, American Board Archives in Istanbul:
ABA003402666001.
17

Annual Report of the American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston, Riverside Press, 1874, p. 9.

18

S. House, A Life for the Balkans. The Story of John Henry House of the American Farm School Thessaloniki,
Greece, New York, 1939, pp. 82-84.
19

Зорница, 47, 1876, с. 187.
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и в САЩ.20 Впоследствие А. Цанов става известен като учител, журналист и
общественик, един от основателите и изявени членове на Българското евангелско дружество. Другият български редактор е Петър Димитров, който завършва
Робърт колеж през 1872 г., а след потушаването на Априлското въстание служи
като преводач на Ю. Скайлър и Дж. А. Макгахан по време на тяхното разследване на последиците от него. П. Димитров работи за Зорница до 1879 г., когато е
назначен за секретар на генерал-губернатора на Източна Румелия.21 През 1878 г.
А. Цанов напуска редакцията и е заменен от друг възпитаник на Робърт колеж –
Лука Касъров.22 Освен специално назначените български сътрудници в работата
по издаването на Зорница се включва и цял факултет на Робърт колеж.23 Важен
негов сътрудник е Стефан Панаретов, който завършва колежа през 1871 г. и остава да работи там в следващите 43 години като професор по български език и
литература.24 Статии са писани също от Иван П. Славейков, който учи в Робърт
колеж от 1865 до 1871 г. и след дипломирането си става професор там.25 Иван
Каранджулов е друг българин и колежански възпитаник, който работи за кратко в редакцията на Зорница.26 И. Йовчев и Х. Велев също се споменават като
сътрудници в периода преди 1890 г.27 Научнопопулярни материали за публикуване
са осигурявани от А. Лонг, г-жа Ригс продължава да подготвя своята рубрика
„Писма за майки”, а г-жа Уошбърн разработва друга подобна под името „Писма
за момите”. Наред с това редакторите често публикуват писма и дописки, изпратени от местни хора, които търсят публичност за решаването на наболели
проблеми или просто искат да сътрудничат на вестника. Всъщност авторите
на много от статиите остават анонимни, което е практика на мисионерите,
чиито усилия през цялото време са насочени in majorem Dei gloriam.28 Въпреки
това е очевидно, че Зорница е списвана от високо квалифицирани специалисти,
което се доказва от качеството на използвания език. Ето защо изданието е
определяно като едно истинско литературно постижение.29
През 1876 г., наред с месечното списание, започва да излиза и седмичен вестник
под същото наименование. Всъщност издателите на Зорница правят разделение
на потенциалните читатели и от този момент нататък месечното издание е
посветено изключително на децата и младите българи, докато седмичникът е
предназначен за възрастните. Новото издание си поставя за цел да бъде домашен вестник, предоставящ образователна и любопитна информация от всякакъв
20

А. Пенев, Андрей Цанов. – В: Н. Жечев, И. Сестримски (съст.), Радетели за просвета и книжнина, София,
Народна просвета, 1986, с. 467-472.
21

Зорница, 1, 1879, с. 77.

22

А. Цанов, Из старата история на Зорница. Спомен на един от редакторите . – Зорница, 12-13, 1931, с. 13.

23

Annual Report of ABCFM …1877, p. 17.

24

О. Събев, Робърт колеж и българите. София, Изток-Запад, 2015, с. 225.

25

Ibid, с. 229-230.

26

Г. Каранджулов, Завръщане в Македония. Кратки биографични бележки за Иван Каранджулов. – Македонски преглед, 1, 2007, с. 130.
27

Р. Ангелова, Периодичният печат на протестантските църкви в България (1844–1944), Издание на Българския християнски студентски съюз, София, 2003, с. 44.
28

L. Wiener, American Share in the Regeneration of Bulgaira. – Modern Language Notes, XIII, 1898, р. 39.

29

П. Петков, Американски мисионери в българските земи (ХIX – началото на XX в.). – Исторически преглед, 5,
1990, с. 27.
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вид. Освен това той съдържа и политически новини, както и материали за развитието на изкуствата и науките. Програмата на Зорница поставя амбициозната
цел да докаже, че народното просвещение е потребно за народното благоденствие, както и че чистата нравственост е самата здрава и вярна основа за
лично и народно благополучие.30 Наред с това вестникът е смятан за орган на
Мисията за европейска Турция.
Седмичната Зорница се състои от четири страници с разнообразно съдържание.
Следвайки вече установения модел на неагресивна протестантска пропаганда,
първата страница се посвещава на религиозни проблеми, разглеждани под добре познатите форми на библейски разкази, проповеди и вдъхновяващи истории.
Следващите страници обикновено се запълват от разнообразни статии с енциклопедично съдържание, включващи научнопопулярни материали, проблеми от
историята, географията, съобщения за технически изобретения, практически
съвети за домакински проблеми и др. С цел да се повиши интересът и съответно – да се разшири читателският кръг, някои любопитни факти също намират
място по неговите страници. Според мисионерите целта на Зорница е да представи наред с ценната обща информация и много християнски истини.31
За разлика от съдържанието на месечната Зорница в седмичния вестник има
информация за светските дела в специална новинарска рубрика, която се стреми
да покрива както местните, така и световните новини. В първите броеве тази
рубрика е ограничена до една страница. След една година обаче издателите
правят равносметка на постиженията и неуспехите на вестника, заключавайки, че той е далеч по-добре посрещнат от българите, отколкото са очаквали.32
Отговаряйки на читателските желания и съзнавайки, че нерелигиозната информация е тази, която прави вестника популярен, обещават да обнародват повече
български вести. Така през следващите години количеството на новинарските
материали постепенно нараства и съдържанието на вестника придобива все
по-светски характер.
Източниците на информация за новинарската рубрика са предимно англоезични
издания, но се използват и някои френски, австрийски и руски, а така също и
османската преса. Материали за Европа и Америка и особено такива, засягащи
Балканите и Османската империя, са превеждани и адаптирани за публикуване
в Зорница. Но той е специално насочен към българските проблеми, разглеждайки
всички важни национални въпроси, като учебното дело, борбата за самостоятелна църква и за независима държава. Всъщност мисионерите, които работят
дълги години на дадено място, съвсем естествено започват да се сближават
с намиращите се там хора и да съчувстват на техните национални стремежи. Освен това първите години на в. Зорница съвпадат с Източната криза от
1875–1878. Американците вярват, че българите формират един от най-важни-

30

Зорница, 1, 1876, с. 1.
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The Missionary Herald, 79: 6, 1883, p. 214.
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Зорница, 47, 1876, с. 185.
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те и интересни елементи на Източния въпрос33, и съвсем естествено основна
задача на вестника по това време е да осигурява информация за развитието
на кризата. Зорница става особено популярна след Априлското въстание от
1876 г., когато всички останали периодични издания на български език, излизащи
в Османската империя, са забранени. Вестникът осигурява информация от първа
ръка, предоставена от мисионерите, намиращи се в близост до събитията, или
от техните местни сътрудници, която по това време е недостъпна за никого
другиго. По този начин издателите на Зорница намират верния начин да благовестват и същевременно да служат и помагат на българския народ.34
След Берлинския конгрес от 1878 г. българите се оказват разделени между трибутарното Княжество България, автономната провинция Източна Румелия и Османската империя. Както месечната, така и седмичната Зорница продължават
да се издават от американските мисионери в Истанбул и в следващите 12
години са единствените периодични издания на български език, които излизат
на територията на империята. В. Зорница придобива все по-светски характер
и дори му се приписват известни политически функции, доколкото е смятан от
своите издатели за орган на обединения български народ. Ето защо структурата и развитието на новите политически формирования Княжество България
и Източна Румелия са в центъра на вниманието. Препечатват се примери от
приетите закони и статути в опит да се популяризират и обяснят на читателите управленските принципи на една модерна демократична държава. Всъщност новосъздадена България и политическите стремежи на младата нация се
сравняват с тези на Съединените щати по времето, когато получават своята
независимост.35 Американските мисионери са горди с българските постижения,
вярвайки, че протестантските мисии са съдействали за тях. Неслучайно, когато
е направена оценка на дългата кариера на главния редактор на Зорница Т. Байингтън, се прави заключението, че той е служил не само на евангелската кауза,
но и на раждащото се национално българско движение.36
В резултат на продължително и тежко заболяване през 1885 г. Т. Байингтън е
принуден да се откаже от работата и да отиде на лечение в САЩ. Ръководството на редакцията на Зорница е поето от Робърт Томсън (1851–1921), който се
мести от Пловдив в Цариград, за да се посвети на издателския департамент
на мисията. Той е шотландец, завършил Единбургския университет. Първите
му публикации в Зорница са от времето, когато работи като библиотекар в
Робърт колеж и сътрудничи в ранните броеве на списанието. След като поема
редакцията, той се опитва да наложи известни промени в издателската политика, особено що се отнася до вестника. Томсън смята, че съдържанието му е
неоправдано претоварено с политически новини и научни факти, и се опитва да
го направи откровено религиозно. Така например е поставено началото на нова
33
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П. Стефанов, Протестантският в. „Зорница” през Възраждането. – В: Годишник на Регионалния исторически
музей – Сливен, 2, 2011, с. 301.
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W. Wood, Rev. Theodore L. Byington, D.D. – The Missionary Herald, 84: 8, 1888, p. 343.
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рубрика, наречена „Писма до духовенството”, чиято основна цел е да повдигне
въпроса за падението на религията в България.37 Въпреки положените усилия Зорница никога не се превръща в чисто религиозен вестник, а популярността му
сред българите се запазва в следващите няколко години.
Тъй като мисионерите гледат на журналистическата дейност като на евангелска мисия, техните издания са сравнително евтини и това е една от причините
за тази популярност. Все пак издателите се нуждаят от финансови средства,
за да поддържат работата си. Ето защо Зорница има добре развита система
за разпространение и разчита на свои настоятели във всички територии, населени с българи, във и извън Османската империя.38 Списанието и вестникът се
доставят на абонати, които предварително са платили таксата на местните
настоятели. Тези настоятели обикновено са от средите на българите евангелисти или са свързани с американските мисионерски станции, като получават
възнаграждение за своята работа. Всеки от тях, който успее да осигури поне
5-има абонати (или спомоществователи), има право да получи една десета от
събраната сума, специално издание на вестника и допълнителен подарък.39 В
началото, през 1876 г., тиражът на седмичната Зорница е 1600 броя.40 Според
Годишния доклад на Американския съвет за 1878 г. вестникът достига тираж от
почти 2500 бр., което е наистина огромно число в сравнение с другите печатни издания на български език, излизащи в Османската империя, чийто тираж е
между 500 и 1500 броя.41 През 1884 г. вестникът достига своеобразен връх, като
има 5382 абонати.42 Месечната Зорница също се радва на постоянно нарастващ
тираж, който през 1876 г. е 500 бр., а през 1884 г. достига 3634 бр.43 Броят на
абонатите през 1885–1886 г. и на двете издания нараства отново, което се дължи на военното положение, въведено в България след Съединението с Източна
Румелия, когато българското правителство значително ограничава пресата.44
Наред с това, читателите на Зорница далеч надвишават броя на абонатите и
при това повечето от тях не са протестанти. Вестникът е предаван от ръка
на ръка, четен е от роднините и познатите на абонатите, в училищата и в
читалищата.
Зорница се стреми да публикува новини от всички територии, населени с българи. Но вестникът има особено значение за българите в Македония и Одринска
Тракия, тъй като в периода от 1878 до 1890 г. в Османската империя не е позволено да се разпространяват други периодични издания на български език. Маке37
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донските земи се смятат за най-важния пазар за седмичната Зорница и затова
денят на нейното публикуване е съобразен с деня, в който тръгва пощата от
Цариград.45 Създадена е специална рубрика, наречена „Дописки от Македония”, в
която редовно се публикуват местни новини, изпратени от вътрешни дописници. Тези новини обикновено засягат важните за българския национален въпрос
проблеми, като основаването и функционирането на църковни общини, училища,
ученически и еснафски организации, откриването на книжарници и др.под. По
този начин, наред с изпълнението на протестантските мисионерски цели, редакторите на Зорница успяват да пропагандират и в полза на българския език
и култура. Освен това те с гордост докладват за напредъка на българската
нация в Македония. Така например през 1884 г. в съобщение, изпратено от Солун,
се твърди, че само допреди няколко години е било невъзможно да се чуе българска реч по улиците на града, но сега езикът се говори от евреите и дори от
гърците.46 В същото време Зорница се ангажира и да уведомява за „несносното
положение” на българите под османска власт47, често публикувайки известия за
разбойничество, насилие, убийства, грабежи и др.под.
Зорница е възприемана като форум за всякакви проблемни въпроси на българите
в Османската империя. Ето защо тя се радва на подкрепата на най-издигнатите български интелектуалци. За голям брой влиятелни учители, както и немалко
представители на православното духовенство се знае, че го четат с интерес,
като дори някои епископи са абонати.48 Освен това абонаменти за Зорница са
дарявани на български училища и общини от богати и патриотично настроени
хора. Вестникът е толкова популярен, че в Македония на места думата „зорница” се използва като синоним на „вестник”. Всъщност седмичната Зорница е
високо ценена като авторитетен съюзник на българската национална кауза.49
Мисионерите от своя страна осъзнават, че страниците на вестника, посветени на светски новини, са тези, които се радват на голяма популярност. През
80-те години на ХIХ в. най-важните статии от бурния период 1874–1881 г. са
публикувани в три отделни тома. Те се продават от Библейския дом в Истанбул
поне до 1896 г.50 и очевидно има голям интерес към тях.
Отношението на православното духовенство към протестантските мисии от
самото начало е решително враждебно.51 Но въпреки че Зорница е протестантски вестник, през 80-те години на ХIХ в. неговите редактори се оказват в тясно
сътрудничество с Българската екзархия. Всъщност основна задача на екзарха
е не просто да бъде духовен водач на народа, но да бъде обединител на всички
45
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българи, живеещи в Княжеството, Източна Румелия и в Османската империя.52 В
периода след 1878 г. основните дейности на Екзархията са свързани с подкрепа
на националния дух чрез осигуряване на църковна служба на български език и
чрез откриването и поддържането на български училища във възможно повече
градове и села на територията на империята. В условията на постоянното
съперничество с гръцкото религиозно и културно влияние, както и с това на
другите чужди пропаганди в Македония (сръбска и австро-унгарска), Зорница се
оказва важен разпространител на посланията, отправяни към местните хора от
страна на Българската екзархия. Твърди се, че в този период екзарх Йосиф има
голямо влияние над редакцията на вестника и дори някои публикации са вдъхновени от него.53 Очевидното доказателство за тези връзки е, че наред с обявите и
съобщенията за развитието на американските образователни институции като
Робърт колеж и Американския девически колеж в Цариград, често се публикуват
такива и за българските екзархийски училища, за известната Солунска мъжка
гимназия например. По молба на Екзархията са обнародвани и други материали.54
Това сътрудничество продължава до 1890 г., когато положението на Екзархията
в Османската империя сравнително се подобрява и тя получава разрешение да
издава собствен вестник, наречен Новини, който бързо се превръща в основния
конкурент на Зорница.
Съвсем очаквано американците отричат издаваният от тях вестник да осъществява каквато и да било политическа, революционна или национална пропаганда и отдават значителната му популярност на своите собствени мисионерски успехи. Те смятат, че докато мнозина без съмнение ценят протестантските
издания (месечното списание и седмичния вестник) заради светската информация, която съдържат, то все пак фактът, че са благосклонно приети от страна
на българите, показва, че старите предразсъдъци постепенно се преодоляват и
че се извършва голямо народно просвещение.55 Публикуваните материали с нерелигиозно съдържание се разглеждат като мисионерска стратегия, използвана
за привличане на местните хора. По този начин, високо ценена от българите,
Зорница осъществява мисионерска дейност там, където нито една друга институция не би могла да го прави, влизайки в стотици домове, в които нито
един протестант не би могъл да влезе.56 Наред с това, цивилизоването и образоването на народа се разглежда като съществена част от цялостния процес
на евангелизиране, които по естествен начин да доведат до възприемане на
протестантските истини. Зорница дълго време е единственият източник на
информация за българите в империята за случващото се в света навън и се
вярва, че е направила много за формирането на общественото мнение, както и
за образоването на хората относно техните политически права, без в същото
време да се пренебрегват интересите на Евангелието.57 Ето защо мисионерите
52
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оценяват най-позитивно ефективността на своите издания, вярвайки че Зорница се превръща все по-осезаемо в сила в България.58
Тъй като редакцията на Зорница се намира под закрилата на британските и
американски дипломатически представители, се приема, че вестникът се радва
на относителна цензурна свобода. Но американските издатели също имат своите трудности. Излизането на Зорница е спряно в периода между август 1886
и февруари 1887 г. Основанието за тази забрана е, че са обнародвани статии
относно четническото движение в Македония, приканващи властите да защитят населението. Според самите мисионери обаче истинската причина е, че
след Съединението на Княжество България с Източна Румелия управляващите
не желаят да бъдат разпространявани вести за нарастващите успехи на Княжеството сред българите в империята.59 Мисионерите успяват да убедят великия
везир, че става въпрос за подправен превод на въпросните статии, и забраната
е отменена.60 Но османското правителство продължава да има своите подозрения за революционна пропаганда, които не са съвсем без основание. Съзнателно
или не, подобни идеи се разпространяват чрез страниците на Зорница. Всъщност чрез проповядването на евангелски истини и религиозна свобода сред един
потиснат народ едновременно с това се разпространяват свързаните с тях
идеи за гражданска и политическа свобода.61 Ето защо проблемите с османската цензура продължават и през следващите години. Мисионерите непрекъснато
се оплакват от проявяваното враждебно отношение на цензурата, която спира
отделни пасажи, параграфи, колони и цели статии, подготвени изключително
старателно с цел да се избегне какъвто и да е възможен повод за нанасяне на
обида.62 Когато през 1891 г. вече доста опитният мисионер Дж. Х. Хауз поема
за една година редакторската работа от Р. Томсън, цензурата е изключително
стриктна, контролирайки строго абсолютно всичко, публикувано в Зорница. Така
за Хауз издаването на вестника се оказва далеч по-трудно, дори в сравнение с
нелеките години на Руско-турската война от 1877–1878 г. 63
През 90-те години на XIX в. Зорница постепенно губи своята популярност и
числото на тиража намалява. Правейки анализ на ситуацията, И. Ригс открива
комбинация от различни причини за този спад.64 Сред най-важните фактори според него е издаването на вестник от страна на Българската екзархия, създаден
изключително за да бъде конкурент на Зорница, както и използването на силен
официален натиск, за да се подпомага неговото разпространение. Друг важен
фактор е наличието на множество политически вестници в България, за които
не се изисква предварителен абонамент, а при това някои от тях са субсидирани от българското правителство. Освен това новините, обнародвани в Зорница,
58
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У. У. Хол, Пуритани на Балканите, София, Нов човек, 2008, с. 108.
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поне що се отнася до тези, свързани с България, са далеч не толкова свежи в
сравнение с тези във вестниците на Княжеството. Накрая мисионерите са
възпирани, от една страна, от общата цел на своя вестник, а от друга – от
цензурата, да осигуряват трибуна за пълноценно и свободно обсъждане на политически въпроси. Всъщност съдържанието на Зорница осезаемо се променя през
90-те години, като постепенно са изоставени парливите политически проблеми
и дискусии и се набляга повече на религиозни, културни и образователни статии.
Наред с всичко това, разпространението на Зорница зависи от финансовите
възможности на Американския съвет на Балканите, чиито затруднения в последното десетилетие на ХIХ в. неведнъж поставят под въпрос съществуването на
вестника. Възможността да бъде прехвърлена редакцията в някой град в България, а отговорността за изданието да бъде поета от Българското евангелско
дружество, се обсъжда още на годишната среща на Мисията за европейска Турция през 1891 г.65 В края на 1895 г. е взето решение издаването на месечната
Зорница да се осъществява в Самоков и тя да бъде обединена с публикувания от
местната мисионерска станция детски вестник Детеводител.66 През 1896 г. с
последния брой за годината седмичната Зорница също е спряна. Това прекъсване
се дължи основно на липсата на достатъчно средства, както и на твърде несигурната и напрегната обстановка в османската столица в този период. Мисионерите изразяват надежда, че спирането на вестника е само временно и той
ще продължи да излиза на територията на България, където ще се осъществява
с по-малко разходи и без да бъде притесняван от османската цензура, макар и
това да означава, че се жертват абонатите в Македония, тъй като няма да
бъде позволено той да се разпространява сред българите в империята.67 Зорница започва да излиза отново през 1902 г. в Пловдив под патронажа на Българското евангелско дружество и съществува като негов официален орган до 1948 г. 68
Зорница има славата на най-дълго излизалия вестник на български език. Той се
издава в Истанбул от 1876 до 1897 г. от членовете на Мисията за европейска
Турция, ръководена от Американския съвет на пълномощниците на мисиите в
чужбина, с цел да бъде мисионерско средство за разпространение на евангелските истини сред българите. Тъй като други мисионерски методи се оказват
не особено плодотворни, Зорница е смятана за големия успех на американската
протестантска мисия сред българите. Но тя е определена да се превърне в нещо
повече от религиозен вестник. Със своята внимателна и ненатрапчива пропаганда редакторите се опитват да не влизат в пряк сблъсък със съществуващите вярвания, а да просвещават своите читатели и по този начин постепенно да
достигат техните умове и сърца. Освен това те са готови на компромис със
съдържанието на вестника и с цел да се постигне по-голям тираж и да се осигури по-широк читателски кръг за проповядваните евангелски идеи, се позволява
65
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обнародването на светски политически новини. Мисионерите постигат успехи
от гледна точка на това, че Зорница без съмнение е влиятелна и много важна
за българите от ХIХ в. Това се отнася най-вече за онези, които след създаването на самостоятелната българска държава остават в Османската империя.
Вестникът допринася значително за просвещението и повишаването на образователното равнище на българите под османска власт, бидейки дори използван
като учебно средство в училищата. Хората харесват както подробната и интересна новинарска рубрика, така и образователните, религиозни и любопитни
материали. Всъщност вестникът е важен източник на информация за света
извън империята и най-вече за случващото се в Княжество България. Зорница е
силно ангажирана във всички наболели проблеми на българите в империята, като
в същото време осигурява актуални и подробни вести за социални и политически събития от всички територии, населени с българи. Освен това, в сравнение с
други местни вестници, тя има някои много добри качества, като регулярност
на издаването и достъпен език. Чрез своята подкрепа за българската национална кауза Зорница определено надскача ролята си на религиозен вестник. Но това
е и причина той да бъде високо ценен и търсен.
Що се отнася до постигнатите мисионерски резултати, Зорница не постига
някакви грандиозни евангелизаторски успехи в смисъл на масово обръщане на
нейните читатели към протестантството. Но тя повлиява светогледа и нравствеността на българите от ХIХ в. В тази връзка е много интересно сведението на известния писател, журналист, дипломат и историк Симеон Радев. Роден
в Македония под османска власт, той високо цени значението, което Зорница
има за неговите сънародници. Според неговите Ранни спомени вестникът е
масово търсен и четен от местните хора, включително и от семейството му.
И въпреки че неговият баща е убеден привърженик на православното християнство, то в резултат на запознаването с религиозните материали на Зорница
бил повлиян от протестантските идеи, изразяващи се в неговото своеобразно
връщане към едно първобитно християнство.
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о. Джон Бер

ПО-СТАРА ОТ ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ
Отношението между Бог Творец и творението, сътворено ex nihilo, поставя
поне толкова въпроси, на колкото и отговаря. Приема се, че идеята за сътворението ex nihilo опазва свободата на Бог от каквато и да било необходима
връзка с творението и следователно и на свободата на Божия акт по сътворението, а в същото време утвърждава и пълната зависимост на творението от
Твореца, че то не съществува по необходимост, а само в зависимост от Бог,
макар да запазва сътворената си свобода. Формулирана по този начин, тази
идея представлява донякъде просто изградена основа, рамка, установена чрез
утвърждаването на няколко основни философски истини, които, макар и да не са
изрично споменати в книга Битие, могат да бъдат формулирани въз основа на
стихове, които се срещат на други места (като напр. 2 Мак. 7:28). Все пак тази
идея създава и проблеми. Как изобщо творението продължава да съществува
или какво прави Бог и чрез какво, за да направи така, че то да продължава да
съществува? Дали това е предзададена или вече съществуваща рамка, в която
по-късно се опитваме да намерим място за Христос? И преди всичко дали това
е най-добрият начин, по който изобщо можем да говорим за Божието сътворение
на света?
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Съвременно богословие

В отговор на подобни въпроси богослови като Георгий Флоровски и Сергий Булгаков изследват по много различен начин онова, което о. Андрю Лаут нарича
„богословие помежду”. Наред с това Лаут настоява, че тази сфера „помежду” е
„установена от Христос при Неговото Въплъщение и Пасхалната Тайна”. Това е
важно интуитивно разбиране, което бих искал да развия, но по начин, различен
от този както на Флоровски, така и на Булгаков. Флоровски, както отбелязва
Лаут, се връща към св. Атанасий Велики, за да развие своето богословие на
сътворението ex nihilo, като изгражда визия за творението, извикано за живот
от нищото, но чието съществуване е поддържано от творческото и динамично
присъствие на Словото – от енергиите или делата на Бога, утвърдени векове
по-късно от св. Григорий Палама. Въпреки това, както и Лаут подчертава, често
се пренебрегва фактът, че в интерпретацията на св. Атанасий от Флоровски
тези сили са тъкмо тези на „Словото, което Се въплътило” (Лаут).
Булгаков, от друга страна, както посочва и Лаут, също черпи от богословието на
св. Григорий тази идея за „помежду”, но я развива, като се позовава на описанията
в Премъдростта в Притчи Соломонови 8:22-31, сътворена да бъде началото на пътищата Господни, редом с Него при изграждането на всичко и веселейки се с онзи,
който се радва в нея.1 Този втори подход към „помежду”, както Лаут убедително
доказва, е много по-богат, открит към много други „посреднически”2 реалности
(Богородица, светците, икони) и когато е разбиран като вкоренена и основана
върху Христос, не трябва да бъде приемана като митологична история (както при
Соловьов), също както и разграничението между същност и енергии, когато бъде
вкоренено и основано върху делата и личността на Христа, не следва да бъде
разглеждано просто като философска теория, без никаква личностна реалност.
И все пак струва ми се, че въпреки това видимо Христологично основание на
разграничението между същност и енергии или на сътворената Премъдрост,
както Флоровски, така и Булгаков продължават да мислят в рамките на разбирането за сътворение ex nihilo, което поражда дихотомия, определяща връзката
между два полюса, които по някакъв начин трябва да бъдат свързани. В моя прочит на св. Атанасий, който се основава върху този на св. Анатолий3, бих отишъл
по-далеч от Флоровски, като изложа мнението, че казаното от св. Атанасий за
сътворението ex nihilo поставя над цялото творение модел, зададен от Христос
1

„Господ ме имаше за начало на Своя път, преди Своите създания, открай време; отвека съм помазана,
отначало, преди да бъде създадена земята. Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше
извори, изобилни с вода. Аз съм се родила преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато
Господ още не беше сътворил ни земя, ни поля, нито първите прашинки на вселената. Когато Той приготвяше
небесата, аз бях там. Когато прокарваше кръговата черта по лицето на бездната, когато утвърдяваше облаците горе, когато укрепяваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминават водите
неговите граници, когато полагаше основите на земята, – аз бях при Него художница, и бях радост всеки ден,
веселейки се пред лицето Му през всичкото време, веселейки се на земния Негов кръг, и радостта ми беше
със синовете човешки.” Притчи Соломонови 8:22-31.
2

В английския език, както и в гръцкия, думата посредник (mediator, μεσίτης) няма непременно негативните
конотации, които тя има в българския. Посредникът е онзи, който помирява две страни, като довежда първоначалното им несъгласие до угоден резултат. Св. ап. Павел нарича Господ Иисус Христос „Ходатай” (1 Тим. 2:5),
и то единствен между човека и Бога, но именно тук думата, която се използва, е μεσίτης, т.е. съвсем спокойно
може да се преведе „Защото един е Бог, един и Помирителят между Бога и човеци…”. Б. пр.
3

О. Джон Бер тук има предвид св. Анатолий Лаодикийски, известен и като Александрийски, заемащ катедрата към края на ІІІ век. Б. пр.
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в Неговото спасително дело. В съчинението си в две части Против езичниците
и За Въплъщението4 Словото не е просто е това, Което сътворява, по-скоро
„нашият Господ и Спасител Иисус Христос” е Този, Който привежда всичко от
небитие в битие. С други думи, самата идея за сътворението ex nihilo, която
за пръв път е систематично и последователно развита от св. Атанасий, се основава не на философски разсъждения или на изолирани стихове от Писанието,
а на Страстите Христови. Ако тръгнем от Страстите Христови, бихме могли
впоследствие да придобием допълнително разбиране какво е творението и как
то е постигнато. По този път ще срещнем още една женска фигура, която до
този момент не се е явявала в тази дискусия за богословието „помежду”.

Св. пр. Исаия и св. ап. Павел: Неплодната жена
За да разберат как Бог е действал в Христос, апостолите и евангелистите се
обръщат към Писанието. Особено важен за разбирането на Христос и Неговите
Страсти е „четвъртият химн на страдащия раб” (Ис. 52:13-53:12), който описва
страданието на раба, изпоранен заради нашите грехове и предал душата си на
смърт. Докато общоприето е този химн да завършва с последния стих на 53-та
глава, св. ап. Павел в своята алегория за двамата синове на Авраам (Гал. 4:2231), както и богослужението на Православната църква, в който този текст се
чете само веднъж в годината, на Вечрнята на Велики ретък, при Опело Христово, включват към него и следващия стих като завършек на химна:
Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай
ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата
има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.5
Провъзгласяването на страдащия раб завършва с радостен възглас за неплодната, която ще роди, защото, в крайна сметка, християните се кръщават в
Христовата смърт и Възкресение, възродени от вода и Дух, обличайки се в
Христа и живеещи в Него, чрез благодатта на Духа, като синове Божии (Рим.
6 и нататък). Неплодната жена, както казва св. ап. Павел, е Небесният Йерусалим, Църквата, в която в резултат от Христовите Страсти християните се
раждат като деца на обещанието, чеда Божии. Полагането на Христа в гроба
прави възможно утробата да стане плодоносна.

По-стара от цялото творение
Редица текстове от ранните векове, а и след това, продължават да осмислят
Църквата като Майка или Майката Дева, Неплодната жена, която в резултат
от Страстите Христови зачева чеда Божии. Два текста от втори век правят
това по особено забележителен начин. Първият е Пастирът на Ерм6, в чиято
първа част са предадени различни видения, в които жена, разпозната като Църквата, се явява на св. ап. Ерм. В първото видение, в което тя упреква св. Ерм
4

PG 25: 3-96.

5

Ис. 54:1.

6

PG 25: 95-198.
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за неговият грях, че искал любовницата си като жена си, тя се явява като възрастна жена „облечена в бляскави одежди и държаща книга в ръката си”7. След
това св. Ерм получава още едно видение:
„Откри ми се, братя, насън от прекрасен момък, който ми каза:
„Старицата, от която взе книжката, коя мислиш, че е тя?” „Сибила”, рекох. „Грешиш, отвърна той, не е.” „А коя е?”, попитах. „Църквата”, отговори той. Но попитах: „А защо е старица?” и той каза:
„Защото е сътворена първа, преди всичко. Заради нея е сътворен
светът” [ὄτι, φησίν, πἃντων πρώτη ἓκτίσθη διἃ τοῦτο πρεσβυτἓρας καὶ
διὰ ταύτην ὁ κόσμος κατηρτίσθη].8
В по-късно видение възрастната жена показва на св. Ерм кула, която се изгражда с приготвени за това камъни. Онези, които били пропукани, проядени или имали неправилна форма, били отхвърляни, докато камъните, които били вграждани,
напасвали толкова добре, че кулата изглеждала, сякаш е изградена от един-единствен камък. Когато поискал обяснение, св. Ерм получил от жената отговор:
„Кулата, която виждаш да се изгражда, съм самата аз, Църквата, която ти се
яви сега и преди”9. Следва дълга алегория за кулата и камъните, след което тя
се обръща към християните в Рим:
Чуйте ме, чеда. Аз бях, която ви възпитах в пълна безкористност,
невинност и святост по милостта Господня. Аз бях, която направи
Той да излее върху вас Своята правда, капка по капка…Чуйте ме
и се помирете помежду си… за да мога, застанала радостно пред
Отца, да свидетелствам за вас.10
Църквата е персонифицирана като женска фигура, но не толкова като жена, която ражда, а като майка, която подхранва децата си, подготвяйки ги да станат
сградата на Църквата, която е самата тя. Този подготвителен процес е успореден с променящия се образ на жената в последващите видения – в началото тя
се явява като възрастна жена, по-стара от цялото творение, а после, във всяко
следващо видение – като все по-млада, докато в четвъртото видение тя се явява
като девица, която „‘излиза из брачния чертог‘ (Пс. 18:6), цялата облечена в бяло
и с бели сандали, покрита до челото  със забрадка, но косата  … бяла”11. Църквата е едновременно по-стара от творението – тя е била създадена първа от
всички неща и всички неща са сътворени за нея, но същевременно, както и откровението продължава, тя се превръща в чиста дева, защото точно като такава
св. ап. Павел казва, че ще представи своите общности на Христа. (2 Кор. 11:2-4).
Това е нещо, което се намира в бъдещето, нещо, което предстои да се случи.
Идеята, че Църквата предшества творението, откриваме и в друг текст – Второ7

Ерм. 1.2.1.

8

Видение 2.4.1, цит. с леки редакции по превода на Никола Антонов, достъпен онлайн на български на
https://goo.gl/rMdqT8
9

Ерм. 3.3.3.

10

Ерм. 3.9. Превод по K. Lake, LCL The Apostolic Father 2, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976. Българският превод не следва гръцкия оригинал.
11

Ерм. Видение 4.2.1.

70

2018 / брой

9 (136)

то послание на св. Климент до римляните: „Братя, ако изпълняваме волята на Бога,
Отца наш, ще принадлежим на първата Църква, духовната, създадена преди слънцето и луната”12. Посланието продължава, като тълкува стиха „и сътвори Бог човека,
мъж и жена Ги сътвори” (Бит. 1:27) като отнасящ се към Христос и Църквата:
Смятам, че знаете това, че живата Църква е тялото Христово,
защото в Писанието се казва: „И сътвори Бог човека, мъж и жена
ги сътвори” (Бит. 1:27) – мъжът е Христос, а жената е Църквата. Книгите и апостолите също свидетелстват, че Църквата
съществува не сега за пръв път, а от самото начало [τὴν ἐκκλησία
οὐ νῦν εἶναι, ἀλλά ἂνωθεν]. Тогава тя е била духовна, също както и
нашият Иисус, и ни се яви в последните времена, за да ни спаси.
Бидейки духовна, Църквата ни се яви в плътта Христова, за да ни
покаже, че ако съблюдаваме чистотата в плът и не я оскверняваме, ще я придобием наново в Светия Дух.13
Явяването на Христос е също и явяването на Църквата, Неговото тяло, което
трябва да бъде запазено в чистотата на плътта, за да може онези, които принадлежат на Църквата, да получат Светия Дух, за да се превърнат в истински
духовни.
Въпреки че Второто послание на св. Климент се позовава единствено на първа
глава на книга Битие за аналогията между мъж/жена и Христос/Църквата, други
писатели продължават тази линия на разсъждение, като включват и втора глава
на същата книга. В нея, когато Бог представя жената, създадена от реброто
(или страната), взето от спящия Адам, накрая Адам възкликва със следните думи:
Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще
се нарича жена, защото е взета от мъжа (си). Затова ще остави
човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат
(двамата) една плът. И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не
се срамуваха.14
Това са изумителни думи, защото изключително рядко (ако изобщо някога) това
е било практикувано в историята: в повечето култури от най-ранните времена
до ден днешен винаги невестата е онази, която е въвеждана в дома на съпруга
си, като приема неговото име. Затова и не е учудващо, че св. ап. Павел отнася
този текст към Христос и Църквата: Синът е Онзи, Който напуска Небесния
Отец, за да се прилепи към невестата си. Този образ е развит от Тертулиан.
Както Адам е образ на Христос, така и сънят на Адам е сянка на
Христовата смърт, Който е трябвало да заспи смъртен сън, за да
се образува, от раната нанесена на Неговите ребра, Майката на
живите, Църквата.15
12

Второ послание 14. С. 195.

13

2 Послание до Римляните 14.1-2. цит. по Св. Климент Римски, Две Послания до Коринтяните, София, Синодално издателство, 2011, с. 197-198.
14

Бит. 2:23-25.

15

Tertullian, De Anima, 43:10.
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Църквата, която дошла от ребрата на Разпнатия Христос (Тертулиан говори за
кръвта и водата – Иоан. 19:34) е предобразена от създаването на Ева от реброто на Адам, когато той бил заспал, а сънят е предобраз на самия Христов сън
в смъртта. Докато Ева със сигурност е наречена „майка на всички живеещи”
(Бит. 3:20), реално това е Църквата.

Майката на живи човешки същества
Образът на Девата Майка на живите се явява често в мъченическата литература. Най-изумително е описанието в писмото, написано най-вероятно от св. Ириней
Лионски, до християните в Мала Азия и Фригия, което свидетелства за клането,
случило се в Лион около 177 г.16 Главният образ в писмото е Бландина, която, като
млада робиня – съвършен пример за немощ в древния свят, персонифицира Христовите думи към св. ап. Павел: „силата Ми в немощ напълно се проявява” (2 Кор.
12:9). Тя е толкова „слаба телом”, че останалите се притесняват дали ще може да
извърши добра изповед. Но тя „беше изпълнена с такава сила, че дори онези, които
се редували да я мъчат по всеки възможен начин, от зора до здрач, бяха изтощени
и победени. Самите те, признавайки, че са победени… се удивяваха на нейната
издръжливост, като цялото  тяло беше обезобразено и пречупено”.17
Не само, че тя в своята немощ е изпълнена с божествена сила, но и със своята изповед тя е напълно разпозната, като Онзи, Чието Тяло беше пречупено на Голгота:
Бландина, провесена на кол [ἐπὶ ξύλου κρεμασθεῖσα], беше оставена
като храна за дивите зверове, които пуснали вътре [в арената]. Тя,
видяна да виси във формата на кръст, чрез живата  молитва, подбудила голяма ревност у борещите се, които, в своята борба, виждали с външните си очи, чрез сестра си, Онзи, Който бе разпнат
за тях, за да може да убеди онези, които вярват в Него, че всички,
които страдат за славата Христова имат вечно общение с живия
Бог… малка и слаба, и оплювана жена се облече във великия и непобедим Атлет, Христос, обръщайки в бяг противника с много удари
и, чрез борбата, беше удостоена с нетленния венец. 18
Чрез страданието си Бландина се идентифицира с Христос: не тя вече живее, а
Христос в нея (вж. Гал. 2:20). Излизането  от този свят е Христовото влизане.
След като описва нейното страдание и това на още един християнин на име
Аталус, Посланието продължава:
Запазено в Евсевий Кесарийски, Църковна история (Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία; Historia Ecclesiastica) 5.1.-3.
Достъпно онлайн на https://goo.gl/2HWVVh
16

17

H.e. 5.1.18 .

ἡ δὲ Βλανδῖνα ἐπὶ ξύλου κρεμασθεῖσα προύκειτο βορὰ τῶν εἰσβαλλομένων θηρίων: ἣ καὶ διὰ τοῦ βλέπεσθαι
σταυροῦ σχήματι κρεμαμένη διὰ τῆς εὐτόνου προσευχῆς πολλὴν προθυμίαν τοῖς ἀγωνιζομένοις ἐνεποίει, βλεπόντων
αὐτῶν ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ τοῖς ἔξωθεν ὀφθαλμοῖς διὰ τῆς ἀδελφῆς τὸν ὑπὲρ αὐτῶν ἐσταυρωμένον, ἵνα πείσῃ τοὺς
πιστεύοντας εἰς αὐτὸν ὅτι πᾶς ὁ ὑπὲρ τῆς Χριστοῦ δόξης παθὼν τὴν κοινωνίαν ἀεὶ ἔχει μετὰ τοῦ ζῶντος θεοῦ.
καὶ μηδενὸς ἁψαμένου τότε τῶν θηρίων αὐτῆς, καθαιρεθεῖσα ἀπὸ τοῦ ξύλου ἀνελήφθη πάλιν εἰς τὴν εἱρκτήν, εἰς
ἄλλον ἀγῶνα τηρουμένη, ἵνα διὰ πλειόνων γυμνασμάτων νικήσασα, τῷ μὲν σκολιῷ ὄφει ἀπαραίτητον ποιήσῃ τὴν
καταδίκην, προτρέψηται δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἡ μικρὰ καὶ ἀσθενὴς καὶ εὐκαταφρόνητος μέγαν καὶ ἀκαταγώνιστον
ἀθλητὴν Χριστὸν ἐνδεδυμένη, διὰ πολλῶν κλήρων ἐκβιάσασα τὸν ἀντικείμενον καὶ δἰ ἀγῶνος τὸν τῆς ἀφθαρσίας
στεψαμένη στέφανον. (H.e. 5.1.41-42.)
18
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Чрез техния продължен живот мъртвите оживели и мъчениците послужили на онези, които не свидетелствали.19 И голяма беше радостта на Девата Майка да приеме обратно живи онези, които били
мъртвородени. Защото чрез тях [и тяхното изповедание и страдание] много от отреклите се бяха отново родени и заченали и
отново доведени до живот, като се научили да изповядват, и вече
живеещи и подкрепени те пристъпили пред съдилищния престол.20
Тук смъртта и животът са обърнати: онези, които са се отвърнали от изповедта, просто са мъртви: липсата на подготвеност у тях ги прави мъртвородени
от Девата Майка. Ала сега, подкрепени от изповедта на други, те също са способни да отидат към своята смърт, а Девата Майка ги приема обратно живи,
най-накрая раждайки за живот чеда Божии. Смъртта на изповедника е тяхното
„ново рождение” и смъртта на мъченика се чества като техния истински рожден ден. (H.e. 5.1.63.)
По-рано, през II век, св. Игнатий Антиохийски (Богоносец) вече е говорил за мъченичеството, в случая за собственото си предстоящо мъченичество, като рождение. Докато е отвеждан под стража към Рим, за да претърпи мъченичество за
вярата, той пише до християните в града, за да ги възпре да не се намесват в
предстоящите му изпитания. Пътувайки бавно, но сигурно към ужасяващото си
мъченичество, той въпреки всичко приема това с радост, като възкликва:
По-добре е за мен да умра в Христа Иисуса, отколкото да бъда цар
над целия свят. Търся Онзи, Който умря за нас. Желая Онзи, Който
възкръсна за нас. Родилни мъки са ме налегнали. Потърпете, братя
мой; не ме възпрепятствайте да живея, не искайте да умра… Потърпете да получа чистата светлина; когато стигна там, ще се
превърна в човешко същество. Потърпете да последвам примера
на страданието на моя Бог.21
Животът и смъртта отново са обърнати: „не ме възпрепятствайте да живея”,
като се опитат да предотвратят мъченичеството му; „не искайте да умра”,
като се опитват да го задържат „жив”! Трудностите по тежкия път към Рим
са неговите родилни мъки. Неговата смърт в мъченичеството – рождението му.
Най-стряскащи са думите на св. Игнатий, че чрез своето мъченичество, което е
неговото раждане, ще се превърне в „човешко същество”. Изглежда в основата
на тази идея e богословието на Мала Азия, формирано главно под влиянието на
св. ап. Йоан Богослов. Йоановото евангелие от най-ранни времена е било наричано „духовно евангелие”, написано от „богослова”. Всъщност то започва там,
където другите Евангелия завършват. В Синоптичните евангелия идентичността на Христос остава скрита за учениците („месианската тайна”; единственото изключение, Петър в Мат. 16 само потвърждава правилото) до момента,
19

μαρτύς – означава едновременно мъченик и свидетел.

20

H.e. 5.1.45-46.

21

Ignatius, Ad Rom. 6, PG 11:685-696.
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в който Самият Възкръснал Христос не отваря Писанията, за да покаже как
„Мойсей и пророците” са говорели, че „трябваше да пострада Христос и да
влезе в славата Си” (Лук. 24:25-26). Тогава сърцата им започнали да горят и те
Го разпознали в преломяването на хляба, след което обаче Той става невидим.
Учениците остават в очакване на Неговото пришествие, обърнати назад към
Писанията, вгледани в светлината на Страстите, в очакване на идващия Господ.
Онова, което учениците знаят в края на Синоптиците – отварянето на Писанията от заклания Агнец (Откр. 5:6) – е мястото, от което започва св. ап. Йоан.
След Пролога разказът започва с Кръстителя, който прогласява: „ето Агнецът
Божии!” (Иоан. 1:29) и тогава, когато св. ап. Филип казва на Натанаил: „намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците”, тоест онова, на което учениците са научени от Възкръсналия
Христос в Синоптиците, Христос обещава: „по-големи неща от това ще видиш”
(Иоан. 1:44-51)! По този начин Йоановото евангелие е отражение на прехода от
човешка, историческа перспектива, припомняйки какво се е случило, към божествена, вечна перспектива, разказвайки всичко това, но с поглед към Писанията,
които вече са отворени. Така в неговото Евангелие св. ап. Йоан от самото
начало описва Христос като прославения Господ: Христос многократно казва на
Своите ученици, че Той Е, Който иде отгоре – от небето, роден от Отца, докато те са от земята, родени от Адма. Като Такъв, Христос отива към Кръста,
но свободно и решително, затова и Неговото издигане на Кръста е Неговата
прослава. Идентифициран от самото начало на Евангелието като Агнеца Божий,
Христос е разпнат, напълно естествено, по време на заколването на агнето в
храма вместо на следващия ден, както е в другите евангелия.
Известно е, че св. ап. Йоан пише своето евангелие по начин, нарочно паралелен на
книга Битие: и двете започват с „В началото”. Но има още една алюзия към Битие
в Христовите думи, изречени на Кръста, които при св. ап. Йоан не са възкликване
на изоставеност, а които след други думи, изречени към Неговата майка и любимия
ученик (към които ще се върнем по-късно), са думи на изключително величие: „свърши се!” (Иоан. 19:30). Онова, което е свършено, е загатнато няколко стиха по-рано
несъзнателно, от Пилат, което се среща само у Йоан: „ето Човекът!” (Иоан. 19:5).
Имайки това предвид, можем да се върнем към първата глава на книга Битие, за
да отбележим една изумителна, макар и често пренебрегвана разлика в описанието на Божието сътворение на света. Писанието започва с Бог, Който заповядва: „да бъде светлина … да има твърд посред водата … да се събере водата,
що е под небето, на едно място, и да се яви суша … да произведе земята злак
…да произведе водата влечуги, живи души … да произведе земята живи души
според рода им…” (Бит. 1:3-24). Бог привежда всичко от небитие в битие чрез
слово, чрез неговия fiat (заповед., б. пр.) и този fiat е достатъчен за съществуването на вселената: „Тъй и стана … И видя Бог, че това е добро”. Но след като
сътворил всичко това само със слово, Бог възвестява Своя проект – ала не със
заповедно, а с подчинително наклонение: „да сътворим човек по Наш образ, (и)
по Наше подобие” (Бит. 1:26). Това е единственото нещо, за което е казано, че
Бог обмисля. Това е Неговата Божествена цел и решение. Тази Божествена цел
и решение обаче е единственото в целия разказ за сътворението, което не е
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последвано от думите „Тъй и стана”. Този Божи проект, това Божие дело не е
завършено само с Неговото слово. Единствено в кулминацията на богословието
в Йоановото евангелие ние чуваме, че Божието дело е завършено.22
Това, че Христос е първото човешко същество в историята, е идея, поддържана
през цялото първо хилядолетие и по-късно. Св. Николай Кавасила, който пише
през XIV век, я разгръща така:
За новото човешко същество беше сътворена човешката природа
в началото и заради Него ум и желание бяха приготвени. … Не старият Адам беше моделът за Новия, а Новият Адам за стария. … За
онези, които го познали първо, старият Адам е архетипът, заради
падналата ни природа. Но за Онзи, Който вижда всичко, преди то да
съществува, първият Адам е имитация на Втория. За да обобщим:
Спасителят сам и за първи път ни показа истинското човешко същество, Който е Съвършен по живот и всичко друго.23
Въпреки че в хода на историята, както ние я изживяваме колективно или индивидуално, Христос се появява по-късно, в библейското разбиране Адам вече е
сътворен по образа Христов (Бит. 1:27), Който Е образът Божий (вж. Кол. 1:15).
От божествена перспектива (т.е. като четем Писанието в светлината на
Страстите) Христос предсъществува Адам; Христос Е „в началото” (Иоан. 1:1).
Като такъв, Адам е само, както св. ап. Павел пише, „образ на Бъдещия” (Рим.
5:14), своеобразна скица на пълнотата на човечеството, която е Христос.
Връщайки се към св. Игнатий, описанието му на смъртта, чрез която той ще се
превърне в човешко същество, като раждане предполага контраст, който тук е
косвен, но който става напълно видим при св. Максим Изповедник, който въвежда
контраста между genesis (сътворяване, привеждане в битие) и gennesis (раждане). Чрез genesis ние получаваме съществуване без какъвто и да било избор
от наша страна (както Кирилов възкликва в Бесове на Достоевски: „Никой не
ме е питал дали искам да се родя!”). Ние, ако използваме езика на Хайдегер, сме
захвърлени в битието, в което, каквото и да правим, ще умрем. Смъртността
всъщност е единственото общо за живота на земята, а способността да съзнаваме и да се възползваме от смъртността е отличително човешка. Въпреки
съзнанието за собствената ни смъртност, или по-скоро тъкмо заради него, ние
сме изкушени да се държим за този „живот”, какъвто го познаваме, да правим
всичко по силите си, за да го подсигурим, да го живеем като наш, доколкото можем сами да го продължим. Тъкмо „страхът от смъртта” е онова, поради което
„през цял живот бяха подложени на робство” (Евр. 2:15).
22

По същия начин в литургичното Предание на Православната църква: Славата по хвалитните стихири на
Вечернята на Велика събота, която се служи на Велики петък вечерта, идентифицира деня, в който Христос
почива в гроба с Шабата, на който Бог завършва делото си: „Великият Мойсей тайнствено предизобрази днешния ден, казвайки: „И благослови Бог седмия ден”, защото това е благословената Събота. Това е ден за покой,
в който Си почина от всички Свои дела Единородният Син Божи. Чрез промислителната смърт Той по плът бе в
съботен покой и връщайки Се към това, което беше чрез Възкресението, Той ни дари вечен живот, като единствен благ и Човеколюбец”. Цит. по Постен Триод, Манастир „Св. Апостоли Петър и Павел”, Одраница, 2017.
23

Цит. по Nicholas Kabasilas, The Life in Christ, 6.91-94, PG 150.674; На английски: C.J. Decatanzaro, Nicholas
Kabasilas, The Life in Christ Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1974.
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Евангелието обаче преобръща всичко: „защото, който иска да спаси душата
(живота) си, ще я погуби; а който изгуби душата (живота) си заради Мене, ще
я намери” (Мат. 16:25). Следвайки Посланието до евреите, не от самата смърт
ни е избавил Христос (в края на краищата, всички все още умираме), а от „страха от смъртта”. Чрез смъртта Си, както св. Максим пише, Христос е променил
„употребата” на смъртта за всички хора през времето: Христос е „преобърнал
употребата на смъртта” така, че „кръстеният употребява смъртта, за да
осъди греха, което на свой ред тайнствено го води към божествен и вечен живот”. Или казано още по-красноречиво: „Смъртта, когато вече е престанала да
има за своя майка удоволствието – онова удоволствие, за което самата смърт
е станала естествено наказание, очевидно се превръща в бащата на вечния
живот”24.
Пътят, избран от св. Игнатий и Бландина по най-драматичен начин, е да загубят
живота си заради Христа, но всъщност мъченичеството им не е нищо друго
освен тяхното рождение за живота.25 Този е и пътят, макар и не толкова драматичен, по който поемат всички, които ще се кръстят в Христа (вж. Рим. 6:3-5).
Като избират свободно да „умрат” за себе си (за „стария човек,” за „Адам”,
за нашето неволно genesis) и свободно да заживеят екстатично, отвъд самите
себе си, за другите и за Бог, животът, който започва по този начин, дори сега
е живот, който е бил започнат чрез смъртта и следователно е живот, който
е вече недосегаем за смъртта. По този начин са преодолени ограниченията на
този живот, в който неволно сме станали съучастници чрез genesis. Във и чрез
Христа ние имаме възможността свободно да използваме дадеността на нашата тварна смъртност, за да влезем свободно и целенасочено, чрез раждане,
gennesis, в съществуване като човешки същества в живот без край, „родени
свише… от вода и Дух” (Иоан. 3:3,5). По този начин свободата, а не необходимостта се превръща в основата за истинското човешко съществуване в Христа. Това е вече ново съществуване, „нова твар” (Гал. 6:15), но също и осъществяването на единственото, посочено като самата Божия цел в първа глава на
Битие: то започва със свободен акт – с доброволното отиване на Христос към
Страстите, което „преобръща употребата на смъртта” за всички и по този
начин ни позволява да започнем отначало, свободно, следвайки Него.
Само тогава се изпълнява Божието желание, изразено в Битие, да създаде човешко същество, когато Неговото творение, доведено в битие, даде своя собствен fiat! За всеки друг аспект на Творението единствено необходимо е божественият fiat, то е „казано” да съществува ex nihilo. Но за да бъде въведено
в битието човешкото същество, е необходим неговият собствен fiat – нужен е
собствен gennesis, а не неволен genesis.
24

Maximus the Confessor, Questions to Thalassius (Ad. Thal.), 61. Ed. C. Laga and C. Steel, Corpus Christianorum
Series Graeca 22, Turnhout: Prepols 1990.
25

Паралелите с Феноменологията на Живота, развита от Мишел Анри, са удивителни и това заслужава по-задълбочено изследване. Вж. Henry, I am the Truth: Toward a Philosophy of Christianity, trans. S. Emanuel, Standford:
Stanford University Press, 2003, 59-60: „Да се родиш не е да се появиш на света. Да се родиш е да преминеш в
живота… Да преминеш в живота тук означава, че само в живота и от него може да бъде осъществено преминаване. Да преминеш в живота означава да преминеш от живота, като започнеш от него, по такъв начин, че
раждането е предстояща отправна точка, а не дестинация.”
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Девата – Посредница на Живота
Разликата между Адам (или как ние получаваме битие) и Христос е разгърната
от св. ап. Павел като контраст между дъх и Дух, като по този начин той придава още едно измерение на живота, който идва чрез Христос за онези, които са
родени, чрез смъртта, в утробата на Девата. Докато първият Адам („типът”
или първоначалната скица „на Бъдещия” Рим. 5:14) е оживотворен от „дихание
за живот”, за да стане „жива душа” (εἰς ψυχὴν ζῶσαν вж. Бит. 2:7), „последният
Адам стана животворен дух” (εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦνείς вж. 1Кор. 15:45). В този
контекст св. ап. Павел разглежда възкресението на мъртвите и природата на
тялото им след Възкресението. Разликата не е между „душевно” тяло и „духовно” тяло, връзката между двете е именно тялото, разликата се състои в начина, по който то съществува – живеещо чрез живителен дъх или оживотворявано
от животворящия Дух. Преминаването от едното към другото се случва чрез
смъртта: „това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре” (1 Кор. 15:36). Адам (и
всички родени само чрез genesis) би могъл да използва този дар на живота по божествен начин, както Христос е показал по несравним начин, полагайки живота
Си в саможертвена любов. Но без да е видял какво означава това, Адам (както
правим в началото всички ние) приема живота за свое собствено притежание
и чрез „страха от смъртта” (Евр. 2:15) се опитва да подсигури собствения си
живот, обричайки се на смърт. Но чрез самото дело на Христос, извеждайки
живота от смъртта, тази същата смъртност се превръща в средство, чрез
което разбираме собствената си слабост, самата си нищета без Бога, но в същото време научаваме и за силата Божия, която „в немощ се напълно проявява”
(2 Кор. 12:9). Точно чрез смъртта Христос твори живот: „в Него имаше живот”26
и именно за да предаде този живот, „в изобилие” е дошъл Христос (Иоан. 10:10).
Животът, като ζωή,27 започва, когато животът като обикновено преживяване
вече не съществува за себе си, а се полага за другите по начин, започнат от
Христос и явен при мъчениците. И точно този е животът, който Христос носи
на Девата, за да може други да бъдат родени за живот чрез нея и в Него. За
същото пеем и във възкресния тропар на 6-и глас:
Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха, а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло. Ти плени
ада, без да бъдеш засегнат от него. Срещна Девата Ти, Който даряваш живот. Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!28
26

Вж. Иоан. 1:3-4: „Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него
се появи живот [ὅ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν], и животът беше светлината на човеците”. По този начин е цитиран
този стих от голяма част от ранните отци, включително и от св. Ириней, както и някои от ранните ръкописи. В
Синодалния превод: „В Него имаше живот”.
Има разлика между живот, като βίος, изразяващ се в биологичен план и разгръщащ се повече като механика,
и ζωή, като истински живот, в своята дълбочина неотделен от биологичния, но надминаващ го многообразно. Б. пр.
27

28



Ангельския силы на гробе Твоем, и стрегущии умертвеша,
и стояше Мариа во гробе, ищущи пречистаго тела Твоего.
Пленил еси ад, не искусився от него:
сретил еси Деву, даруяй живот.
Воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе!
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Тук очевидно Мария е св. Мария Магдалена, както също толкова очевидно не е
„Девата”! По-скоро, като имаме предвид видяното дотук, Девата, към която
Възкръсналият Христос сега идва, дарувайки живот, е Църквата, Девата, която
сега става Дева Майка, давайки нов живот на децата си като Посредница на
живота.
Тайнството, постигнато в Кръщението с кръстения, който след това се научава как да умира за себе си и да живее в Христос, все пак не е завършено преди
истинската ни смърт и погребване в земята. До този момент оставаме пленени в първо лице, единствено число: аз умирам за себе си. От друга страна, когато аз най-накрая съм върнат в земята, тогава аз спирам да действам. Тогава, и
само тогава аз изживявам собствената си съвършена слабост и немощ. Тогава,
и само тогава се превръщам в пръст (защото аз никога не съм бил това), пръст,
която е оформяна от Божиите ръце в жива плът. Също така тогава Бог, Чиято сила се в немощ напълно проявява, може да бъде Творец, като вземе пръст
от земята, която вече самият аз съм, и чрез Своята сила, най-накрая, може да
сътвори истински живо човешко същество – „славата Божия”29. Издишвайки последния си дъх, вече не сме живи чрез живителния дъх, а обещанието, което е
запалило искрата на новия живот, ще се разгори в пълнота на животворящата
сила на Духа чрез истинската ни смърт и Възкресение в Христа. Това преминаване от дъх към Дух, е потвърдено от „предначинателния” Псалм, който съвсем
спокойно може да се чете като предхождащ Битие и който се прочита в началото на всяка вечрня във византийското литургично предание, а вечрнята е и
началото на всеки нов ден:
Отнимаш духа им – умират и в пръстта си се връщат; пратиш
духа Си – създават се [κτισθἠσουνται], и Ти подновяваш лицето на
земята. Да бъде Господу слава навеки; да се весели Господ за делата Си!30
От дъх, чрез пръст, към Духа и така най-накрая сътворени. Всъщност единствено в истинската ни смърт, завършваща онова, което е започнато в Кръщението, се превръщаме в пръст. Това е повече нашият край, отколкото нашето
начало, но именно той се превръща в начало на Божии творения, които не са
просто част от творението, а творения, отразяващи или въплъщаващи волята
на Твореца чрез даването на собствения си fiat и раждане в живота, чрез Девата, Неплодната жена, Посредница на живота, Църквата, по-стара от цялото
творение, за която светът е създаден, завършвайки по този начин Божието намерение от началото.

Богородица Дева Мария и Рождество Христово
Накрая е необходимо да се спрем на взаимоотношението между това, което
обсъдихме дотук, разгледано през погледа към Писанието (Стария завет) в
светлината на Страстите и Богородица Дева Мария, представена в Еванге29

Св. Ириней Лионски, Adv. Haer. 4.20.7. „Славата Божия е живо човешко същество [homo vivens].”

30

Пс. 103:29-31.
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лието. Най-общо, типологията, използвана за осмислянето на Богородица през
първите векове, е тази на Новата Ева, която поправя чрез собственото си
послушание непослушанието на Ева. Но след IV век Богородица все повече и
повече е свързвана с Църквата. Св. Ефрем Сириец, чиито поетически писания
са особено открити към употребата на подобни асоциации, развива този образ
многократно. Например:
Девата Мария е символ на Църквата, когато тя получава първото
благовестие на Евангелието от ангела. И в името на Църквата
Мария вижда възкръсналия Христос. Благословен Бог, който изпълни Мария и Църквата с радост. Ние наричаме Църквата с името
на Мария, защото тя заслужава двойно име.31
Св. Ефрем тук идентифицира Мария, видяла възкръсналия Христос с Мария, Майката на Господа, въз основа на това, че и двете Марии получават Евангелието,
провъзгласяването на Страстите, първо като благовестие и после чрез виждането на Възкръсналия, и така тя става символ на Църквата, Неплодната жена,
превърнала се в Девата Майка чрез Страстите Христови. Толкова е силна връзката между Църквата и нейния символ, Богородица (погледната по този начин),
че св. Ефрем може просто да нарича Църквата „Мария”.
Не е тук мястото да обясняваме какво означава това за разбирането ни за
Рождество Христово.32 Достатъчно е да кажем, че Богородица ражда Разпнатия, Чието Рождество се изпълва и в онези, които следват първородния „между
многото братя” (Рим. 8:29), „роден преди всяка твар” (Кол. 1:15) и „начатък,
първороден между мъртвите” (Кол. 1:18). Още по-директно виждаме това при
проповедта на св. ап. Павел, който е „в родилни болки, докле се изобрази във
вас Христос” (Гал. 4:19), докато онези, които е обърнал, не кажат заедно с него
„Разпнах се с Христа, и вече не аз живея, а Христос живее в мене” (Гал 2:20).
Като „глава на тялото, Църквата” (Кол. 1:18), Христос не може да бъде роден,
както св. Игнатий казва, без тялото Си.33 Опознаван чрез Своя „изхд”, който
извършва в Йерусалим (Лук. 9:31, където Той обсъжда с Мойсей и Илия закона и
пророците), Той също е разпознаван, въплътен дори, в онези, които Го следват
в този „изхд”, както Бландина, връщайки Се в тях, за да преобрази техните
немощни тела в Неговото славно Тяло (вж. Фил. 3:21). Най-накрая, връщайки се
към св. Йоан Богослов и неговото описание на Разпятието, виждаме, че в този
случай Той не е изоставен, както в другите Евангелия, но Е разпнат, докато майка Му и любимият ученик стоят до Кръста (Йоановото Евангелие споменава и
две други жени, и двете наречени Мария: сестрата на майка Му, Мария Клеопова,
и Мария Магдалина, но и те отстъпват на заден план в иконографията на Разпятието, ако изобщо са изобразени). И думите, изречени от Христос на Кръста,
31

Превод по St Ephrem of Syria, „Homily on the Night of the Lord’s Resurrection”, in Thomas Josephus Lamy ed.,
Sancti Ephraem Syri: Hymni et Sermones, Mechliniae, 1882, vol. 1, 534; trans. In L. Gambero, Mary and the Fathers
of the Church : The Blessed Virgin Mary in Patristic Thought, trans. T. Buffer, San Francisco: Ignatius Press, 1999, 115.
32

За по-пълно изложение вж. John Behr, The Mystery of Christ: Life in Death, Crestwood, NY:SVS Press, 2006,
глава 4.
33

Вж. St. Ignatius, Letter to Trallians, 11: „Чрез Кръста, чрез Неговото Страдание, Той зове вас, които сте членове на тялото Му. Така Главата не може да бъде роден без другите членове, защото Бог обещава единство, което
Сам Той Е”.
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се отнасят, отново, към майчинството: „Жено, ето Син ти”, а на ученика: „ето
майка ти!” (Иоан. 19:26-27). По самите думи на Христа майка Му е вече майка
на любимия ученик, а ученикът сам е разпознат като Христос, както Ориген
отбелязва: „Христос не казва, ‘Жено, ето ти друг син вместо Мен‘, а казва ‘ето
син ти!‘, а по-късно и парафразира: „Ето Иисуса, Когото ти роди”34. Онези, които
стоят до Кръста и не са засрамени от него, получават като своя майка онази,
която въплъщава плодовитата творяща вярност, и те самите стават синове
Божии, защото Христос, Синът Божий, живее в тях.

Заключение
В светлината на казаното дотук, докато всичко, което е приведено от небитие
в битие чрез Словото Божие може да бъде описано като сътворено ex nihilo,
както вече беше описано в първите части на тази статия, осъществяването на
единственото, което беше описано като собствено Божие творение – човешкото същество в Неговия образ – е много по-сложно за обяснение и то е свързано
с Неплодната жена, превърнала се в Девата Майка, чрез Страстите Христови,
раждайки онези, които дават собствения си fiat, собствената си заповед, като
полагат собствения си живот за Христос и другите, изпълвайки самата воля
Божия, и по този начин стават живи човешки същества, които по думите на
св. Ириней Лионски са „слава Божия”35.
Превод от английски: Теодор Аврамов
Източник: Communio viatorum, 55 (2013), 3, S. 237-254

34

Origen, Commentary on the Gospel of John 19:28; Eng. Trans. In R.E. Heine, FC89, Washington Catholic University
of America Press, 1993.
35

St. Irenaeus of Lyons, Against the Heresies, 4.20.7. Ed. And French trans. A. Rousseau, B. Hemmerdinger, L.
Doutreleau and C. Mercier, Source Chrétiennes 100, Paris: Cerf, 1965; English trans. Ante-Nicene Fathers 1, 1885;
repr. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1987.
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Борис Цацов е роден в София. Интересът му към българската църковна история се задълбочава по време на обучението му в Софийската духовна семинария, където негов личен наставник и събеседник в извънкласните занятия е преподавателят Ганчо Велев.
Заниманията му в тази насока впоследствие се утвърждават и под
вещото ръководство на проф. Георги Бакалов, дългогодишен преподавател и зам.-ректор в СУ „Св. Климент Охридски”. От края на 90те г. на ХХ век Борис Цацов е сътрудник на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” с ръководител проф. Аксиния Джурова и
на Научния архив на БАН, като участва в комплектоването и реализацията на редица научни издания. Автоp е на поредица биогpафични cбоpници за бългаpcки дyxовници и множеcтво пyбликaции в цъpковния и пеpиодичен печат, между които Летопиc на Българската православна църква (т. 1., 2010 г.) и Доростолски и Червенски
митрополит Софроний, издадена през 2015 г.

Борис Цацов

НАРОДЕН БУДИТЕЛ И ПЛАМЕНЕН
ПАТРИОТ
180 години от рождението на Старозагорски митрополит
Методий Кусев

Светското име на първия наш владика в Стара Загора е Тодор Йовчев Кусев1.
Роден през 1838 г. в гр. Прилеп, Македония, той е шестото дете на търговеца на
тютюн Йовче и съпругата му Екатерина. Отгледани от свои близки, Тодор, братята му и сестра им получават първоначално образование в частното училище
на хаджи поп Костадин Дингов, а прогимназиално и гимназиално – в местното
гръцко училище.
През 1867 г. Тодор Кусев става основател на Неделното българско училище и на
българското читалище „Надежда” в родния си град, на което е и секретар.
1

Популярното, но подвеждащо и невярно „Кусевич” става известно по време на обучението му в Киев и
Петербург, когато фамилиите на всички чуждестранни студенти са били пригаждани според руското звучене.
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През 1871 г. е изпратен като представител на Битолска епархия на Първия църковно-народен събор в Цариград, където взема дейно участие и работи активно
за присъединяването на невключените в султанския ферман македонски епархии
към Българската екзархия.2 По време на разискванията между делегатите буйният родолюбец бил запомнен и с гръмкото си изказване, че „Съборът не трябва
да се обръща на касапски дюкян, за да сече народното тяло на части”3.
През 1872 г. Тодор Кусев е и делегат от гр. Прилеп при избора на първия български екзарх Антим I, проведен на 16 февруари.
През 1872 и 1873 г. Кусев е учител в българското народно училище в Цариград.
На 4 април 1873 г. в българския храм „Св. Стефан” е постриган за монах с името
Методий от Пелагонийския митрополит Евстатий, което става „по настояване”
на екзарх Антим. Ръкоположен последователно в йеродяконски и йеромонашески
чин, на 24 ноември 1873 г. по решение на Св. синод йером. Методий е възведен в
архимандритско достойнство, а през 1876 г. е назначен за протосингел на Пловдивския митрополит Панарет, какъвто остава до 1880 г.
По време на служението си в Пловдив архимандрит Методий започва да събира различни материали относно жестокостите и изстъпленията на турците
при потушаването на Априлското въстание. С риск за живота си той пренася
описаните факти, „скрити в чорапите”, в Цариград, където ги предава тайно
на чуждестранните посолства и кореспонденти в османската столица. Така
турските зверства и изстъпления бързо стават известни на европейския свят.
В навечерието на Руско-турската война о. Методий емигрира в Одеса, откъдето сътрудничи на Генералния щаб на Руската армия.
След края на войната, в периода 1880–1886 г., той е протосингел в Българската
екзархия в Цариград и полага големи грижи за откриването на български училища
и развитието на просветното дело в Македония, но особеностите на неговия
характер и световъзприятие оказват своето отражение върху работата му. В
тази връзка екзарх Йосиф го окачествява по следния начин: „Бърз е, нетактичен,
невъздържан е... Добър е, ама и пакости може да прави”4.
Изпратен в Русия, от 1886 до 1888 г. младият духовник учи в Киевската духовна
семинария, а от 1888 г. е студент в Петербургската духовна академия, която
завършва през 1892 г. като стипендиант на Троянския манастир.
Завръщайки се в Цариград, на 7 октомври 1892 г. той е назначен за пръв ректор
на новооткритата Българска духовна семинария, който пост заема до 1894 г.

2

Цацов, Б. Архиереите на БПЦ. С., 2010, с. 255.

3

Ганчев, Добре. Спомени. С., 1939, с. 178.

4

Пак там, с. 172-180.
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На 22 април 1894 г. архим. Методий е хиротонисан в епископски сан с титлата Велички и назначен за управляващ на новооткритата Старозагорска епархия, а на 14 юли 1896 г. е избран
от епархийските избиратели за пръв Старозагорски митрополит, което е и канонически
утвърдено от Св. синод на 23 юли с.г.5
С голямо желание и ентусиазъм владиката се
заема с благоустрояването и организацията
на духовния живот в епархията, а както мнозина негови съвременници отбелязват, „перла
в короната му” е залесяването на пустеещия
скалист Ахмак баир в Стара Загора, превърнат
в прекрасния парк „Аязмото”.
Друго знаково събитие в служението на
предприемчивия владика е освещаването на
храм-паметника „Рождество Христово” в село
Шипка, което архиереят извършва на 15 септември 1902 г.
Интересен портрет на личността на Методий Кусев е направен от интелектуалеца Добре Ганчев, който описва владиката така: „Митрополит Методий Старозагорски е голям, оригинален народен будител, пламенен родолюбец, безкомпромисен борец за духовна и политическа независимост, заклет русофил. Кусевич е
неудържим в замислите и решенията си. Безскрупулен е той. Пред нищо не се
спира, когато е въпрос според него за общото добро... Оригинал и по физика, и по
психика, и по живот. Голяма глава, сплескана отстрани, издадено чело и тил. Нос
дебел, тъп, голям. Грозен нос. Очи – два изпъкнали изпод надвисналите му дебели
вежди въглена, които безспирно горят. Слуша ли те, сам ли говори, в очите му
непрекъснато пламък блика. Говори много, говори със страст, с яд или с радост.
Или е намусен, или е засмян. Всякога настроен или да се нахвърли отгоре ти, да
те заяде, или да те прегърне, да те целува. Хората за него са или нечестивци,
които трябва да загинат, или праведници за живот. Когато го слушаш да говори,
често си мислиш: какъв Торквемада би бил този калугер, ако би имал власт!?...”67.
Специфичният характер на митрополит Методий и непредвидимите му реакции
стават причина и за възникналата неприятна ситуация през 1904 г., когато
Св. синод го отстранява от административното управление на Старозагорска
епархия. Повод за случилото се е възникналият конфликт между владиката и княз
Фердинанд във връзка с устройването на парка „Аязмото”. От септември 1905 г.
до 1914 г. управляващ епархията е епископ Йосиф Бакърджиев, който се старае да
5

Цацов, Б. Летопис на БПЦ. С., 2010, с. 454.

6

Ганчев, Добре. Спомени, с. 173-176.

7

Томàс де Торквемàда (1420–1498), пръв велик инквизитор на Испанската инквизиция.
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Погребението на Старозагорския митрополит Методий, 5 ноември 1922 г.
Снимка: Личен архив на Борис Цацов

поддържа добър тон с титуляря, отдавайки се на редовни богослужения и на каузата за покръстването на помаците в Южните Родопи (1913 г.). След избирането
на еп. Йосиф за Търновски митрополит управляващ Старозагорска епархия става
дотогавашният  протосингел архим. Антоний Йеремиев (1883–1933), като през
1920 г. Св. синод възстановява управленските функции на митрополит Методий.
Въпреки пререканията и наложеното църковно наказание митрополит Методий
Кусев и княз Фердинанд запазват добри отношения през годините, като през войните от 1912 до 1918 г. дори поддържат поверителна кореспонденция, в която владиката съветва Фердинанд относно военните действия и държавническите дела.8
Митрополит Методий Кусев отминава от този свят „по особена Божия повеля –
от тиха, спокойна смърт”. „Той умрял в пълна бодрост на телесните си сили...
на 85-годишна възраст” вечерта на 1 ноември 1922 г. в митрополитския дом
в Стара Загора. Опелото на владиката става на 5 ноември с.г. в катедралния
храм „Св. Димитър”, извършено от управляващия овдовялата епархия Търновски
митрополит Филип, като „съгласно волята на дядо Методий и нареждането на
Св. синод” тленните му останки са погребани от южната страна на параклиса
„Св. Теодор Тирон” в парка „Аязмото”.
Така завършва земният път на „един велик българин, духовник и общественик,
рожба на едно бурно време, в което и той, наред с първите труженици от Възраждането, имал своите ценни заслуги, работейки неуморно отпреди Освобождението още с перо, слово, наука, опит, мъдрост и прозорливост за идеалите на
България и нейното величие”9.
8

Кьосева, Цветана. Тайните на третата българска държава. Национален исторически музей, 2006, с. 37.

9

Църковен вестник, г. 23, бр. 28, 11.11.1922 г., с. 6-7.
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Наред с пастирските слова и поучения, Старозагорският митрополит Методий Кусев е автор и на редица съчинения, които се отличават със своя полемичен и актуален за епохата си характер. Част от тях са преиздадени след 1989 г. Още през
1895 г. в Казанлък излиза неговият труд Възпитанието в духа на християнството
или безбожието, който защитава предимствата на религиозното образование и
поставя началото на остра полемика със зараждащото се в страната социалистическо движение. Книгата е последвана от издадената през 1899 г. в Стара Загора
Покушенията на католическата пропаганда в гр. Стара Загора: Борба за смърт или
живот на България. Но най-голяма известност, включително след 1989 г., му носят
книгите, посветени на родната му Македония, написани в годините около крушението на националните идеали: през 1913 г. в София излиза Македония в своите жители
само сърби няма, последвана от издадената през 1914 г. Погрома на България: Виновникът, в която обвинява руската политика за катастрофата на България. Сравнително по-малко известни са неговите съчинения, посветени на етични въпроси,
като издадената през 1912 г. в Стара Загора книга Равноправството на жената.
Тук предлагаме откъс от неговото съчинение Самоубийството, неговите дълбоки
истински причини, което излиза в Стара Загора през 1911 г.

Старозагорски митрополит Методий

САМОУБИЙСТВОТО
Неговите дълбоки истински причини

1. Реформаторското движение у нас
Под псевдоним „Иустин” във в. „Съветник”, в броевете му 481, 482, се появи статия под заглавието: „Причините на самоубийствата и отношенията на
църквата към самоубийците”.
Авторът е имал за цел и се е постарал да докаже: 1) че причините на самоубийците са много, но не и онази на безбожието, че самоубийците са хора, които са
изгубили вяра и надежда в Бога и 2) че практиката на църквата да не извършва
над самоубийците чинопоследованието на усопшите, основана на 14-то правило
на св. Тимотей Александрийски, „е жестока и несъгласна нито със Свещеното
писание, нито с човеческия разум”, и вади заключението: „Ето защо то (правилото) трябва да се отмени, както са отменени много други правила”.
На последно време, забелезва се в периодическия печат, който носи характер на
църковност и духовни интереси, едно течение в полза на реформата за очистване на църквата Христова от наслоя на догми, обреди и правила.
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Хората, които се подвизават в това поприще, не ще да са, както се види, само
светски лица; види се, че съучастници в този подвиг има и духовни. Не може да
се твърди с положителност, че въпросните реформатори в своите направления
се движат от стремление да се напакости, да се нанесе удар на църквата.
По-скоро може да се приеме мисълта, че те, в своя си подвиг, се ръководят от
искрено желание да бъдат полезни на църквата. Ако от резултатите на тяхната в това направление деятелност се подкопават основите на църквата и
се приготовлява неусетно разрушителен удар на религиозното чувство на хри
стияните, тоя грях може да им се прости, защото това вършат „от ревност за
Бога, но не по право разбиране” (Рим. 10:2), тъй като „не знаят писанията, нито
силата Божия” (Мат. 22:29).
Ето защо не требва да се води борба с тях като с еретици, а като с чеда на
църквата, с ревнители по Бозе, които се нуждаят от осветление, от обяснение
на истината, че догми, обреди и правила (канони) в православната църква са
Свещеното писание, оформено, приложено в живота на верующите християни,
които не са само духове, за да нямат нужда от форми и правила, а като човеци, са телесни и душевни, и че догми, обреди и канони, които нямат своето
основание в Свещеното писание, които не са прям резултат от словото Божие,
като реализиране и оформяване на неговите истини, православната църква не
ги приема и не е приела. Ето защо, който отхвърля догмите и обредите на православната църква, той косвено отхвърля словото Божие, самото християнство.
От друга страна, погледнато на това ново, реформаторско течение в средата
на самата църква, може да се счете, както и появлението на самите ереси, за
полезно в интереса на църквата, допуснато от нейния Спасител, като промислително средство за нейното очистение от петна, за да бъде чиста, света и
непорочна (Еф. 5:27).
Ересите, както и реформаторското течение в църквата, са неминуем резултат
от болезненото състояние на съвременния църковен организъм. В живота на
църквата се отбелязва ярко фактът, че във всички периоди на църковния живот,
когато представителите на църквата отпадали от ревностното изпълнение
на своите обязаности и се отдавали да бъдат завлечени от водовъртежа на
страстите, завистта, злобата, егоизма и ежбите, всякога като естествено
следствие са се появявали ересите и гоненията. Ересите са плевелите, които
сее между пшеницата врагът, когато църковните стражи не бодърствуват на
постовете си, опиянени от виното на страстите. Ересите, сами по себе си,
вредителни и пакостни, по Божия промисъл са давали целебни резултати, полезни
за църквата, на която по тая причина и злото  принася полза, „и врата адови
неодолеют ей” (Мат. 16:18). Както горчиво лекарство е отровата, така и ересите разблъскват наслоените миазми в църковния организъм, дезинфектират заразите, отделят и изхвърлят гнилостите и по тоя начин, от друга страна, дават
сила и мощ на здравите и способните елементи да развиват усърдна и плодотворна деятелност. Знаменитите пълководци и храбрите войници се изтъкват
и отличават във време на война. „Предстои да се появят и ереси между вас, за
да се явят изкусните (способните, опитните)”, казва ап. Павел (1 Кор. 11:19).
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Каза се, че ересите – с въвеждане на разделение в мненията по обредите и
разцепление във вярата по догмите, със своя метеж, жестокост и гонения, са
един гръм, който е в състояние да стресне ония от старейшините църковни,
които не са изгубени окончателно, не са закоравели неизцеримо в своята злоба
и ненавист, за да се пробудят от летаргията на индиферентността по делото Христово, да изтрезнеят от опиянението на злобата и егоизма и да видят
ужасени, че тяхната деятелност, посветена в лукавства на междуособни ежби,
гонения и отмъщения, е мерзостна и отвратителна. Под влиянието на уплахата
от внесеното в църковния живот сътресение, те дохождат в съзнание, узнават
истината, че причината на това зло в църквата са собствените ни грехове.
Съзнанието на великата отговорност привежда в разкаяние, което развива духа
на смирението и чувството на нуждата за прощение, за очищение. С дух съкрушен и смирен, очистени и осветени, – преродени Духом Святим, се развива
в тях, като в органи на Духа Святаго, пламенната ревност да защитават със
самоотвержение интересите на църквата, да просвещават милосърдно с кротост и тихост заблудените чеда чрез обяснение и развиване истинския смисъл
на догмите и обредите, основани на незиблемите1 истини на словото Божие.
Духът на кротостта и отеческо съболезнование, подсладени от любов и доброжелателство, привлича и уталожва развълнуваните чеда на църквата.
По тоя начин църквата, както във време на гоненията, така и при ересите,
печели много различно. Векът на страшните ереси, век на мрак и тъмнина
предизвика на църковния небосвод великите светила на църквата като например
Атанасий Александрийски, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст и
други много, които с блясъка на резултатите от своите ревностни и просветени от Духа Святаго трудове, очистиха плевелите, обясниха догматите, украсиха църквата и утвърдиха на вечни времена православната вяра.
Векът на еретическия мрак го обърнаха в светъл, в златен век на църквата.
В тоя смисъл ересите, съблазните се явяват като необходими с полезни последствия, но горко на тогоз, чрез когото дохождат (Мат. 18:7).
Слава Богу, засега нямаме ереси. Течението на реформаторско стремление за
отменение на обреди и правила са предшестващите признаци, които ни предупреждават за свестяване. „Който има уши да слуша, нека слуша”.

2. Неприятностите от несполуки и нещастия в живота са
поводи, а не и причина на самоубийствата
Авторът на статията във в. „Съветник” по причините на самоубийствата намира,
че отсъствието на вяра и надежда в Бога не е причината, която кара хората да се
самоубиват. Това твърдение той основава на сериозни доказателства. Една ученичка в гр. Вологда, Русия, която получила слаба бележка по един предмет, отишла
1

Незиблем (остар.) – устойчив, непоколебим.
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в църква, поискала да  се отслужи параклис,
и след това в църква се застреляла. Значи,
била е верующа. Друго. През същото това време, един студент от Казанския ветеринарен
институт, вследствие на мизерното си положение – нямането на средства да продължи
своето образование, турил край на живота си,
като оставил писъмце, с което молил да го погребат като християнин. И той бил верующ в
Бога. При това цяла редица свещенослужители са турили край на живота си, като посочва
за пример на самоубийството на един йеромонах в Александро-Невската лавра в Санкт
Петербург; на самообесването на един йеродякон в Трифоновия манастир в гр. Вятка, също
и на един образован свещеник в същия град; на
самоизгарянето на един свещеник в Одеса и
пр. и пр. Такива и други тем подобни примери
показват, според автора, че самоубийци биват
не само верующи в Бога, но и свещенослужители. Следователно, според него, не безверието, а други са причините на самоубийствата.
Факсимиле от първата страница на книгата на
За такива той счита, за едни – разочарованиемитрополит Методий Кусев с дарствен надпис
то от живота, като безцелен, за други – жеот автора
ланието да избегнат подсъдимостта поради извършено престъпление; за трети –
несполуката в стремлението за известен успех (лош бал); за някои пък – мизерното
положение, както най-после за други – любовните приключения.
Всички тия и други тем подобни обстоятелства и положения не могат да служат за причина на самоубийство. Животът е върховното благо за личността.
Няма по-голямо злодеяние от посягането върху живота на известна личност.
Всеки грях, следователно, и беззаконие е наказуемо. Злодеянието, като грях и
беззаконие, причинява разстройство, парализа в обществения живот, пакости
и нещастия от разновиден характер на ближните. Но всичко бива до известна
степен извинено, намира се възможност за поправление и, следователно, за опрощение и помилвание. Едно само злодеяние се наказва със смърт – убийството,
за него няма помилване. Отнемането на живот е престъпление непоправимо,
животът не се повръща, затова и убийството е най-страшното престъпление.
Убийството е по-престъпно пред църквата, отколкото пред углавните закони
на държавата. Убиецът убива на убития и времето, и условията, необходими
за покаяние, приготовление и самоусъвършенствуване, убива възможността за
изпълнение на призванието му. Ако убийството е такова тежко престъпление
по отношение на убития, както за родителите му, които толкова са страдали и
се самопожертвували за живота му, така и за ближните, които се надявали на
неговата помощ и утешение, и за обществото, което всичко е уредило с колосални жертви за тоя живот, то самоубийството е престъпление, което няма
предел, което не може да се очертае, не може да се определи, също не може и
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да се схване от човешкия разум силата и колосалността на размера на това
престъпление.
Убиецът е звяр за ближните; самоубиецът е страшен враг и звяр на себе си, а
наедно с това и за родителите си, и за сродниците си. Самоубиецът е изверг,
юрод, най-безумната твар и от зверове, и от животни, и от растителност.
Всички твари и от животното, и от растителното царства се ръководят, макар инстинктивно, от всемирния закон на самосъхранението. И най-малката буболечка употребява всевъзможни усилия и удивителни маниери и хитрости, за да
запази живота си от посегателство. Самоубиецът е по-долен, по-безумен и от
буболечката. Едно дърво, израснало на сухо място, като забележи, инстинктивно,
че недалеч от него минават водопроводни пърстени тръби, пуска една от корено
вите си жили, която долазва, макар и на 15-метрово разстояние, какъвто случай
сме наблюдавали, и като се доближи до линията на водопровода, пробива една
тръба и начева дървото чрез тази жила да си смучи вода, да поддържа живота
си и да преуспява. Дървото разбира инстинктивно, че живота му има смисъл и
предназначение и че требва да се пази и поддържа, а самоубиецът не разбира и
с това се явява по-скот от говедото и по-дърво от дървото – кютюк, безжизнен
пън. Всички грехове, като беззакония и престъпления, обективни и субективни
по отношение ближните и себе си, с най-малките подробности на категории и
видове са изложени в Светото писание. Самоубийството не се поменува. Не се
предполага подобен грях. Разумът не допуска подобно престъпление.
Посягането върху живота си е престъпление, неразумно действие, което преминава границата на всеки възможен грях, на всяко мислимо беззаконие. И понеже
тоя грях е толкова тежък, че, така да се изразим, „кантар не го тегли”, и понеже
е недопустимо от разума, че може човек, като словесно същество, да убие себе
си, – затова и не се поменува. Пред мисълта за акта на самоубийството се потриса и сковава натурата на човечеството. Ужас на ужасиите схваща човека,
когато размисли, как известен нещастен самоубиец се гръмнува с револвер, или
си наглася на врата въжето и се обесва, или пък как се хвърля във водата и се
дави! Самоубийството е протест, бунт, ужасно неразумна присъда против Бога,
себе си, родителите, сродниците си и против обществото. Против Бога, че го
е създал и му дал живот безцелен и тягостен; против родителите си – че са го
родили и отгледали; против обществото – че го е окръжило с всички възможни
условия за един полезен и щастлив живот. За своето възбунтуване, за своята
неблагодарност към Бога, родителите и обществото самоубиецът заслужено си
нанася най-страшно и отвратително наказание – самоубийството си.
Самоубиецът издава присъда против себе си, както против най-страшен злодеец,
и затова изпълнението на тая присъда – самоубийството му – служи за вънкашен
признак на безумие, безчувственост и жестокост – безкрайни и неописуеми.
Човекът е поставен за господар на всичко в света. Ако има нещо, над което
той не владей, не може да бъде господар и да разполага произволно с него, това
е животът му. Животът на човека принадлежи на Бога, на родителите и чрез
последните – на обществото, на човечеството. Само пред акта на известно
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самоубийство целото човечество, без разлика на религия и нация, се възмущава
издън душа и огорчава. Самоубийството е един вид посегателство, като против живота въобще, против целото човечество. Затова се счита за всемирно
престъпление, посегателство върху принципа на живота, следователно против
най-върховното благо на човечеството, против всемирния живот.
Подир това потресающе значение на самоубийството, може ли поводите: че
неполучила добър бал; че нямал средства да довърши образованието си; че се
лишил от възможност за по-охолен живот; че подлежи да бъде поставен на подсъдимата скамейка; че се уронил авторитетът му пред пасомите му и пр., и
пр. – може ли такива и други тем подобни да служат като причина за посягане
върху живота? Такива поводи не могат да служат за причина да нанесе човек на
себе си най-страшното наказание – самоубийството. Подобните поводи служат
само за признаци, които обнаружват2 истината, че авторите на самоубийствата не могат да носят и да търпят живота си, придружен с каквито и да било
неприятности и нещастия. Даже понякога има случаи, когато няма никакъв повод,
пак посягат на живота си. Неотдавна в един град от Старозагорския окръг един
млад човек с образование, от първостепенна богаташка къща, който разполагаше с милион левове, комуто беше предоставена възможността да удовлетвори
всевъзможните си страсти и капризи, посегна на живота си безпричинно за удивление и потрес на всички. Не, външните поводи, ако има такива, не са причина
на самоубийствата. Причината е една. Тя е дълбока, вътрешна. Външните поводи,
били би неважни, обикновени, поносими, ако не беше съществувала тази вътрешна
причина. В живота на цялото човечество са присъщи неприятностите, несполуките, лишенията, грижите, скърбите, болестите и несгодностите. Но всички тия
много различни неприятности в живота и хората ги понасят с търпение, даже
някои и с благодарение, като неща обикновени, даже и полезни в живота.
По повод на такива обикновени и несъществени неприятности се самоубиват
само ония от хората, които са обладани от вътрешната дълбока причина на
самоубийствата. В идущата глава ще говорим за тази причина.

3. Отчаянието е предшественик, а не самата причина на
самоубийството
Самоубийството има своята психология. Посягането върху живота си е един акт,
който ни открива истината, че авторът на самоубийството не е могъл да търпи
и да носи живота си. Бил отчаян. Няма съмнение, че отчаяният не намира интерес
в живота си. Но от загубата на интерес в живота до озверяването против себе
си има голяма разлика, има цяла пропаст. Наистина отчаянието, според църквата, е
смъртен грях, защото, за да дойде човек до положението на отчаянието, трябва да
е успял да образува в своята душа един склад от действия на анормален живот, контраст на природата на своя дух! Като съвкупност от действия, противни на духовната природа на човека, тоя живот, за вътрешния човек, е противен, отвратителен,
2

Обнаружить (рус.) – откривам, показвам, разкривам.
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мерзък, безсмислен живот. Вътрешно между духа на човека и тоя живот се образува
противоречие, настъпва антагонизъм, борба. Разумът, представителят на духа, на
образа Божи, осъжда инстинктивно тоя живот като противоречие, като контраст на
природата на духа, на образа Божи в човека. Това е греховното състояние на човека.
Само благодатта, осенението на Духа Святаго може да спаси, да избави човека от
това гибелно положение. Благодатта Божия, „спасителная всем человеком”, настъпва
в момента на покаянието, в акта на почувствуване нуждата от Божията помощ за
освобождение от мъчителното робство на греха. Постоянствува в пътя на неразкаянието само оня, който, или е завладян от духа на гордостта, та, в противоречие
с диктуванията и указанията на разума, насилва себе си, за да си налага мисълта
на противоречивото твърдение, че няма Бог, душа, задгробен живот и прочее, че
удовлетворението на плътските и душевни страсти е природна нужда, естествено
искане на натурата, или пък оня, който, чрез многото престъпни греховни деяния, е
изгорил съвестта си, т. е. грехът е взел надмощие над духа му, който вследствие на
това, останал порабощен3, омаломощен, безжизнен, който е съвокупност, както се
казва, от престъпления, живот противен и враждебен на природата на духа.
Отчаянието е подготвителната работа за посягане върху живота си. Но отчаянието не е още самата, вътрешната, истинската причина на самоубийството.
Наистина, отчаянието, във външните свои прояви, покрусява, омаломощява енергията, разстройва разположението и навежда тъга и униние. Но силата на отчаянието не е още достатъчна, за да докара човека да посегне върху живота си.
Отчаянието, следователно, е признак, предвестник, огласител, че ще настъпи
самоубийството. По-ясно казано – отчаянието е външна форма, представител
на вътрешната, на истинската причина на самоубийството.

4. Раздвоението на личността посочва на истинската
причина на самоубийството
В акта на самоубийството се проявява едно озверяване против самаго себе си,
враждебно нападение на най-жестоко отмъщение за себе си против себе си. Вижда се, че то е не само отчаяние, а явление на крайно ожесточение против себе си.
Отмъщението за себе си против себе си, или самоубийството, представлява
акт на два фактора: на субект и обект; – на съдия, който съди и издава смъртна
присъда, и на обвиняем, осъден на смърт – на осъден, подлежащ на екзекутиране и екзекутор, който изпълнява смъртната присъда и, най-после – на убиец и
убит. Самоубийството обнаружва суматохата, ясно показва на раздвоението
на личността. Единият и същ самоубиец се раздвоява мислено, духовно: взема
в своето направление на действията си положението на две личности, едната,
собствената, на вътрешния човек, която осъжда; другата, привнесената, която
бива осъдена. Явяват се в психическото положение на самоубиеца два непримирими врагове, единият, който убива – убиецът, а другият – убитият. Убиец и
убит – двама в една и съща личност.
3

Порабощение (рус.) – поробване, заробване.
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Тоя факт се проявява в акта на самоубийството на два фактора – раздвоението
на душевните сили на две личности – тази двойственост в едно и също лице, в
лицето на самоубиеца, е в състояние да ни открие великата тайна – причината
на самоубийството.
Двойствеността, разделението на индивидума на две лица, е анормално състояние. В акта па самоубийството, както се каза, се открива раздвоението на
личността. Авторът на самоубийството съзерцава чрез илюзия в себе си един
свой враг, като второ, вън от себе си лице. „Азът”, личността на самоубиеца,
представлява първото, едното, лице; врагът, съзерцаван от самоубиеца в себе
си като вън от себе си – второто лице. Тоя враг, това второ лице, е животът на
самоубиеца, живот складиран от съвокупност на действия в противоположност
с природата на духа, действия греховни, определяни по внушение от зла воля, от
волята на зъл дух, който е второто лице, загнездено като противоестествен
прираст в духа на „Аза”. И тъй, повтаряме за пояснение, от една страна, духът,
който представлява „азът”, едно лице; а от друга, грехът, анормалния живот,
който представлява злия дух, другото второ лице. Тия двете се съзерцават от
самоубиеца въобразително, като два враждебни лагера, два непримирими усилни
врага, които водят тайнствено жестока борба в душата на самоубиеца.
Разбира се, в анормалното душевно състояние на самоубиеца създадено, както се
каза, от противоприродния на духа му живот, тия две противоположни направления
се явяват пред взора на съзерцанието му като две личности, които представляват
действията на две воли, добрата и злата, на два противни един на друг закона,
закона на ума, Божия закон, и закона на плътта, закона на врага Божи (Рим. 7:21-23).
Между двете в единия човек личности и противоположни, враждебни воли и закони, се почва борба, постепенно усилвана. От надмощието на едната от тия
две борящи се в единия човек страни, зависи изходът на борбата. Ако законът
на греха вземе връх, личността е осъдена на вечна смърт; ако ли пък законът на
духа – личността е спасена.
Вследствие на борбата на тия две направления, самоубиецът пада в изступление. Той чувствува, съзира, че е раздвоен, като че вижда в себе си друга личност. Но той не може да отличи себе си, собствената своя личност от принесената отвън. В това се състои побъркването му. В началото, преди да се развие
в сила борбата между двата противоположни един на друг закона, той сеща, че
греховното състояние, законът на плътта го завладява постепенно, като нещо
враждебно, на духа му, та чувствува, че сам той стои на страната на своя дух,
на страната на разума, на съвестта; при окончателната победа, нанесена от
греха над духа, господар на грешника става злата воля, на която той става
пленник, послушен роб (2 Тим. 2:26).
В това побъркано, поради станалия преврат положение, нему се струва, че собствената му личност представлява злата воля, закона на греха, и че законът на
разума, който представлява образа Божи, духа на човека, му е враждебник, противоположност на егоизма му.
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Както се възмущава целият организъм на човека, когато се внесе в него отрова, тъй също се възмущава духът на човека, когато се привнесе чрез закона
на плътта злата воля в него. Както организмът се старае инстинктивно да
изхвърли из себе си отровата по закона на самосъхраната. Поради това в раздвоения грешник се открива страшна борба, враждебна и мъчителна, която го
изтезава безпощадно, не му дава мира ден и нощ.
Тази борба, която е отрова за организма на духа му, прави живота му нетърпим,
непоносим. Каза се, че тоя живот е съвокупност от моменти на действия, мисли и идеи, противни на закона на духа. Духът, образът Божи, се възмущава от
тоя живот; от друга страна, същият живот като противоположност на духа,
като враждебен, не може да търпи преобладаването на духа, закона на разума.
Оттук и страшната, невидима борба, която се води с ожесточение помежду
двата врага в личността на човека-самоубиец. Той, макар и страшно измъчен,
на времена дохожда в съзнание, и се сеща за илюзията на раздвоението относно
двоеличността, но тутакси изпада в умопомрачението да вижда в себе си още
една привнесена враждебна личност, в обектизация.
В момента на извършване акта на самоубийството, той дохожда до крайно изстъпление и в посягането против живота си, мисли, че убива врага, който го
изтезава безжалостно. Затова се твърди, че самоубийството е резултат на
умопомрачение, на полудяване. Медиците твърдят, че никой в нормално умствено
състояние не се самоубива. Полудяването е раздвоение на личността. Лудостта
има своите различни прояви и степени на своето положение. Ниската степен е
ипохондрията, мрачното настроение на душата, когато човек стои постоянно
занесен, дълбоко замислен и мълчалив и гледа безцелно като вол безсмислено,
все на една страна. Това положение на ипохондрията се обяснява с факта, че
той в това положение се занимава с разни личности, съзерцавани от умствения
поглед, които му се налагат, от досадата на които не може да се отърве и с
които беседва, спори и се разправя. Затова е залисан и занесен. Ипохондрията
е предшественик на умопомрачението, на лудостта. В по-висока степен, когато
явяваните чрез илюзия личности се представят в по-реална форма на умопомрачения, последният започва да се разправя с тях гласно, да им се заканва с
ръкомахания, че ще ги бие, да бяга и да гони ветрищата! Лудост. Окончателното
раздвоение е лудост. Затова и самоубийството, като резултат на раздвоението
на личността на самоубиеца, е един вид лудост, степен от умопомрачението.
Трябва да настъпи умопомрачение, да възникне във въображението на личността
в реална илюзорна форма един привнесен обект, свой непримирим враг, когото
като мисли, че е вън от себе си, се стреми да го затрие, за да се избави от
непоносимата му тирания, за да посегне самоубиецът да убива врага в себе си.
Възражението, че има факти, които показват, че има самоубийци, които оставят
писмени разпоредби, от които се види, че те когато да се самоубиват, не могли да не бъдат в нормално умствено състояние, инак не биха могли да пишат и
правят поръчки или да искат извинение, задето тургат край на живота си – това
възражение обаче ще бъде само по себе си опровергано и ще се обясни, че то е
род умопомрачение периодично, че настъпват моменти, когато умопомраченият
дохожда в пълно съзнание, в предварително даже разбиране, че той непременно
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ще се самоубие, защото усеща и чувства неодолима сила, която го заставлява да
направи това, и намира, че няма сили, нито воля, нито пък условие в живота си, за
да се противи докрай на това изкушение, при настъпване на което той пада пак
в умопомрачение и вижда в себе си врага си, против когото се опълчва със закана
да си отмъсти, като го убие, за да се избави от непоносимите му изтезания.
В момента на самоубийството посегателят на живота си трябва да е бил непременно умопомрачен, полудял. Всеки доктор по медицината би бил готов да
даде на всеки самоубиец удостоверение, че е бил умоповреден, без да го е церил
и аутопсирал (има такива случаи, нам известни), защото се счита като общоприето, че самоубийството е резултат на умопомрачението, като следствие
от умоповрежданието, от повредата в органа на ума – мозъка. Според медиците,
повредил се физиологически или физически мозъкът, явило се умопомрачението и
настъпило самоубийството.

5. Влиянието на психическото разстройство в повредата
на мозъка
От говореното в предидущата глава може да се заключи, че причината на самоубийството е раздвоението на личността, а раздвоението е резултат на
умопомрачението, следователно умопомрачението е основна причина на самоубийството. Добре, но и умоповреждането има своята причина, която се състои
според психиатрите в повредата, станала в мозъка, така че и умопобъркването
е следствие, а не основна причина. Не може, обаче, да се твърди, че повредата
на мозъка е основната, първоначалната причина, защото и тази повреда има
своята причина. В тая последна причина, в причината, която послужила да се
повреди мозъкът, ние ще открием първоначалната на самоубийството.
Мозъкът се поврежда, както е известно, по две причини, физическа и психическа. Физическа се случва рядко, прави изключение. Тя става от удар по главата,
сътресение, рани и пр. Физическата повреда в мозъка произвежда умопобъркване,
проявена в явна умствена несъстоятелност. Въобще физически повредените в
мозъка не се самоубиват, а страдат, боледуват, ако не умират. От тях се самоубиват само ония, които са претоварили живота си с грехове. Крайно грешните,
смъртно съгрешилите, не могат да търпят никакви страдания, неприятности и
несгоди. Затова и се самоубиват.
Повредите, произвеждани върху мозъка по психически причини, съставят изключително болшинство като обикновено даже явление. Повредата в мозъка по
душевни причини като незначителна, не се явява обикновено в умопобъркване,
проявено в явна, видима умствена несъстоятелност. Обикновеният характер
на психически разстроеният е в ипохондрията. В редки случаи: се проявява във
формата на чиста лудост. Беснуването се явява като краен предел на умопобъркването, предизвикано по чисто духовни причини.
1911 г.
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На 2 ноември в гр. Уестън, щата Масачузетс,
на 86-годишна възраст почина световноизвестният литургист архимандрит Робърт Тафт. В
желанието си да отдадем заслужена почит на
големия учен и приятел на Православната църква, ви представяме кратък текст за личността
и творчеството на отеца, както и откъси от
няколко негови публикации и интервюта, които
той дава през годините за различни медии.
Християнство и култура

IN MEMORIAM
АРХИМ. РОБЪРТ ФРАНСИС ТАФТ
Робърт Франсис Тафт се ражда на 9 януари 1932 г. в гр. Провидънс, щата Род
Айлънд, в дълбоко религиозно и заможно семейство. Предците на Р. Тафт идват в Америка още с втората преселническа протестантска вълна през XVII в.
Родът Тафт дава на САЩ редица видни обществено-политически и религиозни
дейци. От него произхождат множество известни юристи, сенаторът Робърт
Алфонсо Тафт (1889–1953), както и 27-ият президент на страната Уилям Хауърд
Тафт (1857–1930). Дядото на Р. Тафт по бащина линия при женитбата си приема
римокатолицизма, така че бъдещият виден изследовател се възпитава в католическо семейство. Майката на Р. Тафт Катрин Макграт е учителка, дъщеря на
преселници от Ирландия. Баща му Джеймс Тафт е завършил католически колеж и
независимо че не скрива своите антиклерикални възгледи, остава за цял живот
практикуващ вярата си римокатолик. Джеймс Тафт бил възхитен от дейността
и поведението на йезуитите и често повтарял, че ще се радва един ден някой
от синовете му да постъпи в Обществото на Иисус (Йезуитския орден). В неделните и празнични дни цялото семейство Тафт задължително присъства на
римокатолическата меса.
Младият Робърт Тафт постъпва първо в частното общообразователно училище – Академия „Ла Сал” (LaSalle) в Провидънс, която се обгрижва от римокатолическия монашески орден Братя на християнските училища (Frères des écoles
chrétiennes). След успешното си завършване на 14 август 1949 г. постъпва в новициата (става послушник) на Обществото на Иисус за провинция Нова Англия
в град Шадоубрук, Масачузетс. Един от преподавателите в колежа съобщава
на послушниците новината, че от Шанхай в Ню Йорк е пристигнала общността на т.нар. „Руски йезуити”, начело с о. Фредерик Уилкоком. Преди това тази
група йезуити е обгрижвала интернат за руски емигранти в Шанхай, но след
революцията 1949 г. е принудена да напусне Китай. Тези йезуити основават във
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Фордамския университет в Ню Йорк руски център, който наричат на името на
Владимир Соловьов. По-късно центърът ще бъде преименуван и посветен на папа
Йоан XXIII. Робърт Тафт проявява нескрит интерес към византийското богослужение и под ръководството на сътрудници от центъра започва да изучава руски
език, философия и история. Особено е впечатлен и привлечен от романите на Ф.
Достоевски, на Лев Толстой и съчиненията на Владимир Соловьов. През тези години той за първи път научава за Византийския изток, за християнството в Русия и на Балканите. По-късно в едно свое интервю ще каже по този повод: „Това
беше любов от пръв поглед, по-точно, от първото четене”. Това влюбване в
Изтока ще го съпътства цял живот и ще се превърне в негова втора същност.
Неслучайно в същото интервю признава, че е станал истински (quintessential)
славянофил. В колежа „Уестън” Тафт също преминава курс по руски език и написва магистърска работа върху светогледа на Владимир Соловьов. След това
преминава и курс по история на Русия в Бостънския колеж.
През 1956 г. Робърт Тафт е зачислен към мисията на йезуитите в Близкия изток. Първо пътува с кораб до Бейрут, оттам с автомобил до Дамаск и накрая
пристига с керван трактори в Багдад. Това е едно пътуване през историята на
Изтока, през Византия. Тук открива, че Литургията, богослужението въобще, е
душата на източния християнин. За съжаление скоро след пристигането му започва Суецката криза, която сериозно застрашава дейността на европейците
и американците в арабските страни. През лятото на 1957 г. Тафт пристига в
Ливан за кратка ваканция. В йезуитския дом в покрайнините на Бейрут се среща
с големия познавач на източните църкви, друго голямо име в литургиката – професор Хуан Матеос (1917–2003), който се занимава с изучаването на древните
сирийски ръкописи. Проф. Матеос препоръчва на Р. Тафт да се специализира в
областта на литургиката и да се запознае подробно с трудовете на класиците
в тази област Антон Баумщарк (1872– 1948) и Йозеф Юнгман (1889–1975). Тафт
внимателно изучава академичните литургични трудове и самостоятелно провежда редица полеви изследвания. През 1957 г. в списание Jesuit mission се появява неговата първа статия: „От Детройт до Захо”, в която описва епископската
хиротония на халдейския архиерей Каса Раиса.
През 1958 г. в Ирак избухва революция, в резултат на която повечето западни
образователни учреждения, в това число и йезуитските училища, са закрити.
През май 1959 г. Р. Тафт се връща в САЩ и подава официално заявление за преминаване към византийския обряд (тоест към униатите). През 1962 г. той е
преместен от иракската в руската мисия и получава необходимите за това документи от Рим. Междувременно той изучава историята на римокатолическата
мисия сред руснаците и написва статия за пионера на руското униатство йеромонах Потапий Емелиянов. На 6 декември 1959 г. Тафт е ръкоположен за дякон, а
през 1963 г. за презвитер от униатския епископ Николай Елко.
След презвитерското си ръкоположение Р. Тафт отива в Папския институт за
Изтока. В периода 1965–1970 г. той преминава курс по литургика, пише редица
статии и защитава своята докторска дисертация под ръководството на проф.
Хуан Матеос. Дисертацията е посветена на историята на Великия вход в Све-
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тата божествена литургия. Хуан Матеос междувременно е решил да премине
в областта на библеистиката, като оставя своя замисъл за написването на
история на византийската литургия на Робърт Тафт.
След защитата на своята докторска дисертация и получаването на званието
професор през 1970 г. Тафт се отправя за Белгия, за да задълбочи своите познания по източни езици в университета в Льовен. От 1973 г. той започва постоянно да преподава литургика в качеството си на редовен професор в Папския
институт за Изтока. От 1974 г. ежегодно чете лекции и в университета „Нотр
Дам” в САЩ като гост-професор.
През 1975 г. излиза неговият фундаментален труд The Great Entrance (Великият
вход), който скоро се превръща в литургичен бестселър. Това е подобрена и
редактирана основно версия на докторската му дисертация. Тя съставлява втория том от голямото изследване на Тафт История на Литургията на св. Йоан
Златоуст. През 1986 г. излиза книгата му The Liturgy of the Hours in East and West
(Литургията на часовете на Изток и Запад), която е призната от Асоциацията
на католическия печат (Catholic Press Association) в САЩ за най-доброто богословско издание за годината.
Тафт продължава своята активна работа и след официалното си пенсиониране
и последвалото оттегляне на покой през 2007 г. до самата си кончина. Последно
работи върху книгата си Анафора, която завършва шесттомния цикъл История
на литургията на св. Йоан Златоуст.
Робърт Тафт е считан за един от водещите експерти по история на християнското богослужение. Автор е на близо 1000 научни публикации, статии, монографии и изследвания и на около 15 книги, свързани преди всичко с източната
литургика. Част от неговите трудове са преведи на десетки езици – арабски,
арменски, български, немски, испански, руски, гръцки, френски, португалски, чешки, полски и т.н. Чел е лекции и е преподавал в редица страни по света, в това
число и в България. Консултант е на Ватиканската конгрегация за източните
църкви, член на наблюдателния съвет (Board of Visitors) на Училището за религиозни изследвания на Католическия университет в Америка от 1989 г. до момента на реорганизацията на богословското образование в САЩ. Съветник на
Делегата по въпросите за Русия на Генералния настоятел на Обществото на
Иисус. Член на Националния комитет на САЩ по византинистика. Член и бивш
президент (1985–1987) на Международното литургично общество (International
Societas Liturgica), член на комитета на Епископската конференция на САЩ за
икуменически диалог с Източните православни църкви (1978–1994). Редактор на
Orientalia Christiana Analecta и член на редколегиите на няколко авторитетни
международни списания. Лауреат на редица международни академични награди.
Венцислав Каравълчев
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ПОДБРАНИ ОТКЪСИ ОТ ИНТЕРВЮТА С
АРХИМ. РОБЪРТ ТАФТ
Уважаеми о. Робърт, вие, йезуитът, сте посветили по-голямата част от
живота си на изучаване богослужението от източния обряд и сте направили в тази област повече, отколкото съвременните руски или гръцки литургисти. Откъде е този ваш интерес именно към източния обряд?
Преди всичко позволете ми да кажа, че аз в никакъв случай не претендирам за
заслуги, превишаващи заслугите на всички други учени, работещи в областта
на литургиката. Такъв начин на мислене ми е чужд. Нашият духовен наставник,
когато бяхме млади послушници йезуити, ни учеше „да не живеем „живот в сравнение”. Учеше ни да не питаме себе си направили ли сме повече или по-малко от
другите, но просто да правим това, което можем, през Бога, така, както Той
иска, и да не обръщаме внимание какво другите мислят или говорят за нас. И
аз никога не съм се безпокоил прекалено за това какво мислят за мен другите
(разбира се, не в смисъл на високомерие или неуважение към тяхното мнение)...
Според вас литургиката конфесионална ли е или надконфесионална? Възможно ли е специалисти от различни конфесии да съвместяват науката и
конфесията, тоест няма ли опасност за тях да тълкуват изворите в своя
полза?
Конфесионална наука е оксиморон, несъвместимост на термините. Не съществува конфесионална наука. Ако науката е конфесионална, то тя престава да
бъде наука. Разбира се, всеки изследовател е този, който е, и никой не бива да
се опитва да скрива това. Но трябва да помни в какво се състои служението и
призванието на учения. Науката според моята убеденост е преди всичко наука,
науката трябва да бъде неконфесионална, историко-критична и обективна. Тя
служи единствено на истината, на нищо друго. Всяка християнска дейност е
служение на смирението и безкористната помощ. В това число и служението на
науката – това е служение на истината, заради самата Истина. Поради това
моята научна работа изразява не „римокатолическата”, но научната гледна
точка, гледната точка на Тафт. Това, което пиша, не е за доказване на някакъв
пристрастен тезис или конфесионална доктрина, а за да изложа онова, което за
мен е истина, независимо на какви възгледи съответства или не съответства
тезата ми или на кого тя се харесва или не. В същото време моят преднамерено
неконфесионален подход и научно творчество не е подход на всички учени, католици или православни, и за да отговоря на въпроса ви откровено, ще кажа така:
разбира се, има и „конфесионални учени”, готови да изтръгнат по спорен начин
данни, за да потвърдят своя предубедена конфесионална позиция.
Свързано ли е заниманието с литургика с вярата и определен начин на живот, или за литургиста е достатъчно да има добро академично знание?
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Нашето знание и разбиране за Литургията безусловно е свързано с нашата
вяра и духовен живот. Аз изучавам Литургията, която обичам и преживявам
като същностна, неотделима част от моята духовна, както и интелектуална
идентичност.
Отец Робърт, имам въпрос относно въвеждането в последованието на Божествената литургия на някои молитви, които често могат да бъдат чути
в храмовете на Руската православна църква, на Православната църква в
Америка, както и на някои други от Поместните православни църкви. Непосредствено преди причастяването на верните се чете молитвата „Вярвам
Господи и изповядвам”… Не помня гърците четат ли тази молитва на глас,
или не?
Трудно може да се нарекат молитвите преди св. Причастие „новаторство”. За
първи път ние можем да видим тези молитви извън Божествената литургия в
списъка за лично ползване в качеството им на благочестиви молитвословия преди
причастие. Впоследствие те постепенно започват да проникват непосредствено в литургичния формуляр, като за първи път това става през IX век в чина на
Палестинската литургия на апостол Яков. Първото византийско свидетелство
за нещо подобно се среща в итало-гръцките ръкописи от Х в., произхождащи от
Южна Италия. Подобни молитви се появяват в константинополските източници
едва през ХII в. Ръкописните молитви се умножават век след век, някои списъци
притежават днешното изобилие от подобни молитви. В резултат на това ние
имаме работа вече не с една молитва, а с цяла поредица. Аз успях да преброя
двадесет и осем подобни евхологически творения в ръкописната традиция, много от които вече отдавна са излезли от употреба. И дори днес в печатните
богослужебни книги може да се види тяхното голямо разнообразие, благодарение
на особеностите на поместните църкви.
Когато тези молитви започнали да се включват непосредствено в литургичните формуляри, те били само частни молитвени приношения, които духовенството възнасяло преди причастяването. Частни молитви на духовенството
може да срещнем в ръкописните традиции на гръцки, славянски и други езици.
Новаторство се явява славянският обичай тези молитви да бъдат произнасяни
на висок глас втори път – преди причастяването на миряните – практика, която
е чужда на гръцката традиция. Там, където съществува подобен славянски обичай, смисълът на тази новост се състои в това да могат клир и миряни заедно
и гласно да повторят тези молитви в момента, в който свещенослужителите
зад престола държат Свещеното Тяло в ръцете си преди приобщаването. Това,
разбира се, е целесъобразно само в онези православни традиции, където е останал обичаят да се закриват царските двери и да се дърпа олтарната завеса по
време на причастяването на духовенството.
О. Робърт, присъщо ли е било на традицията на Ранната църква четенето
на глас на евхаристийните молитви, например на евхаристийната анафора?
Ако е така, то какво се е случило с древната традиция? И как трябва да
постъпваме ние днес?
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Еволюцията на литургическата молитва в Ранната църква, както е описана от
Алън Боули в неговия фундаментален труд От свобода към формула. Еволюцията
на евхаристийната молитва от словесна импровизация към записан текст, може
да бъде разделена на три стадия:
1. Първите два века от християнската история представляват сами по себе
си период на творчеството и спонтанността, когато още не били фиксирани
литургичните текстове.
2. В продължение на II–IV в. започнали да се появяват записаните текстове, съществувайки паралелно с текстовете, които се произнасяли спонтанно.
3. Накрая, в последната четвърт на IV в., ние виждаме постепенно разпространение на писмените, фиксирани формули, които с времето стават задължителни
за употреба от всички.
Къде е сядал епископът по време на Божествената литургия, когато е
нямало още антифони в началото на богослужението и преди всичко защо
неговата катедра е била преместена от олтара в нефа или централния
кораб на храма?
Най-напред трябва да кажем, че катедрата на епископа никога не е „премествана”. Типикът на Великата църква от Х в. упоменава за две катедри: „горна катедра” (ἡ ἄνω καθέδρα), постоянно място в центъра на съпрестолието, наречено синтрон (σύνθρονον) и намиращо се в олтара зад св. Престол, както и днес, и долна
катедра (ἡ κάτω καθέδρα), която вероятно е била подвижна, а не стационарна. В
случая въпросът не се състои в това къде е бил епископът, преди антифоните да
бъдат добавени към св. Литургия, а къде се е намирал той преди интроита (входа),
който впоследствие се е развил в последование, представляващо днес Малкия вход.
Къде е стоял епископът преди входа? Може да бъде проследено неговото преместване стъпка по стъпка в съответствие с развитието на богослужението
и литургичната архитектура на византийския храм.
1. Скевофилакият или ризницата на храма „Света София” и на някои от другите
църкви в Константинопол са били отделни здания извън самата църковна сграда.
В съвременната „Света София” скевофилакият е достигнал до наши дни във вид
на ротонда до североизточния ъгъл на базиликата.
2. В делничните дни, когато Литургията не е била предшествана от тържествена лития (кръстен ход), започваща от няколко изходни пункта и стигаща до
Великата църква, където се извършвала Литургията, духовенството стояло в
скевофилакия преди Входа.
3. Входното шествие – интронитът, с което се открива Литургията, започнало
да се съпровожда от входен антифон, който станал във времето трети антифон на енарксиса...
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4. Архиерейската литургия си оставала и продължава да бъде много консервативна по своята същност, поради това първоначално или във всеки случай поне
епископът продължавал да влиза в храма по време на входното изпълнение – днес
третия антифон...
5. Преди началото на третия антифон патриархът и другото духовенство,
което не взимало участие в енарксиса (някои източници казват, че само един
презвитер и дякон влизат в храма, за да извършат енарксиса – доказателство
за неговия вторичен характер), трябвало да излязат от скевофилакия и да се
отправят в нартекса, за да оформят встъпителното шествие. Кога и как са
правили това, и до днес остава неизвестно.
6. Епископът и неговата свита са чакали началото на входа в нартекса пред
„Червените врати”, тоест пред главните централни или „Царски врати”, водещи от нартекса в нефа, където патриархът е произнасял Входната молитва
(съвременната молитва на Малкия вход), преди да влезе в нефа на храма и да се
отправи към св. Олтар.
7. На някои места между древните и съвременни обичаи много вероятно да е
имало промеждутъчни етапи. От няколко източника може да се направи заключението, че епископът е очаквал началото на входното шествие в задната част
на нефа, до Царските двери, а не извън храма, в нартекса (притвора).
8. Последният етап – съвременният обичай с първоначалното влизане на епископа в храма, е редуциран до входа на архиерея в храма. Епископът влиза в
църквата преди Литургията, облича се с помощта на свещенослужителите от
по-ниските чинове, ако има такива, и сяда на своята „ниска катедра” в нефа
(централния кораб на храма) в очакване на Малкия вход. Това можем да го видим
вече в архиерейския диатаксис на Димитрий Гемист (ок. 1390 г.) и в списъка на
атонския скит „Св. Андрей” (XVв.).
9. Тези промени са отразени в постоянното прогресиращо преместване на мястото, определено за низшия клир от скевофилакия в нартекса, а по-късно и
по-нататък, към „ниската катедра на епископа” в нефа. Тези промени нямат никакво отношение към самия чин на посвещението, а само към местата, където
са ставали тези посвещения и е пребивавал самият епископ.
Посвещението на низшия клир е ставало не в олтара по време на Евхаристийната литургия, където се е извършвала хиротонията на свещенослужителите
с висши санове (дякон/дякониса, презвитер и епископ), а преди Литургията, в
момента, в който епископът е очаквал началото на входното шествие. Първоначално това е бил скевофилакият. Изменението в литургичната планировка
на византийския храм и преместването на трапезата на предложението от
външния скевофилакий във вътрешната палата на протесиса или страничната
апсида е довело до промяна на местоположението на архиерейската катедра,
на която епископът е седял в очакване на входната процесия или Малкия вход и
следователно, където той е посвещавал низшия клир. И това изконно място за
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посвещаването на най-младите (низши) свещенослужители потвърждава, че архиереят преди Литургията се е намирал именно в скевофилакия, откъдето след
това се е отправял процесийно в храма за извършването на входа.
Отец Робърт, защо е прието молитвата преди свето Причастие просто да
се чете, а да не се декламира на всеслушание, както всички други молитви?
Понеже единствената молитва, която се пее, е Εὐχὴ ὀπισθάμβωνος или още
Заамвонната молитва, би следвало въпросът да звучи така: Защо Заамвонната
молитва се възглася на всеслушание, докато всички други литургически молитви
се произнасят полугласно? Такъв е обичаят – това е единственият отговор на
този въпрос, защото изворите нищо не казват за причината, а без подкрепата
на изворите могат да съществуват само предположения.
Превод от английски: Венцислав Каравълчев
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Александър Чоу

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНАТА ИСТОРИЯ НА
„БИБЛЕЙСКИТЕ ЖЕНИ” НА КИТАЙ
Историята на християнството в най-голямата държава в света
не може да бъде разказана, без да бъде призната ролята на
жените, изградили тази църква

Когато в началото на ХIХ век протестантизмът навлиза в Китай, възгледите
за ролята на мъжете и жените в китайското общество са били непроменени
в продължение на две хилядолетия. В основата на тези възгледи са конфуцианските разбирания, които от времето на династията Хан (206 г. пр. Хр. – 220)
изграждат патриархални представи, отреждащи на жените в китайското общество второстепенно място. Двата пола имат общоприети социални роли,
като мъжете са ангажирани с всички публични дейности, докато жените са
посветени на домакинството. По време на династиите Мин (1368–1644) и Цин
(1644–1912) се наблюдават позитивни промени като повишаване на грамотността и икономическата роля на жените, което води до нарастване на броя на
грамотните и влиятелни жени. Съществени промени обаче не настъпват преди
Движението от четвърти май1 от началото на 20-те години на ХХ век. Тогава
1

Движението Четвърти май – антиимпериалистическо, културно и политическо движение в Китай, започнало
от студентските демонстрации в Пекин от 4 май 1919 г., в отговор на слабостта на китайското правителство да
защити страната след края на Първата световна война и отстъплението на територии на Япония. Движението
поставя началото на политическа мобилизация и възхода на национализма в Китай. Б. пр.
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реформаторите се противопоставят на стягането на краката на момичетата2
и се обявяват за избирателни права и финансова независимост на жените, както
и за правото им на избор на съпруг и на развод с него.
Това е контекстът, в който в Китай си пробива път протестантството, а
ролята на християните в защита правата на жените в Църквата и обществото в много отношения изпреварва времето си. През 60-те години на ХIХ век
в контекста на евангелизацията китайските жени получават възможност да
напуснат дома си и да се посветят на образование, благовестие или полагане
на медицински грижи. Към края на века църквите в Китай вече обсъждат възможността жените да вземат участие в ръководството на църквите и дори
да бъдат ръкополагани. През ХХ век жените изиграват жизненоважна роля за
разпространението на Евангелието и привличането на нови вярващи. Макар ролята на жените като водачи на общини през последните десетилетия да намалява, историята на християнството в Китай не може да бъде разказана, без
да бъде призната ролята на жените – евангелисти и пастори, които изграждат
Китайската църква.

Появата на библейските жени
През 1807 г. англо-шотландският конгрешански пастор Робърт Морисън става
първият протестантски мисионер, който стъпва в Китай, а център на неговата мисия стават крайбрежните региони на Кантон (Гуанджоу) и Макао. „Неравностойните договори”, наложени на Китай от чуждите държави, водени от
Великобритания, след Опиумните войни (1839–42 г. и 1856–60 г.), дават право
на мисионерите свободно да наемат или купуват имоти и да се установят във
вътрешността на страната. Нещо, което открива нови перспективи за евангелизация, ала протестантските мисионери бързо осъзнават, че конфуцианските
разбирания за благоприличие и социален ред ограничават мъжете мисионери да
работят единствено сред китайските мъже. На евангелизацията на жените в
Китай се посвещават жените в протестантските мисии – отначало като съпруги на мисионерите, а след това и те самите като мисионери – само че те се
сблъскват с редица културни и езикови предизвикателства.
През 60-те години на ХIХ век жените мисионери откриват, че по-успешна стратегия за разпространението на Евангелието е привличането на местни китайски жени като „библейски жени”, които да благовестят сред своите сънароднички. Първите библейски жени често са били привличани измежду служителките
в мисионерските домакинства или сред съпругите и майките на китайските
благовестители. Малко от тях са били образовани, мнозинството са били неграмотни. Акцентът на протестантството върху библейския текст става причина
в началото бъдещите мисионерки да се учат да четат на китайски – често с
романизирано изписване на китайските йероглифи – за да могат да четат Библията, преди да започват да преподават основните християнски учения. Тази не2

Стягането на краката на момичетата е обичай в аристократичен Китай с цел придобиване на т.нар. „лотосови крака”, при който малките момичета са заставяни да носят обувки с малък размер. Обичаят води до чести
деформации на краката на децата. Б. пр.
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обходимост става причина за откриването на интернати, в които да обучават
китайски момичета. Тъй като китайското общество насърчава грамотността
и образоваността сред мъжете, стремежът на мисионерите да дадат възможност Библията да бъде четена от всички, разкрива нови перспективи пред китайските жени.
В началото библейските жени работят под наблюдението на чуждестранни
жени мисионери. Основните им задължения са ограничени до преподаване на Библията на жени и деца, често по селата. С нарастването на броя и уменията им,
те започват да се занимават с посещения на болни и предоставяне на различни
здравни услуги. През 80-те години на века някои мисионерски общества вече позволяват на библейски жени публично да проповядват и да преподават Библията
на смесени групи.
Една от най-известните библейски жени е Дора Ю (Ю Чиду, 1873-1931 г.). Дъщеря
на китайски презвитериански проповедник, Ю учи медицина в девическото медицинско училище в Суджоу. Освен като здравен работник тя служи и като пътуващ проповедник. През 1897 г. придружава американката Джозефин П. Кембъл
на мисията  в Корея, където практикува медицина и проповядва Евангелието
на корейските жени. След завръщането си в Китай шест години по-късно тя се
отказва от медицината, за да се посвети изцяло на проповедта на съживлението. На една такава среща тя обръща една жена на име Мир Лин (Лин Хепинг),
а на следваща среща обръща и нейния син, стражаря Ний (Ний Туошенг), които
на свой ред стават евангелизатори. Ю продължава да организира срещи на съживлението из целия Китай и дори е поканена за главен говорител на Конференцията в Кесуик, годишната британска конференция на евангелизаторите, през
1927 г.
Когато Мери Стоун (Ши Мею, 1873–1954) завършва Университета в Мичиган
през 1896 г., тя става една от първите китайки, получили степен по медицина
от американски университет. След завръщането си в Китай Стоун осъзнава
необходимостта мисионерската дейност да бъде извършвана и ръководена от
местни жени. Тя става един от основателите на Китайското мисионерско общество, сетне е избрана за първи президент на Съюза на християнските жени
въздържатели в Китай и основава мисията „Бетел” в Шанхай заедно с американската мисионерка Джени Хюс. Мисията „Бетел” на Стоун и Хюс изиграва водеща
роля в организирането на редица „евангелистки групи” за разпространението на
Евангелието. Най-известна сред тях е Бетелската световна евангелизационна
група, основана през 1931 г. от Андрю Ги (Джи Шиуен), в която по-късно за член
се записва и известният евангелист Джон Сун (Сонг Шангджи).

Въпросът за ръкоположението на жените
На конференциите, свикани в Шанхай през 1877, 1890 и 1907 г., на едно място
се събират почти всички протестантски мисионерски общества в Китай, за
да обсъдят хода на християнското дело в страната. Ала на тези конференции
гласовете на жените мисионери и на библейските жени често са пренебрегвани
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и те остават изолирани в категорията „Делото на жените за жените”. Това
започва да се променя след Националната християнска конференция през 1922 г.,
която допуска активното участие на все повече християнки.
В своята реч, озаглавена „Жените и Църквата” Рут Ченг (Ченг Гуани), посочва,
че по-големите права на жените, станали възможни след движението от Четвърти май, не водят до повишаване на правата на жените в Китайската църква. Тя
пояснява: „Нямам предвид ръкоположението на жени за пастори, но бих поставила
принципния въпрос защо жените не са признати за достойни за това и други
подобни служения в Църквата”. Ченг продължава с разсъждението, че макар да
са съществували легитимни исторически и контекстуални причини за забраната
жените да бъдат водачи в Ранната църква и в Западната църква, тези принципи вече не са валидни за Китайската църква. Дали жените имат равни права в
Църквата, или заемат подчинено място? Тя стига до заключението: „Въпросът
не се отнася само за настоящето, въпросът е дали ще бъдат внесени промени,
които биха имали голямо значение за бъдещето на Християнската църква и за
възможностите за разширяване на дейността на жените в Църквата”.
Постепенно изповеданията започват официално да приемат жените сред водачите на общините. Историкът Дана Л. Робърт посочва, че още през 1871 г. жените мисионери в американската Методистка епископална църква са вярвали, че
появата на библейските жени представлява възстановяване на библейския чин
на дяконисите. Тази интерпретация на жените мисионери е обект на дебат в
продължение на няколко десетилетия в Съединените щати и в мисиите в Китай.
През 1924 г. на Генералната конференция на Методистката епископална църква
в Масачузетс е поставен въпросът за „очевидната и остра необходимост от
действено сакраментално служение на жените на определени места у дома и в
чужбина”. Генералната конференция взема историческото решение да разреши
на жените ограничени права, като ги ръкополага за местни проповедници. Това
оказва бързо въздействие върху дейността в Китай и през годините веднага
след това решение пет китайки са ръкоположени за местни проповедници в конференциите във Фучоу и Киангси.
Друг важен прецедент се случва в Христовата църква в Китай, най-голямата
деноминация по това време. На заседанието на нейния Генерален съвет през
1931 г. Съветът на Северен Китай поставя въпроса дали жените могат да
бъдат ръкополагани за пастирско служение. След продължително обсъждане съветът решава, че няма уставна забрана за това. Още по-изненадващо е, че
Генералният съвет одобрява вече извършените ръкоположения на жени за старейшини от много от съставните му църкви. Към 40-те години Съветът в Южен
Фукиян също съобщава, че е ръкоположил жени да служат в техните църкви.
В Англиканската църква епископ Роналд О. Хол прави спорното ръкоположение на
Флорънс Ли Тим-Ои (1907–92), първата жена в свещенство в Макао през 1944 г.
по време на японското нашествие. Това е първият такъв прецедент в Англиканската църква в световен мащаб. По-късно, след края на втората Китайско-японска война, Ли се отказва от това служение, за да не предизвиква спорове. През
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1971 г., когато Англиканската общност взима решение жените да могат да
бъдат ръкополагани в свещенство, първите две такива ръкоположения са извършени в Хонконг – на Джейн Хуан Хсиен-Юин и Джойс М. Бенет.

Калвинистката треска
В континентален Китай през 60-те години е наложена забрана на публичната религиозна практика. Но след края на Културната революция (1966–76) и смъртта
на Мао Дзъдун реформите на Дън Сяопин дават по-голяма свобода и откритост
и за християнските идеи. През 80-те години в правителствените документи започва да се говори за „християнска треска”, която се разпространява в цялата
страна, тъй като броят на последователите на протестантството започва да
нараства с феноменални темпове – както чрез т.нар. движение на домашните
църкви, така и чрез местните конгрегации, регистрирани в рамките на Църквата на трите патриотични движения3. Голямото мнозинство от протестантските църкви – през 80-те години и до днес – се състои от жени.
За разлика от първата половина на ХХ век въпросът за участието на жени в
ръководството на Църквата не е въпрос на дебат и съществуването на жени
пастори и благовестители се превръща в норма. Един от най-известните примери е пътуващата проповедничка Рут Лю (Лю Ксиаомин, родена през 1970). Тя
произхожда от мюсюлманско семейство от малцинството Хуей от селските
райони на Хенан. През 1989 г. се обръща в петдесятното християнство, но нейният талант се оказва химнографията. Песните на Лю, станали известни като
Химните на Канаан, са записвани от други хора, защото тя не е образована в
западната музикална нотация. Влиянието на нейните 1500 химна в Китайската
църква е толкова голямо, че те са пети както в регистрирани, така и в нерегистрирани конгрегации.
През последните две десетилетия обаче мястото на жените в ръководството
на църквите е поставяно все повече под въпрос. Докато такива жени могат да
се видят в одобрените от правителството протестантски църкви и семинарии,
положението в нерегистрираните църкви, които са под все по-силното влияние
на калвинизма, започва да се променя. Тези християни откриват в калвинизма солидна богословска система, която може да се противопостави на все по-големия
брой вдъхновени от християнството нови религии, сочени от правителството
като „зли култове”. Мнозина от тези, които проявяват интерес към калвинизма,
се обръщат към калвинистки и неокалвинистки автори от Северна Америка,
като Джон Пайпър, Д. Карсън и Тим Келер, в търсене на отговори на въпроси,
свързани с отглеждането на християнското семейство и служение в градски
Китай. Други се насочват към неокалвинистките учения на холандците Авраам
Куйпер и Херман Бавинк в търсене на основания за привличане на китайското
гражданско общество.
3

Църквата на трите патриотични движения е най-голямата призната от правителството протестантска църква в Китай, която се основава на принципа на тройното самоуправление – собствено ръководство, самоподкрепа и самоучение. Целта и на трите принципа е ограничаване на правото на външна намеса в делата на
тази организация. Б. пр.

107

Хоризонти

Но този възроден интерес към калвинизма в Китай се отличава със силен дух на
комплементаризъм4, често под влияние на преведени на китайски книги от американски калвинисти. Фредрик Фалман допуска, че отчасти привлекателността на комплементаризма се корени в наследството на старите конфуцианските патриархални възгледи. Тези промени оказват негативно въздействие върху
участието на жените в ръководството на Китайската църква.
Новото развитие отчасти се дължи на стереотипите сред някои китайски християни за разделението между половете, според което мъжете се отличават с
по-рационална духовност (какъвто е например калвинизмът), докато за жените
е характерна по-емоционална духовност (каквито са петдесятните течения в
християнството). Някои се опасяват, че харизматични жени с фалшиви учения
могат да увлекат и други в заблуда, каквато е например апокалиптичната група
на „Източната светлина” – създадена от жена, която учи, че Христос вече се
е завърнал, но този път като жена. Така калвинизмът и комплементаризмът се
превръщат в бариери срещу неконтролируемите и крайни форми на християнството, които представляват проблем за Китайската църква и общество. Косвена последица от тези процеси е, че на жените отново е отредено подчинено
място в Църквата.
Не може да се предскаже какво ще бъде бъдещото развитие на Протестантската църква в Китай, особено по отношение участието на жените в ръководството на църквите. Няма съмнение, че през ХIХ, ХХ и ХХI век много жени са оставили
незаличима следа върху китайското протестантство. Навремето Мао Цзедун
издигна лозунга, че „на жените принадлежи половината небе”, но без съмнение
на жените принадлежи едната половина от Църквата в Китай.
Превод от английски: Момчил Методиев
Източник: https://www.christianitytoday.com/history

4

Комплементаризмът е богословски възглед, според който жените и мъжете имат различни, но допълващи
се роли в обществото и Църквата. Този възглед понякога е използван за оправдаване на подчиненото място
на жената в обществото. Б. пр.
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Цветанка Еленкова

ЖЕСТЪТ В РИЛСКАТА ИКОНА НА
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ –
СТЪЛБА С ТРИ СТЪПАЛА
Царю мой, Христе! Някога Ти, чрез чистите длани на служителя си Моисей, вдигнати кръстообразно, порази гибелната сила на Амалик. Чрез протегнатите ръце на Даниил
върза в ямата страшната паст на лъвовете и ужасните
остриета на ноктите им. Чрез тебе молещият се и в утробата на звяра и простиращ ръцете си, Иона, излезе от
огромния кит; и в асирийския пламък росоносен облак покри тримата мъжествени юноши, щом повдигнаха длани...
Свети Григорий Богослов
Из Тайнствени песнопения1

Когато четем за мъчениците, почти е невъзможно да се поставим на тяхно
място. Струва ни се, че са живели в друго пространство и време, в друго измерение и че ако би се дало на нас, не бихме издържали техния подвиг. Дори не
помисляме, че те са били обикновени хора, които също са се страхували, както
свети Георги Нови Софийски, който се обръща към поп Пейо – духовния си отец
1 	

Св. Григорий Богослов, Архиепископ Константинополски, Творения, том 3, 2010, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, с. 85.
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Фотография: Рилска света обител
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и агиограф2, да се моли усърдно при неговото изпитание, понеже се страхува, че
няма да устои на огъня на кладата. Подобно на него са и светите четиридесет
севастийски мъченици, застинали в различни пози и жестове в изстиналото
мартенско езеро в Кападокия, на границата с Армения, плътно допрени един до
друг, направо притиснати, както кралските пингвини през дългата полярна нощ.
Някои са скръстили ръце на гърдите като нас, когато отиваме на причастие,
други се държат за препаските, както малките деца хващат панталонките си,
когато прохождат, в страх да не паднат, трети са повдигнали и опънали силно
ръка към небето в ултимативна вяра, че Господ ще ги помилва и спаси, а някои с
една малка надежда са я сгънали в лакътя, сякаш само тя им остава, другият –
всъщност само един от тях, е свил длани като в молитва, но не пред сърцето
си възправени, откъдето трябва да извира честната молитва, а наклонени напред като изплъзваща се риба във вода, копие, купол на готическа катедрала,
който пробожда сърцето ти, сърцето на другия, сърцето на Бога. Вярата е жив
образ на онова, което има да стане, и тази вяра трябва да се приеме като щит
в сърцето, както се пее в тропара на свети мъченик Теодор Тирон, за да се противопоставиш на езичеството, не ересите, на исляма – трите стъпала, през
които през времето преминава православието в своите изпитни, и да издържиш
достойно подвига на мъченик. Светите четиридесет мъченици образуват едно
тяло в Господа, почти можеш да очертаеш правилна окръжност около него и
като авва Доротей3 да провидиш, че колкото повече се приближаваш към центъра – Бог, толкова повече се приближаваш към другия до теб. Радиусите на тази
окръжност са земният път на всеки един от нас. Окръжността е светило, око,
което може да има различни цветове, както са различни добродетелите на всеки един от мъчениците, но всички те, взети заедно, са антипод на греха според
стълбата на свети Иоан Лествичник4. Грехът с три с – славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Всички грехове тръгват от един грях – гордостта, която е
отдалечаване от центъра. Всички добродетели се съдържат в една – пречистия
Пастир, който е центърът и приближаването към Него. Стълбата на добродетелите е обратна на онази на митарствата. Ето няколко, които свети Климент
Охридски открива в своята прослава на светите четиридесет мъченици: „Те
светеха като светилници с духовно сияние: едни – с коленопреклонна молитва и
чистосърдечност, а други – със смирение и сърдечна кротост; едни – с бодърстване и искрена любов, а други – с обич и милосърдие към бедните”5. Една
стълба от четиридесет стъпала, подобно на Иакововата, простряна между небето и земята, по която слизат и се качват ангели; една стълба, подобно на
лоното Аврамово, чиито стъпала се броят по ликовете в утробата му или както
е в случая с четиридесетте мъченици – по ребрата на торса им; една стълба,
която, обърната хоризонтално, прави ограда – оградата на Добрия пастир (както се казва в молитвата: „И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната, та да се
похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда”6), гарант на която е вяра2 	

Жития на светиите, преведени на български език от църковнославянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи”) от св. Димитрий Ростовски.
3 	

Преподобни авва Доротей, Църковни слова, 2007, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, с. 93.

4 	

Свети Иоан Лествичник, Лествица, 2004, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”.

5 	

Похвално слово за свети Четиридесет мъченици, св. Климент Охридски.

6 	

Православен молитвеник, 2010, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, с. 39.
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та – „Но тази моя вяра да бъде достатъчна вместо всичко, тя да отговаря, тя
да ме направи участник на Твоята вечна слава”7. Вярата се състои винаги в
достатъчността, в попълването на бройката, в онова Евангелско: „който има,
нему ще се даде, а който няма, и това, що има, ще му се отнеме” (Мат. 13:12)8.
Така както броят на дванайсетте апостоли след отпадането на Иуда бил попълнен от Матиас (на някои икони дори апостол Павел е поставен като дванайсети
апостол), така както тъмничният стражар Аглай застанал на мястото на един
от четиридесетте, който не издържал мъките на ледената вода и се затичал
към наблизо подготвената топла баня за тяхна съблазън. Затичал се, но точно
преди да влезе в топлата вода, на прага се разтопил и паднал като мъртъв. Ето
как обрисува това състояние свети Иоан Дамаскин в молитвата си към Бога:
„Както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на
ония, които обичат Бога…”9. Защото бесовете са онези, които омаломощават
силите на душата, които Христос по време на земния си път изгонил от толкова много страдалци, завещавайки им да не грешат повече. Защото числото
трябва да е винаги точно, числото на изпитанието, на процеса – четиридесет
мъченици по примера на четиридесетте дни, когато от небето се изливал потоп над ковчега на Ной, по примера на четиридесетте години, през които евреите се скитали в пустинята, по примера на четиридесетте дни, през които
Мойсей прекарал на планината Синай, получавайки скрижалите, по примера на
четиридесетте дни, които Иона имал в Ниневия, преди да бъде евентуално унищожена и не на последно място, по примера на четиридесетте дни, през които
Христос постил и устоявал на дяволските изкушения в пустинята.10 Числото
трябва да се запази дори когато повечето от тях били с пребити пищяли,
умъртвени от ледената вода и мъките, товарени безжизнени на талига, за да
ги изгорят и хвърлят по-късно в реката, и когато само един от тях все още
дишал. Тогава майка му, приемайки безкръвно мъченичество и придобивайки мъжественост – тази най-характерна черта за женските образи на отшелничество и посветеност на Бога, го нарамила на гръб и последвала колата с
труповете на останалите чак до кладата, за да бъде и той достоен в подвига
си пред Христа наравно с тях. Стражарят Аглай придобил смелост и влязъл в
езерото с останалите, защото видял тридесет и девет венци да се спускат от
небето за всеки един от тях (без един) и водата да сияе с чудна светлина. И
той разбрал с духовните си очи, че четиридесетият венец очаква него. Дал
кръв, за да получи дух, както казват атонските старци. Защото какво друго е
духът, ако не небесната наша кръв. И ето я стълбата, предадена така умело от
иконописеца. Тя има четиридесет стъпала, всяко различно от другото, но три
спирки, три от тях, на които можеш да се спреш, да починеш и да размислиш.
Това са началото, средата и краят на тази стълба, определящи за нашата вяра.
Дали ще се качим, дали ще продължим, дали ще стигнем. Понеже във вярата в
Христа има една аксиома, която е неотменима – в последния момент може някой
да се спаси, в последния момент може някой да отпадне. И така, най-ниско стъ7

Пак там.

8

Новий завет, Псалтир, 1990, Синодално издателство, с. 25.

9

Православен молитвеник, 2010, Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, с. 389.

10

Uysun. Mustafa, The Guide to Iconography in the Rock-Cut Churches of Cappadocia, p. 85.
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пало са ръцете на избягалия от изпитанията, почти събрани в молитва, но
склонени издайнически, повече като ръце на един, който е готов да се гмурне –
не в живота, не в езерото, един, който се измъква почти тихомълком, дори позицията на дланите му е такава – пред устата, сякаш те кара да замълчиш и
той самият мълчи, в същото време леко приведен, приведени ръцете му, главата,
се промушва покрай стражаря, който дори не го поглежда. Това е първото стъпало, винаги ти дава шанс да промениш решението си, да се върнеш назад, да се
откажеш, докато още не е късно, първото стъпало е винаги свързано със съблазънта, с изкушението. Свети Григорий Палама в своята Проповед за изкушенията11 пише, че то е назидание и за праведни, и за грешни – на едните да се изпита търпението и вярата, на другите, невярващите, да се яви Божията сила и
победа в целия  блясък, така както Христос като светкавица ще пресече небето при Своето Второ пришествие. След първото стъпало, първите свити в
лактите промъкващи се ръце се пуска права линия нагоре до втората протегната към Бога ръка на един от мъчениците, това е следващото, средно за стълбата стъпало, ръката е сгъната под прав ъгъл в лакътя като тази на беглеца,
но дланта е леко разтворена и посланието е сякаш – да бъде Божията воля, с
една малка надежда пред приемането на собствената участ, че във всичко почива Божият промисъл, че това е единственият начин, и се оставяш в ръцете
Божии. От това стъпало също все още можеш да се върнеш, мъченикът е в
първия ред, близо до вратата, до земното спасение, но той приема участта си.
Еднакво сгънатите в лактите ръце на него и на беглеца и непосредствената
им близост говори за това, че и пред двамата стои един избор, но те правят
различен такъв. И разликата в техния избор е в големината на вярата им и в
това доколко се оставяш в ръцете Божии, доколко решаваш сам живота си. Господ никого не насилва, с нашето избиране на избора пред послушанието в Гетсиманската градина ние сме заявили категорично пред Отца си какво всъщност
предпочитаме, даже и с цената на смъртта. Изборът винаги носи в себе си
изкушение и съблазън, това е всъщност алтернативата – двете и повече от
две, в Едем ние сме избрали множествеността пред Едното, политеизма пред
Единия Бог – Троицата в Едно, Едното в Три. Неслучайно като резултат от този
акт натам започва и размножаването на човешката раса. Третата протегната
длан от иконата е на един от мъчениците от последния ред, продължаваме правата линия от втория и стигаме до третия – неговата длан, за разлика от тази
на другите двама, е направо екстатично протегната към Бог, почти изправена
в лакътя, неговата вяра е равносилна на знание, не само в сърцето е свита, но
и с ума му провидяна, главата му не е склонена, а напротив – брадичката е повдигната към Небето, към Бога, виждаме го в профил (тази почти неизползвана
поза в иконописта!), очите са широко отворени, на това стъпало вече си съвсем
близо до Бог, ти го виждаш, мъченикът сякаш казва подобно на Иисус: „Отче! в
твоите ръце предавам духа Си.” (Лук. 23:46)12. Небесата са отворени за него, за
всички тях, и както в затвора често мъчениците са посещавани от ангели, за
да ги укрепят в последните часове, така тук вече са пред самите двери на Небесната църква. Там блаженият Кирион, един от тях, им вдъхвал кураж в тъм11

Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы, 2017, Маврогенис АЕ, с. 163-164.

12

Новий завет, Псалтир, 1990, Синодално издателство, с. 162.
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ницата: „Няма да се убоим, братя! – нима Бог не ни е помагал в сраженията,
когато го призовавахме и побеждавахме враговете си!... И сега, братя, ще направим същото и Бог ще ни чуе и ще ни помогне”13. Ето с тази голяма вяра, незаместима с нищо друго, се стъпва на последното стъпало. Както видяхме,
трите протегнати ръце, и трите в различна позиция, но в една линия, ни показват небесната стълба според различната градация на вярата – започваш с неверие, стигаш до надежда и завършваш с твърда вяра. Неверието те води към
огъня (набързо приготвената баня), вярата те води към разперените в прегръдка ръце на Бога, които сякаш искат да обгърнат целия свят. Между мъчениците
и Бог стои смъртта им и огънят на банята – изборът, но колко по-дребни са те,
предадени в перспектива, в сравнение с подвига, който произтича в момента.
Който е винаги отсечка между два огъня: с едно духване се запалва душата в
тялото, с едно духване угасва животът на тялото.

13

Жития на светиите, преведени на български език от църковнославянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи”) от св. Димитрий Ростовски.
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Милко Божков е роден в село Ресен, Великотърновско, през 1953 г. Завършил
е Художествената гимназия в София, а през 1978 г. – Художествената академия. През 1999 г. напусна Варна, където живееше, и Градската галерия,
където работеше. Пренесе ателието си в къщата на своята майка в село
Стефан Стамболово, Великотърновско. Оттогава ценителите очакват с
нетърпение неговите изложби, които всеки път ги изненадват. Понякога
Милко Божков показва произведения – свои и на други художници, и в старата плевня на село, която е превърнал в галерия.
Милко Божков има над 80 самостоятелни изложби в Австрия, България, Германия, Люксембург, Полша, Русия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. Негови творби са притежание на Библиотеката на Конгреса в САЩ, Националната библиотека на Франция, Чешката национална галерия, Галерията на
префектура Канагава, Япония, Колекцията за съвременно изкуство „Петер
Лудвиг” – Аахен, Колекцията „Юго Вутен”, Музея на изкуствата – Портланд,
Музея за съвременно изкуство в Шчечин и др. Носител е на Националната
награда за живопис „Захарий Зограф” (2002) и Годишна национална награда
за живопис „Владимир Димитров – Майстора”.

УСЕЩАНЕ ЗА ЧУДО
С Милко Божков разговаря Людмила Димова

От Разпятие (1991 г.) до Олтар в Севиля (2018 г.) – какво се промени в твоето отношение като художник към християнската тема?
Нека първо да кажа, че аз не съм ревностен християнин и богослов. И това, че
имам картини и преди, и днес, в които има такава посока, то е по-скоро заради
това, че християнските символи са ми помагали да изразя по-добре идеите, които съм имал. Това не означава, че те са били просто илюстрации. Но искам да
кажа, че не съм художник иконописец.
Първото разпятие, което направих, беше, когато Борис Стателов (галерист,
създател на първата частна галерия – „Галерия 8” във Варна – б. ред.) ми даде
една табла от старото легло на дядо си. Хареса ми и ми напомни за старите
майстори, които са рисували върху дърво. Може би в края на 80-те – началото на 90-те години, този преломен, ако е такъв, момент в нашата история,
реших да се отърва от всичко политическо – буквално и в изкуството ми. За
изложбата, която направих през зимата на 1990 г., някак естествено изплуваха
пред мен вечните теми, които предлага Библията. В началото те бяха доста
по-конкретни и спазващи текста , спазващи религиозните сюжети, които съм
виждал в нашите църкви и в репродукциите на картини, които сме изучавали.
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Днес използвам християнски елементи по-скоро като допълнение в картината,
което пък правя, за да бъда по-близо до идеята, която имам.

Милко Божков, 90-те години. Фотография Росен Донев

Разбирам, че християнските символи все пак са език, чрез който се изразяваш. В работите от последните години те са като един втори пласт над
видимото, като пробив отвъд него.
Знаеш ли, аз съм си мислил да разликата между православието, католицизма,
протестантството и исляма при използването на изображението. Ненапразно
се казва, че първоначалното неосъзнато изографисване на църквите е по-скоро
за да се разкажат сюжетите от Библията на тези, които не могат да четат.
Това го няма по-късно в протестантството. За мен най-силно въздействащи
са например картините на Марк Ротко, които могат да се видят в един храм
в Щатите (икуменически параклис в Хюстън – б. ред.). Абстрактни картини,
но изразяващи духа! При исляма човекът не се изобразява, изобразява се орнаментът, но се създава една среда, в която да усетиш божественото, без да го
видиш изобразено. Много харесвам ранната християнска живопис – византийската и по-ранните италиански художници от Дуеченто и Треченто (XIII–XIV в.),
защото според мен колкото по-ренесансов става художникът, толкова повече
се занимава с анатомията и физиката на човека, а духът в първите символични
християнски изображения като кръста и рибата отива на заден план. Имам една
Тайна вечеря – наречена е „Един от нас” – препратката е към думите на Христос: „Един от вас ще ме предаде”. Аз перифразирам тези негови думи – всеки
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от нас поне веднъж е предал нещо важно в живота си. В тази картина няма
изображения. Впрочем повод за тази работа намерих в стара атонска гравюра,
която открих в една изоставена стая на моята баба. И масата като композиция
е почти дословно прерисувана от тази гравюра, като махнах изображенията на
учениците на Христос и Него Самия. Това е моят прочит на Тайната вечеря.
Смятам, че не е нужно да изобразяваш някого, за да покажеш, че това е той.
По-скоро загатнатият символ, а не толкова християнският разказ. Така е
и в рисунките ти.
Един път съм правил опит – съвсем съзнателен, да следвам разказа. Преди десет
години в църквата „Св. Иван Рилски” в село Стефан Стамболово, където живея.
Тя е имала едно изображение на св. Иван Рилски отпред на камбанарията, което
е било измито от дъждовете. Реших да го възстановя. Намерих едно изображение на Иван Рилски от Земенския манастир и се опитах да направя почти пълно
копие, да спазя канона. А пък една от мечтите ми преди много години беше да
изрисувам църква, но не в канона, а в свободата на Матис например, който има
параклис в Южна Франция. (Параклисът на женския доминикански манастир във
Ванс е проектиран и декориран от Анри Матис, осветен през 1951 г. – б.ред.). Но
това е мечта… не виждам как ще се случи.
През последните почти двайсет години живееш на село. В картините ти
образите от детството присъстват редом с едва загатнати християнски
символи.
Това дойде от само себе си. Понякога сме си говорили с приятели за сюжетите, питат ме: „Как ги намираш?”. Те ме намират по тези места. Елементарни
неща, на които не си обръщал внимание или не са били важни за теб, забравил
си – в един момент се оказва, че имаш нужда от тях, от тези прости неща. В
този смисъл е възможна тази амалгама между връщането по родните места,
спомените от детството, спомените за хората, които вече ги няма… И това
естествено те кара да влезеш в една територия, каквато е религията.
Въпреки че понякога ми се струва, че идеите на Лао Дзъ са ми по-близки от тези
на християните фундаменталисти. Надявам се и такъв искам да бъда – да съм
много отворен към религията по-скоро като философия.
Доста пътуваш през последните години. От Атон до Тоскана за едно лято,
имал си срещи и с православното, и с католическото изкуство.
Това беше много интересно лято. В началото отидохме до Атон. Един колега
художник, който преподава в богословския факултет във Велико Търново, ме насочи какво да гледам като висша форма на византийската иконопис и стенопис
в Атон. В Карея има произведения на двама възхитителни иконописци – стенописите на Мануил Панселинос в катедралата, както и иконите на Теофан Критски.
Единият е от Критската школа, както подсказва името му, а другият – от Македонската. Критската школа е доста по-тежка, по-сурова, докато Македонската
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е ефирна. И пред стенописите на Мануил Панселинос направо онемяхме (бяхме
със Захари Каменов и Стоян Цанев). Такава бистрота и такава връзка между рисуването и идеята, не просто илюстрация на идеята. Страхотно ми напомниха
на Джото. Три месеца по-късно бяхме в Тоскана и първата църква, която видях,
беше в Арецо. Дори не предполагах какво има вътре, а там са най-хубавите
стенописи на Пиеро дела Франческа, след това отидохме в Асизи да видим и
стенописите на Джото. Гениални художници! Особено при Джото това е толкова видимо, той е гениален, защото е вярващ художник. Един невярващ художник
би направил фреските красиви, но не така въздействащи. Аз просто се разплаках от вълнението, от пречистващата сила на тези стенописи. Представям си
какво изпитва един вярващ човек. Макар че един вярващ човек не гледа на тази
стенописи, както гледа един художник.
Какви преживявания се крият зад твоите работи Лука и Волтера?
Лука и Волтера са два града в Тоскана, много красиви и туристически. На едно
площадче в Лука – беше ранен следобед, нямаше много хора – усетих нещо метафизично, сенките леко ми напомняха на картините на Джорджо де Кирико. И
премина някакъв гълъб, сетих се за едни стенописи – има една малка картина
на Джото във Верона – свети Франциск храни птиците. Не знам дали свети
Франциск е бил в Лука, но почувствах сякаш, ако там имаше някой, който храни
гълъбите, то той би трябвало да е свети Франциск. Това е сюжетът около тази
картина. А другата – Волтера е много красив град, гледах пиниите, минаваха облаци. След това, като реших да направя картината, ми трябваше нещо, което да
промени този пейзаж, който е сниман сигурно милиони пъти. Впрочем в Италия
връзката между религията и средата, която заобикаля хората, е изключително
силна, почти няма град или селце, което да не е наречено на името на светия.
Гледайки облаците между дърветата, се сетих за ангелите на Джото. Този ангел, който пада надолу като провидение, за да ми каже: „Виж колко е красиво не
само тук, долу, ами и там, горе”.
Олтар в Севиля е сред последните ти работи, създадена е през 2018 г., след
пътуването ти из Испания. Неотдавна я показа на изложба във Варна.
Много странна е цялата история. Направихме голяма обиколка – от север, от
Страната на баските, през Мадрид, Андалусия, Кордоба, Севиля, Малага… И разбира се, как да не влезеш в приказните катедрали! Първата, в която влязохме,
беше в Бургос – от бял камък, наистина неземно творение. Но когато влязох
вътре, изпитах някакъв хлад – навън беше горещо, но такъв хлад не бях усещал
нито в италианските църкви, нито в нашите или гръцките. И това усещане
се засилваше с всяко влизане в следващата катедрала. А пък най-пищната е
в Севиля. Аз не можех да изтрая повече от десет минути, ставаше ми много
тежко. Самият интериор от злато – тъкмо тогава са пренасяли златото на
индианците от Южна Америка – не знам дали съм прав, но ми изглеждаше като
индулгенция, да търсиш опрощение на греховете с тази пищност. Но откъде
идваше този хлад, не можех да разбера, докато някъде към края на пътуването не си помислих, че е възможно причината да е в липсата на стенописи.
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Катедралите в Испания са правени веднага след прогонването на маврите, а
времето на стенописите, на Джото и другите преди него е отминало.

Милко Божков в базиликата „Св. Франциск в Асизи”, 2016 г.

И странното беше, че първото, което ми се изясни, че трябва да нарисувам, беше
тази катедрала със златен олтар в Севиля. Когато нещо ти е въздействало силно – дали положително, или те е натоварило, е възможно да го пресъздадеш. Впрочем Севиля е родно място на Диего Веласкес и Франсиско де Сурбаран. Сурбаран
е рисувал много религиозни картини, Веласкес – малко, има едно „Разпятие”, което се и превърнало в образец как се прави разпятие. В музея в Севиля Сурбаран
има много работи, една от най-силно въздействащите представлява голяма маса,
около която стоят прави монаси, може би францисканци, а долу, в краката им, са
разпилени цветя. В „Олтар в Севиля” най-долу разхвърлих цветя като Сурбарановите. Защото не е нужно само да страдаш тук, за да бъдеш щастлив там, горе.
Това е голямата разлика, която се вижда и в Мескитата в Кордова – джамията,
превърната в католическа катедрала. Имаше два параклиса един до друг – единият, останал от маврите, беше с мозайка от малки камъчета, много светла,
сякаш чуваш как шумоли водата край портокаловите дръвчета и ти казва: „Раят
е тук”. До него – католически олтар с едно разпятие, и то в контражур, всичко
в черно. Въздейства плашещо, сякаш да ти каже: „Човече, ти си грешен от самото ти зачеване и трябва да се каеш и да страдаш тук, за да постигнеш рая
горе”. И тези две неща, едно до друго, те карат да се замислиш: колко различни
са пътищата до Бога. Уви, заради този един Бог хората от хилядолетия се избиват едни други.
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Кръщение в Негованка е една от най-интимните твои работи. Разкажи
повече за нея.
Рекичката Негованка минава през нашето село, там ловяхме риба като деца и
се пързаляхме с кънки през зимата. Тя се влива в една по-голяма река – Росица,
и от моста до ден днешен хвърлят кръста на Йордановден. Покръстването на
Христос от Йоан Кръстител става с всеки един от нас, които сме кръстени.
Дали ще бъде в Ефрат, или в някоя малка рекичка, никому неизвестна, важен е
актът, не наименованието.

Мария, 1990 г.
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