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Епископ Христо Пройков е роден през 1946 г. в София. През
1970 г. е ръкоположен за дякон, а през 1971 г. – за свещеник, от
епископ Методий Стратиев. Специализирал е канонично право
в Папския източен институт към Григорианския университет
в Рим. От 1982 г. е енорийски свещеник в София, а през 1994 г.
е ръкоположен за епископ в базиликата „Св. Петър” в Рим от
папа Йоан Павел II. От 1995 г. е ръководител на Католическата
екзархия и председател на Епископската конференция на Католическата църква в България.

БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ИЗБРАНА ОТ
ПАПАТА, ЗАЩОТО СМЕ НА
ВРАТАТА НА ЕВРОПА
С епископ Христо Пройков, апостолически екзарх и
председател на Епископската конференция на Католическата
църква в България, разговоря Момчил Методиев

В едно от интервютата си папа Франциск казва, че при избора на държави,
които ще посети, обича да „изненадва”. Изненада ли беше за вас лично, а и
за католическата общност новината за предстоящото посещение на папата в България? Казано най-просто, защо папа Франциск реши да посети
точно България?
Не сме изненадани, защото още от момента на избора си този папа изненадва.
Изненада беше дори името, което избра. А в момента, в който беше избран, вече
имаше ясно очертан акцент пред себе си – социалната дейност. С това е бил
познат още от Аржентина. А и като кардинал се отличава със своята непринуденост и естественост в среди, където това е малко очаквано. Такова е и сега
поведението му като папа. Някой път ще излезе от Ватикана и ще отиде в някой
затънтен край на Рим, за да посети възрастна жена, за която е чул или разбрал.
Затова можем да кажем, че изненадват не само неговите пътувания, а и целият
му начин на живот, който е много непринуден и не винаги в синхрон с протокола.
България беше избрана, поне според моето скромно мнение, защото ние сме на
вратата на Европа. Позната е фразата на Светия Отец, че трябва да обърнем
внимание на периферията, затова той посещава точно тези страни, които са
на вратата на Европа. Той вече посети Албания, Босна и Херцеговина, където
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хората водят един семпъл живот, и той отиде да сподели с тях точно този
начин на живот, който го кара да се чувства близък до тях.
В този свой стил на живот, той се отказа и от лимузините, с които обикновено
се движи Светият Отец, което и аз съм лично съм наблюдавал толкова пъти.
Папата ползва съвсем обикновени средства за придвижване, отказа се от възможността да живее в папския палат, остана си там, където беше настанен,
когато се проведе Конклавът, в една сграда, която е като хотел за кардиналите
и владиците. Съвсем наскоро и аз бях отседнал там, дори заедно се хранехме, в
същата трапезария идваше и той и сам ставаше и си сервираше храната. Вече
някак си свикнахме, че този папа е напълно естествен, близък до всичко и всеки,
така че вече нищо не ни изненадва.
Затова приемаме идването му в България като част от този начин на живот.
Разбира се, бяха направени много, ако не усилия, то поне бяха потърсени много
поводи, за да бъде поканен Светият Отец и това посещение да стане възможно. Веднага след неговия избор например нашата Епископска конференция
отправи покана за негово официално посещение в България. Разбира се, отговор
не последва веднага. След това, през 2014 г., имахме т.нар. визита ad limina –
това е канонична визита, провеждана на всеки 5 години. Епископите от всяка
една страна се явяват пред Светия Отец на визита за отчет, а и като израз
на уважение, на благодарност, на внимание, също и от негова страна. Тогава
подновихме нашата покана, същото правеше и всяка една делегация, която посещаваше Рим за 24 май. Съвсем естествено е, че само Католическата църква
не може да покани папата, тя може да се присъедини към покана, отправена към
него като към държавен глава от страна на българските власти. Както президентът, така и министър-председателят бяха отправили своите покани и това
направи предстоящата визита възможна.
Моята лична изненада е, че в годините на моя живот два пъти папа идва в България. Ако погледнем, за 1300 години история на България в последните 20 години
папа на два пъти идва България. Това е знак и за нас, и за всички, но също така
е и изненада.
Към кого е насочено посещението – предимно към местната католическа
общност, към цяла България, или по-широко – към целия регион, като имаме
предвид, че освен България папа Франциск ще посети и Македония.
Когато Светият Престол публикува официалната програма за посещението на
папа Франциск, 15 минути по-късно и ние в България направихме пресконференция, на която обявихме програмата. Организирахме пресконференцията в БТА.
Можехме да я направим в салона на нашата Екзархия или в друг салон на Католическата църква. Но избрахме БТА, защото БТА е представителната агенция
на цяла България. Защото Св. Отец не идва само при католиците, той идва при
всички българи, за да посети нашата страна в израз на уважение, на почит и
признание. България е християнска страна, в която той идва, за да даде своя
благослов, да се помоли на нашата земя, да остави най-хубавото от себе си,
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своята духовност, своята духовна сила и привързаност към нашия народ, от който наистина ние, католическата общност, сме една малка част. Но тази визита
сега ни кара да се чувстваме привилегировани.
По същия начин той посещава и Македония. Много неща между нас са общи.
Македония е страна, в която католиците също са малцинство, историята ни е
била много близка и много неща ни свързват. Скопие е и мястото, където се е
родила и живяла Майка Тереза, което е много важно. Не трябва да пропускаме
още един важен момент – нунцият, чието седалище е в България, представлява
Св. Престол и в Македония – това също е една връзка. Нашите две страни са
част от общ регион, затова е и логично папата да ги посети заедно. В Албания
той беше за един следобед, в Босна и Херцеговина също беше за кратко. Така че
посещението в България напълно естествено може да се съчетае и с Македония.
В началото дори се говореше, че едновременно ще бъдат посетени три страни,
Румъния, България и Македония, но Румъния остана за края на месец май. Мисля,
че това е обяснението за посещението на папата в нашия регион.

Кои се очаква да бъдат основните акценти в посещението в България? Основните събития ще бъдат предавани по всички комуникационни канали на
Св. Престол, дали е ясно какви ще бъдат основните послания? Може ли да
се търси връзка с „добрия папа” папа Йоан ХХIII, наричан от нас „българския
папа”, канонизиран за светец тъкмо от папа Франциск?
Разбира се, че можем и трябва да търсим тази връзка. Самият папа пожела да
подчертае тази приемственост, което си личи от мотото на неговото посещение. Мотото на визитата е „Мир на земята”, което е повторение на енцикликата на папа Йоан ХХIII Pacem in terris. Знаем, че Анджело Ронкали престоява в
България 10 години, носил е в себе си мира, макар и да е преминал през толкова
изпитания в региона, където живеем. За тази енциклика е бил вдъхновен и от
тези 10 години, преживени в България. Затова и папа Франциск е избрал това
мото за своето посещение. А логото на визитата представлява изображение
на две ръце, които държат земята – това са Божествените ръце, които я поддържат. На логото България е изобразена в особена светлина, която се излъчва,
като място, в което действително има мирно съжителство, толерантност. В
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периода от последните десетилетия България показа, че може да живее в мир. И
не само това, също и че може да излъчва този мир, така че трикольорът, който
опасва земята, вероятно носи символиката, че този мир, който се излъчва оттук, от едно малко място на Балканите, може да бъде чут и възприет навсякъде
по света, особено там, където има конфликти, където мирът е загубен и хората
копнеят да го възстановят. Това е символиката на мотото и логото, избрани от
папата, защото той иска да бъде посланик на мира. Затова и ние, католиците в
България, подготвихме молитва, с която се молим след всяка служба в навечерието на посещението му. Тя звучи така:
Молитва за мир
Боже на мира, изслушай нашата молитва.
Води ни Ти в Твоя мир.
Научи ни да живеем в мир.
Да обичаме всички хора, които срещаме по нашия път.
Да чуваме техния зов за помощ.
Да споделяме техните радости.
Превърни нашите страхове в надежда, обидите в прошка.
Да държим високо неугасващ факела на помирението.
Боже на мира, дай ни мир в душите,
за да покажем с нашия живот, че мирът е възможен на земята.
Амин.
Молитвата ни е израз на желанието ни мирът да проникне в живота на другите.
Мисля, че с това послание Св. Отец идва в България, с това послание той ще
бъде между нас и ще се моли с нас. В края на неговото посещение е предвидено
събитие, на което ще бъде отправено послание за мир и на което ще присъстват представители на другите религиозни общности. Всички ние сме призовани
да се присъединим към това послание за мир, което той ще отправи в края на
своето посещение тук, и то наистина да обходи целия свят. Посещението му
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действително ще бъде обект на интерес от целия свят, така че България ще
бъде във фокуса на този интерес.
Ако ви разбирам правилно, искате да кажете, че има неща, които на нас ни
се струват обикновени и които не ценим, но които, погледнати отвън, са
достижение. Тоест можем да очакваме папата да обърне внимание точно
на такива прости неща, на които в своя песимизъм или скептицизъм сякаш
не обръщаме внимание, но които са много важни.
Прав сте, наистина се чувства от нас песимизъм, който се излъчва. Трябва да
признаем, че дори когато идват хора отвън, ни питат: „Защо сте тъжни?”. Тази
тъга не трябва да бъде характерна черта за нас, защото българинът е лъчезарен човек. Българинът има едно голямо сърце, просто трябва да се научим във
всичко да търсим и да намираме хубавото, доброто. Дори и в най-малките неща,
които не трябва да прескачаме, а да виждаме в тях повод за радост. Напоследък
и по телевизията започнаха да говорят за добри дела, показват хора, които с
голямо сърце дават всичко от себе си само за да зарадват други хора, които
няма на какво да се радват. В този смисъл има много хубави неща в България. И
точно тях трябва да търсим. Както казва Екзюпери, красотата на пустинята
е, че някъде има вода, че някъде има един оазис, от който можеш да почерпиш
вода. Ако всичко е пустиня, тогава имаме право да бъдем тъжни.
Ако не бъркам, България е втората преобладаващо православна държава
след Грузия, посещавана от папата след неговата интронизация. Вероятно
една част от православните в България продължават да подозират, че тези
папски визити имат някакъв скрит дневен ред, може би дори виждат в тях
католически „прозелитизъм”. Какво бихте отговорили на хората, които
хранят тези подозрения?
Самият начин и стил на живот на Св. Отец е привличащ. На нас, католиците в
България, ни прави впечатление, че почти всеки ден има някаква новина, свързана
с него. По-рано не беше така. Това показва, че той се ползва с някаква симпатия
сред хората, простотата в неговия начин на живот привлича. Мога да дам за
пример момента, когато той с черната чанта в ръка се качва по стълбичката
на самолета – нещо, което никога не сме виждали, всичко винаги е било много
по-официално, докато той е напълно естествен. Това кара и другите да го приемат като по-близък до себе си. По същия начин съм убеден, че това негово посещение ще срещне същата естественост и от страна на Православната църква.
Не съм участвал, но знам, че в предварителните разговори, когато е бил поставен въпросът дали Православната църква приема евентуално посещение в България на Св. Отец, не е имало трудности. Това е нещо показателно и много хубаво.
Разбира се, Православната църква трябва да се съобразява с много фактори –
една делегация идва от Рим, друга делегация прави българското правителство.
Но съм сигурен, че нещата ще се подредят така, че да изглеждат по най-естествения начин. Защото какво имаме да ни разделя, след като следваме един и
същи Учител, който е Исус Христос. Той е такъв и за папата, и за Православна-
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та църква. Всичко, което правим, го правим в името на този Бог, в който вярваме заедно, в Който сме кръстени и Който е всичко в нашия живот. Следователно
повече неща ни карат да се чувстваме по-близки, отколкото ни разделят. Това,
което ни разделя, то е нещо човешко.
Какво означава това посещение за католическата общност в България? Как
се готвят католиците за нея, каква е атмосферата сред тях, като се има
предвид, че Католическата църква изживява трудности. Отразяват ли се
тези трудности на вас?
Католическата църква е свикнала да живее в трудни периоди. Така е било и в
близката история – познаваме я. Никога не сме се надявали, че ще бъде лесно,
че ще вървим по течението, едва ли не, че нашият живот ще бъде просто изпълнение на задължения, без да срещаме трудности. Напротив, трудностите са
тези, които поддържат духа, които правят човека духовно борбен. Нека да се
запитаме: къде се пие чиста вода? От извора. Когато човек гребе в една лодка,
напълно естествено трябва да гребе срещу течението, към извора на чистата
вода. Нашият живот е едно връщане към Бог, следователно ние не вървим по
течението надолу, а гребем нагоре към срещата с Него и това изисква усилие.
Това усилие сме го приели. Ако човек спре за миг да гребе, за да си поеме дъх,
лодката вече е тръгнала назад. Така че това е естествена част от нашия живот, мисля, и от живота на другите религии. Това се отнася за всеки, който се
стреми да върви и да следва доброто, да следва Този, Който е казал: „Ако Мене
гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят”.
В този смисъл католическата общност приема и това идване на Св. Отец папата
като предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно. Няма да бъде лесно, но
ние го очакваме с голям ентусиазъм, с много духовна подготовка, със задължения,
които свещениците във всяка енория изпълняват докрай, за да може народът да
бъде подготвен. Знаете, че папата ще даде първо причастие на няколкостотин
деца, те са се готвили в продължение на години, но сега тази подготовка трябва
да бъде още по-интензивна, за да могат те да почувстват и да изживеят този
момент като важно събитие в своя живот. Много приятна изненада за нас е наблюдението ни върху организацията за участие в службата на Св. Отец папата.
Редът за нея е в същия стил или по подобие на реда, който се спазва на площад
„Св. Петър”. Има покани, записвания на имена и за нас е много приятна изненада,
че много хора, не говоря само за католици – много хора, и вярващи, и невярващи, и
православни, и протестанти, много хора желаят да участват на службата в София и са се записали за нея, независимо че това ще бъдат почивни дни. За нашите
възможности, за нашите мащаби ние сме приятно изненадани.
Силно се надявам и вярвам, че посещението на Св. Отец папата ще има положителен отзвук не само за живота на Католическата църква в България, но и
сред нашата общественост. Надявам се този положителен отзвук да се изрази
в това да повярваме, че можем да живеем спокойно, усмихнати, ведри и да излъчваме този мир, който той ще остави между нас. Убеден съм, че ще бъде така,
защото и Бог помага в тази негова мисия.

10

2019 / брой

2 (139)

Доминик Волтон (род. 1947 г.) е френски социолог. Той изследва сферата на комуникацията с особен акцент върху
мястото на човека и демокрацията в нея, а не толкова на
техниката и икономиката: Да мислим комуникацията (1997).
Интернет и след това? (1999). Заедно с Жан-Луи Мисика е
автор на книгите с интервюта: Ангажираният наблюдател
(разговори с Реймон Арон, 1981) и Избор на Бог (разговори с
кардинал Жан-Мари Люстиже, 1987). Книгата Политика и общество (разговори с папа Франциск) излезе във Франция в
началото на септември 2017 г. Предлагаме ви откъс от седма глава на книгата – от разговора, проведен през август
2016 г., в който папа Франциск за първи път заявява намерението си да даде важен сигнал, като посети Балканите.

ПРЕДАНИЕТО Е В ДВИЖЕНИЕ
С папа Франциск разговаря Доминик Волтон

Папа Франциск: На първо място, бих искал да дефинирам какво е Преданието,
Традицията. Преданието не е непокътната банкова сметка. Преданието е доктрина, която е на път, която напредва. Вие, французите, имате една много
хубава фраза, която датира от V век. Тя принадлежи на Викентий Лерински1,
френски монах и теолог, който казва, че „Преданието е в движение”. Той го казва
на латински: „Ut annis scilicet consolidetur, dilatetut tempore, sublimetur aetate”: преданието напредва, но в какви модалности? Така то се консолидира, за да нарасне
с времето и бъде сублимирано с възрастта. Критериите за преданието не се
променят, същественото не се изменя, то нараства и еволюира.
Например по повод смъртното наказание. Нашите епископи са постановили с
декрет смъртното наказание през Средновековието. Днес Църквата казва обаче следното – и ние работим, за да внесем промени в катехизиса в тази насока – че смъртното наказание е аморално. Променила ли се е традицията?
Не, но съзнанието еволюира, моралното съзнание еволюира. Същото нещо се
отнася до робството. Имало е роби, но това е аморално. За сметка на това,
когато св. Петър Клавер2 в Колумбия е работил заедно с робите, той е бил порицан, тъй като някои са се съмнявали, че робите имат душа. В динамичната
традиция най-същественото се съхранява: не се променя, а израства. Израства
в обяснението и разбирането. Тези три определения на Викентий Лерински са
наистина съществени. Как израства традицията? Както една личност: чрез
диалога, който е като захранването с мляко от страна на детето. Диалогът
1

Св. Викентий Лерински – монах от Леринския манастир в Галия, автор на съчинението Commonitorium
(Традиция и прогрес). Б.а.
2
Св. Петър Клавер (1580–1654) – йезуитски свещеник, каталонец по произход, мисионер в Южна Америка,
където обгрижва робите. Б.а.
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със заобикалящия ни свят. Диалогът помага да израснем. Ако не диалогизираме,
не можем да пораснем, оставяме си затворени, дребни, джуджета. Не можем да
вървим със затворени очи, трябва да гледаме и да влезем в диалог. Диалогът
помага да се порасне, така израства и традицията. Диалогизирайки и чувайки
друго мнение, аз мога – както е в случаите на смъртното наказание, мъчението
и робството – да променя гледната си точка. Без да се промени доктрината. Тя
израства чрез разбирането. И това е основата на традицията.
Доминик Волтон: Развитата от вас концепция за традицията по-лесно ще се
възприеме днес, отколкото преди петдесет години, доколкото модерността е в
криза. Модерността беше прогрес. Ала се превърна в идеология. И сега е в криза. Обикновено се смята, че традицията – това е консерватизмът, миналото, а
днес полека-лека започва да се проумява, че традицията е друго нещо – както
вие казвате – движение. И тъй като го заявявате съвсем ясно, това реабилитира, релегитимира традицията и така помага на модерността.
Папа Франциск: Да.
Доминик Волтон: Системното обезценяване на традицията от близо век нанесе големи щети. Разбира се, че тя е била синоним на консерватизма. Днес
традицията обаче не е консерватизъм. Тя е нещо друго.
Папа Франциск: Тя е друго нещо. Ала това не променя доктрината, истинската доктрина. Тя, доктрината, истинската доктрина помага на съзнанието да
израсне, помага ни по-добре да разбираме, а диалогът – според критериите на
Викентий Лерински – винаги да е Commonitorium…
Доминик Волтон: Връщам се към моя размисъл: Църквата, със своя опит и
грешки, може да има принос към модерността, тъкмо говорейки за традицията,
обезценена от вече сто години. Има конфликт между модерността и традицията, който днес може да се преодолее. Както вие казахте – чрез диалога…но
това все още минава за неприемливо. Дали защото
събор се отъждествяваше с модерността? А в края на краищата, той беше И
модерността, И традицията.
Папа Франциск: Папа Бенедикт бе казал нещо съвсем ясно: промените в Църквата трябва да се извършват с херменевтиката на континуитета3. Красива
фраза.
Херменевтиката израства: някои неща се променят, но винаги в континуитет.
Тя не предава корените си, а ги изяснява, за да ги разберем по-добре.
Доминик Волтон: Да. Но самият принцип на модерността не е континуитетът,
а разривът. И силата на Църквата спрямо събитията отпреди век е в това
3 	

Теория за разбирането на непрекъснатостта (континуитета). Б.пр.
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да го напомни. Често отъждествяват традицията с консерватизма, а модерността – с прогреса. Днес разбираме, че модерността сама по себе си е нищо.
Важно е напрежението между двете. Така херменевтиката на континуитета –
както казва Бенедикт XVI – може да възвърне своята интелектуална и духовна
сила. Тук цял булевард се отваря пред вас. Изправени сте пред „невероятен
бизнес” (смях).
Папа Франциск: Както казах: да израснем. Традицията в никакъв случай не може
да бъде идеологическа.
Доминик Волтон: Ала от сто години ни повтарят, че традицията е идеология.
Модерността също е станала идеология.
Папа Франциск: Традицията, станала идеология, вече не е традиция. Тя вече не
е жива.
Доминик Волтон: Кажете го! Традицията в крайна сметка е модерна. Това все
още не се разбира, не се приема. В дихотомичните възгледи за света ни казват, че Църквата е традицията и че тя не разбира нищо от модерността. Не
е точно така. Това ще помогне на всички да го проумеят. Дори на атеистите.
Църквата би могла да направи стъпка към атеистите. Не „за да ги принуди да
дойдат в Църквата”, а за да им каже: „И вие, и ние сме от страната на трансценденцията”. Да бъдеш атеист, означава да дадеш атеистичен отговор на
въпроса за трансценденцията. Ала голямата полза за Църквата ще бъде, че ще
престане да се възприема като сила на отказа и на отрицанието, а ще стане
сила на предложението. Дори за атеистите. Това ще бъде прогрес.
Папа Франциск: Има обаче разлика между модерното и светското. Не трябва
да се бърка еволюцията на традицията, пастирското разбиране, с объркването
на естеството на нещата. Какво да мислим за брака на личности от един и
същи пол? „Бракът” е историческа дума. Винаги в историята на човечеството,
дори не само в Църквата, той се е сключвал между мъж и жена… Не може да
се промени това. Такова е естеството на нещата. Те са такива. Сега се говори за „граждански съюзи”… Нека не се шегуваме с истините. Зад всичко това
е „идеологията на джендъра”. От книгите децата научават, че човек може да
избира пола си. Защото „джендърът” – да бъдеш мъж или жена, било избор, а не
естествен факт? Нещо, което облагоприятства заблудата. Нека кажем нещата
такива, каквито са: бракът е между мъж и жена. И това е точният термин.
Доминик Волтон: Идеологията на джендъра не е същият проблем, това е социологическо отклонение. Тя иска да каже, че половете се обезличават и че
обществото е това, което разпределя мъжката роля или женската роля. Този
детерминизъм е ужасен. Вече няма природа, няма култура, нито съдба, нито свобода, има само социален детерминизъм. И щом сте срещу тези детерминизми,
обявяват ви за реакционен. Казват ви, че възприемате позициите на Църквата!
Това идеологическо отклонение се случи преди двайсетина години.
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Папа Франциск: Става дума за огромно объркване в настоящето. Заявих го
публично един ден, когато говорех на площад „Свети Петър” за брака. Казах:
„Има нови идеи, но аз се питам дали тези нови идеи, сред които е идеологията
на джендъра, не почиват върху страха от различията.
Доминик Волтон: Отрицание на множеството форми на другостта?
Папа Франциск: Казах го под формата на въпрос. И насърчих изследователите
да размислят над темата.
Доминик Волтон: Идеологията на джендъра, това е рискът от отрицание на
различието. Различието не е чисто социално. Много по-сложно е. Това е някаква
форма на преобърнат детерминизъм. Казвайки, че няма мъже и жени и че всичко
зависи от обществото, всъщност се налага форма на социален детерминизъм.
Папа Франциск: Не бих искал в никакъв случай моята позиция за поведението
към хомосексуалните личности да се свързва с теорията на джендъра.
Доминик Волтон: Да, разбира се. Различието е съществено! В момента се наблюдава порив към легитимиране на хомосексуалната общност след векове на
доминиране и изключване. Легитимирането им може би наподобява идеологията
на равенството.
Папа Франциск: Да, но това е идеология…
Доминик Волтон: Какво друго буди у вас страх от секуларизацията, намираща
се между модерността и традицията?
Папа Франциск: Че това започва да се превръща в диктатура със светски критерии, тъй като тъкмо така светското влиза в играта. Секуларизацията е и
обвързана с парите. Добрите неща в този век започват да са тези, които се
измерват с пари. Тъкмо това е в основата на светското и то отслабва личността.
Доминик Волтон: Защото подсича корените?
Папа Франциск: Тук е проблемът. Говорите за корени и това е вярно. Но има и
начини на живот, които са напълно релативни, релативни спрямо обстоятелствата. Оставяме се по течението… Секуларизацията носи със себе си и отричане на трансценденцията, което няма нищо общо със здравословната светскост. Секуларният свят има собствена автономия – тази на правителствата,
на обществата, на законите.
Доминик Волтон: Може ли да се каже, че секуларизацията е светскостта, станала идеология?
Папа Франциск: Връщам се към здравословно светското, което идва да каже,
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че сътворените неща имат автономията си. Например държавата трябва да е
светска. Светска. Вече говорихме за френското наследство на Просвещението.
Една светска държава, в която да има място за всички. Това е трансценденцията за всички. Всеки може да упражнява занаят, професия и същевременно да е
отворен за трансценденцията: едното не изключва другото. Светската държава трябва да зачита всички човешки ценности. Секуларизацията е в движение…
Не бих искал да използвам тази дума и гледам да не я използвам, но разберете
какво се опитвам да обясня: тя е като „болест”, която затваря вратите и прозорците за всеки вид трансценденция. Всичко се случва вътре. Лошото светско
начало, това е тъкмо прекомерната светскост. Секуларизацията търси само
ценности, затворени вътре в нея. И тя изключва трансценденцията.
Доминик Волтон: Ето вероятно основанието, поради което твърдите, че в
светското религиите трябва да са в публичното пространство. Ала във Франция концепцията за светското предполага религиите да остават в частното
пространство.
Папа Франциск: Тъкмо това е наследството на Просвещението. Що се отнася
до политиката, християните трябва да се ангажират. Но не да създават „християнска партия”. Може да се създаде партия с християнски ценности, без тя да
е изрично християнска.
Доминик Волтон: Вие идвате от Новия свят, това помага ли ви по-добре да
разбирате проблемите на света, или не толкова?
Папа Франциск: Помага ми, защото виждам неща, които не съм виждал там.
Нещо, което ме подтиква към размисъл. Да разбирам, да търся пътища, за да
разреша въпросите… В този смисъл това ми помага. В което се корени и един
основен принцип: различията ти помагат винаги да израснеш. И с това се връщаме към темата отпреди малко: страхът от различията ни смалява.
Доминик Волтон: Съгласен съм. Различията са фактор, който ни обогатява,
разбира се. Тъкмо поради това оценностяването на културното различие ни
научава на другост и представлява прогрес. Ако човечеството не зачита културното различие, това е равносилно на смърт. Църквата би могла да го заяви
с още по-голяма сила, защото това е нейното свидетелство. Може да има
респект към културното различие и респект към универсализма. Това е и универсалисткото послание на Църквата. Това е връзката и общото благо, които
съществуват между Църквата и ООН.
Папа Франциск: Някои страни са способни да интегрират имигрантите в своя
живот. Ала други в продължение на две или три поколения ги „обективират” в
гетата. Без интеграция.
Доминик Волтон: Връщам се към един от вашите призиви: „Земя, труд, работа”. Защо не направите енциклика върху това?
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Папа Франциск: Една „миниенциклика” беше направена по време на втората среща на народните движения, където имах дълго изказване. Първата среща беше
тук, във Ватикана, втората в Боливия. Третата ще бъде отново във Ватикана.
Защото бедните, работниците, трябва винаги да бъдат защитавани. Говоря въз
основа на моя опит от Аржентина със синдикатите. С времето тежестта на
синдикатите нараства, но поради корупцията и заради други неща се забравя
за бедните. И бедните започват да се сдружават помежду си на друга основа.
Това са народните движения. Те са много важни в Азия, във Филипините, в Индия
и Тайланд. Много, много важни. И в Латинска Америка те започват да се разгръщат. В Централна Америка също се организират добре. В Аржентина, когато
бях епископ, започнах да работя с тях още когато ги опознах. И моето изказване
на втората среща беше една миниенциклика.
Доминик Волтон: Да, но това не e много известно. Не се знае, че сте оказали
такава подкрепа на тези народни движения. А тъкмо тук е ангажираността ви
в полза на cartoneros, сиреч на най-бедните сред бедните.
Папа Франциск: Общността на св. Каетан4 в Аржентина се отличава със своето благочестие, което обединява хората, и то именно най-бедните хора, които
си търсят работа, или тези, които благодарят, че имат работа. След религиозната церемония има винаги марш на народните движения чак до центъра на
града, който няма нищо общо с Църквата. Целта е да поставят справедливи
искания. От трите неща трудът е най-важното, защото той е, който дава
достойнство.
Доминик Волтон: Има цяла една традиция в Църквата още от папа Лъв XIII и
неговата енциклика Rerum Novarum да се изобличат пораженията на капитализма, голяма традиция, която, уви, не е призната.
Папа Франциск: Моята енциклика Laudato si не е зелена енциклика. Тя е социална
енциклика.
Доминик Волтон: Да, но тук има противоречие. Лепнаха ви етикета „екология”.
Папа Франциск: Екология, но зад нея има социални проблеми.
Доминик Волтон: През цялата история на Църквата е имало опити да се оценности трудът, но това е забравено. Има поне четири-пет сюжета, където опитът на Църквата е определящ най-вече по отношение на онова, което засяга
труда. Някой може да е съгласен или несъгласен, но това съществува и трябва
да се признае.
Папа Франциск: Казвам много неща на утринните проповеди в „Санта Марта”.
Можете да ги намерите на сайта. Имам осем тома с утринни проповеди.
4

Св. Каетан (1480–1547) – италиански свещеник, основател на Ордена на театинците, известен с помощта
си за тежко болните хора. Почитан като светец покровител на Аржентина, както и покровител на безработните.
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Доминик Волтон: Вече осем? Ясно.
Папа Франциск: Те са кратки. По осем минути. Но вътре ги има тези теми.
Подготвям ги, мисля ги от предния ден, без да ги пиша.
Доминик Волтон: Нали знаете за недоразумението в комуникацията. Защото
комуникацията е най-често недоразумение. Не е само посланието, важен е въпросът за възприемането. И ако хората не чуват? Най-големият враг на човека е
човекът, който не иска да чуе. Философът Реймон Арон обичаше да повтаря една
фраза, която много харесвам: „Най-голямата пречка пред свободата на пресата
е читателят”. Защото читателят иска да открие във вестниците, по радиото,
телевизията или в интернет онова, което потвърждава идеите му, неговите
идеологически избори. Няма комуникация без оценностяване на възприемащия, а
той се съпротивлява на всичко, несъответстващо на неговите идеологически и
културни избори…
Папа Франциск: И с мен е същото. Чета вестника и търся онова, което ме
интересува.
Доминик Волтон: Което идва да каже, че самите ние сме пречка пред отвореността… Което пак ме подсеща и за друг проблем, за който вече говорихме:
връзките между традиция и консерватизъм. Често упрекват Църквата, че е
традиционна. Какво да кажем в тази връзка, доколкото въпросът за традицията
не е обвързан само с консерватизма.
Папа Франциск: Просто традицията, преданието, се пренася от Светия Дух.
Докато идеологиите пренасят традицията без Светия Дух. Идеологиите имат
политическа позиция. В Църквата онова, което пренася напред живота на Църквата, е Светият Дух. И тук аз не изпадам в йоахимитство5… Има едно прекрасно изследване на отец Анри дьо Любак – Духовното наследство на Йоахим дел
Фиоре. Вътре има много неща, включително върху вашата Жорж Санд!
Доминик Волтон: Впрочем спечелихте ли битката с „петнадесетте болести
на Курията”6? Защото това не са само болести на Курията, а всеобщи болести
(смях).
Папа Франциск: Да, да. Подготвям нова реч пред кардиналите за Рождество.
Отново върху реформата. Да, тя върви трудно, защото това не е просто реформа на разпределението на постовете, а реформа на нагласите.
Доминик Волтон: Ако успеете, това ще означава, че Светият Дух е действал…

5

Йоахим дел Фиоре (ок. 1132 – ок. 1202 г.) – францискански монах от Калабрия, който разделя историята
на човечеството на три периода (на Отца, Сина и Светия Дух), като последният период според него вече настъпва със Средновековието. Теорията му, отречена от Църквата, е възприета впоследствие от някои утописти. Б. а.
6
Става дума за реч на папата, произнесена по Рождество Христово пред Римската курия, 22 декември
2014 г. Б. а.
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Папа Франциск: Да, разбира се…
Доминик Волтон: Според вас отношенията между Църквата и политическата
власт претърпяха ли промяна след Втория Ватикански събор?
Папа Франциск: Да.
Доминик Волтон: В какъв смисъл?
Папа Франциск: Автономия и сътрудничество за благото на народа. Сътрудничество, когато е необходимо.
Доминик Волтон: Навсякъде по света?
Папа Франциск: Не, не, би било твърде хубаво.
Доминик Волтон: Как бихте могли да популяризирате четирите критерия, описани в Amoris Laetitia, тоест приемане, съпровождане, различаване, интегриране?
Папа Франциск: Свещениците и епископите работят по тези теми и по начините да ги направят по-конкретни. Аз дефинирам линията и всеки, във всяка
ситуация, трябва да отчита тези четири критерия и да върви напред. Това са
критерии за реалния живот. Ако избера друг път и започна да казвам: „За приемането на хората трябва да направим това, за да ги интегрираме – онова”…
ще затънем в дебрите на казуистиката.
Когато някой младеж в пастирската ми дейност в Буенос Айрес дойдеше да ми
говори за проблемите си, аз го питах: „Правиш това? Мислил ли си за друг избор в живота си? Защото не е редно да постъпваш така, а после да тичаш на
химическо чистене, за да махнеш петното. Помисли. Помисли за други пътища”.
Не можем да отмием един грях просто така. Един грях се заличава бавно, много
бавно… когато се върви към доброто. Бог е Този, Който те привлича, за да те
отдалечи от греха. И ако няма Бог, не можем да заличим греха.
Доминик Волтон: Последен въпрос за връзката между традиция и модерност.
Така наречените млади църкви в католическия свят – Африка, Азия, Латинска
Америка – какво те могат да допринесат?
Папа Франциск: Толкова много неща, толкова много. Виталността. Съзнанието
за противостоене срещу закостенелия абсолютизъм. Те ни носят съзнанието
за инкултурацията. Вяра, която не се превръща в култура, не е истинска вяра.
А щом една култура не е способна да се изрази, тогава и вярата не е отворена
култура. Ето връзката между вяра и култура. Инкултурирането на вярата е
евангелизацията на културата, това е същественото. Днес се наблюдава такова откриване… Инкултурацията е повече от всякога актуална. Ако отидете
в Африка, ще видите, че там месата трае три-четири часа. Защо? Защото
там не може да има меса без танц. Нима това не е сакрално? Да, сакрално е.
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Защото танцът е сакрален. И там има голямо благочестие. Защото вярата
е инкултурирана. За сметка на това при традиционалистката идеология има
такава вяра (прави жест за наочници): благословията трябва да се дава така,
пръстите по време на месата трябва да се държат ей така, с ръкавици, както
някога… Онова, което направи Вторият Ватикански събор по отношение на
Литургията, бе наистина нещо голямо. Защото откри Божието служение за народа. Сега народът участва.
Доминик Волтон: Отидохте в Грузия и Азербайджан. Бяхте в най-бедните страни от Африка, в бедните страни на Латинска Америка. Което е рядко за един
папа. Избирате винаги новите или малките църкви. Грузия е много малка страна
с огромни конфликти! Защо тези малки страни са забравени от света, но не и
от вас? Дали не защото са cartoneros на глобализацията?
Папа Франциск: Когато си тръгвах от Албания през 2014 г., в самолета журналистите ми казаха: „Това е първата страна от Европа, която посетихте, но тя
не е част от Европейския съюз”. Защо – отново същият въпрос. Защото това
е сигнал. Първата страна от Европейския съюз, която посетих, беше Гърция.
Остров Лесбос. Защото Страсбург не е Франция, отидох там заради Европейския съюз, не заради Франция. Втората страна беше Полша. Бях в Албания
най-напред, сетне в Босна и Херцеговина… Сега мисля за Македония, за Балканите…
Доминик Волтон: Балканите…
Папа Франциск: Да, това са сигнали.
Превод от френски: Тони Николов
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СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски
размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски студии.
Злото. Страданието. Възкресението, Метафизика и християнство, Светът
на Средновековието. Генезис, история, общество, Res vitae, res publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива, Европа. Паметта. Църквата. Политико-исторически духовни записки, Христовата
жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания, Историята и нейните „апокалипсиси”. Предизвикателството на вечния ад. Философия на последните неща, Бог е с нас. Християнски слова и размисли. От
2015 г. е иподякон (чтец) на БПЦ.

Калин Янакиев

ПРЕД ВЕЛИКИЯ ПОСТ
Към християните от нашите генерации

Отново се намираме пред прага на Великия пост и отново, за поредна година,
подготвяйки се за него, слушаме в храмовете си притчата за Блудния син. Да,
ние я познаваме твърде добре, за да има смисъл да се впускаме днес в нейното
преразказване или школско тълкуване. Много е важно обаче да си дадем сметка
защо тъкмо ние – християните от нашите генерации – така или иначе преминали част от жизнения си път „през долината на смъртната сянка” (Пс. 22:4), би
трябвало да я имаме като особено близка до сърцата си, като особено „наша”.
А също и какво тя продължава да ни учи и да ни напомня, когато за пореден път
я чуваме от олтарния праг.
Защото повечето от нас, които сме събрани в храма днес – трябва да признаем – не сме започнали своя живот в Църквата. Повечето от нас в едно или
друго време сме дошли в нея от притчовата „далечна страна”, след като в някакъв момент – там, в нея, сме почувствали: „толкова наемници у баща ми имат
в изобилие хляб, пък аз от глад умирам” (Лук. 15:17), станали сме и сме се запътили към Неговия дом. Запътили сме се – и това също трябва да признаем – със
смутена душа, с решителност може би, но и със страх, с горчива усъмненост,
че не сме достойни да се наречем Негови синове (срв. Лук. 15:19).
И какво, какво най-вече сме научили в края на своето завръщане ние, които, слава Богу, сме събрани днес тук?
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Научили сме и опитно сме познали тъкмо онова, което ни открива Христос с тази
притча. Познали сме, че Бог – за Когото в началото не сме знаели почти нищо, от
Когото сме се срамували, страхували, смущавали в непросветлените си мисли, е –
в най-дълбоката Си дълбочина – изначалният и вечно оставащият си Отец, баща
на всички. Че Той е именно това: нашият, да – създал ни, надарил ни с живот и благо, но и… почти по правило изгубилият ни наш Отец. Изгубилият ни без съмнение
по наша вина; често защото от самото начало сме се запилели някъде по пътищата, развързали се пред нас, забравили сме „да се приберем у дома” и скоро, уви,
много скоро съвсем сме загубили свяст, че имаме на земята общ дом. Ние, казвам,
в определен момент събудилите се, завърналите се, сме научили в Църквата първо
и като най-важно именно това: че Бог е Отецът, бащата, Който ни е изгубил, но
Който – както чак след идването си тук сме разбрали – никога не е престанал
да ни помни, да ни има като Свои синове, Който неизменно Си е останал нашият
очакващ ни Отец. Отец на всички, на всички нас – и на добрите, и на лошите…
А какво значи „отец”, „баща”? Това вече знаем дори ние, сами станали бащи или
майки, родители. Родител, знаем ние, означава онзи, който не може, просто не
може да престане да има в сърцето си – като рана в сърцето си, дори най-забравилия го, най-провалилия се, най-озверелия свой син. Защото който и да е той,
какъвто и да е станал, той е останал в сърцето на родилия го… неговият син,
онзи, който той из-начало и за-винаги е възлюбил и обича – дори в най-голямото
страдание, което той му причинява.
И ето: че е такъв – такъв отец, сме разбрали ние, които в един ден сме събрали кураж да се обърнем и да застанем пред Лицето Му. Защото това сме научили
тогава, вглеждайки се в очите Му на олтарната икона: че каквито и да сме дошли пред Него, с какъвто и ужасен грях, позор, вина да сме дошли пред Него – щом
сме застанали, щом вече дори сме застанали и сме се осмелили да погледнем в
очите Му, ние сме познали едно неподозирано облекчение – облекчение от целия
свой товар, въпреки своя товар. Защо ли? Ами защото сме съзрели в очите Му
как Той всъщност ни вижда, как винаги, винаги – от първия ден, в който сме се
запилели и през цялото време, докато ни е нямало, ни е виждал; съзрели сме кого
изобщо Той вижда в нас, одрипавелите, изранените, погрознелите далеч от дома
Му. Вижда Своя никога незабравен син, вижда теб, теб – отвъд одипавялостта
ти, отвъд погрознялостта ти, Мой сине.
И ето това облекчение от оня ден никога не ни е напускало. Не ни напуска най-важното, което сме научили: че само преди да се обърне и да застане пред Него, човек
може да се бои, че нещо би могло да не му бъде простено. Защото очите Му (вижте
ги и днес на иконата, пред която обичайно се каем) още с пристигането ни са ни
казали: „Не, ти нито си успял, нито е било нужно да успееш да станеш „достоен”
да получиш прошката; ти просто най-сетне, със самото си връщане тук, със самото си обръщане към Мен, със самото си даже заставане пред Мен ми даде възможност да те приема, да те посрещна най-после, както през цялото време на твоето
безпаметство и отсъствие Съм желал! Защото Моето прощение и разрешение за
теб винаги са били в сърцето Ми. Аз просто не можех да ти ги дам – нямаше я
душата, на която да ги дам, нямаше те теб тук, за да ти ги дам!”.
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И ето, ние, хората в Църквата, би трябвало да сме научили, да сме познали
най-вече това облекчение на „блудния син”, в края на пътя си към дома познал
онова мигновено опровержение на всичките си терзания, онова опровержение на
предъвкваното през цялото време на пътя му обратно: „ще му река: татко… не
съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците
си (Лук. 15:18-19). Защото ние, хората в Църквата, сме всъщност само „блудни
синове”, вече познали неизменната, непомръкваща носталгия на Отца към нас,
неизменната си очакваност от Него, невъзможността – да, невъзможността,
каквито и да сме дошли при Него – да не бъдем приети и прегърнати!
Но ето защо ние, хората в Църквата – тъкмо защото сме (всъщност) „бивши
блудни синове” (и не повече) – би трябвало да знаем лекотата на покаянието,
която не си представят онези, които са още в „далечната страна” или само
на път от нея, безстрашието на покаянието, радостта от срутването пред
Отца. И всъщност – това е най-важното, ако не и единственото, което с увереност можем да свидетелстваме на света и на другите. „Елате – можем да
им свидетелстваме, – върнете се, застанете, само застанете пред Него. И ще
видите, че Той не ви съди, че никога не ви е съдил и че ако за нещо изобщо ви е
съдил, то е било единствено за ето това – че не сте Му давали, че сте продължавали да не Му давате да ви прости, да ви приеме с прегръдка – откъдето и
да идвате, каквито и да идвате, когато и да идвате!”
Свидетелствайки това обаче, нека не забравяме след своето завръщане тук,
след своята вече събраност тук и че всички ние сме били „блудни синове”. За да
не се поддадем пък на изкушението на другия, на „добрия син”. На сина, решил, че
домът, в който той (вече) е, поради това е и само негов, че той, той е „своят”
на Отца – син-ът, а другите, „външните”, са… чужди. Не, домът на Отца е още
наранен, още таи в себе си тъга, независимо че ние – вече „добрите” – сме в
него. Таи тъга, защото ги няма… другите ни братя.
Но ето защо, ето защо – нека го разберем – и на нас все не ни се дава пълната радост, „угоеното теле”. Пълнотата, братя и сестри, още я няма, за да се
сложи пиршеството. Ние не сме пълнотата! И че – самооблащавайки се често –
не съзнаваме това, е дори нашата вина на „добри синове”. Вината, казвам, че
сме спокойни, при положение че ония, които наричаме „лошите”, „външните”, ги
няма; че искаме за себе си онова, което Отецът може да даде само на всички; че не разбираме, не чувстваме онази продължаваща дълбока печал на Отца,
която с недоумение виждаме в очите Му дори когато „всички ние” сме събрани
днес пред Него, тук сме. Че дори  се дразним. Ето, ние сме тук, ние сме така
дисциплинирани и „канонични”, а Той сякаш не ни се радва достатъчно. По какво
тъжи, защо отлага и не ни дава пиршеството – дори козле не ни е дал, за да се
повеселим помежду си (срв. Лук. 15:29)?
Ние обаче трябва да знаем защо. Той тъжи по онези, които – както и ние по-рано – не си спомнят още за тук и за нас, по онези, които се отделиха от нас,
които и днес са далеч и пилеят даденото им с блудници.
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Тържеството ще започне обаче само когато и те дойдат, само когато всички
ние възпомним всичките си братя, когато възпомним, че всички сме братя! А
и как смеем да не помним това? Нали самите ние научихме, че Отец не ни се
радва, защото сме „добри синове”, а защото се върнахме, защото застанахме
пред Него, защото Му дадохме да ни приеме, защото сме – до един – завърнали
се „блудни синове”.
Освен радостта от преживяното покаяние, от покаянието изобщо, следователно, ние трябва да разберем и това, че от тук нататък трябва да се научим и
да чакаме, и да искаме (заедно с приелия ни наш Отец) и тяхното завръщане в
Църквата – връщането на всички, пълната радост на Отца ни, пълната радост
на дома Му. Да чакаме, сиреч, края, който ще е не катастрофа, а събирането
най-сетне на всички – пира на Царството!
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Теодора Карамелска

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЩРИХИ КЪМ
РЕЛИГИОЗНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
Едно от основните предимства в областта на социалните науки по отношение
на лонгитюдиналните сравнителни изследвания, каквото е Европейското изследване на ценностите (EVS), е, че те позволяват, от една страна, да се работи
с по-надеждни и прецизно генерирани емпирични данни, при които опасността
от появата на смущаващи променливи между отделните вълни е по-ограничена,
а скалите и измервателните инструменти са по-хомогенни, а от друга, да се
избегне надвисналата над всеки учен опасност да се превърне, по думите на
Франсис Бейкън, в паяк, измъкващ от тялото си нишките за своята мрежа. И
обратно, едно от принципните възражения срещу количествените социологически методики и стандартизираното анкетиране е свързано с поставянето
на въпроси, които самите респонденти може никога да не са си задавали. Този
критичен аргумент има особена релевантност, когато става въпрос за „измерване” и „скалиране” на интуиции, предразположения или нагласи, свързани с
„финалните ценности”, каквато е вярата в трансцендентното (независимо дали
се схваща като Бог, божество, висша сила или космическа енергия). Впрочем
трудността се усилва при изследването на нови форми на религиозност, които
са лишени от фиксирана ритуалност, времева регулярност и публична институционалност. Ето защо анализите на количествени социологически данни за
религиозността би следвало да се ръководят от две теоретико-познавателни
предпоставки: първо, всяко етикиране е свързано с опасността от редуциране
на комплексни и многоизмерни феномени (особено на претендиращите за „сингуларност на опита за свещеното”) и второ, възможно е религиозни дефиниции и
представи за света да се „закрепват” за социални взаимодействия, без от това
да следва изграждането на съответния хабитус.
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Тук ще коментирам сегмент от петата вълна на EVS (2018), в която участват
47 страни, като данните са национално представителни за всяка от тях. Обемът на реализираната двустепенна стратифицирана извадка със случаен подбор
на респондентите по метода на най-близката рождена дата за България е 1560
пълнолетни лица, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю по домовете. Тъй като данните са обемни и тепърва предстои публикуването им, ще редуцирам представянето им до три стъпки: първо, едно най-общо
сравнение между последните две вълни за отношението на българските граждани към религията, второ, резултати за актуални настроения и нагласи към 2018
година и трето, няколко щриха върху религиозността на самоопределящите се
като „православни християни”.
Най-общото сравнение между данните от последните две вълни от 2008 и
2018 г. показва, че саморазбирането на българските граждани като „религиозни”
остава стабилно с тенденция към нарастване на положителните отговори. Ако
през 2008 г. на въпроса „Доколко следващите неща са важни във вашия живот”
религията е била определена като „важна” от 55,4 % от анкетираните и като
„не важна” от 44,6 %, през 2018 г. съотношението вече е 61,2 % към 38,7 %.
Това самоопределение се потвърждава и от изискващия уточняване въпрос: през
2008 г. като „религиозен човек” възприемат себе си повече от половината българи (61,1 %), респективно 65,4 % през 2018 г., като „нерелигиозни” са се самоопределили 34,3 % и десет години по-късно – 31,4 %. Трийсет години след конституционното гарантиране на свободата на вероизповеданията атеизмът има
все по-отслабваща убедителност за българските граждани – през 2008 г. едва
4,6 % са „атеисти”, докато през 2018 г. процентът им е спаднал до 3,2. Допълнителното специфициране на въпросите в анкетната карта потвърждава очертаната дотук картина на позитивно отношение към религията: през 2008 г.
74,6 % от българите заявяват принадлежност към религиозно вероизповедание и
едва 25,4 % отговарят отрицателно на този въпрос; през 2018 г. стойностите
се запазват идентични. На този фон не се наблюдават съществени изменения и
съотношението между двете най-разпространени вероизповедания в страната:
за десет години броят на самоопределящите се като „православни” е спаднал
слабо от 82 на 79,5 %, докато мюсюлманите са се увеличили от 16,4 на 18,3 %.
На въпроса „Кои качества би трябвало да се възпитават у децата?” „религиозна
вяра” е посочена от 22,2 % от отговорилите през 2008 г., докато през 2018 г.
те са 19 %. Ниска заинтересованост от системна практическа ангажираност
с религиозни дейности се разчита в отговорите на въпроса „Участвате ли в
религиозна организация?” – през 2008 г. едва 1,3 % от българите са отговорили
утвърдително, а десет години по-късно процентът е нараснал на 7,5. „Много
голямо” доверие към Църквата (или към религиозна институция) през 2008 г. са
декларирали 14 % от анкетираните, през 2018 г. този процент е спаднал на 9,2,
а отговорите „нямам голямо доверие” са се повишили от 38,8 на 45,4 %. Никакво
доверие в Църквата не са имали през 2008 г. 20,6 % от гражданите, а десет
години по-късно – 16,9 %.
Как да интерпретираме наблюдавания ръст на декларирана религиозност? Една
от възможните посоки е свързана с устойчивостта на споделяното от много
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българи исторически детерминирано схващане за християнството. През последните десет години то е повлияно от участието в европейските политически дебати на т.нар. идентитаристки движения, за които християнството е
източник най-вече на културна идентификация в ситуацията на глобализирана
несигурност и се разглежда като привилегирован ресурс, с който гражданите
нехристияни, най-вече мюсюлманите, би трябвало да се съобразяват. И макар в
тази връзка социологът Роджърс Брубейкър сам да предупреждава, че -измите
са мързеливи заместители на прецизното мислене, той определя тази нова рамка на национализмите като „християнизъм”. Актуална негова рецепция виждаме
например в емблематичното заглавие на организираната от Ангел Джамбазки в
началото на март 2019 г. конференция на европейските консерватори на тема
„Бъдещето на Европа: традиционализъм, християнски ценности, патриотизъм”.
Другата тенденция, подхранваща емоционалната убедителност на християнството, е сдвояването му с критика на „факта на плурализма” (Джон Ролс) в
лицето на основни наративи на либералната модерност (светски характер на
държавата, секуларна публичност, плуралистични семейни, сексуални или религиозни модели и т.н.) – достатъчно е само да си припомним моралната паника
около Истанбулската конвенция.
При едно второ приближение към данните според последната вълна на EVS (2018)
ще видим, че положена сред други „важни неща в живота” (работа, семейство,
свободно време, политика и др.), религията е определена като „много важна” от
20,2 % от българските мъже и от всяка четвърта жена (24,1 %); „доста важна” тя е за 34,9 % от мъжете и за 41,5 % от жените, а с пълно отсъствие на
релевантност се характеризира за 16,4 % от мъжете и за 9 % от жените. В
таблицата по-долу са представени нагласите към религията според анкетираните възрастови групи:
Моля, посочете доколко следващите неща са важни във вашия живот:
религията
Възраст

Много е
важно

Доста
важно

Не е важно Никак не е важно

18-30 г.
31-40 г
41-50 г.
51-60 г.
61 г. и повече
Без отговор

17,6 %
18,6 %
16,0 %
20,5 %
29,1 %
16,7 %

35,8
38,7
36,7
40,9
40,6
16,7

32,6 %
27,8 %
34,0 %
27,4 %
21,2 %
22,2 %

%
%
%
%
%
%

14,0 %
14,9 %
13,3 %
11,2 %
9,1 %
44,4 %

Данните според степента на образование на респондентите показват очаквано
по-голяма резервираност към религията сред по-високо образованите и по-голяма обвързваща сила за хората с по-ниска образователна степен: за 74 % от
българите с основно образование религията има значение, докато при хората
със средно образование този дял е 58,4 %, а при завършилите полувисше и висше
образование той е малко над 56 %. На въпроса „Към кое религиозно вероизпове-
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дание принадлежите?” имаме следното разпределение: православни 79,5 %, мюсюлмани 18,3 %, католици 1,3 %, протестанти 0,4 %, друго 0,4 %. В таблиците
по-долу са представени част от останалите данни, рефериращи към степените
и посоките на религиозност на българските граждани:

Освен на сватби, кръщения
и погребения колко често
посещавате религиозни служби в
последно време?

Независимо от това дали
посещавате религиозен храм или не,
бихте ли определили себе си като

Повече от веднъж
седмично

2,4 %

Религиозен

65,4 %

Веднъж седмично

6,6 %

Нерелигиозен

31,4 %

Веднъж месечно

9,7 %

Убеден атеист

3,2 %

Веднъж в годината

7,3 %

Още по-рядко

11,4 %

Никога

18,1 %

Вярвате ли в: Бог?

Вярвате ли в: ад?

Да

80,6 %

Да

34,4 %

Не

19,4 %

Не

65,6 %

Вярвате ли в: задгробен живот?

Вярвате ли в: рай?

Да

36,7 %

Да

37,7 %

Не

63,3 %

Не

62,3 %

Вярвате ли в прераждането?
Да

32,1 %

Не

67,9 %

Кое от следните твърдения е най-близко до вашите вярвания?
Съществува Бог
43,2 %
Съществува Дух или някаква Сила
41 %
Не зная какво да мисля
7,9 %
Не мисля, че има Дух, Бог или Сила
7,9 %
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Колко е важен Бог във
вашия живот?
Никак не е важен
11,2 %
за мен
2

4,8 %

3
4
5
6
7
9

4,9 %
5,2 %
13,7 %
9,3 %
10,3 %
6,9 %

Много е важен
за мен

20,2 %

Колко често се молите освен по време
на религиозна служба?
Всеки ден

15,6 %

Повече от веднъж на
седмица
Веднъж на седмица
Поне веднъж на месец
Няколко пъти годишно
По-рядко
Никога

10,2 %
7,3 %
10,3 %
12,5 %
19,8 %
24,3 %

Към кое религиозно вероизповедание принадлежите?
Православни
Мюсюлмани
Католици
Протестанти
Друго

79,5
18,3
1,3
0,4
0,4

Тук ще обърна внимание на една тенденция, която според мен заслужава специално внимание: разграничението между деклариращите монотеистични представи („съществува Бог”, 43,2 %) и онези български граждани, които се самоопределят по-скоро като вярващи в някаква „свръхестествена Сила или Дух” (41 %).
Втората група демонстрира съзнателно дистанциране от традиционните посредници на смисъл, най-вече в лицето на християнските църкви, и измества
духовността (включително под влияние на редуцирани съдържателни синтези
на източноазиатски хиндуистки или будистки светогледи и учения) в полето
на „личния опит”, на креативното експериментиране с различни верови традиции и алтернативни на християнството интерпретации на жизнения свят. За
тази група респонденти външни маркери като посещението на богослужението
и спазването на религиозните ритуали вече не са основна модалност на религиозния опит. Те залагат по-скоро на единството между „ум, тяло и дух”, облечено в реторичния репертоар на „духовното саморазвитие”, „просветление” и
„себеизразяване”, което трудно се подлага на изследване с количествени социологически методи. Институционалната „невидимост” и дифузност на тези
все по-разрояващи се форми на холистична спиритуалност (особено популярни
сред по-високообразованите жени в големите градове), функционирането им в
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неформални мрежи, залагащи на краткотрайност и доброволност на участието,
както и принципът на „вярване без принадлежност” предполагат изработването
на по-чувствителни изследователски подходи към този многомерен феномен на
късната модерност.
Да се върнем към третото приближение към данните, което се фокусира върху
самоопределението „православни християни”, отбелязано от 75,5 % от мъжете
и от 81,8 % от жените. Участие в религиозни или църковни организации посочват 7,9 % от тях, но доброволен труд през последните шест месеца е полагал
всеки четвърти (20,2 %). На въпроса „Освен на сватби, кръщения и погребения
колко често посещавате религиозни служби в последно време?” разпределението
на отговорите е следното: „повече от веднъж седмично” – 2,5 %, „веднъж седмично” – 6,5 %, „веднъж месечно” – 14 %, „само за определени религиозни празници” – 51,5 %, „веднъж в годината” – 6,5 %, „още по-рядко” – 11,1 %, „никога” – 8 %.
На въпроса „Вярвате ли в Бог?” отговорите са: да – 88,6 %, не – 11,4 %; вяра
в задгробен живот заявяват 40,8 %, а 59,2 % не я приемат; адът съществува
според 36,6 %, а за 63,4 % тази представа не е в сила; в съществуването на рай
са убедени 40,2 %, а 59,8 % го отхвърлят; прераждането е представа, в която
вярват 36,4 %, а не се приема от 63,6 %. По отношение на честотата на молитвите извън религиозните служби данните са следните: „всеки ден” се молят
16,1 %, „повече от веднъж в седмицата” – 12,7 %, „веднъж на седмица” – 10 %,
„поне веднъж на месец” – 12 %, „няколко пъти годишно” – 14,1 %, „по-рядко” –
20,8 %, „никога” – 14,4 %. На въпроса „Доколко имате доверие на хора от друга
религия?” разпределението на отговорите показва, че 2,3 % се доверяват напълно, донякъде се доверяват 41,9 %, 39,8 % нямат голямо доверие, а 16 % нямат
никакво доверие. По отношение на брака 23,6 % са съгласни, че той е отживяла
институция, докато 76,4 % са несъгласни с това твърдение; „напълно съгласни”,
че хомосексуалните двойки са също толкова добри родители, както другите, са
едва 3,8 %, докато 20,7 % се колебаят в преценката си, 41,4 % са несъгласни, а
„напълно несъгласни” са 25,5 %. Евтаназията не се явява алтернатива за 41,7 %
от самоопределящите се като православни, самоубийството се отхвърля от
78,0 % от тях, а проституцията от 74,8 %. И обратно, като цивилизационни
маркери за нивото на обществено развитие са оценени правото на аборт, който
не е приемлив при никакви обстоятелства само за 20,3 %, инвитро процедурите,
които се одобряват от половината анкетирани православни (49,5 %); насърчават
се равнопоставеността на жените на трудовия пазар (на въпроса дали „Когато
не достигат работни места, мъжете трябва да имат предимство пред жените”, едва 9,5 % отговарят с „напълно съгласен”) и ненамесата на религиозни
водачи и институции в политическите процеси (51 % смятат, че това „не е съществена черта на демокрацията”). Сдвояването на религиозно самоопределение и национална принадлежност може да бъде разчетено в следните резултати:
85,2 % от православните респонденти заявяват, че са „горди” с българското си
гражданство; българското потекло е определящо за 70,7 % от анкетираните в
тази група; 72,9 % от тях смятат, че е важно „да можеш да говориш български”;
почти всички (97,5 %) споделят важността на българската култура, а 85,6 %
признават европейската култура за значим ценностен хоризонт.
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Данните са многомерни и тепърва ще бъдат анализирани по-задълбочено. Тук
бих очертала само няколко тенденции: Първо, комплексността на религията, и
по-специално на християнството, продължава да бъде редуцирана от голяма
част от българските граждани до консервативно архивиране на традицията
и до наративни конструкции на колективно самоопределение без съответната
екзистенциална релевантност и религиозно мотивиран начин на живот. Второ,
общностно-ритуалният модус на религиозните практики продължава да има висока степен на разпознаваемост, като същевременно е съпътстван от противоречиви и некохерентни в канонично отношение верови представи. Трето, отношението към генетично свързани с християнската култура институции като
семейството продължава да бъде утвърдително, докато еднополовите бракове
се приемат негативно. Четвърто, задълбочава се тенденцията на културализация на религията и легитимиране на националността през присвояване на религиозни символи, като православието се инструментализира като цивилизационен
маркер за разграничение, най-вече спрямо исляма. Същевременно християнството се разглежда и като форма на защита срещу релативиращите тенденции в
либералните западни демокрации, водещи до „ерозия” на нормативни представи
за семейство, сексуалност или национална идентичност. Така мнозинството от
самоопределящите се като „православни българи” се оказват в проблематична
близост до един интензивно разпространяващ се през последните години в Европа „християнски” секуларизъм, който на свой ред отблъсква онези „вярващи,
но не религиозни” българи, фрустрирани от едно хронически морализаторстващо
християнство.
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КРИЕ ЛИ НОВИЯТ ЗАКОН
ОПАСНОСТ ЗА
НЕЗАВИСИМОСТТА НА
ЦЪРКВАТА?
С доц. Атанас Славов разговоря Момчил Методиев

Новият Закон за вероизповеданията предизвика множество полемики, свързани основно с това как да се разпределят средствата за тях. Но на мен ми
се струва, че той променя цялостната философия в отношенията между
изповеданията и държавата. Може ли да обясните какви са промените, както и какви са мотивите за тях – явни и може би скрити?
На първо място, това, което се променя, е нарасналият ангажимент на държавата към двете основни вероизповедания – православното и мюсюлманското.
Тази промяна вече е в сила и е най-видима през начина, по който се формират
възнагражденията на свещенослужителите. По същество Законът предвижда
поемането на ясен ангажимент от страна на държавата с публични фондове от
бюджета да се изплащат основните възнаграждения на свещенослужителите
на БПЦ и на основното мюсюлманско изповедание (Главно мюфтийство). За да
определим каква е промяната спрямо досегашната ситуация, трябва да кажем,
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че и в предишната система съществуваше годишна субсидия за изповеданията,
която обаче се разпределяше основно по решение на самото изповедание, което позволяваше много големи разлики в заплатите на духовниците. Имам наблюдения върху БПЦ, където съществуваха разлики в заплащанията по епархии,
дори по енории в отделните епархии. Новият закон прави опит да въведе единен
стандарт, като предвидените средства са многократно по-големи от отпусканите до момента.
В това се крие според мен първият голям и основен въпрос. Трябва ли държавата чрез преразпределение на публични финанси през държавния бюджет да
се обвързва до такава степен с двете основни изповедания в страната, като
превръща свещенослужителите в квазидържавни служители. Това е първата сериозна стъпка към политическата употреба на двете вероизповедания. И тук
аргументът, изведен от държавата в лицето на законодателя, е превенция на
заплахите срещу националната сигурност. За мен този аргумент е невалиден,
защото има поне четири закона, които се занимават с проблемите на националната сигурност – с превенция на прането на пари и финансиране на тероризма,
с разузнавателна и контраразузнавателна дейност, т.е., казано накратко, не е
работа на Закона за вероизповеданията да бъде инструмент за защита на националната сигурност. Затова според мен този първи аргумент е крайно проблематичен.
Този аргумент сякаш е насочен основно към мюсюлманското изповедание,
въпреки че това не се казва директно?
Уж е насочен към мюсюлманското изповедание, но голям бенефициент ще бъде
и Българската православна църква. Ако замисълът на законодателя е да не се
създава впечатление за фаворизиране на определено изповедание и така двете
главни изповедания да получат основния дял от публичното финансиране, този
замисъл може да бъде замаскиран по този начин. Но за мен проблематично е
преди всичко изваждането пред скоби на двете големи вероизповедания, защото
само привидно Законът въвежда неутрално основание за получаване на съответната субсидия. Това основание е съответното изповедание да има регистрирани
над 1 % последователи според последното преброяване на населението. Но този
праг от 1 % е фиктивен. Защо? Първо защото въпросите при последното преброяване не са позволявали диференциране на групите вътре в едно изповедание.
Аз съм записал „православен”, но мога да съм православен към БПЦ, мога да съм
старостилен, възможно е и да съм друг. Още повече че за мнозинството определили се като православни това е израз на етнокултурна принадлежност, а не
толкова на религиозна. В още по-голяма степен това се отнася за протестантите. В преброяването се посочва „протестантско евангелско изповедание”,
без да се конкретизират отделните изповедания – баптисти, методисти, конгрешани, петдесетници и т.н. Т.е. според данните от преброяването приемаме,
че „православен” винаги означава БПЦ – Българска патриаршия, а при протестантите отговорът е неясен. Но най-големият проблем е при мюсюлманското
изповедание – формално в България съществуват две легитимни мюсюлмански
изповедания, и двете са сунитски, и двете са признати от държавата. Едно-
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то просто е много по-голямо от другото. Едното е голямото мюсюлманско
изповедание, оглавявано от Главно мюфтийство, а другото е изповеданието на
бившия главен мюфтия Недим Генджев – Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание. Между тях няма сериозни догматични различия. И двете са сунитски,
просто различни течения в голямото сунитско изповедание. Ако в графа „вероизповедание” при преброяването съм посочил „мюсюлманин”, как държавата
разбира дали става дума за голямото мюсюлманско изповедание, а не за изповеданието на Генджев. Следователно възниква проблем още на първото ниво на
закона – критерия, използван за това кое изповедание да получи финансиране от
държавата и кое не.
На второ място трябва да се посочи съдържателният аспект. С приетия закон
свещенослужителите се превръщат в квазидържавни служители. Заплатите им
са обвързани със заплати в публичния сектор и се получават от държавния бюджет. И тук е големият въпрос – до каква степен държавата може да навлиза
в сферата на изповеданията, без да накърни тяхната свобода. Или ако обърнем
въпроса, ако държавата плаща заплатите, какво тогава Църквата ще дължи на
държавата? При такива отношения е логично да има някаква реципрочност. Но
законът не казва в какво се състои тази реципрочност. Тя може да се изрази в
много по-строг контрол върху финансовите постъпления на Църквата. В първоначалните законопроекти имаше такива текстове, които впоследствие отпаднаха, защото се прие, че нарушават тъкмо свободата на изповедание. Но ако не
е тази, тогава има някаква друга реципрочност. Ако тази друга реципрочност
е легитимирането на управлението на държавната, т.е. един своеобразен „съюз
между трона и олтара” – колкото и да звучи това късносредновековно – ако
това е цената, която трябва да се плати за получаването на субсидия от държавния бюджет, тази цена е много висока и не би трябвало да се плаща. За
мен основният проблем се състои в това, че разумът изисква да има някакъв
баланс в отношенията, но това не се вижда от Закона, което води до подозрението, че този баланс се реализира по някакъв непубличен начин. Тук се крие
по-голямата опасност за независимостта на вероизповеданията, особено на
Църквата. Ако разширим контекста, въпросът е дали държавата, при условие на
ниско обществено доверие в основни институции (правителство, парламент) и
ерозираща демократична легитимност, не търси друга форма на легитимация –
през традиционната легитимност на Църквата, която се радва на сравнително
високо доверие в обществото. Тези тенденции обаче са крайно проблематични,
тъй като подменят основни конституционни ценности, а и са патент на авторитарни режими като този в Русия.
Има още един аспект. Последните промени в Закона за вероизповеданията
бяха приети миналия декември. А сега в парламента се обсъжда нов закон
за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, който отново е
свързан със субсидирането на изповеданията. В този нов законопроект вече
изрично са упоменати двете основни вероизповедания – БПЦ – Българската
патриаршия и мюсюлманското изповедание – Главно мюфтийство, като получатели на тези субсидии. Тук вече може да се говори за влошаване на ситуацията. Ако в закона, приет през декември 2018 г., имаше поне формален критерий,
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според който всеки, отговарящ на изискванията, ще получи държавна субсидия,
в момента вече става ясно за кого е направен законът – за Православната
църква и за Главното мюфтийство. Този законодателен подход нарушава основополагащи принципи на правовата държава, на законодателния процес и
принципа на равенство на всички пред закона. Вместо да подобрява ситуацията, законодателят я влошава, като изрично вписва в текста на закона двете
основни изповедания. Да не говорим, че ако Българската православна църква
получава своя юридически статут ex lege, въз основа на закона, то Главното
мюфтийство подлежи на регистрация на общо основание като всички останали изповедания, по съдебен ред. А вписването му сега в настоящия закон на
практика приравнява статуса му до този на Църквата. Специалният статус
на БПЦ досега беше оправдаван с това, че в чл. 13 на Конституцията е записано, че източноправославното изповедание е „традиционно за страната”, но
по отношение на мюсюлманското изповедание такова конституционно положение не съществува.
Пак по отношение на обсъждания в момента законопроект (към март 2019 г.)
вносителите (Цв. Цветанов и М. Карадайъ) първоначално предлагат да се
направи амнистия на публичните вземания, които държавата има по отношение на основните изповедания в страната. Стана ясно, че тази амнистия
ще означава държавата да се лиши от над 8 милиона лева постъпления от
данъци и осигуровки. Изчислено е, че над 90 % от тях са средства, които
мюсюлманското изповедание дължи на държавата. Ето че отново имаме проблем. Предлага се формално общ и неутрален текст на закона, от който преди
всичко, привилегировано, се облагодетелства само един. След последвалата
негативна обществена реакция амнистията беше заменена с разсрочване
на задълженията към бюджета за период от 10 години. Този непредсказуем
подход към една толкова важна конституционна материя разкрива пороците на законодателния процес, както той се случва на практика. Разбира се,
народните представители казват, че изцяло в техния прерогатив е да преценят целесъобразността дали със закон да дадат данъчна амнистия, или
да разсрочат задълженията на едни или на други субекти. Но когато се упражнява такава широка дискреция, за да не се превърне целесъобразността
в произвол и за да бъде защитено общото благо, тази дискреция трябва да
подлежи на някакви критерии, на общи стандарти. Такъв стандарт няма, т.е.
имаме първоначално предложена данъчна амнистия за мюсюлманското изповедание, заменена с разсрочване на тези задължения. И отново въпросът е
каква е цената на сделката – веднъж изваждаш пред скоби едното мюсюлманско изповедание пред другото, което също е регистрирано от държавната,
а след това за първото мюсюлманско изповедание създаваш една привилегия,
заобикаляйки общия ред по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Очевидно тук става дума за сделка, а тъй като клаузите на тази сделка не са в
закона, явно става дума за сделка, сключена на друго, непублично ниво. За мен
това е най-проблематичното в целия пакет законопроекти за изповеданията,
които са предмет на обсъждане и дискусия от средата на миналата година
досега, а сговарянато между управляващите от ГЕРБ и „опозиционерите” от
ДПС стана явно за цялото общество.
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Молбата ми е да се върнем малко назад с фокус върху християнските изповедания. Как промените ще се отразят на църковния живот? До момента
БПЦ се финансира основно от собствени източници, основно от продажба
на свещи и други дейности, и частично от държавна субсидия, като свещениците в чужбина получават средства към заплатата си от държавата.
Как промените ще се отразят на статута на свещенослужителите? И как
промените ще засегнат малцинствените изповедания?
Приетият Закон определя субсидията, като за всеки български гражданин, заявил
принадлежност към православното и мюсюлманското изповедание, държавата предоставя 10 лева субсидия, т.е. тук имаме пълна аналогия със субсидията за политическите партии в зависимост от получените на последните избори гласове. За
един самоопределил се към съответното вероизповедание гражданин се изплащат
10 лева. Но тази хипотеза е валидна само за двете големи изповедания. При малцинствените изповедания ситуацията е съвсем различна. Реално субсидията, която се заделя за тях, е между 1 и 2 лева за всеки заявил принадлежност, т.е. имаме
сериозна диспропорция между двете големи и по-малките регистрирани вероизповедания. Сумата, предвидена за двете големи, изрично е определена на 10 лева, а
сумата за по-малките според изчисленията излиза между 1:1 и 1:2. Формалната
граница от 1 % заявили принадлежност при последното национално преброяване остава в сила. Но тези, които са под 1 %, получават обща държавна субсидия, която
се преразпределя в зависимост от техните последователи. В момента в рамките
на законодателната дискусия има получено становище от Католическата църква,
където точно това се извежда като основен аргумент – в момента българските
католици са около 50 000, а предвидената за тях държавна субсидия е 70 000 лв.
Дали това ограничава възможностите за финансиране извън държавния бюджет?
Създавайки новите условия за разпределяне на публични средства, държавата не
променя досегашното положение с управлението и стопанисването на църковното имущество и имоти. Единственият нов момент е въведеното задължение
вероизповеданията да предоставят на Дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет списък на молитвените домове, храмовете и манастирите, предназначени за публични религиозни обреди, както и задължението за самата дирекция
да поддържа публичен регистър на тези имоти с религиозно предназначение.
Като цяло всичко, както е ставало до момента, може да продължи да се случва
по същия начин. Тук трябва да се отбележи, че има много лоши практики – имоти,
които се дават на безценица на хора с нечисти интереси, недобро стопанисване,
неизпълнение на записаното в Устава на БПЦ задължение за създаване на единен
регистър на всички църковни имоти, за да може да има някаква проследимост и
отчетност. Това означава, че безстопанствеността в кавички може да продължи
както досега, което на практика означава фаворизиране на едни и пренебрегване
на други. С новия закон поне е гарантирано заплащането на свещениците да бъде
в размера, посочен в закона, т.е. максималната заплата на свещенослужителите да съответства на средната заплата в сектор образование. Следователно
отново отделните поделения на БПЦ запазват правото си на преценка дали да
дадат максималната заплата, или да дадат по-нисък размер и така да играят с
разликата, която да се разпределя по един или друг начин.
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За мен един от големите проблеми във финансирането на изповеданията,
който стои непроменен от времето на комунизма, е перото „паметници
на културата”. Няма система, по която Църквата да може да определи кои
паметници са най-важни и спешни за реставриране, така че тя да поиска за
тях държавна субсидия. Държавата, заради лични или местни интереси, заради добрите отношения с даден митрополит или архимандрит, предоставя
пари за някакъв паметник на културата. Новият закон регулира ли този
проблем, или всичко остава непроменено?
Има опит за регулиране, но той е в следната посока. Самата субсидия се разделя на две – текущи разходи (заплатите на духовниците и служителите) и друга
част за капиталовите ремонти и инвестиции. Първоначално в проекта на закона
беше предвидено капиталовите инвестиции да минават по реда на обществените поръчки, за да има гаранция за прозрачност и отчетност. При окончателното приемане на закона това предложение отпадна. Новият ред изисква
капиталовите разходи да се предоставят на вероизповеданието чрез специална
целева сметка, а то да уведомява Дирекция „Вероизповедания” за планираното
разпределение на субсидията по обекти. По този начин се запазва голямата
възможност за дискреция кои точно ще бъдат недвижимите културни ценности,
църквите и манастирите, които ще бъдат ремонтирани или ще получат средства за капиталови разходи. По този начин реално не се решава проблемът с
липсата на адекватна преценка и остава открита възможността за фаворизиране на едни за сметка на други.
В новия модел на отношения държава-вероизповедания централна става ролята
на Дирекция „Вероизповедания” – през нея оперативно преминава процесът на
преразпределяне на субсидията и съгласуване с вероизповеданията за начина на
разпределение. Отчитането за разходването на субсидията също трябва да се
извършва пред дирекцията.
Започнахме с това, че един от мотивите за приемане на закона е националната сигурност – да се ограничи външното финансиране, така че да не
се допусне зависимост на изповеданията от външни сили или институции.
В крайна сметка как законът регулира този проблем? И нямам предвид
само мюсюлманското изповедание. Ако Българският патриарх получи чуждестранна награда, която има голямо финансово измерение, той ще има ли
право да вземе тези пари?
С една дума, да. В тази част законът не въведе особени рестриктивни разпоредби. В първоначалния вариант имаше опити за вписването на такива рестриктивни разпоредби, но след проведени консултации и изразени негативни
становища от вероизповеданията и правозащитни организации те отпаднаха.
Така че възможността за получаване на солидно финансиране отвън, включително чрез награди, фондове или други почетни форми не е ограничена. Църквата
или съответното изповедание запазва правото си да ги получава или да не ги
получава. Например Негово Светейшество патриарх Неофит получи през 2016 г.
премията на руския Фонд „Единство на православните народи”, който е един от
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инструментите на руската външна политика (от категорията „мека сила”) за
геополитическо влияние в региона.
Накратко, това, което виждаме с новия закон, е един празен чек, който държавата дава на двете основни изповедания. Знаем какво е конкретното измерение
на този празен чек (завишената бюджетна субсидия), но не знаем какви са ангажиментите и отговорностите, поемани от самите изповедания, и за мен това
е притеснително. Ако се върнем към аргумента за националната сигурност,
ако целта е била да се спрат някакви външни въздействия, приетите текстове
не изясняват как ще се случи това, след като всички възможности за допълнителни проверки, деклариране на обстоятелства и други на практика отпаднаха.
Остана само сумата на чека, без съответната отговорност. Не искам да бъда
разбран неправилно. Принципната ми позиция е, че не приемам тази тясна връзка
на държавата с изповеданията и този тип субсидиране на изповеданията, защото това нарушава балансите в едно демократично общество и крие риск за
нарушаване на основен конституционен принцип – отделянето на Църквата от
държавата, който е установен преди всичко в интерес на Църквата и свободата
на вероизповедание. Дори държави, в които има такава практика на субсидиране
и тясно сътрудничество (напр. Гърция, Ирландия, скандинавските монархии), сега
вървят към деетатизацията на изповеданията, а не към по-тясно обвързване с
държавата по този начин.
Сякаш тук имам известно несъгласие с вас. Като имам предвид финансовото състояние на БПЦ, което действително е резултат и на нейното нежелание за прозрачно управление, все пак намирам за приемливо държавата
по някакъв начин да подпомогне Църквата. А това, че го прави в посока
повишаване на заплатите на свещениците, в известен смисъл ме радва.
Защото свещениците са най-силно страдащите от сегашните финансови
неуредици на Църквата. Дали новите постановки ще направят свещеническата „професия” по-привлекателна? Може ли да се очаква, че свещениците ще работят само като свещеници, а няма да вършат още две или три
неща? Накратко, ако аз съм свещеник и чета този закон, ще бъда ли доволен
от него?
Ако изляза от ролята си на независим експерт по темата и вляза в позицията
на църковен настоятел, какъвто съм, разбира се, бих казал, че получаването на
подкрепа за свещениците е позитивна стъпка. Издигането на техния стандарт
и статус в обществото, включително в чисто социален и материален план, е
важно, ако искаме тези хора да се занимават с духовно просвещение и образование, а да не се превръщат в занаятчии на църковни дейности. Действително
това е позитивната страна на този закон.
Друга позитивна страна на закона, както беше приет миналата година, е, че
дава тригодишен срок на висшите религиозни училища да се акредитират по
Закона за висшето образование, т.е. Висшият ислямски институт и Пловдивската духовна академия, ако не искат да престанат да съществуват, трябва да се
акредитират, а ако не могат – да сключат споразумения с университети, които
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имат такава акредитация. Намирам това развитие за позитивно, защото акредитацията предполага известна прозрачност, държавен контрол какво и как се
случва, спазване на единни образователни стандарти и не на последно място –
признаване на дипломите на съответното училище от страна на държавата, а
не само от съответното изповедание, което освобождава завършилите го от
зависимост от ръководството на изповеданието.
Проблемът, който обаче съзирам, е, че в закона нищо не се говори например за
образователната функция, която енориите и съответните църковни поделения
трябва да имат. Фондовете се дават преди всичко за заплати, а няма фондове,
предназначени за социални, благотворителни, образователни или други дейности,
които реално да ангажират местната общност. С други думи, няма изискване
за проактивно действие от страна на църковните поделения, по-скоро законът
приема статуквото, каквото е в момента, и променя само един елемент от
това статукво – заплатите на свещениците, без да се търси обратна връзка
с енорията. Затова смятам, че повишаването на заплатите няма да доведе до
по-широко обществено влияние на Църквата, за което говорим, защото това
е само един от много други елементи. А това, че нашата Православна църква
попада в обществения фокус с някакви не съвсем коректно изработени и разгласени публични позиции, а не развива системно активна социална дейност, дори
религиозно-просветна работа, за мен това е съществен проблем. Изключения,
разбира се има на енорийско ниво, но общата нагласа сред висшия клир е по-скоро пасивна. Бих се радвал, ако повишеното заплащане на тази толкова важна
и отговорна функция, каквато е работата на свещениците, бъде съчетано и с
тази толкова важна публична функция на Църквата. И тя да не се ограничава
до публичната функция на церемониалмайстор по време на национални празници
и чествания, а да бъде публична функция в конкретната общност, насочена към
конкретни хора, не към държавните и правителствените ръководители, както е
сега.
А как ще се разпределят средствата по новата субсидия? Държавата през
Дирекцията „Вероизповедания” предоставя парите на БПЦ, която от своя
страна ги разделя на епархиите в зависимост от броя на свещениците.
Правилно ли разбирам?
Да, това би трябвало да е механизмът, да се вземе бройката на свещенослужителите и църковнослужителите по епархиите, да се определи основен минимум,
валиден за всички, над който да се правят надбавки за прослужено време, получаване на офикии и награди и т.н.
И този единен стандарт ще бъде валиден за цялата Църква или всеки митрополит ще си направи собствен стандарт?
Законът не се произнася по този въпрос. В него е предвидено средствата да се
разпределят съобразно Устава на БПЦ, което може да създаде проблеми. Защото и сега има митрополити, които полагат грижи за свещениците, работещи
в съответната епархия, но имаме и много негативни примери. Законът не дава
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гаранции по този въпрос. Можем само да се надяваме, че Св. синод и митрополитите ще изработят и спазват някакъв общ стандарт, така няма да има
големи диспропорции и привилегии за едни или негативи за други. Гаранции обаче
на законово ниво няма.
Но ако правилно разбирам, законът все пак съдържа ограничение срещу някои практики, като неизплащането на осигуровки на свещениците например. В този смисъл той ще им донесе стабилност.
Поне най-сивите практики, да не кажа черна икономика – чувал съм за случаи, в
които заплатата на свещеника се дава под формата на няколко снопа свещи,
които той трябва да продаде – поне тези практики би трябвало да изчезнат.
Защото накрая отчетите, които БПЦ трябва да предоставя за разходените
средства, ще се изготвят въз основа на някакво щатно разписание, брой църковни длъжности по епархии, където за всеки трябва да има предвидено основно
възнаграждение, осигуровки и всичко необходимо. Но как точно ще се определя
разликата между основно и максимално възнаграждение, дали това ще бъде в
правомощията на отделните епархии, предстои Св. синод да вземе решение и
да приеме съответните стандарти и правила. До този момент не съм виждал
някакви публични документи за това, т.е. решението не е в самия закон, а вероизповеданията според уставите си ще определят вътрешните правила за разпределение на субсидията за текущи разходи. Това, което знам поне за София,
е, че новите заплати вече са получени от свещениците и те са съществено
по-високи. Това е безспорно позитивна стъпка. От тук нататък има още много
неясноти, които трябва да бъдат разрешени, за да не се допуска двоен стандарт, да има адекватна отчетност и поне най-лошите практики да останат в
миналото.
Да се опитаме да обобщим. От гледна точка на свещенослужител, конкретно на БПЦ, законът съдържа някакви позитивни промени, но той оставя
твърде много нерешени въпроси, които могат да се развият както в позитивна, така и в негативна посока.
Съгласен съм с тази оценка. Последната дума е на ръководството на съответното изповедание, когато става дума за БПЦ, това е Св. синод на БПЦ. Законът
така е направен, че да бъде достатъчно „гъвкав”, да не използвам друга дума,
че може да понесе най-различни практики, а накрая всичко да бъде отчетено по
правилния начин.
И в същото време законът е дискриминативен спрямо малцинствените
изповедания?
Определено считам, и това го казвам в качеството си на конституционалист,
че имаме хипотеза на дискриминация спрямо малцинствените вероизповедания,
като започнем още от избрания критерий за определяне на субсидията и стигнем до факта, че имаме А отбор и Б отбор, нещо, което не би следвало да се
допуска. Налице е законов статус и привилегии за двете големи изповедания, вкл.
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субсидия в десеторен размер. Още нещо, за периода, в който се провеждаха обсъжданията на Закона за вероизповеданията, имаше достатъчно време – повече
от половин година – в което можеше да се подходи проактивно, да се създаде
адекватен модел за заявяване на принадлежност към съответното вероизповедание, така че да имаме много по-коректна и конкретна представа за хората,
които са последователи на определено изповедание. И ако това беше направено,
вероятно картината щеше да бъде доста по-различна. Може би тогава щеше
да се окаже, че броят на активните православни, които съзнателно се заявяват
като такива, е много по-нисък. Докато различните евангелски църкви например
щяха да отчетат доста висок резултат. Затова мисля, че въведеният в новата
система критерий е силно оспорим, а актуализация на числеността ще имаме
чак при следващото национално преброяване на населението.
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Свещ. Кирил Синев

ДЪРЖАВНАТА ПОДКРЕПА ЗА
РУМЪНСКАТА ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКВА
В Румъния държавната подкрепа за вероизповеданията е регламентирана и конституционно гарантирана от чл. 29, ал. 5 от Румънската конституция, който
гласи: „Религиозните култове са автономни спрямо държавата и се радват на
нейната подкрепа, включително чрез улесняване на религиозната помощ в армията, болниците, затворите, приютите, и сиропиталищата”.
Днес в Румъния официално са регистрирани 18 вероизповедания1, 36 религиозни
асоциации с общо 27 384 богослужебни места (храмове). Религиозната принадлежност на народа е 99,8 %.
1

Румънска православна църква; Сръбска православна епископия в Тимишоара; Римокатолическа църква;
Румънска църква, съединена с Рим (Гръко-католическа); Архиепископия на Арменската църква; Православна
църква по стар обряд в Румъния (липовяни); Реформаторска църква в Румъния; Евангелска църква от августинско изповедание в Румъния; Евангелско-лутеранска църква в Румъния; Унгарска унитарианска църква;
Баптистки християнски култ-съюз на баптистките църкви в Румъния; Християнска църква според Евангелието
в Румъния – съюз на християнските църкви според Евангелието в Румъния; Румънска евангелска цъкрва;
Петдесетнически християнски култ – Апостолска Божия църква в Румъния; Адвентистка църква от Седмия ден
в Румъния; Федерация на еврейските общности в Румъния – израилтянско вероизповедание; мюсюлманско
вероизповедание в Румъния; религиозна организация „Свидетели на Йехова”.
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Чрез Закон № 489/2006 относно религиозната свобода и общия режим на вероизповеданията се регламентират основните източници за финансиране на
вероизповеданията. Така съгласно чл. 10-11 разходите за подпомагане на вероизповеданията се покриват от:
1. С
 обствени приходи на вероизповеданията, създадени и управлявани съгласно
техните устави (чл. 10, ал.1);
2. Доброволни пожертвования на вярващите (чл. 10, ал.2);
3. Спонсорство (чл. 10, ал. 3);
4. Финансова помощ, отпусната от държавата за заплати на клира и неклирическия персонал в съответствие с броя на вярващите румънски граждани и с
реалните нужди за продоволство и дейност (чл. 10, ал. 4);
5. Държавна помощ, отпусната по молба за ремонт и ново строителство (чл.
10, ал. 6);
6. Различни данъчни облекчения, предлагани от държавата (чл. 11).
В Румъния държавната подкрепа за признатите вероизповедания е пряка и косвена.
Пряката подкрепа се състои от парична помощ, която румънската държава
отпуска за частично покриване на някои от разходите на признатите
вероизповедания, като:
- частично заплащане (65 % или 80 % от заплатите) на клира и заплащане
в размер на минималната заплата за неклирическия персонал;
- частична помощ за функциониране на богослужебните единици, за
ремонти и ново строителство;
- частична помощ за духовнокултурна и социална дейност зад граница;
- частична помощ за дейност на вероизповеданията в качеството им на
доставчици на социални услуги.
Може да се забележи, че въз основа на принципа за автономност на вероизповеданията финансовата помощ, отпускана от държавата за признатите вероизповедания, е частична, а не цялостна.
Косвената подкрепа от държавата се състои по-специално в данъчни облечения.
Най-общо приходите на отделните поделения на Румънската православна църква
се формират от:
- приходи от богослужебна дейност (годишно пожертвование от вярващите,
пожертвования от различни религиозни услуги, приходи от продажба на
свещи, печатни издания, утвар, такса за концесия на вечно място в
енорийските и манастирски гробища);
- приходи от дарения;
- приходи от средства от държавния бюджет;
- приходи от спонсорство;
- приходи от някои помощи, отпускани от църковни фондове (Централен
мисионерски фонд, Фонд на Комисията по иконография, Фонд „Милосърдие”
и т.н.)
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финансиране от окръжни или общински бюджети2, финансиране от
партньорства с държавни институции (основани на подробни протоколи
за сътрудничество), усвояване на европейски фондове;
чрез пренасочване на 2 % от данъка от гражданите3.

Реално повечето от храмовете образуват приходите си от държавни субсидии,
богослужения и дарения от вярващите. На първо място, приходите на един храм
се употребяват за постоянно осигуряване на богослужение. С големи пожертвования се развиват и следните дейности: социално-милосърдна, пастирско-мисионерска (публикуване на енорийски вестник, разпространяване на духовни материали, поддръжка на енорийски хор), културно-образователна (организиране на
концерти, конференции, кръгли маси, филмови вечеринки и др.), благоустройствено-стопанска (строителство, ремонт на енорийските сгради).
Разходите на една енория могат да се групират в следните категории: за възнаграждения от собствени фондове на наетия клир и неклирически персонал; за
осигуровки и данъци към заплатите; комунални услуги; дарения със социално-милосърдна цел (за социално слаби енориаши, социални центрове, за Централен
мисионерски фонд, Фонд „Милосърдие”); за текущи или капитални ремонти; за
поддържане на инвентара; за богослужение; за данъци и такси, вноски, наеми; за
протоколни разходи.
Румънската православна църква плаща данък сгради и земи (с изключение на храмовете и прилежащите сгради), данък върху заплати на служителите (клир и неклирически персонал), както и върху всеки приход, получен посредством стопанска дейност. За стопанските дейности с постоянен характер (поклонничество4,
погребални услуги) храмовете регистрират търговски дружества, отговарящи
на всички законови изисквания.
Единствените приходи на вероизповеданията в Румъния, които са освободени от
данъчно облагане, са от продажба на църковни предмети и пожертвования (не
такси) за венчавки, кръщавки и други религиозни услуги, които не са търговска
дейност. За тях се издават квитанции. Средствата от тях, предназначени за
подкрепа на самофинансирането, се използват за богослужебна дейност, ремонт
и поддръжка на храмове, както и други дейности в интерес на общността.
Уставът на Румънската църква също регламентира получаването на средства
от държавния бюджет:
Чл. 190: „Заплащането на управителния църковен персонал, както и на клира и
неклирическия персонал се извършва съгласно общите норми в сила в Румънска2

По решение на окръжните или общински съвети могат да се отпуснат средства за строеж и ремонт на храмове, както и за други проекти, инициирани от вероизповеданията.
3
Храмовете и НПО-та могат да получават чрез пренасочване 2 % от облагане на годишния приход от заплати
и пенсии чрез подаване на годишен формуляр във финансовата администрация.
4
През 2018 г. Отдел „Поклоннически” на Румънска патриаршия е организирал поклоннически пътувания за
39 042 поклонници.
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та православна църква посредством помощи от собствения бюджет на богослужебните единици, чрез помощи от държавния бюджет, от бюджета на местните
публични администрации и на други институции, съгласно условията на закона.
Чл. 191 (1) Богослужебните единици на Румънската православна църква в страната и извън нейните граници могат да поискат финансова помощ от Румънската патриаршия, както и издръжка от държавния бюджет и от местните
(общински, б.м. К.С.) бюджети за подпомагане на някои дейности: пастирски,
духовнокултурни, социални и продоволствени.
(2) Дейността на богослужебните единици на Румънската православна църква, в
качеството на доставчик на социални услуги, е призната и подкрепена от държавата, поради което могат да се сключат партньорства и договори, одобрени
със закон”.
Държавният секретариат за вероизповеданията (Secretariatul de stat pentru culte)
е специализирана институция на централната публична администрация, подчинена на правителството и координирана от румънския министър-председател.
Задълженията на Държания секретариат за вероизповеданията са: заплащане
на клира в страната и чужбина; строеж и ремонт на храмове; поддържане на
румънския светогорски скит „Продрому”5; води на отчет монашеския персонал
на признатите със закон вероизповедания; контролира начина на използване на
фондовете, получени от държавния бюджет6.
Държавният секретариат за вероизповеданията отпуска 13 884 помощи за заплати на клира за следните позиции: 1 патриарх, 8 митрополити, 10 архиепископи, 19
епархийски епископи, 3-ма патриаршески викарни епископи, 9 викарни епископи, 7
викарни архиереи7, 1 патриаршески административен викарий, 32-ма патриаршески съветници, 5-има патриаршески секретари, 2-ма генерални църковни инспектори, 20 епархийски административни викарии8, 13 поста „секретар Патриаршеска канцелария”, 1 епископски викарий, 193 епархийски съветници, 27 епархийски
секретари, 121 епархийски инспектори, 28 екзарси9, 154 архиерейски наместници,
444 игумени, 9366 клирически поста със субсидия от 65 % от основната заплата
и 3417 клирически поста със субсидия от 80 % от основната заплата.
Държавата е поела финансовата издръжка на вероизповеданията, от една страна, като компенсация за извършената национализация на манастирските имоти
от Александру Йоан Куза през 1863 г., които представлявали една четвърт от
5

Съгласно закон № 114/2007 скитът получава ежегодно 250 000 евро.
Statul şi cultele religioase, Bucureşti, 2018, p. 12.
7
Викарният архиерей е викарий на епархийския епископ.
8
Длъжността „административен викарий” съответства у нас на длъжността „протосингел”. В Румъния „протосингел” е степен между йеромонах и архимандрит.
9
„Екзархът на манастирите” се назначава измежду архимандрити или протосингели с общи права по ръководство, инспекция и контрол на манастирите. Той може да ръководи и Отдела „Манастирски екзархат”, съгласно чл. 109, ал. 1, буква „б” от Устав за организация и функциониране на Румънската православна цъкрва.
6
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цялата територия на страната10, както и заради конфискацията на църковни
имоти през комунистическия режим. От друга страна, държавният ангажимент
към вероизповеданията се дължи на желанието за насърчаване на социалната,
образователна и социално-партньорска роля на изповеданията.
Румънската държава отпуска помощ в размер на 550 224 000 леи (приблизително
226 533 000 лв.) за заплати на 16 672 религиозни служители (свещеници, пастори,
имами, равини, дякони и т.н. и ръководен персонал)11.
Румънската православна църква се състои от 10 митрополии, съставени от 40
епархии, 14 633 култови единици, от които 11 327 енории. 12 783 свещеници и
дякони получават помощи от държавния бюджет, а над 1500 клирици получават
заплати от собствени фондове.
Съгласно принципа на пропорционалността, всяко вероизповедание получава правопропорционална сума на броя вярващи (според последното преброяване) и реалните им нужди. През 2017 г. са отпуснати 475 647 882 леи за заплащане на клира,
като за духовниците от Румънската православна църква са отделени 392 545
015 леи (приблизително 161 541 000 лв.), т.е. 82,53 % от бюджета на Държавния
секретариат за вероизповеданията, а Гръко-католическата църква е получила
16 422 828 леи, т.е. 3,45 % от цялата сума (по време на преброяването от
2011 г. за православни са се обявили 86,45 %, а за гръко-католици 0,8 %). Съгласно Рамковия закон № 153/2017 относно заплащането на персонала от публични
фондове, заплатите на духовниците са приравнени с тези на преподавателите
от средното държавно образование.
Държавната помощ за заплати на клира (15 272 позиции12) е частична, покривайки 65 % от размера на заплатите за повечето позиции (11 136) и 80 % от заплатите в по-бедните региони (4126 позиции, или 30 % от общия брой заплати).
За ръководния персонал на вероизповеданията държавата осигурява цялостно
заплащане на заплатите. Вероизповеданията допълват заплатите на клира от
собствени фондове и плащат всички дължими здравни осигуровки, социални удръжки и данъци към държавата. Заплатите на клириците, служещи в специални
заведения (армия, затвори, болници, и т.н.), се заплащат от съответната институция. Заплатите на учителите по религия и преподавателите в богословските институции се изплащат от Министерството на образованието. Държавата отпуска минимална заплата (1812 леи – приблизително 750 лв. месечна
помощ за 2018 г.) за преподавателите в богословски институции, които не са
интегрирани в обществената система.
Допълнително създадените постове в отделните вероизповедания са финансирани от собствени фондове. Държавата отпуска средства за строеж и ремонт
10

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, p. 376.
Statul şi cultele religioase, Bucureşti, 2018, p. 99. Въпреки че 18-те признати вероизповедания могат да получават парична помощ, подобна са отказали Баптистки християнски култ, Църква на адвентистите от Седмия
ден и Организацията „Свидетели на Йехова”.
12
Броят на позициите не е актуализиран от 2009 г.
11
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на храмове в страната и диаспората, за ремонт на храмове паметници и за
социално-милосърдна дейност, извършвана от 17 вероизповедания13.
Съгласно Правителствено постановление № 82/2001 г. от 2002 г. помощите за
неклирическия персонал (в момента това са 19 899 позиции) се отпускат от
бюджетите на местните общини. Броят на позициите може да се увеличава въз
основа на решение на общинските съвети.
От август 2011 г. до момента румънското правителство е отпуснало 268 млн.
леи (приблизително 110 млн. лв.) субсидия за строежа на новата Патриаршеска
катедрала в Букурещ.
Към 1.01.2018 г. Румънската православна църква е подала 2215 молби за възстановяване на имоти, като към момента 1437 са били уважени.
Румънската държава отпуска ежемесечно 249 000 евро за заплати на 660 свещеници, служещи в диаспората (съответно 180 в Италия, 137 в Р. Молдова, 109 в
Испания, 54 в Германия, 39 във Франция, 20 във Великобритания, 15 в Унгария, 13
в Белгия, 8 в Сърбия, 6 в Израел и т.н.).
През 2017 г. Румънската православна църква е развивала милосърдна дейност посредством 779 социално-милосърдни институции: 172 социални кухни и фурни, 40
заведения за медицински услуги и аптеки, 110 дневни центъра за деца, 23 дневни
центъра за възрастни, 47 центъра за възрастни, 24 бюра за социална помощ, 36
центъра от семеен тип, 50 социални градини и занимални, 13 защитени жилища,
98 консултативни центрове, 15 спешни центъра (за хора без подслон, жертви на
домашно насилие и трафик на хора), 16 детски лагера, 48 възпитателни центъра и други 87 институции/служби с различна специфика. Общо 93 555 човека са
ползвали църковните социални служби.
За социална и милосърдна дейност през 2017 г. Румънската православна църква е похарчила 110 782 632 леи (приблизително 45 590 000 лв.), а през 2018 г.
114 142 717 леи (приблизително 46 972 000 лв.).
Общо 511 свещеници служат в армията, затворите, болниците и заведенията
за социална закрила.
Към днешна дата заплатите на духовниците със средно образование са приравнени с тези на началните учители в държавните училища (т.е. от 1-ви до 4-ти
клас). Заплатите на духовниците с висше образование са приравнени с тези на
учителите от прогимназиите.
Един начинаещ свещеник с висше образование получава 2623 леи (прибл. 1080 лв.),
а един начинаещ свещеник със средно образование – 2350 леи (прибл. 967 лв.).

13

Не е поискала помощ организацията „Свидетели на Йехова”.
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След 20-годишно служение свещеник с висше образование получава 4004 леи (прибл.
1 648 лв.), а същият духовник със средно образование – 3193 леи (прибл. 1314 лв.).
Заплатите на висшите духовници са приравнени към възнагражденията на ръководни държавни длъжности, съгласно таблицата по-долу:
№

Длъжност

Максимален
брой позиции

Длъжност, с която се
приравнява

1

Патриарх на РумПЦ

1

Председател на Сената и
председател на Камарата
на депутатите

2

Митрополит РумПЦ

11

Секретари и квестори на
Сената и на Камарата на
депутатите

3

Архиепископ

22

Министър

4

Епископ, патриаршески
викарен епископ

34

Зам.-председатели на
постоянните комисии на
Сената и Камарата на
депутатите

5

Викарен епископ, викарен
архиерей

26

Сенатори, депутати

Възнаграждението на патриарха е в размер на 23 920 леи (прибл. 9844 лв.).
Митрополит на Румънската православна църква получава заплата от 21 840 леи
(прибл. 8988 лв.), толкова е възнаграждението и на архиепископ, на главния мюфтия и на главния равин. Епископите получават по 19 552 леи (прибл. 8046 лв.),
протосингелите – 5373 леи (прибл. 2211 лв.), игумените с над 20-годишен стаж –
4224 леи (прибл. 1738 лв.), епархийските съветници – 4122 леи (прибл. 1696 лв.)
Благодаря за предоставената информация и за съдействието при подготовката
на материала на патриаршеския съветник свещ. Майкъл Тица, координиращ
Отдел „Междурелигиозни църковни връзки”, на служба „Каноническо-юридическа”
към Румънската синодна канцелария, на протосингела на Гюргевска епископия
архим. Теодор Шербан и на богослова Стелиан Гомбош, съветник в Държавния
секретариат за вероизповеданията.
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Златина Каравълчева е завършила история в СУ „Св. Климент
Охридски”. Специализира византинистика в Атина. Доктор по
история на СУ „Св. Климент Охридски”. Интересите  са в областта на ранната църковна история и монашеското движение
през периода на Късната античност. Един от инициаторите и
редактор в сайта Двери БГ, преводач и издател на редица книги
и учебни помагала за интегриране знанията за християнството
в програмата за началното училищно образование.

Златина Каравълчева

ГРЪЦКАТА ЦЪРКВА В УСЛОВИЯТА
НА КРИЗА – РЕФОРМИ,
ИКОНОМИИ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
Православната църква в Гърция включва Атинската архиепископия и още 81 митрополии, от които 37 са в т.нар. Нови земи (гръцките области на Епир, Македония, Тракия, северните Егейски острови). Тя има автокефален статус, който е
узаконен от Вселенската патриаршия през 1850 г. и е конституционно гарантиран. Митрополиите в т.нар. „нови земи” са присъединени към гръцката държава
след издаването на томоса за автокефалия и поради тази причина те имат
двойна юрисдикция – с патриаршески акт от 1928 г. те остават канонично
подчинени на Константинополската патриаршия, но тя преотстъпва тяхното
административно ръководство на автокефалната Православна църква в Гърция.
По този начин към настоящия момент в Гърция има 81 митрополии – 44 от тях
са към автокефалната църква, а 37 към Новите земи. Към тях трябва да се
прибавят деветте митрополии на полуавтономната Критска църква и петте
митрополии на Додеканезите, зависими в канонично отношение от Вселенската
патриаршия. По такъв начин в Гърция днес има 95 действащи митрополити, 51
от които са подчинени на Вселенската патриаршия и 44 на автокефалната
Гръцка църква.
На територията на Гърция е и Света гора, която се ползва с административно
самоуправление в рамките на гръцката държава и е в юрисдикцията на Вселенската патриаршия.
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Църквата и държавата в Гърция – в процес на отделяне
Православната църква в Гърция получава автокефалия от Вселенската патриаршия през 1850 г. в рамките на освободените до онзи момент „стари земи”
и до днес е единствената сред православните църкви, чийто статус доскоро
беше закрепен със специален член в Конституцията. В член 3, ал.1 от гръцката
конституция се казва, че „Господстваща религия в Гърция е религията на Източноправославната Христова църква. Православната църква на Гърция, която има
за своя глава нашия Господ Иисус Христос, е неразделно съединена догматично
с Великата църква на Константинопол и с всяка друга единославна Христова
църква пази неотклонно, както и те, свещените апостолски и съборни правила и
св. предания. Тя е автокефална, управлява се от Свещен синод на действащите
архиереи и от постоянен Свещен синод, който се излъчва от първия и се съставя според устава на Църквата, при спазване на разпоредбите на Патриаршеския
томос от 29 юни 1850 г. и на Синодалния акт от 4 септември 1928 г.”
През последната година лявото правителство на Алексис Ципрас разгърна мащабна програма за отделяне на Църквата от държавата в Гърция, като в нейния
център застана отмяната или поне ревизията на въпросния член 3. Въпреки съпротивата на гръцката йерархия и на Вселенската патриаршия правителството изглежда решено да прокара тези промени.
Стъпка в тази посока стана промяната в статуса на гръцките клирици, които
от 1910 г. са приравнени с държавните служители в страната. Този статус се
разпростира върху православните клирици на цялата територия на страната.
В края на изминалата година бе огласено предварително споразумение между
Атинския архиепископ Йероним и гръцкия премиер А. Ципрас, което предвижда
радикална промяна на статуса на гръцките клирици. Споразумението, върху което са работили експерти от Атинската архиепископия и от правителството,
предвижда следното:
•

клириците и църковните служители ще продължат да получават заплатите
си от гръцкия бюджет; престават да бъдат обаче държавни служители и
преминават изцяло под управлението на църковните организации (митрополиите);

•

Църквата гарантира постоянен брой места за клириците и служителите
си, а държавата се ангажира да покрива заплатите им; ако Църквата обаче
реши да увеличи броя на своите служители над този към настоящия момент,
то държавата няма да заплаща допълнителните средства;

•

парите за годишните заплати ще се отпускат като „компенсация” на държавата към Гръцката църква заради недвижимото църковно имущество, което е предадено на държавата; държавата признава, че е „длъжник” на църквата във финансово отношение;

•

държавата и Църквата създават общо дружество, което ще управлява цър-
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ковното имущество, като приходите ще отиват за благотворителни и социални цели; дружеството се ангажира да разреши случаите за спорна недвижимост (особено в т.нар. „нови земи” в Северна Гърция), която по тази
причина остава блокирана и е предмет на съдебни спорове;
•

Гръцката църква гарантира на конституционно ниво своята автокефалия,
действието на патриаршеския и синодален акт от 1928 г. и църковния режим
на о. Крит и Додеканезите.

Обявеното споразумение провокира вълна от протести сред гръцките свещеници и голям брой митрополити. Реакцията на Вселенската патриаршия също
беше остра. До настоящия момент (началото на март 2019 г.) то не е утвърдено от висшият управленски орган на Гръцката църква – Свещения събор на
Йерархията, в който участват всички действащи митрополити.

Спорът за заплатите
В центъра на църковните дебати се оказа промяната на статуса на гръцките
клирици – и макар че държавата се ангажира да изплаща техните възнаграждения в същия размер, огромна част от свещениците приемат със страх възможността вече да не бъдат държавни служители. Основната причина е лишаването
от социална закрила, с която досега се ползваха гръцките свещеници. В голяма
степен поради този си статус те бяха защитени от „владишки произвол” и
безпричинна смяна на енориите, а всяко решение на църковния съд трябваше да
бъде потвърдено и от светско съдилище. Освен това гръцкият клир няма достатъчни гаранции, че в бъдеще друго правителство няма да реши да се откаже
от това споразумение и да престане да изплаща свещеническите заплати.
За правителството обаче връщане назад в това отношение изглежда невъзможно. То вече обяви „освобождаването на 10 хиляди работни места към бюджета”
(колкото е броят на православните църковнослужители), което ще му даде възможност да разпредели тези места към други сектори, засегнати от режима на
икономии и съкращения.
Броят на държавните служители в Гърция има „таван”, който през последните
десет години на остра икономическа криза постоянно беше намаляван. Политиката на ограничения и икономии засегна и свещениците. През 2011 г. беше
въведена системата 1:5. Антикризисната формула предвижда един нает човек в
държавния сектор срещу петима освободени и тя влезе в сила и за клириците на
Гръцката православна църква, които също са държавни служители. Още тогава
гръцки йерарси заявиха: „Ако наистина този принцип важи и за клира, тогава
правителството ще направи една голяма крачка в посока разделянето на църква
и държава”. Мярката ограничи броя на клириците в Гръцката църква до близо 10
хиляди души. Именно тези места през 2019 г. иска да освободи правителството
на Ципрас, като ги пренасочи към други държавни сектори. За държавния бюджет
това би означавало 200 милиона евро, освободени за други бюджетни заплати.
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По всичко изглежда, че през тази година действително ще бъде отменен законът, въведен през 1910 г., според който православните клирици в Гърция се
приравнят с държавните чиновници, а заплатите им се поемат от държавата
като компенсация за отчужденото и необезвъзмездено църковно недвижимо имущество.
Именно по този въпрос – за отнетото църковно имущество и начините за
компенсиране на Православната църква – в момента протичат най-оживените
дискусии. Разводът между Църквата и държавата има немалко привърженици в
средите на гръцките архиереи, в това число и в лицето на Атинския архиепископ
Йероним. Но дори това църковно крило държи да бъде ясно формулиран и законово
утвърден принципът, въз основа на който държавата ще изплаща възнагражденията на клириците (макар те вече да не са в държавния сектор). Те настояват
това да става не въз основа на административно решение, което може да бъде
променено от следващи правителства, а именно като компенсация за отнетата църковна собственост, което е лишило Църквата от възможността да се
издържа сама. Опасенията на Църквата са напълно основателни, защото през
изминалия век държавата многократно се опитва да затвори страницата с отнетата църковна собственост.
От провъзгласяването на автокефалията през XIX в. държавата предприема
няколко пъти конфискации на църковно имущество – през 1833 и 1834 г. с царски
укази са разпуснати 416 недействащи манастира, а тяхната движима и недвижима собственост е разпродадена. Две години по-късно заповедта за конфискация се разпростира и върху действащи манастири. Най-важните дати, в които
става одържавяване на църковно имущество през XX в. са следните: през 1909 г.
за държавата са заделени пари от църковното имущество; през 1917 и 1920 г.
след Балканските войни (1912–1913) държавата приема т.нар. „земеделски закон”
и без да компенсира Църквата, конфискува голяма част от църковните имоти.
До 1930 г. държавата отчуждава 50 % от църковните земи на обща стойност 1
милиард предвоенни драхми, а внася в църковната каса 40 милиона. През 1952 г.
държавата отново конфискува църковно имущество – този път в особено голям
размер, 80 % от църковната земя. Това става в помощ на народа, разорен от
Втората световната и гражданската война, продължили почти десет години
(1940–1949). Този път държавата се ангажира с договор, че това е последното отнемане на църковно имущество и занапред няма да предприема подобни
стъпки. Този договор между Църквата и държавата предвижда, че заплатите на
клириците се поемат от държавния бюджет като компенсация за отнетото
имущество, тъй като държавата не е в състояние да внесе в църковната каса
необходимата парична компенсация за отчуждените земи или равностойна градска недвижима собственост.
Именно тази основа на финансовите взаимоотношения между Църквата и държавата в Гърция искат да запазят днес гръцките митрополити, за да се избегне
възможността държавата да се отметне или да ревизира своето решение за
заплатите на клира. Те не са съгласни и с варианта, обсъждан активно в гръцкия
парламент през 2015 г., да се въведе „църковен данък” в размер на 1 % от дохо-
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дите по подобие на този в Германия, като така се набавят средства за заплати
на свещениците.
През последните десет години заплатите на клириците намаляха, както и тези
на всички държавни служители. Въведените ограничения за ръкоположение на
нови клирици във всички степени доведе до 22 % недостиг, особено в по-малките
населени места. Това принуди някои митрополии да извършват хиротонии, като
сами поемат издръжката на новите клирици или пък да назначават пенсионери.
За 2018 г. например държавата отпусна само 190 щатни места за духовници, а
общо на щат са 10 400 души.
Към момента заплатите на гръцките клирици са следните: основната заплата
на архиепископа е 2600 евро, на митрополитите – 2210 евро, на епископите и
викарните епископи – 1820 евро. Допълнително към заплатата се получават 75
евро за докторска степен и 45 евро за магистърска.
Свещениците получават основна заплата колкото редовите държавни служители. Свещеник с висше образование взима 678 евро, след 10 години стаж – 1032
евро, а с 30-годишен стаж – 1410 евро. За клириците, завършили само семинария,
основната заплата е 644 евро, а след 30 години стаж тя стига до 1099 евро.

Социалното дело на Православната църква
През 2011 г. Земеделската банка в Гърция публикува актуално състояние на поземлената собственост в страната. Според изнесената статистика Църквата
притежава едва 1 282 300 декара, от които 367 хиляди са гори, пасищата са 745
хиляди декара и 169 хиляди декара е обработваемата земя, което представлява
едва 0,48 % от обработваемата земя в страната. Цялата останала недвижима
собственост в земя и сграден фонд не принадлежи на централното църковно
ръководство – Св. синод, или на Атинската архиепископия, а на близо 10 хиляди юридически лица – митрополии, храмове, манастири, фондации, наследствени
фондове и др.
Благодарение на тази собственост и на даренията на вярващите, Гръцката
църква развива наистина забележителна социална дейност. В края на всяка година Атинската архиепископия публикува финансов отчет за извършеното.
Гръцката православна църква е организирала и обгрижва десетки социални заведения – 10 детски ясли, 10 детски градини, 19 старчески дома към Атинската
архиепископия и 66 старчески дома към останалите митрополии, 13 медицински
центъра за хронично болни, 8 социални центъра за хора със специални нужди,
10 болници, 7 центъра за психическо здраве, 6 приюта за бездомни, 1 дом за
настаняване на близките на болни към митрополията на Сирос, 36 сиропиталища, вкл. и центрове за защита на детето, 195 социални кухни към храмовете,
4 студентски общежития в Атина и 11 в провинцията. Освен това работят
центрове за социална подкрепа с най-различен обхват на дейност, както и програмата „Помощ вкъщи”, множество школи за музика, ученически центрове и
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т.н. Атинската архиепископия работи по програмата за раздаване на храна на
бездомни „Кивот на любовта”, по програмата за раздаване на дрехи „Тавита”
и е организирала Център за психо-социално възпитание и подкрепа „Дякония”.
В различните гръцки митрополии работят подобни центрове за раздаване на
храна и облекло. Освен това Св. синод има програма за подкрепа на емигранти
и бежанци с два офиса – в Атина и в Солун. В различните митрополии работят
30 центъра за мисионерска, благотворителна дейност, за подкрепа на затворниците, за духовна и социална подкрепа на безработни и несемейни майки. А през
летните месеци митрополиите организират 54 детски лагера, включително и
за деца от други страни.
Според публикуваните ежегодни отчети през 2009 г. за своята социална дейност Гръцката православна църква е изразходвала 96 милиона евро (96 320 358
евро). В разгара на кризата през 2011 г. разходите за благотворителна дейност
нарастват с близо 10 милиона – 106 073 864 евро.
През 2016 г. Гръцката църква отговори на обвиненията, че не прави достатъчно,
за да подкрепи гръцкия народ, който минава през изключително труден период
на съкращения, намаляване на приходите, а държавата не може да отговори на
изискванията на кредиторите, като обяви размера на всички платени от нея данъци за периода от началото на кризата. От 2005 до 2015 г. Църквата е платила
над един милиард сто и тридесет милиона евро (1 130 422 739) данъци, с които е
била обложена дейността на нейните 3738 благотворителни организации, между
които старчески домове, сиропиталища, медицински центрове и др. От техните
услуги се ползват 1 267 147 души. Само за една година, например за 2015 г., данъчното облагане възлиза на 126 милиона евро.
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Елиас Коловос

МАНАСТИРИ, ИКОНОМИКА
И ПОЛИТИКА ОТ
СРЕДНОВЕКОВИЕТО КЪМ
НОВОТО ВРЕМЕ
Монашеските институции, особено в православния свят, привличат вниманието
с историческата си приемственост от Средновековието към Новото време.
Някои от манастирите в Атон например съществуват вече повече от хилядолетие. Как можем да обясним тази устойчивост? Дали причината за приемствеността през вековете се крие единствено в благочестието на монаси и на
вярващи? Споделям мнението1, че тази приемственост може да бъде обяснена
също и с трайните – макар и различни по своя характер през различните исторически епохи – отношения, съществуващи между монашеските институции, от
една страна, и икономиката и политическата протекция, от друга. В настоящата статия ще се спра на: а) монашеското земевладение през вековете като
основа на икономическата стабилност на манастирите през Средновековието,
1

Elias Kolovos, ”Introduction” (in Greek), Monasteries, Economy and Politics from Medieval to Modern Times,
Herakleio, Crete University Press, 2011, p. ix,-xviii.
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Модерната епоха, а и днес; б) политическата протекция над манастирите, осигурявана от различни държави и общества, включително ислямски, под което
по-конкретно имам предвид православните манастири под османско владичество; и в) последно, но не и по важност, ще се опитам да анализирам значението
на монашеските мрежи, които са едновременно религиозни, икономически и политически. Методологически, след като – следвайки съвременните историци – разделя и разгледам отделно културните, икономическите и политическите аспекти в моделите на монашеската активност, ще твърдя, че от гледна точка на
средновековните и съвременните монаси всички тези активности са свързани
и съвместно упражнявани. Това единство в поведението вероятно е допринесло
и продължава да допринася и до днес, в постиндустриалната епоха, за оцеляването, стабилността и дори успехът на монашеските институции. А в епоха на
икономически кризи светът акцентира и цени тъкмо стабилните институции.

***
Общежитийните манастири като тези на Пахомий в Горен Египет съществуват
и функционират и като икономически субекти още в пъстрия пейзаж на късноантичното аскетично монашество. В Мала Азия Василий Кесарийски създава
първия градски манастир, след като се завръща от обучението си в Атина през
351 г. Малко по-късно, на границата между IV и V век, в своите произведения Нил
Синайски препоръчва стабилната икономическа основа на градския манастир да
стъпва или върху богатството на своя основател, или върху покровителството на множество благодетели. Покровителството над манастирите от страна
на богати велможи или цели семейства, в някои случаи дори на императорите,
се утвърждава като модел в имперската столица Константинопол, център на
църковната и политическа власт във византийския свят. Според кеймбриджската История на християнството „през VI век подкрепата за манастирите (като
„Св. Екатерина” и „Св. Сава Освещени” от Юстиниан и сирийските манастири
от Теодора) допринася за … тяхното благосъстояние…”2. Оксфордският Увод
във византологията на свой ред посочва, че „множеството монашески текстове (които са преобладаващата литература във византийския свят) постоянно
подчертават необходимостта манастирите да бъдат извън света и акцентират върху отшелничеството и оттеглянето от обществените дела. Но това
не трябва да заблуждава читателя за фундаменталните политически и социални
функции, изпълнявани от монашеството във византийския опит – не на последно
място след Х век, когато много от манастирите се превръщат в значими земевладелци”. Що се отнася до византийската икономика, Ангелики Лаиу и Сесил
Морисън защитават мнението, че „като цяло тъкмо манастирите се превръщат
в най-големият земевладелец … [през последните векове на Византия]. Добър
пример за това е манастирът на Великата лавра, най-богатият манастир на
Атон. През 1321 г. той притежава 185 000 моди (18 500 хектара) земя в „темите Солун и Стримон и на остров Лимнос”. Годишните му приходи, формирани
от плащанията на париците (зависимите селяни) и различни данъчни облекчения
(които не са реални приходи, но са спестени разходи), възлизат на 4000 златни
2

Cambridge History of Christianity, Vol. 2, ch. 27: ”Asceticism and monasticism, I: Eastern” (Samuel Rubenson).
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монети. Икономическите му приходи са в размер между 4300–4900 златни монети” (750 000 долара в днешни цени).
Според същите експерти по византийска икономика „големите земевладелци показват ясната тенденция не само към разширяване, но и към рационализиране
на своите стопанства. Това се отнася по-конкретно за големите църковни земевладелци, които имат възможност лесно да увеличават имотите си посредством дарения, получавани от държавата или от големи и малки дарители, чрез
купуване или чрез приемането на имотите на хора, постъпващи в манастира. Те
се стремят да купуват или да придобиват чрез дарения земя, съседна на техните съществуващи имоти. Икономическите ползи от това са очевидни, тъй
като така се намаляват транспортните разходи между различните части на
владението, както и разходите за управление. Най-видимият пример за такова
рационализиране на земевладението е манастирът на Великата лавра, чийто обработваеми площи и лозя се увеличават значително между 1300 и 1321 г. и който
се стреми да придобива имоти, близки до вече притежаваните”.3
Костис Смирлис, който изследва собствеността на големите византийски
манастири, стига до заключението, че лъвският пай от годишните излишъци на тези манастири систематично е влаган в придобиването на поземлена
собственост.4 До същото заключение стигам и аз въз основа на изследването
на манастирските архиви в периода на османското владичество. Чрез дарения
и закупуване манастирите увеличават размера на своите земи, обединяват ги
в по-добре управлявани поземлени владения, комерсиализират част от своите
селскостопански излишъци и така – не на последно място – укрепват своите
институции. Но акцентът в монашеската икономическа стратегия върху придобиването на нови земи може да има и отрицателни последици за тяхната
производителност: инвестициите в придобиването на нови земи е можело да
бъдат насочени към подобряване на обработването на земята. Наред с това,
разширяването на манастирските земи става за сметка на другите земевладелци и на самите селяни. И въпреки това манастирите изглеждат склонни да
пренебрегнат тези възможни негативни ефекти, за да придобиват повече земя:
каква е причината за това?
Според мен причината е, че тяхната икономическа стратегия се основава върху
контрола и приемствеността в поземлените им владения: имотите на светските земевладелци редовно сменят собствеността си поради наследяването или
конфискация от страна на държавните власти. Манастирите, от друга страна,
имат възможност чрез нови придобивания да преодоляват правилата за наследяване и конфискациите, включително и в османската епоха, свидетелство за
което е Кризата с конфискацията по времето на султан Селим II (вж. по-долу). След като са стабилизирали своите икономически позиции, манастирите би
трябвало да постигат и по-висока производителност от светските земевла3

Angeliki E. Laiou and Cecile Morrisson, The Byzantine Economy, Cambridge University Press 2007, p. 173-175.
Kostis Smyrlis, La fortune des grands monastères byzantins (fin du Xe-milieu du XIVe siecle), Paris 2006, p. 246 ;
idem, ¨Monasteries in Late Byzantium: Economic Role and Relations to the State, 13th-15th c.)” (in Greek), в: Kolovos
(ed.), Monasteries, Economy, Politics, p. 58.
4
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делци. Това става особено видимо през последния век от съществуването на
Византия, когато през десетилетията между сръбското и османското завоевания на Атон (1345–1387), във време, в което православните християнски аристократи на Балканите губят собствеността си, атонските монаси успяват не
само да запазят, но дори и да разширят владенията си. Дори след византийската конфискация от 1371 г. и последвалата османска експанзия, която е за
сметка на част от техните земи, атонските монаси се справят доста добре.
В тези смутни времена атонските манастири, благодарение на своя стабилен
икономически статус, продължават да обработват, доколкото могат, своите
поземлени владения, да изграждат укрепления и да преместват селяни от едно
имение в друго. За да превърнат Атон в „Сигурна и Света гора”, по сполучливия
израз на Елизабет Захариаду5. Така манастирите се превръщат в носители на
икономическа стабилност и приемственост, което става основа за възраждането на монашеските икономики през втората половина на ХV век. Дори в
съвременната капиталистическа и посткапиталистическа икономика ключовият
фактор за печалбата продължава да бъде оцеляването в икономическата игра:
производителността и иновациите са високо ценени, но те са безполезни без
способността за оцеляване. Да оцелееш, означава да останеш в играта. Манастирите, поне някои от тях, успяват да останат в играта в Смутните времена,
а сетне да се възползват от това.
Може ли да се твърди, че монасите са развили икономическа стратегия за оцеляване? Според мен това не е така, но не трябва да забравяме, че за разлика
от светските земевладелци, манастирите са институции, които управляват и
„символен капитал”, извеждайки устойчивостта пред непосредствената печалба. В този смисъл инвестицията в приемственост може и да е била икономическа стратегия, която в ретроспекция се оказва и по-успешна: да не забравяме,
че големите манастири в Смутните времена са колективни предприятия на
множество монаси, сред които и балкански аристократи, които по това време
виждат в манастирите възможно убежище за себе си и за своята собственост,
осигурено чрез разнообразни икономически инициативи. Във време, в което индивиди и домакинства (не само аристократични) се борят за оцеляване, големите
манастири са по дефиниция анонимни – или по-скоро едноименни – предприятия,
с множество акционери, в състояние да застават зад различни инициативи и не
на последно място, да оперират под една много добра марка: религията. Света
гора, дружество с неограничена отговорност.6
Византийският хронист Георги Пахимер описва как на 15 януари 1303 г. император Андроник II нарежда на всички манастири в Константинопол да се молят през
цялата нощ, за да предотвратят голямо неизвестно зло, предсказано от бившия
патриарх Атанасий7. Епизодът илюстрира начина на мислене на императорите
и на византийското християнско общество, убедени, че монасите са в състояние да защитят обществото и държавата; приема се, че молитвите им могат
5

Elizabeth A. Zachariadou, ”A ‘Safe and Holy Mountain’: Early Ottoman Athos”, в: A. Bryer and M. Cunningham
(eds), Mount Athos and Byzantine Monasticism, Aldershot 1996, p. 127-132.
6
Cf. E. Ekelund at alii (eds), Sacred Trush: The Medieval Church as an Economic Firm, Oxford 1996.
7
Pachymeres, IV, p. 393-397.
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да помогнат и за успеха в една война. За самите монаси този начин на мислене
е ключът за намиране на политическа протекция. Дори под османска власт те
се стремят да внушат това разбиране у мюсюлманските султани. Според един
автограф (hatt-ı şerif) на султан Селим I, подправен от монасите от манастира
Ксиропотам през първата половина на ХVIII век, султанът е бил признателен за
победите над враговете и завладяването на Египет на четиридесетте светии,
описани в документа като ангелски красиви млади мъже, въоръжени до зъби.
„О, Повелителю – се обръщат светиите към падишаха според този документ. –
Всемогъщият Бог ни изпрати на помощ на владенията на семейството на Осман.
По Божия повеля ти дадохме сили да разориш твоите врагове. Затова сега в
замяна на сторената от нас добрина правилно ще бъде и Ваше имперско величество да изпълни за нас следното благоволение: ако монаси дойдат при теб и се
обърнат към Ваше блаженство с искане за разрешение да поправят дома, където
лежат нашите мощи, и ако искаш нашето приятелство да бъде запазено, трябва
да дадеш на тези монаси разрешение да възстановят нашия разрушен дом и да им
предложиш дарове, съответни за такъв щедър и велик султан като теб.
Ние сме четиридесет светии, поддръжници на падишахите от семейството на
Осман. В миналото улеснихме преминаването на четиридесет невъоръжени османлии от Анадола в Румелия, които след това превзеха крепостта Акбаш само
с камъни. А сега подкрепихме и теб в твоите велики войни, разорихме твоите
врагове и ти възложихме владението на Египет.”8
В действителност османските султани далеч не са толкова склонни да дават
своята протекция на православните християни и по-конкретно на техните манастири. След укрепването на Османската империя по време на управлението на
Сюлейман Великолепни, в контекста на опитите за ислямизиране на османското
законодателство и при остра нужда от свежи пари в началото на управлението
на Селим II, Великият мюфтия на Константинопол Ебусууд Ефенди намира юридическо основание за конфискацията на цялото църковно и монашеско имущество
в империята.9 В една кратка хроника от този период се казва: „В тази година
[1566] …, в която Селим се възкачи на трона [на султаните], той унищожи и
плячкоса манастирите и взе препитанието им. О, що за ярост и безчовечност”10.
В писмо от 20 март 1569 г. епископ Евгений от манастира „Св. Екатерина” (в
Синайската планина) пише на хабсбургския император Максимилиан II, че е имало
заповед „всички [източници] на приходи на Църквата и манастирите по цялата
империя, надлъж и нашир, да бъдат продадени”, което е принудило монасите от
„Св. Екатерина” да заложат своето имущество на висока цена, за да изплатят
8

Elias Kolovos, ”The Saints in the Sultan’s Dream”, Archivum Ottomanicum, 23 (2005/06), 205-218. Препечатано в: Elias Kolovos, Across the Aegean: Islands, Monasteries and Rural Societies in the Ottoman Greek Lands,
Istanbul 2018, no. 12.
9
За кризата с конфискацията на манастирите виж: J. C. Alexander (Alexandropoulos), ”The Lord Giveth and
the Lord Taketh Away: Athos and the Confiscation Affair of 1568-1569”, Athos in 14th-16th centuries, Athens 1997,
p. 149-200; A. Fotic, ”The Official Explanations for the Confiscation and Sale of Monasteries (Churches) and their
Estates at the Time of Selim II”, Turcica 26 91994), p. 33-54.
10
P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken. 1. Teil, Vienna 1975, 540.
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5000 златни монети.11 Заплахата за оцеляването на Православната църква и манастирите под ислямско управление се оказва сериозна.
По същото време в Англия Хенри VIII конфискува манастирските земи, за да осигури средства за своите военни кампании, което се превръща в едно от най-революционните събития в историята на страната. Интересно е да се посочи, че в
случая с Османската империя конфискацията е избягната, поне по отношение на
голяма част от манастирите, като тези на Света гора. Атонските монаси откупват имотите си с цената на големи дългове и приемат те да бъдат обложени
с фискални тежести. Но след това отправят неприкрита заплаха към османската
държава във фискално-социален план. Заплаха, която тя най-добре разбира: „ако не
им бъде гарантирано признание на status quo ante – чрез спазване на предишните
имперски укази и сигурността на техните владения, включително чрез предоставяне на вакъфски статус, където е възможно … те биха продали своите новопридобити владения, за да изплатят натрупаните дългове, и след това „ще затворят
магазина”. Резултатът, посочват те, ще бъде значителна загуба за фиска”.12
В крайна сметка е постигнат деликатен компромис, „благодарение на безграничната доброта на суверена”, и под формата на нова регулация е съхранено status quo
ante, така че старите права са запазени и преутвърдени. Така, след като монашеските общности с цената на големи жертви накрая си възвръщат по-голямата част,
ако не и цялата своя собственост (а в хода на този процес придобиват и нова), те
успяват да получат и утвърждаване на своя статус съгласно „новия закон”.
Съществува твърдение, че насилствената конфискация на манастирите в Англия е открила пътя към безконтролния капитализъм: като раздава на бароните
отчуждената земя в замяна на политическата им подкрепа, Хенри Тюдор разрушава мрежата от транслокални монашески ордени, спомогнали за формирането
и подкрепяли съществуването на сложна мрежа от междинни асоциации, включително селските общности и гилдии, които посредничили между индивидите
и държавата. Можем ли следователно ретроспективно да твърдим, че компромисът между православните манастири и османския султан, с който завършва
кризата с конфискацията, предотвратява или поне отлага възникването на капитализма на Изток? Османците отлагат този процес до ХIХ век, когато се
опитват да поставят под контрол ислямските благочестиви фондации (awqaf),
другия голям земевладелец в ислямския Изток, през епохата на държавна централизация, известен като период на османските реформи (Танзимат). В Англия
централизацията на властта и богатството започва още през ХVI век, когато
по време на „ограждането” земята престава да бъде владяна от общността и е
приватизирана. Това е ключовият процес на първоначалното натрупване, който
формира печалбата, използвана след това за финансови спекулации в чужбина.
Така се ражда капитализмът. За разлика от Англия навсякъде другаде в християнска Европа папството и манастирите успяват да се противопоставят на
светските национални монарси и на техните васали. Същото може да се твърди
11
12

Martinus Crucius, Turcograeciae libri octo, Basle 1589; phot. Reprine Modena nd), p. 261-262.
Alexander, op.cit., p. 165.
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и за мюсюлманските и християнските институции в Османската империя.
Използвам това твърде смело историческо сравнение, за да илюстрирам колко
важна е политическата протекция за оцеляването и устойчивостта на монашеските институции. Дори да не сме съгласни, че конфискацията на манастирите е направило капитализма възможен, остава валиден фактът, че манастирите
в Англия не оцеляват след понесения удар от държавата. В Османската империя,
благодарение на компромиса от 1568/69 г., те оцеляват, а много от тези институции продължават да съществуват и до днес.
Нека сега се насочим към ролята и функцията на монашеските мрежи. Още от
Късната античност манастирите функционират като междинни асоциации, които посредничат между индивидите и държавата, включително селските общности и гилдиите. В своята основополагаща студия Възход и функция на светците
в латинското християнство Питър Браун подчертава, че тъкмо тази посредническа роля на монасите е от ключова важност за техния успех в Късната
античност.13 Нещо повече, монасите и манастирите са активни участници в
средновековната „морална икономика” на тълпата, ако цитирам израза на Е. П.
Томпсън14: те съществуват, за да оказват подкрепа на своите ближни в нужда
там, където държавата отсъства.
Архивите на гръцките манастири от османските векове са пълни с документи,
които описват социални конфликти с манастирите главно чрез навлизане в техни земи и пасища, в метосите им и други подчинени институции. Но в същото
време можем да твърдим, че тези манастирски земи със самото си съществуване изпълняват функциите на резерв за селските общности в случай на необходимост. Манастирските земи не са оградени. Манастирите изпълняват ролята
и на предмодерни „банки”, където сигурно могат да бъдат депозирани пари и
ценности и които предоставят пари в брой срещу лихва на физически лица и
общности, каквито функции изпълняват и ислямските вакъфи. Нещо повече, манастирите със своя „символен капитал”, по терминологията на Бурдийо, са много внимателни в неговото управление по отношение своето паство, а именно
селските общности и градските гилдии. Нерядко това води и до възникване на
напрежение. Но в много от случаите отношенията между монаси и миряни са
до голяма степен симбиотични. В случаи на епидемии например миряните търсят Божията подкрепа чрез монасите, като искат да получат от манастирите
свети мощи. В някои от изследваните случаи цели манастирски села обещават
годишни доставки от жито на манастирите в замяна на редовни посещения там
на свети мощи.15
По други поводи, за да събират пари за своя манастир, монасите сами поемат
13

Peter Brown, ”The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity”, The Journal of Roman Studies 61 (1971),
pp. 80-101.
14
E. P. Thompson. ”The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past & Present 50 (1971),
pp. 76-136.
15
Sophia Laiou, ”Relations between Monks and Christian Laymen during the Ottoman centuries” (in Greek), в
Kolovos (ed.), Monasteries, Economy, Politics, p. 207-223.
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инициативата и организират обиколки на свети мощи, които се простират до
различни части от Османската империя, а и извън нейните предели, в Западна
Европа и в Русия: т.нар. zeteiai. Тези монаси носят препоръчителни писма от
игумените на манастира, от местния епископ, патриарха или дори самия султан.
Такъв е случаят на вече споменатият Атонски манастир Ксиропотам, който
изпраща учения монах Кесарий Дапондес на обиколка между 1757 и 1765 г. из
Дунавските княжества, Константинопол и островите в Егейско море, носейки
със себе си голямо парче от Светия кръст, както и копия от множество подправени документи (хрисовули на византийските императори Теодосий II, Роман
Лакапин и Андроник II Палеолог, както и цитирания по-горе хатишериф на султан
Селим II). Целта му е да набере средства за построяването на католикон, нова
манастирска църква, която съществува и днес, изпълнена по проект на известен
гръцки архитект на служба на султана в Константинопол.
Ето как Кесарий описва в стихове своята обиколка16:
Ο ταπεινός Καισάριος αυτός εκουβαλούσεν, ο σκευοφύλαξ Άνθιμος αυτός
επιστατούσεν.
Τόσοι Ξηροποταμηνοί πατέρες εβοούσαν,
οι Τεσσαράκοντ’ Άγιοι όλοι εβοηθούσαν,
Ο πανσεβάσμιος Σταυρός αυτός επενεργούσεν, ο πολυέλεος θεός πλουσίως ελεούσεν.

Смиреният Кесарий пое на раменете си [Светия кръст], следван от скевофилакса Антим.
Всички отци на Ксиропотам се помолиха гласно, а Четиридесетте
светии се притекоха на помощ.
Всечестният Кръст даде своята сила, а многомилостивият Бог – Своята милост.

Στοχάσου πόση συνδρομή, τι σύνοδος
μεγάλη, και ήτον πλιο να μη γενή Ναός
με τόσα κάλλη,
Η Πογδανία έδωκε με όλην την ψυχήν
της, η δε Βλαχία χάρισε μόλην την δύναμίν της,
Η Πόλις έβαλεν εδώ κι’ αυτή τα χέρια
της, η Χίος έχει και αυτή μέσα τον κουραμά της.
Η Σάμος πλήρωσε κι αυτή καλά το μερτικόν της, και τα Ψαρά επρόσφερε κατά
τον δυνατόν της.
Η Σκόπελος, η Εύριπος αντάμα βοηθούσαν, με το κεφάλι πούχουσι, κι’ αυτά
επροσκυνούσαν.
Σέρραι και Σαλονίκη δε, Σμύρνη και
Μυτιλήνη, και άλλοι τόπο, τι θαρρείς, δεν έδωκαν κ’ εκείνοι;

Помисли колко силна бе тази подкрепа,
колко много хора помогнаха заедно,
за да има храмът такава красота.
Молдавия помогна с цялата си душа,
Влахия дари всичко,
Градът [Константинопол] също помогна,
И остров Хиос също има своя принос.
Остров Самос също даде
своята лепта,
а остров Псара даде според възможностите си.
О, да, и остров Скопелос,
както и Евбея
дадоха своя принос и се преклониха пред Светия кръст.
А градовете Сяр, Солун, Смирна и Митилини, а и другите места можеше ли да не дарят?

16

Kaisarios Dapontes, Kepos Chariton, Athens 1997, p. 184-185.
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Това е поетично описание на една „транстериториална” мрежа от места, хора
и общности из цялата Османска империя, мобилизирана от монасите на Ксиропотам за изграждането на новата църква в техния манастир. Този тип мрежи
изграждат връзки между православните християни от османския свят и отвъд
него и укрепват идеята за съществуването на християнска православна общност, която споделя обща култура, вяра, социално положение и икономически
средства.
Ала в епохата на Просвещението тези монашески мрежи стават обект на
остра критика от страна на надигащата се светска балканско-гръцка буржоазия. Анонимният автор на един памфлет, привърженик на идеята за радикална
„гръцка конституция” (Ελληνική Νομαρχία), нарича монасите крадци: „Мнозинството от тези продавачи на кости идват от Атонската планина, която те
наричат Света гора и където се намират техните манастири. Тези манастири
притежават дворци и къщи във всеки град, които наричат метоси и където отсядат пътуващите монаси. Там броят откраднатите [от паството] пари, половината от които прибират за себе си, а другата половина изпращат на своите
манастири”17. „Разрушете всички манастири” (κατεδάφισον όλα τα μοναστήρια) е
призивът от времето на радикалното гръцко Просвещение, който наподобява
призива на Реформацията два века по-рано.
В периода на Реформацията и Контрареформацията в християнска Европа се
развива процес, описван като Епоха на конфесионализацията, в хода на който
идеалът на аскетичния монах от православния Изток е изместен от идеята за
„Христовия воин”: Christianus miles не живее извън обществото и не изпълнява
функциите на арбитър, той воюва вътре в обществото. Протестантските проповедници и католическите ордени се превръщат във воини на християнската
добродетел и изместват монасите като посредници, те са „свети мъже”, които
търсят святото в обществото. В този контекст и особено след Френската
революция, която се обръща срещу институцията на Църквата изобщо, западноевропейските държави пристъпват към конфискация на монашеските земи.
През 1782 г. Йосиф II в Австрия създава Църковен фонд, който се финансира от
конфискуваните монашеските земи. През 1834 г. Белгия и Португалия конфискуват имотите на манастирите, които вече не се смятат за неотчуждаеми.
Испания ги последва през 1836 г. Създадената след Гръцката революция нова
гръцка държава, ръководена от баварска администрация, също започва процес на
конфискация през 1833 г., но той никога не е извършен систематично. От 600те манастира на територията на новата гръцка държава оцеляват едва 151, но
сред тях са и по-важните. В случая на Гърция е важно да се отбележи, че селяните подкрепят манастирите и монасите срещу държавата, защото ги приемат
за социално полезни в контекста на своята морална икономика. Изследванията
показват, че в гръцката държава монасите и манастирите избягват конфликтите с местното население: те предлагат на хората земя, храна, работа, закрила,
както и възможност за социална мобилност в един изпълнен с насилие свят, в

17

Anonymous the Greek, Hellenike Nomarchia, Athens 1982, p. 171.
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който държавите и епископите са готови да им отнемат всичко.18
Между 1917 и 1927 г. манастирските имоти в Гърция стават обект на друга
реформена програма. А през 1928 г. атонските манастири и техните подчинени институции преминават от Османската империя към гръцката държава,
като получават специален статус извън юрисдикцията на Гръцката православна
църква. Този статус е препотвърден, когато Гърция става член на Европейския
съюз. В наши дни Атон е изключен от данъка върху добавената стойност, но е
част от Шенгенското пространство, макар че специална декларация, приложена
към договора за приемане на Гърция в Шенгенското споразумение, отбелязва, че
специалният статус на Атон следва да бъде взет предвид. Резолюция от 2003 г.
на Европейския парламент поиска отмяна на забраната жени да посещават Св.
гора, тъй като тя нарушава „всеобщо признатия принцип за равенство между
половете”. Това обаче едва ли ще се случи. А през това време възстановителните и консервационни работи в Атонските манастири са съфинансирани от
Европейския съюз. От 1988 г. Атон е признат от ЮНЕСКО като паметник на
културата със световно значение.
Атонските манастири могат да играят интересна роля в глобалната икономика
и политика в наши дни. Включвайки гръцки, български, сръбски и руски обители,
атонските манастири представляват „мнемонични прониквания” на византийското и османското минало и наследство в контекста на постиндустриалния
свят. В крайна сметка, във време на икономически кризи светът винаги търси
за пример стабилните институции. В този смисъл манастирската икономика
продължава да бъде от значение.
Превод от английски: Момчил Методиев

18

Tassos Anastassiadis, ”(Un)holy Land: Moral and Political Economy of the Orthodox Monasteries in the Modern
Greek State” (in Greek), в: Kolovos (ed.), Monasteries, Economy, Politics, op.cit., p. 253-285.
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Росица Ангелова

НЕИЗВЕСТЕН РАПОРТ НА
ПРОТЕСТАНТСКИЯ ПАСТОР ПАНЕ
ДАНАИЛОВ ТЕМКОВ
Протестантството и протестантската пропаганда в Македония1 напоследък
са тема, която присъства в публичното пространство в текстове на Ружица
Николова (Цацаноска), Стоил Димитров2, Йован Йоноски, както и други автори.
Повечето от публикациите засягат локални въпроси или правят социологически
разрез на темата. Тези и други проблеми обаче не са предмет на настоящия
наратив. За нас е важно да се представи неизвестен досега ръкописен документ – рапорт, дело на Пане Темков, който дава светлина за развитието на
протестантството в Струмишко в периода след 1922 г. Рапортът е без датировка. Смятаме, че началната възможна година е 1922 , а крайната възможна е
1939 г. предвид информацията, която съдържа. За най-точна приемаме годината
да е 1922, когато п-р П. Темков е суперинтендант на Струмишки дистрикт.
Тук е мястото да изкажа своята благодарност към ръководството и екипа на
Държавния архив на Република Македония за предоставената възможността за
работа с фонда. Името на Пане Д. Темков се свързва предимно с протестант1

Терминът Македония и неговото използване в публикациите, свързани с протестантството, ще бъде тема
на друго наше изследване.
2
Димитриев, Стоил. Зараждане и първи стъпки на Евангелистката църква в Струмица. – Епохи, Т. ХХІІІ (2015),
книжка 1, 99-103; Образователното дело на протестантите в Струмица от края на ХІХ до 1912 г. – Епохи, т. ХХV
(2017), кн. 1, 135-138.
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ството в Струмица и Струмишко и това не е случайно. Град Струмица е разположен в Пиринска Македония, на десния приток на р. Струма. Населението през
последната четвърт на ХIХ в. варира между 9870 и 10 160 жители, сред които
малка част са турци и евреи. То се препитава главно от земеделие, търговия и
занаятчийство.3
Повечето автори споделят, че през 80-те години на ХIХ век Струмица става
мисионерска станция. В града и околните села започва активна работа сред
населението, така щото за кратко време тя показва добри резултати, количествени и качествени. Според проучване в края на XIX век в Струмичка околия
броят на протестантите е 624, от които: 144 в Струмица, 8 в село Дабиле, 16
в село Колешино, 184 в Моноспитово, 208 в с. Муртино, 16 в село Варварица, 40
в с. Велюса и 8 в село Драгомирово. Учебни заведения има в Струмица – едно
основно с 2-ма учители и 27 ученици; в с. Моноспитово – едно основно с 1 учител
и 24 ученици, и в с. Муртино – едно основно училище с един учител и 22 ученици.4
За всички, без разлика на пол, възраст и религия, основен източник на информация за ставащото по света и на Балканите е вестник Зорница. Факт, който
се потвърждава както от населението, така и от официалните документи на
представителите на великите сили в Османската империя.5
В град Струмица и околните села работят редица проповедници и пастори, които оставят свой почерк. В началото на ХХ век Струмица отново се появява
на страниците на периодика и документи във връзка с нашумялата афера „Мис
Стоун”. Причините и перипетиите по случая не са предмет на нашия разказ и
затова ще ги избегнем, но е факт, че в неделя, 23 февруари 1902 г., мис Стоун,
Катерина Цилка и малката Елена по думите на Манол Пандевски вече са в
дома на протестантския пастор Пане Темков.6 Пандевски обаче греши, защото
в турските документи изрично се сочи името на протестантския пастор Коце
Кимов. Именно от Струмица е изпратена телеграма до брата на К. Цилка, който
по това време работи като протестантски мисионер в Радовиш. Още същата
вечер е проведен разпит с освободените. В понеделник гост в дома на К. Кимов7 и съпругата му е самият каймакамин на Струмица. А къщата им е пълна с
приятели, които искат да видят Стоун, Цилка и бебето. От Серес пристигат
Гарджиуло, д-р Хаус и кореспондентът Мод.8
Това кой е протестантският пастор през 1902 г. в Струмица, е въпрос, който
3

Башевски, Ил. Градовете в Република Македония. Прилеп, 2001, 76-78.
Панов, Бр. Църковно-просветни борби в Струмишко през ХІХ век. – Гласник на Института за национална история, Скопие, 1959, кн. 2, с. 114. Същите данни и в: Панделиев, Б. Моноспитово и моноспитовчани. Струмица,
2004, с. 50.
5
Грага за историята на македонският народ от архивът на Сърбия. Наредил Климент Джамбазки. Том ІV,
Книга ІІІ. Белград, 1987, с. 306.
6
Пандевски, М. Яне Сандански и мис Стоун. Скопие, 1992, с. 152.
7
Че Коце Кимов е протестантски пастор, се сочи изрично в преписката във връзка с освобождаването на
мис Стоун. – Турски документи за Аферата Мис Стоун. Редакция и въведение Драги Георгиев. Скопие, 2008, с.
193.
8
Пандевски, М. Яне Сандански…, с. 152.
4
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чака уточнение. В брошурата 120 години протестантство в Струмица, дело на
Кристина и Михаил Цеков (Струмица, 2002, с. 13), се сочи, че Коце Кимов е проповедник в периода 1895–1902; П. Момиров е в периода 1901–1902 и Илия Кютюкчиев
в периода 1902–1910. И двата източника изглеждат достоверни. Цекови ползват
архива на църквата в Струмица, а и турските власти не би следвало да грешат,
предвид факта, че се води полицейско разследване във връзка с отвличането и
освобождаването на Елен Стоун и Катерина Цилка.
А протестантската общност в Струмица расте. Тя поддържа свое училище. Не
е малък и броят на слушателите, които присъстват на неделните служби.

Година

1903
1905
1906
1910

Членове

28
30
31
35

Слушатели

85
92
102
113

Неделно училище
момичета

момчета

15
14
10

16
14
12

Заплата на
пастора в
османски
лири

Заплата на
учителките
в османски
лири

7
10

5
10

23

17

Източник: Димитриев, Ст. Образователното дело…, 136-137.

Пане Темков се вписва в струмишката протестантска общност през лятото на 1911 г. И все пак кой
е Пане Д. Темков? Единствените сведения за него
дава Йован Йоновски в своята монография. Темков е
роден на 21 декември 1881 г.9 в Кавадарци, където и
получава първоначално образование. Малкото градче Кавадарци е сгушено в полите на Тиквешката
котловина, на двата бряга на река Луда Мара. Протестантството тук идва още през 80-те години
на ХIХ в. и се свързва с името на свещеника, а после протестантски деец Захари Даскалов. Цялото
му семейство и още няколко фамилии от Кавадарци
свързват житейската си съдба с протестантството и революционните борби в Тиквешията.
Богословско образование Пане получава в Американското богословско училище в Самоков. От този му
период са запазени записки по теология, знания за мерките и теглилките, по
Закон Божий и нравоучение; имената на лекарствата и тяхната употреба за
различни болести, при оказване на първа медицинска помощ и др. В тетрадка,
озаглавена „Сказки по Мойсевото петокнижие”, е писал четвъртокласникът П.
Темков. Вече в шести клас той си има тетрадка за съчинения по разни предме9

Добри Даскалов е роден през 1882 г. в Кавадарци и двамата учат в Самоковското училище.
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ти. От нея става ясно, че той е ученик на Американското научно-богословско
училище в Самоков на 8 ноември 1900 г.
В същото училище учат още членове на фамилията Темкови:

Име

Родом от

Постъпил
през

Благо Д. Темков

Кавадарци

1902

Паню П. (Д?). Темков

Кавадарци

1898

Темко Темков

Кавадарци

1898

Завършил
през

Занятие

Место
живеене

Учител

Кавадарци

1902

Проповедник

Дойран

1901

Учител

с. Магарево,
починал

Източник: Генов, Р. Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство Кларк и българската среда ХIХ–ХХ в. – http://protestantstvo.com/wp-content/
uploads/2014/02/CCF01582006_00060.jpg.

Няма данни за това къде пребивава Темков от 1901 до 1911 година. Само във
Вестители на истината се сочи, че Темков започва служение в конгрешанските
църкви през 1902 г. На друго място се посочва, че през 1901 г. в Банско за проповедник е назначен П. Темков, който остава в града до септември 1904 г.10 Нещо
повече, след жестокото потушаване на Илинденско-Преображенското въстание
от 1903 г. той раздава на пострадалите семейства в брой 582,63 франка в Мехомия (дн. Разлог).11 Това от своя страна доказва, че П. Темков е част от събитията, свързани с пребиваването на Е. Стоун в Банско през 1901 г. и последвалото
 отвличане. След това Темков работи последователно в църквите в Якоруда12,
Дойран и Струмица.
Според нас през 1911 г. Темков идва от Дойран, а не от Драма. В своите спомени
Илия Кютюкчиев споделя, че през 1911 г. се е наложило неговото преместване
в гр. Драма поради смъртта на пастор Коце Кимов. Никъде не се споменава за
престой на Темков в града.13 Всъщност става разместване – Кютюкчиев отива
в Драма, а от Дойран в Струмица се премества П. Темков.
Темков пристига в Струмишката котловина заедно със своето семейство, след
като се е съгласил да получава заплата като проповедник в размер на 23 турски
лири. Даденото съгласие е предвид настояването заплатата на проповедника
да бъде поне 50 лири. Според друг източник Темков започва работа в Струмица
като проповедник през 1915 г. и веднага се отличава с педантичността си и с
10

https://www.slideshare.net/NellieToncheva/140-51365114.
Цекова, П. Помощната дейност на американските мисионери в България след Илинденско-Преображенското въстание. – http://ebox.nbu.bg/pro/8%20Polina%20Zokova%20+.pdf.
12
http://svgeorgi-fond.com/500-1.
13
Вестители на истината…, с. 262.
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усърдното водене на църковната администрация.14 Макар този източник да ползва църковните архиви, според нас допуска грешка, тъй като Темков е в Струмица
по време на войните 1912–1918 г. (Балкански и Първа световна война). По това
време Струмишката църква е под ръководството на Солунската мисионерска
станция, начело с д-р Хенри Хаскел и д-р Едуард Хаскел.15
На 5 октомври 1912 г. съюзниците – България, Сърбия, Гърция и Черна гора, обявяват война на Османската империя. Струмица, като град, в който се пресичат
интересите на България, Гърция и Сърбия, има сложна и трудна съдба по време
на Балканските войни и след това. Навлизането на български и сръбски войски
започва на 22/23 октомври 1912 г. Няколко дни по-късно българските части напускат града и в него остават сръбски части.
На 23 октомври 1912 г. навлизат части на Седма рилска дивизия, кавалерийски
ескадрон и 14 сръбски полк. Населението радостно посреща освободителите
и въздухът се цепи от мощно „Да живее България”. Не остават безучастни и
протестантите в града. Интересна е проповедта на Темков с дата 28 октомври 1912 г. Ето нейния текст в началото: Началото на миналата седмица бе
съдбоносно за града и околността ни. Мисълта за ужасен погром в града ни бе
обзел всеки ум. Страшната ръка за погубление бе надвесена, но Божията ръка
бе по-крепка да спре и смути всякакъв адски план. Слава на Бога живого за
мирния изход на възможния погром. Сърдечните викове, че българските войски
наближаваха се посяха из улиците на града като светкавица след избягването
на турците.
Внезапната промяна на чувствата от страх на радост правеше сърцата ни да
бият особено силно.
Въображението ни почна да си представя как ще изглежда града ни с български
войски из него. На сутринта на 23 октомври знаменитият ден на освобождението на града ни ще остане паметен в умовете на млади и стари. Историята не
може освен да отбележи този ден със златни букви. Чудесните промени, които
се редят тази година са предвестници на нова епоха. Ние сме на прага на нов
народен живот. Пред нас стои вече чиста атмосфера за дишане. Но дано това
велико променяне в народния живот да е промяна във всяко отношение.
Очите ни видяха героичните синове на България и Сърбия и техните вождове.
Ние бяхме честити да ги поздравим с тържествено ура. Видяхме лицата им.
Дадохме в ръцете им хляб, сол и ключ в знак че предаваме живота, имота и
честта на домовете ни.
Негово преосвещенство митрополит Герасим ги поздрави със старата библей14

120 години протестантизъм в Струмица, с. 15.
Димитриев, Ст. Зараждане…, с. 102. Вестители на истината, с. 222, сочи, че към станцията се числят трима
мисионери – Дж. Х. Хаус, Е. Хаскел и К. Купър. Помагат съпругите им Аделина Хаус, Елизабет Хаскел и Евгения
Купър, както и Рут Хаус Ръсъл и А. Ричардс.
15
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ска царска акламация, с която са били посрещани израелските царе и с която
биде акламиран и Господ като Исус Христос, когато влизаше тържествено като
цар в Ерусалим… Благословен град в име Господне… Колко хубава акламация за
посрещане християнските войски и техните вождове. Балканската война без
съмнение ще доведе чудесни промени в историята на целия свят. Тук ще стане
среща между формалния кръст и мохамеданския полумесец. Макар и да не е борбата им с духовни оръжия пак последствията ще са че мохамедонизма изгубва
едно от най-силните средства за да се крепи – силата. ..16
Букурещкият мирен договор (1913) оставя Струмица в български ръце и това
довежда до опожаряването на града от страна на гърците, установили се тук в
началото на Междусъюзническата война (1913 г.).17 Горенето на Струмица започва на 3 август и продължава до 15 същия месец. Със сила са изведени турското
и гръцкото население, с военни камиони е натоварен и багажът им и колоните
са насочени по посока Дойран – Кукуш. След това започва горенето на къщи,
обществени сгради, болници, черкви, училища. Гърците палят с пироксилинови
запалки. Изгарят 994 магазина и къщи в централната част на града.18 Темков,
който в тези трудни военни дни е в града, вероятно уведомява мисионера К.
Купър, който със своите действия и авторитет успява да спаси домовете на
протестантската общност от пожарите през 1913 г., както и самата църква.19
А нуждата от помощ е голяма – навсякъде цари разруха, вият се колони от бежанци – гладни и боси деца, изнасилени жени, ранени мъже.20 На страниците на
в. Мир и в. Пряпорец се дават сведения за ставащото през 1913–1914 г. Става
ясно, че всички български села в Радовишко, включително и Раклиш, за което
свидетелства и анкетата на Дж. Баучер, са разрушени и опожарени.21 На всички
български учители е даден 24-часов срок, в който те трябва да решат дали ще
заминат да се включат в курс по сръбска граматика в Белград, или ще напуснат
страната.22
При бежанците пристигат и представители на английската мисия на лондонския
Балкански комитет – д-р Р. О’Лири и Робърт Фрейтън, които раздават помощи.
Техен преводач и помощник е протестантският проповедник Илия К. Кютюкчиев,
родом от Радовиш. Заедно раздават много брашно и дрехи.23 Помагат и други
протестанти: Р. Томсън от Самоков пледира за българската кауза на страниците на списание The British Weekly.24 А директорката на Американското девическо
16

ДАРМ, ф. 847 – Пане Темков., а.к. 1, необработен.
Горгиев, В. Струмица и Струмичко в Балканските войни – поглед из дневници и спомени. В: Струмица и
Струмичко по време на Балканските войни и Букурещкия мирен договор. Струмица, 2013, с. 67.
18
Мир, бр. 4003, 16 септ. 1913.
19
Пандевски, М. Струмица и Струмишко низ историята. Струмица, 1967, с. ; Вестители на истината, с. 223.
20
Мир, бр. 4015, 29 септ. 1913.
21
Петров, Ив., В. Китанов. Непубликувана анкета на Джеймс Баучер за положението на българското население в окупираните от Сърбия и Гърция части на Македония от есента на 1914 г. – Македонски преглед, 1992,
кн. 4, 12-15.
22
Мир, бр. 4003, 16 септ. 1913.
23
Вестители на истината, с. 262.
24
Мир, бр. 3990, 3 септ. 1913.
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училище в Самоков госпожица Абът се обръща с молба към американските си
приятели да подкрепят семействата, чиито мъже са на бойното поле, и успява
да събере 16 000 лв., които разпределя с комисия в началото на януари 1913 г.25
Протестантският мисионер К. Купър, който вече е ръкоположен за пастор, близо
две години редовно посещава района на Струмица, Муртино, Моноспитово, Колешино и оказва подкрепа на населението, както и на пастор Темков в Струмица
и пастор Тома Божилов в Моноспитово.26
В тези трудни времена всички протестантски пастори и проповедници се преместват в Царство България. Единственият, който остава сам и се сблъсква с
много трудности, е П. Темков. Той участва като член в Комисията по прехрана
на бежанците от Струмишко окръжие в периода 1913–1914 г.27
Ползва се с уважение от местната власт. На 12 септември 1914 г. Темков е
поканен на тържеството, което дава Струмишката общинска власт в чест на
пристигането на братята Ноел и Чарлс Бъкстон с Баучер в града. Обядът в
тяхна чест е в дома на Станю Николов в присъствието на председателя Илия
Каратанев. Преводач е Илия Кютюкчиев. В своето издание Мисия на Балканите
братята Бъкстон ще отбележат: „С автомобил на Министерството на войната
заедно с Баучер и американския военен аташе Майлс – голяма находка – се спуснахме надолу по долината на река Струма и стигнахме до град Струмица. Това
пътуване си струва да се отбележи, защото:
Първо. Видяхме местата, където са станали боевете през 1913 г. в Кресненското дефиле и където крал Константин бе почти заловен.
Второ. Видяхме освободените области.
Трето. Научихме от бежанците за положението в Македония. Бяхме близо до
мястото, където се срещат трите граници. В Струмица гостувахме на очарователни протестанти. Нервният годеник на привлекателната им дъщеря изпълняваше ролята на преводач. Три четвърти от града, разположен като Асизи,
бил изгорен от гърците; говори се, че след като бил подписан мирът в Букурещ.
Интересният момент беше проучването на Баучер на бежанците от сръбска
Македония. С удивление видяхме кореспондент на Таймс да се държи като безкористен приятел на човешкия род. Той прекара часове до една мъничка лампа със
своя як слуга Иван, който му крещеше всяка дума в ухото. Един по един бежанците от тълпата навън бяха въвеждани вътре. Всяка подробност се описваше
от начало до край с ясния почерк на преподавателя от „Итън”. Без кръстосани
разпити, но със сигурност се установяваше, че се вършат големи жестокости
във връзка с рекрутирането на войници и облагането с данъци. Всеки разказ
25
26
27

Мир, 3768, 12 ян. 1913.
Вестители на истината. С., 1994, с. 223.
ДАРМ, ф. 847, а.к. 1, необработен.
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включваше затваряне на съпруги и на семейства. Изнасилвания, удавяния и т.н. –
може би недоказани. Що се отнася до Гърция, откъдето бежанците идваха на
тълпи, изглежда, гърците ликвидират българското население, като го преследват по всякакъв начин […]”28.
Въпреки разрухата и пепелищата Струмица възкръсва и през 1914 г. става домакин на Общия събор на евангелските църкви в България и Македония. Той се
провежда от 25 до 27 октомври 1914 г.
Първата световна война обаче е факт. Темков е поканен да присъства на важна среща. В града пристигат министрите Петър Пешев, Жечо Бакалов и Динчев, които през септември 1914 г. предприемат обиколка в градове и села от
Царство България и в новоприсъединените земи.29 Местната българска власт
дава обяд и вечеря на гостите. За престоя в града на важните гости просветният министър Петър Пешев ще отбележи в своите бележки: „За Струмица пътувахме по новото неиздокарано шосе, през голямото българско село
Ново село. Без да спрем в Струмица, отправихме се на северозападния му край
при казармите, дето войските от местните жители бяха събрани да полагат
клетва. Церемонията се извърши от Струмишкия митрополит Герасим, след което дружинния командир подпор. Лефтеров произнесе реч. Гр. Струмица беше
полуизгорен от гръцките войски в 1913 год. Градът има хубав изглед. Разположен
е амфитеатрално на планински склон. Като посетихме на другия ден училището,
митрополията и разгледахме града, потеглихме обратно по същия път, като се
любувахме на хубавата Беласица, в полите на която, по същите места, главно
при с. Ключ, тъкмо преди 900 години (юлий 1024 г.), е станало знаменитото сражение … По тия места още личат следите от опустошенията, които извършиха
в междусъюзническата война войските на новия българоубиец крал Константин
„коварния и подъл” български съюзник. Изгорени са били не само градовете Петрич и Струмица, но и много села край р. Струма и Струмица. По пътя срещнахме много от жителите на гр. Кукуш, които, клани, ограбени и прогонени от
гръцките войски, се скитаха сега голи, гладни, боси, немили-недраги за да търсят подслон и прехрана”.30
След Първата световна война, както бе посочено, голяма част от пасторите
се установяват в България. Единствен Темков остава сред своята общност
в Струмица. За тази му постъпка мисионерът К. Купър пише: „По мое мнение
господин Темков е герой. Той можеше да замине за България и да си гледа спокойствието, но поради голямата необходимост той държи фронта с надеждата, че
ще дойде някой от мисионерите в негова помощ. Той посрещаше много провали,
страдаше от подозренията и не бе сигурен, че няма да отговаря с живота си за
своята дързост – но той продължаваше с радост да очаква помощ”31.
28

Бъкстон, Ноел и Чарлс. Мисия на Балканите. Съставителство, предговор и обяснителни бележки Иван Илчев.
С., 1987, с. 62-63.
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ДАРМ, ф. 847, а.к. 1, необработен.
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Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес с бележки за
живота ми. Чуто, видяно, преживяно. С., 1993, 427-428.
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Цитирано по: Вестители на истината…, с. 226.
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Краят на Първата световна война и Версайско-Вашингтонската система от
мирни договори коренно променя възможностите за работа в Македония. На
практика ситуацията е различна в трите дяла на Македония – Пиринска, Вардарска и Егейска. Затова членовете на Конгрешанската църква от Пиринска Македония се съгласяват да се обединят с Методистката църква. А причината –
единствената възможност за работа при наличието на Мисионерска станция
на Методистката църква на територията на Войводина, като съставна част
на Кралство на сърби, хървати и словени.32 Обединението става по време на
Годишната конференция във Врбас (Войводина) и оттогава името на църквата
става Евангелско-Методистка църква.33 Така през новата 1922 година десетте
църкви със своите 220 членове от Пиринска Македония вече представляват
втори, южен дистрикт, разделен на четири окръга. Пане Темков заслужено е суперинтендант – районен надзирател.34
Предисторията на обединението също е интересна. По сведенията на Е. Б.
Хаскел след края на Първата световна война Американският борд има финансови задължения и няма нито един мисионер в Сърбия. За разлика от това Методисткият борд е финансово стабилен и разполага с един мисионер в Белград.
Това налага Американският борд да помоли методистите да поемат работата
в „Сръбска” Македония. Според Темков официалното предаване на мисиите става на 4 декември 1921 г., неделя, в Струмица. Представителят на Американския
борд, мисионерът И. (Ж.) Ригс Брюстер, пръв взема думата, за да изясни необходимостта от промяната. След него думата взема представителят на Методисткия борд в КСХС Самюел В. Ървин. Председателят на настоятелството на
струмишката църква благодари от името на Евангелските черкви в Струмишко
за дейността на първите мисионери. Настояват за свитък-списък с имената на
всичките мисионери на Американския борд, които са работили в района.35
Скоро новоприсъединените черкви изпращат до председателя на Американския
борд Джеймс Бъртън благодарствено писмо за постигнатото от протестантската пропаганда в Македония от мисионерите за половин век. От писмото
научаваме черквите, които приемат промяната. Това са:
•
•
•
•
•
•

32
33
34
35
36

Евангелска
Евангелска
Евангелска
Евангелска
Качайлио;
Евангелска
Евангелска
вич.36

черква
черква
черква
черква

в
в
в
в

Битоля с дякон Наум Стойкович;
Струмица с пастор П. Д. Темкович;
Скопие с пастор С. А. Йонки;
Радовиш-Раклиш с проповедници Коце Андонович и Горге

черква Муртино (Струмица) с проповедник М. К. Велкович;
черква Прищина-Митровица – Гошо Панович и Станко Младено-

История на Евангелско-Методистката църква в Република Македония. Струмица, 2004, с. 23.
Пак там, с. 23.
Йоновски, Й. История, с. 161.
Зорница, бр. 15, 13 апр. 1922. Други сведения виж във: Вестители на истината, с. 227.
Зорница, бр. 22, 8 юни 1922.
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Както се вижда, има промяна и в имената, тъй като всички са принудени да добавят суфикс „ич” към фамилните си имена и така Темков става Темкович, Коце
Андонов става Андонович и т.н.
Още същия ден след службата в струмишката черква Темков пътува с автомобила на учителките от Битоля за Радовиш, където се провежда подобна служба.
На 6 декември с.г. служба има в Скопие.
Първата конференция на Методистката епископална църква в Южна Сърбия,
КСХС резонно е проведена в Струмица между 11 и 13 юли 1922 г. На нея също
присъства д-р Самюел В. Ървин, пастор Уонке, д-р Ст. Гургуров. Интересни са
сказките на представителките на Американското училище в Битоля – директорката Мейн (мис Матюс) и учителката Камфон. Американските училища в
Битоля се създават веднага след 1878 г. Още през учебната 1883/84 г. те са
вече две: мъжкото – с едно отделение и 10 ученици, и женско – с три отделения
и 28 ученички, в които преподават 4-ма учители. Училищата се помещават в
красиви и удобни сгради, учениците имат добра подготовка, отлична репутация
и обичайно продължават образованието си в Цариград. Преподаването дълги
години е на български и английски език.37 Тези успехи не са случайни, тъй като
Битоля се явява център на протестантизма във Вардарска Македония. Именно
тук през 1873 г. се открива първата мисионерска станция в Македония. Благодарение дейността на г-жа Берд, тук освен първата женска гимназия отваря
врати и дом за сираци.38
Като на конференция, освен рапортите на всички протестантски общества
се обсъждат въпроси като въздържанието и борбата за трезвеност, хигиената и медицинската просвета, работата на младежките дружества. Винаги хор
озвучава работата на конференциите и се отслужва Господна вечеря. За отбелязване е фактът, че в Струмица поддържането на смесен хор става традиция
за дълъг период и най-вече при работата на протестантския пастор Владимир
Даскалов39.
Наричат протестантската общност в Радовиш явление, „ненадминат феномен”.40 Може би затова градът е домакин на Втората окръжна конференция на
Методистката епископална църква в Южна Сърбия. Конференцията се провежда
в периода 28–30 август 1923 г. Приветствие към гостите и делегатите още
първия ден отправя Самюел. В. Ървин, директор на мисията в Нови Сад.
Темков е сговорчив и тих човек. Той се погажда и с новата сръбска власт. През
1927 г. Темков е канен на много тържества, организирани от местната власт.
През 1929 г. той вече е на работа в Скопие. И тук трудностите не го изоста37

Творчеството на Братя Манаки. Битоля, 2014.
Николова, Ружица. Мисионерството в Македония. – Годишник на Института за социални и политико-правни
изследвания. Скопие, 1997, кн. 1, с. 162-163.
39
За фамилията Даскалови вж.: Ангелова, Р. Фамилията Даскалови от Кавадарци: живот между Евангелието
и револвера. – Историкии. Т. 12. Под печат.
40
Йоновски, Й. История, с. 153.
38

73

Християнство и история

вят. Трябва да води службите на сръбски език, да отстоява нападките на сръбските православни свещеници. Въпреки това той редовно се готви за срещите
с вярващите, което се вижда от запазените му проповеди.
Втората световна война отново прекроява граници и съдби. Българската власт
е факт, но Московското примирие слага край на българското управление в Македония. Една от първите национални институции, създадени от Антифашисткото
събрание за национално освобождение на Македония, е Народната и университетска библиотека „Св. Климент Охридски” в Скопие. Тя е открита с решение
още на 23 ноември 1944 г. Сред първите, започнали работа в нея, е Темков, а
датата е 16 януари 1945 г. В нея той работи като писар.41 В този момент библиотеката разполага с 50 читателски места, дванадесет работници, а начело
е д-р Георги Шоптраянов.42
А навън се провеждат манифестации. Темков пише: „17.I.1945. Манифестации против сръбския крал Петър II. Не го искат да се врати. Ние македонците Тито си
го искаме вика се на улицата”. Така Република Македония се включва на федеративен принцип в Югославия под ръководството на Йосиф Тито.
Същевременно след извършената промяна в България на 9 септември 1944 г.
българската армия допринася за прочистването на Вардарска Македония от
немски войски. На 14 август 1945 г. Пане Темков отбелязва, че на летището в
Скопие има повече от 900 души германски пленници, от които повече от 500
са евангелисти. Той разговаря с тях, чете им от немско Евангелие. Раздава им
три-четири църковни песнарки на немски език. Сред тях има много болни, а на 15
август се налага да погребе един от тях.43
Темков помага и наставлява всички, които правят опити да пишат проповеди
и да работят за евангелизацията на населението. Това става ясно от кореспонденцията, водена със Стоян С. Еровски от гр. Охрид. Еровски не само
споделя за своите опити, но и изпраща написана проповед за преглед и одобрение.44
До края на живота си Пане Темков работи в църквата в Скопие. Умира на 10
януари 1971 г. в Скопие. В дългогодишната си дейност пастор Пане Темков
спомага за разпространението и съхраняването на протестантството в Македония.

41

В Триесет години Народна и универзитетска библиотека Климент Охридски 1944–1974. Скoпjе, 1976, с.
111; Народна и универзитетска библиотека Климент Охридски. Скoпjе, 1994, с. 85 се сочи, че Темков работи
като манипулант, но в документите, съхранявани в НУБ, пише, че е изпълнявал длъжността писар. За това вж:
Архив „Човешки ресурси” при НУБ Скопие.
42
Народна и универзитетска библиотека Климент Охридски. Скoпjе, 1994, с. 2.
43
ДАРМ, ф. 847 Пане Темков, а.к. 1, необработен, 1 лист ръкописен, оригинал.
44
ДАРМ, ф. 847 Пане Темков, а.к. 1, необработен, 3 листа, 2 листа ръкопис, 1 л. машинопис, оригинал.
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***
Годишен
Рапорт за Методистките Евангелски Епископални
църкви в Струмишки Дистрикт
Преди почти 50 години нашата историческа област от Балканския полуостров,
Македония, не познавала словото на кръста и спасението чрез Исуса. Това е
било в далечното минало, когато Апостол Павел е кръстосвал крайморските и
южни краеве на Македония побуден от зова в Троада. Когато македонец някой
във видение му казал „Мини в Македония и помогни ни”. Наистина този зов е една
трогателна и безподобна историчност.
Великият Апостол дойде, благовестува за спасение Исуса Христа, страда за
него и със сълзи за него е сеял доброто семе с вяра и надежда, че бъдещето е
на божия страна.
Прави впечатление, че Европа и Америка приеха благовестието през пътя на
Македония. И чудно е, че тази страна не е престанала да привлича вниманието
на света!
Нашите хора както и всички нуждаещи се племена и народи обичат своите безкористни приятели и благодетели.
Американските мисионери, които са дошли да продължат за даване помощ на
душевния вик, който викаше някога Апостол Павла са едни от най-безкористните приятели и благодетели на тази страна. Ние познаваме безкористната
и човеколюбива работа на мисионерите – които са вестители, макар на брой
малко, но добри и лоялни граждани и селяни в нашата област влизаща в великото
Кралство S.H.S. Никоя от властите които са владеяли Македония не са имали
политическа мъчнотии от нашите хора, които са преживели разни политически промени и влияния. Те са били само добри и внимателни граждани и селяни, в
сърцето на които има място за всяка човеколюбива и несебична идея.
Те вярват и очакват тържеството само на онази свобода, която е от Духа
Святого.
Дето е Духа Господен, там е свобода. А ние трябва да се радваме на това.
Евангелското дело в Струмишко е започнало в 1880 год. от Американския борд и
между първите мисионери които са започнали делото били Red. Boird, P. Jenney,
Marsh, Bond, Lock, а последните са били д-р Хаус, д-р Хаскел, Reverent Brewster.45
45

На страниците на в. Зорница Темков ги подрежда така: господин и госпожа Берд, господин и госпожа Джени, господин и госпожа Марш, господин и госпожа Банд, господин и госпожа Лак, госпожица Спунър, госпожица
Крауфър, господин и госпожа Хаус, господин и госпожа Хаскел, госпожица Кол, госпожица Матюс, госпожица
Стоун, госпожица Банд, госпожица Хаскел, господин и госпожа Халуей, госпожица Девис, господин и госпожа В.
П. Кларк, господин и госпожа Купър, госпожица Мян, господин и госпожа Брюстър.
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Нашият дистрикт включва 7 черкви с център Струмица и околни села Муртино,
Моноспитово, Колешино и Велюса на разстояние от 8 км до 20 клмр от града.
В същия дистрикт влизат и черквите в градеца Радовиш и близкото 1 1/2 кмр
до Радовиш селце Раклиш. Тези две черкви отстоят на около 30 км далече от
Струмица.
Населението в този дистрикт е македонско и в болшинството си от православно вероизповедание с малко мохамеданци между тях.
Струмица е сега сравнително 1/4 от онова което е била в турско владичество.
3/4 изгорена и порутена през 1913 год. Благодарение на Амер. мисионер Улям
Купър, който дойде от Солун тъкмо когато гореше града ни с молби и старания
спаси останалото. В онова време в града остана само един молитвен дом – Ев.
черква. Всичките черкви, синагога и джамия бяха разрушени или изгорени – бог
чудно запази Евангелската черква. А ние бяхме най-слабото меншество.
Градеца е сравнително малък с около 10 000 жители – с голяма нужда от жилищни помещения. Евангелското общество брои около 140 души, мъже, жени и
деца с 47 причастници. Има свое молитвено помещение – в стил на holl – салон,
разделен на две помещения – по-големото за черкуване с възможности за 200
души слушатели и другото помещeние за частно Евангелско училище, каквото
обществото е имало за 15 години и от 1920 то е закрито (като не отговаря)
по нареждане от Министерството на просветата.
Черквата през период от 40 год. е имала 4 пастири, платени от Мисията и
от обществото. Имала е повече от 10 различни Еванг. учителки, възпитани за
учителска работа в Америк. девич. колегия в Самоков и Битоля. В последните 3
год. на училището броя на ученичките стигна до 150 ученици. 100 бяха децата
на православни граждани които изпращаха децата си в нашето киндергартен и
нормал school.
Редовно са били държани сутрешни неделни служби с проповед, след което е
следвало неделно училище с 5 класа от стари мъже, средновъзрастни младежи
мъже, жени и детски клас със свои учители и учителки. И сега следва.
Неделните вечери се употребяваха за публични събрания с около 50 члена от двата пола. Тези вечерни събрания са били посещавани от много младежи – до 120
и повече. Тези вечерни събрания са завършвали със вечерно слово от пастиря.
Средседмичните молитвени събрания държани всяка сряда вечер са продължавани и продължават посетени от около 50-60 слушатели. (Слушателство около
90-100 – добавено горе вляво в полето.)
Понеже молитвените събрания са черковния термометър, усещаме че се нуждаем от духовно съживление за повече молитвен дух. Много ще обичаме да ни се
дадат откъде и да е внушения и планове за по живи молитвени събрания.
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Женското Благотворително Дружество държи редовно своите молитвени събрания всеки петък след пладне по домовете на приятели г-жи.
До преди Балканската война църквите в Струмишки дистрикт са вървели нормално. Като личен свидетел в 1910 год. след една проповед в с. Колешино излязоха пред амвона 12 души селяни и ми казаха пред публика, че искат да следват
Исуса.
Но от 1915 г. черквите в Моноспитово, Колешино сравнително най-големите
в дистрикта изгубиха своите пастири. Те погинаха (или починаха). Военните
действия не дадоха случаи на тези църкви да се снабдят с свои редовни пастири.
И до днес те са без такива.
Викът на тези черкви с едно слушателство от по 100 души е дайте ни работници и частни Евангелски училища. Имаме публика, имаме слушатели, имаме черковни помещения, камбани, пастирски домове. Елате и помогнете ни да съживим
делото.
Понеже ние дълбоко се радваме че влизаме в един нов период на Евангелското
дело в Македония и въобще в Югославия с нашата нова Методистко-Епископална
мисия, която вярна на призванието си иска да се доискара започнатото от Ап.
Павла.
Yourgrace, Episcop Blake, Dear Dr. Irwin, Dear Colleagues and friends. Ние идем от
далечния югоизточен край на великото Югословянско Кралство да ви изкажем
нашата радост и признателност че божието провидение е любезно наредило
за Еванг. Черкви в Север и Юг на Отечеството ни да влязат за в бъдеще под
blessed and brilliant care and the guidance of the Methodist Episcopal Church, we
consider this a great privilege for our churches.
Жално ни е да ви кажем, че за един период от 5 години, периода на войните не
сме били така успешни, както бихме желали. Но нашите нови условия и нови
перспективи ни насърчават и престягат гърлата ни . Ние желаем да успяваме.
Не сме доволни от себе си.
Молим се за нашето съживление духовно – ние се нуждаем да ни снабдите
1. черквите ни с нови проповеднически сили; да
2. открием нашите частни еванг. първонач. училища, които сме имали в всичките 7 черкви.
3. Мислете за възможността на една Земледелческа комисия в областта ни.
4. Летни Theological Courses for preachers.
5. За един дис (…….) в Струмица.
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6. За едно Orphanage (сиропиталище) и старопиталище.
7. За вечерни курсове по србски и енглезки.
8. За благотворителна ръкоделна работа, вършена от братя и сестри.
9. Мислим че ще бъде от полза за привличане слушателство, ако дистрикта ни
бъде снабден с един мощен проекционен апарат.
10. Належаща и неотложна е нуждата от едно пиано и е най-нужна Book на
сръбски.
11. Даваме внушение за едно периодическо, седмично или месечно списание, издавано от Мисията на сръбски и английски като орган на Методистката Епископ.
Църква в Югославия с програма (отдели) да се поместват проповеди, илюстровани известия за работата в разните черкви, програми, нареждания. С други
думи църковен отдел, неделноучилищен, социален, благотворителен, и мисионерски отдел.46

***
Рапортът е чернова, написана на ръка от самия Темков на 15 страници без
датировка. На места пасторът коригира, добавя, променя. Според нас по-късно
той използва текста на рапорта като канава за друго свое изказване, което ще
бъде предмет на отделен наратив. Сам по себе си рапортът показва, че е сред
първите документи, подготвени от Пане Темков като суперинтендант и поради
това следва да се отнесе в периода 1922–1923 г .
Протестантската общност в Струмица и Струмишко и дейността на Пане
Темков са част от историята на протестантството. Рапортът на пастор
Темков осветлява допълнително събития, свързани именно с тази история, и
допълва биографията и дейността му през сложните и трудни години в първата
половина на ХХ век.

46

ДАРМ, ф. 847 Пане Темков, а.к. 1, необработен.

78

2019 / брой

2 (139)

От 21 до 24 февруари 2019 г. във Ватикана се проведе среща на епископите, посветена на проблема със сексуалното насилие над малолетни от духовници от Католическата
църква, озаглавена „Защита на малолетните в Църквата”.
Едно от изказванията на тази среща, които привлякоха
най-силно внимание, беше това на Валентина Алазраки
(род. 1955 г.), мексиканска журналистка, която работи като
кореспондент в Рим и Ватикана за мексиканска телевизия
от 1974 г. Изказването  е публикувано на официалната интернет страница на срещата: The Protection of minors in the
Church. Responsibility, accountability, Transparency (https://www.
pbc2019.org). Заглавието е на редакцията.

Валентина Алазраки

ЖУРНАЛИСТИТЕ СМЕ ДЛЪЖНИ
ДА БЪДЕМ ПО-СТРОГИ КЪМ ВАС,
ЕПИСКОПИТЕ
Първо ми позволете да се представя. Работя като кореспондент в Рим и Ватикана за мексиканската телевизия Televisa. Отразявала съм края на понтификата
на св. папа Павел VI, 33-дневния понтификат на Йоан Павел I, изцяло понтификатите на св. Йоан Павел II, Бенедикт XVI и сега на папа Франциск. Проследила съм
150 пътувания на последните трима папи.
Поканена съм да говоря пред вас за комуникацията и по-конкретно за това, че
прозрачната комуникация е задължителна в битката със сексуалните злоупотреби над малолетни, извършени от хора в Църквата.
На пръв поглед малко е това, което обединява вас, епископите и кардиналите, и
мен, католичка мирянка без никаква конкретна позиция в Църквата, още повече
журналист. Свързва ни обаче нещо могъщо: всички имаме майки; тук сме, защото живот на всички нас е дала майката. В това отношение вероятно имам и
известна привилегия спрямо вас: аз също съм преди всичко майка.
Затова и не се чувствам тук представител само на журналистите, представлявам също майките, семействата, гражданско общество. Искам да споделя с вас
своя опит и живот и – ако ми позволите – да ви дам някои практически съвети.
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Отправната точка, майчинството
Ще започна тъкмо с майчинството като отправна точка, от която да развия
поставената ми тема: как Църквата трябва да говори по темата със сексуалните злоупотреби.
Съмнявам се, че има някой в тази зала, който да не приема, че Църквата е преди всичко майка. Мнозина от нас, присъстващите, имат или са имали брат или
сестра. Нека не забравяме, че нашите майки, макар да са обичали всички нас,
са обръщали най-голямо внимание на най-крехките, най-слабите деца, на тези,
които може да не са знаели как да се справят с живота сами и са имали нужда
от известен подтик.
За майката няма деца първа и втора категория; има по-силни и по-уязвими деца.
За Църквата също няма деца първа и втора категория. Нейните привидно по-важни деца, каквито сте вие, епископите и кардиналите (не смея да кажа папата),
не са по-важни от всяко друго момче, момиче или младеж, изживял трагедията
да стане жертва на сексуално насилие от свещеник.
Каква е мисията на Църквата? Да проповядва Евангелието. Ала за да го стори,
тя се нуждае от морален ориентир, от последователност между онова, което
се проповядва, и живота на този, който го проповядва. Това прави институцията
убедителна, достойна за доверие и уважение.
Затова, изправена пред престъпно поведение като сексуалната злоупотреба
с малолетни, мислите ли, че за да остане вярна на себе си, институция като
Църквата може да направи друго, освен да съобщи за това престъпление? Че е
възможно да има друго поведение, освен да заеме страната на жертвата, а не
тази на потисника? Кой е по-слабото, по-уязвимото дете? Свещеникът, който е
насилвал, епископът, който е насилвал или прикривал, или пък жертвата?
Може да сте уверени, че всички ние – журналистите, майките, семействата и
цялото общество – се тревожим заради съсипания живот на малолетните и на
техните семейства. Убедени сме, че това насилие е едно от най-тежките престъпления.
Затова се запитайте: и вие ли сте врагове, също толкова непоколебими като
нас, на онези, които извършват насилие или го прикриват?
Ние взехме решение на чия страна да застанем. А вие взехте ли това решение,
истински, не само на думи?

Съюзници или врагове
Ако сте против тези, които извършват или прикриват сексуалните злоупотреби,
тогава сме на една страна. Тогава можем да бъдем съюзници, а не врагове. Ще
ви помогнем да откриете гнилите ябълки и да преодолеете съпротивата, за да
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ги отделите от здравите.
Но ако не сте готови решително да заемете страната на децата, майките,
семействата, гражданското общество, с основание ще се страхувате от нас,
защото ние, журналистите, които търсим общото благо, ще бъдем най-страшните ви врагове.
Отразявам Ватикана в продължение на почти 45 години. Свидетел съм на пет
различни понтификата, изключително важни за живота на Църквата и на света,
всеки със своите светлини и сенки. През тези четири десетилетия наистина
съм видяла всичко.
Колко пъти съм чувала, че скандалът със сексуалните злоупотреби е „работа на
пресата, че е заговор на определени медии, за да компрометират Църквата, че
зад нея стоят тайни сили, поставили си за цел да сложат край на тази институция”.
Ние, журналистите, знаем, че има репортери, които са по-задълбочени от други,
както и че има медии, които са повече или по-малко зависими от политически,
идеологически или икономически интереси. Ала смятам, че в нито един случай не
може една медия да бъде обвинена за това, че е разкрила или съобщила за случай
на сексуално насилие.
Злоупотребите срещу малолетни нито са слухове, нито са клюки: те са престъпления. Помня думите на папа Бенедикт XVI по време на полета до Лисабон,
когато ни каза, че най-голямото преследване на Църквата идва не от външните
врагове, а произтича от греховете вътре в нея.
Бих искала да излезете от тази зала с убеждението, че ние, журналистите,
не сме нито насилници, нито сме тези, които ги прикриват. Мисията ни е да
утвърждаваме и защитаваме правото – правото на информация, основана на
истината, за да може да се постигне справедливост.
Ние, журналистите, знаем, че злоупотребите не се ограничават до Католическата църква, но вие трябва да сте наясно, че сме длъжни да бъдем по-строги
към вас, отколкото към другите, заради вашата морална позиция. Кражбата например е нещо неприемливо, но ако крадецът е полицейски служител, за нас тя е
още по-неприемлива, защото е точно обратното на онова, което този полицай
или полицайка трябва да върши, а именно да защитава обществото от крадците. Ако лекарите или медицинските сестри отровят своите пациенти, вместо
да се грижат за тях, този акт привлича по-силно нашето внимание, защото
противоречи на тяхната етика и професионален кодекс.

Липсата на комуникация също е злоупотреба
Като журналист, жена и майка, искам да ви кажа, че за нас сексуалното насилие
над малолетни е също толкова голямо престъпление, колкото и неговото при-
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криване. А вие по-добре от мен знаете, че тези злоупотреби са били прикривани
систематично, на всички равнища.
Трябва да сте наясно, че колкото повече прикривате тези престъпления, колкото
повече си заравяте като щраус главата в пясъка, не подавате информация на
медиите, а чрез тях и на вярващите и общественото мнение, толкова по-голям
ще бъде скандалът. Ако човек има тумор, той няма да се излекува, като го скрие
от семейството или от приятелите; мълчанието не лекува, това може да направи само най-доброто лечение, което да предотврати метастазите и да доведе
до възстановяване.
Комуникацията е основно задължение, защото, ако не я ползвате, това автоматично ви прави съучастници на насилниците. Ако не подавате информация,
която да попречи на тези хора да продължат да вършат насилие, вие не давате
на децата, младежите и техните семейства средствата, нужни да се защитят
от тези престъпления.
Вярващите не могат да простят липсата на прозрачност, защото това е ново
насилие над жертвите. Тези, които не съобщават, насърчават климата на подозрение, подбуждат гняв и омраза към институцията.
Видях го със собствените си очи по време на пътуването на папа Франциск в
Чили през 2018 г. Нямаше безразличие: имаше възмущение и гняв от системното прикриване, от мълчанието, от измамата на вярващите и страданието на
жертвите, които от десетилетия не са били чути и не им е било повярвано.
Жертвите имат право освен всичко друго да знаят какво се е случило, какво сте
сторили, за да се дистанцирате и накажете насилниците. Дори виновният да е
мъртъв, болката на жертвата не е изчезнала. Въпреки че виновната страна не
може да бъде наказана, жертвата, живяла дълги години със скрити рани, може
поне да бъде утешена. Тогава други жертви, които са мълчали, ще започнат да
говорят, а вие ще имате възможност да ги изцелите и утешите.

Поемете инициативата
На испански казваме, че който удари пръв, удря три пъти. Очевидно не говоря за
удар, а за информация.
Мисля, че ще бъде по-здравословно, по-позитивно и по-полезно, ако Църквата
първа подава информация, ако бъде активна, а не реактивна, както често се
случва. Когато едно журналистическо разследване разкрие такъв случай, няма
какво да чакате, за да отговорите на законните въпроси от пресата (или на
хората, вашия народ).
В епохата, в която живеем, е много трудно една тайна да остане скрита. С
възхода на социалните мрежи и като се има предвид лекотата на разпространяване на снимки, аудио и видео материали, бързите социални и културни промени,
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Църквата има само един път: да се концентрира върху осведомеността и прозрачността, които вървят ръка за ръка.
Съобщавайте фактите, когато ги знаете. Разбира се, няма да ви бъде приятно,
но това е единственият начин, ако искате да ви повярваме, когато казвате
„отсега нататък няма да допускаме прикриването”. Първата, която ще се облагодетелства от прозрачността, е институцията, защото фокусът винаги се
насочва към виновника.

Поучете се от миналите грешки
Като мексиканка не мога да пропусна да спомена вероятно най-ужасния случай
в Църквата – този на Марсиал Масиел, мексиканеца, основател на „Легионът на
Христос”. Отразявах този случай от началото до края. Освен моралното възмездие за престъпленията, извършени от този човек, който според някои е бил
психично болен, а според други – зъл гений, в основата на този скандал, нанесъл
такива вреди на хиляди хора, който до голяма степен постави под съмнение паметта за един светец, стоеше лошата комуникация.
Да не забравяме, че Легионът имаше четвърти обет, според който, ако един
член на Легиона стане свидетел на нещо за своя супериор, в което не е уверен,
той няма право да го критикува, а още по-малко да коментира.
Без тази липса на порицание, без това пълно прикриване, ако имаше прозрачност, Марсиал Масиел нямаше да може в продължение на десетилетия да насилва семинаристи, да води няколко живота, да има жени и деца и да стане накрая
ясно, че е насилвал собствените си деца.
За мен това е най-показателният пример за нездравословна, порочна комуникация, от която могат да се извлекат няколко поуки.
Папа Франциск е казал пред Курията, че към тези въпроси в миналото е имало
невежество, неподготвеност и неверие. Смея да кажа, че е имало и корупция.
Зад мълчанието, зад липсата на здравословна, прозрачна комуникация, твърде
често се крие не само страхът от скандал и загриженост за доброто име на
институцията, но и става дума за пари, компенсации, подаръци, разрешителни за строителство на училища и университети, може би и в райони, където
строителството е недопустимо. Говоря за неща, което съм видяла и подробно
разследвала.
Папа Франциск винаги ни припомня, че дяволът влиза през джобовете, и е напълно прав. Прозрачността ще ви помогне да се борите с икономическата корупция.
Въз основа на работата с вътрешна информация на най-ниско равнище, както
и от разговорите с някои нунции, мога да свидетелствам, че е имало случаи на
прикриване на информация, понякога и на възпрепятстване информацията да
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достигне до папата, на нейното омаловажаване или отричане, сякаш тя е плод
на мании или фантазии.
Прозрачността ще ви помогне да се преборите и с корупцията в управлението.
Благодарение на неколцина смели хора сред жертвите, на няколко смели журналисти и – мисля, че трябва да добавя – и на един смел папа като Бенедикт XVI,
този скандал стана публичен и туморът бе премахнат.
Изключително важно е този урок да бъде научен и да не се повтарят същите
грешки. Прозрачността ще ви помогне да бъдете верни на Евангелието и да
приложите на практика принципа, че никой в Църквата не е над закона, всички
сме отговорни пред Бога и другите.

Избягвайте тайнствеността, разчитайте на
прозрачността
Тайната, в смисъл на прекомерната склонност към тайнственост, е тясно свързана със злоупотребата с власт: тя е нещо като предпазна мрежа за онези,
които злоупотребяват с властта. Днес нашите общества са възприели прозрачността като общо правило и хората смятат, че единствената причина да
не бъдеш прозрачен е желанието да прикриеш нещо негативно или корумпирано.
Усещането ми е, че в Църквата продължава да съществува силна съпротива
срещу признаването на проблема със сексуалното насилие, поради което е необходимо да се обърнете към този проблем с всички инструменти, с които разполагате. Има хора, които мислят, че този проблем съществува само в някои
държави. Мисля, че можем да говорим за цялостна ситуация, в по-голяма или
по-малка степен, която във всеки случай трябва да бъде осмислена и разрешена.
Тези, които прикриват нещо, не са задължително корумпирани, но всички корумпирани крият нещо. Не всички, които пазят тайни, извършват злоупотреба с
власт, но всички, които злоупотребяват с властта, по правило крият нещо.
Разбира се, прозрачността има своите ограничения. Затова и не очакваме да ни
информирате за всяко обвинение срещу свещеник. Разбираме, че може и трябва
да има предварително разследване, но го направете бързо, съгласно законите на
страната, в която живеете, и ако е необходимо, предайте случая на гражданската съдебна система.
Ако обвинението е убедително, информирайте за хода на процеса, за това какво
сте направили; трябва да кажете, че сте отстранили виновния от неговата енория или от мястото, където той е служил; самите вие трябва да съобщите за
това както в диоцеза, така и във Ватикана. Има случаи, в които Бюлетинът на
пресслужбата на Светия престол съобщава за подадена оставка, без да обяснява
причините. Има свещеници, казвали веднага след това на вярващите, че напускат,

84

2019 / брой

2 (139)

защото са болни, а не защото са извършили насилие. Мисля, че новината за оставката на свещеник, извършил насилие, трябва да бъде съобщена ясно и категорично.
Мълчанието по тези въпроси е допустимо само ако не наранява никого, но е недопустимо, ако може да навреди.

Три практически съвета за постигане на прозрачност
Вече посочих, че намирам комуникацията за неделима част от разрешаването на
този проблем. Позволете ми сега да предложа три практични съвета как тази
прозрачност да бъде прилагана на практика, когато сте изправени пред необходимостта да информирате за случаи на сексуални злоупотреби с непълнолетни.
1) Поставете жертвите на първо място
Ако Църквата иска да се научи как да говори за злоупотребите, първата  отправна точка трябва да бъде жертвата.
Папа Франциск помоли участниците в тази среща да се срещнат с жертви, да
ги чуят и да бъдат открити за тях преди идването си в Рим. Няма да ви моля
да си вдигнете ръцете и да кажете кой е направил това, сами си отговорете
на този въпрос.
Жертвите не са само цифри; те не са статистика. Те са хора, чийто живот,
сексуалност, емоции, доверие в другите хора, може би дори в Бог, както и способността да обичат са били разрушени.
Защо това е важно? Защото е трудно да се говори и информира за нещо, без да
имаме пряко знание за него. Това правило е още по-валидно в случаите на сексуално
насилие. Не можем да говорим по този въпрос, без да сме чули жертвите, без да
сме споделили тяхната болка, без да сме докоснали раните от насилието, които
са не само по техните тела, но и в тяхното съзнание, в техните сърца, в тяхната вяра. Ако ги срещнете, те вече ще имат име, ще имат лице и опитът, който
сте получили от тях, ще се отрази не само на начина, по който вие се отнасяте
към този случай, но и на начина, по който говорите и разрешавате този проблем.
Папата каза, че се среща с тях редовно, в Санта Марта, че смята това за своя първа задача. Трябва да правите същото, не вярвам, че имате по-малко време от папата.
Не забравяйте, прозрачността ще ви покаже какво да направите. Само ако
поставите жертвите на първо място, ще бъдете убедителен, когато казвате,
че сте решили да изкорените бича на това насилие.
2) Потърсете съвет
Второто нещо е да потърсите съвет. Преди да вземете решения, потърсете
съвет от хора със солидна преценка, които могат да ви помогнат.
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Сред тези съветници винаги трябва да има и експерти по комуникация. Мисля,
че Църквата трябва да разполага с такива експерти на всички нива и трябва
да се вслушва в тях, когато те казват, че винаги е по-добре да информираш,
отколкото да мълчиш или дори да лъжеш. Илюзия е днес да се мисли, че един
скандал може да се прикрие. Това е като да скриеш небето с пръста на ръката
си. Не е възможно. А и вече нито е приемливо, нито е допустимо. Всички вие
трябва да разберете, че мълчанието е много по-скъпо, отколкото сблъскването
с реалността и публичното  оповестяване.
Намирам за много важно да инвестирате в комуникация във всички ваши църковни структури с подкрепата на висококвалифицирани и опитни хора, за да отговорите на изискванията за прозрачност в днешния свят.
Личността на говорителя е от фундаментално значение. Това не само трябва да бъде един добре обучен човек, той или тя трябва да се ползва с пълното
доверие на епископа и да има пряк достъп до него 24 часа в денонощието. Това
не е работа от 9 до 5 часа. Всичко може да се случи във всеки един момент,
реакцията може да бъде наложителна веднага, макар, повтарям, още по-добре
ще бъде ако вие сте първите, които предоставите информацията.
Ние, журналистите, предпочитаме да говорим направо с началника. Но приемаме
да говорим и с говорителя, ако знаем, че той или тя има достъп до началника и
предава това, което той мисли.
3) „Професионализирайте” вашите комуникации
На трето място, трябва да общувате по-добре.
Какъв тип прозрачност очакват журналистите, майките, семействата, вярващите, обществено мнение от институция като Църквата?
Мисля, че от основно значение е на всяко равнище, от енорията чак дотук, във
Ватикана, да има структури, които могат да бъдат унифицирани, ала са достатъчно пъргави и гъвкави, за да осигуряват бързо информация.
Информацията може да е непълна поради липсата на задълбочено разследване,
но отговорът не може да бъде мълчание или „без коментар”, защото тогава ще
потърсим информация от други и тогава те ще ни информират по изгоден за
тях начин.
Ако не разполагате с цялата необходима информация, ако имате съмнения, ако
вече тече разследване, по-добре е да обясните това по възможно най-добрия
начин, за да не създавате впечатлението, че бягате от отговора или криете
нещо. Важно е информацията да се следи постоянно и особено важно е да се
реагира бързо. Ако тя не е предоставена своевременно, отговорът вече не представлява интерес; ще бъде твърде късно, ако други вече са го направили, дори
и да са били некоректни.
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Рискът е висок, а цената на такова поведение е дори още по-висока. Мълчанието създава впечатлението, че обвиненията – независимо дали са верни или
лъжливи, частично верни или частично лъжливи – са изцяло верни и има страх от
отговор, който може да бъде оспорен.
С очите си съм виждала как лоша или неадекватна информация може да причини
огромни щети, да увреди жертвите и техните семейства, да не позволи да бъде
дадено правосъдие, да стане причина за разколебаването на вярата у много хора.
Уверявам ви, че инвестицията в комуникациите е печеливша и че това не е
краткосрочна, е дългосрочна инвестиция.

Заключение
Ще завърша това изказване с една тема, различна от проблема с насилието над
малолетни, но важна за една жена журналист като мен.
Стоим на прага на друг скандал, този за монахините и религиозните жени,
жертви на сексуално насилие от страна на свещеници и епископи. За това съобщи женското списание на L'Osservatore Romano, а по време на обратния полет
от Абу Даби папа Франциск потвърди, че от известно време по този случай се
работи, че е истина и че е необходимо да се положат още усилия, но че има воля
те да бъдат положени.
Иска ми се по този случай Църквата да бъде активна, а да не бъде в отбрана,
както се случи с насилието над малолетни. Това е една добра възможност Църквата да поеме инициативата и да бъде водеща в осъждането на тези злоупотреби, които са не само сексуални, но и са злоупотреба с власт.
Накрая бих искала да благодаря на папа Франциск за това, че миналия декември
изрази признателност за работата на журналистите, които са били честни и
обективни в разкриването на свещениците насилници и са направили възможно
да бъде чут гласът на жертвите.
Надявам се след тази среща, когато се върнете у дома, да не ни избягвате, а
да ни търсите. Да се върнете в своите епархии с мисълта, че не сме хищни
вълци, а напротив, че можем да сме ви полезни в борбата с истинските вълци.
Благодаря.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Томас Патрик Дойл (р. 1944 г.) е американски католик и пенсиониран
свещеник от Доминиканския орден. Специализира канонично право и
защитава докторат в Католическия университет в Америка, а след
това преподава в редица университети, като в същото време работи като юрист към Католическата църква в САЩ. Той е един от първите, които през 80-те години на ХХ век обръщат внимание на проблема със сексуалното насилие и призовават Католическата църква
в САЩ да вземе мерки. Мнението му по проведената през февруари
във Ватикана Среща на епископите, посветена на сексуалното насилие, беше публикувано на 19 март 2019 г. в National Catholic Reporter.

Томас П. Дойл

СРЕЩАТА ВЪВ ВАТИКАНА
ИМА ПОСТИЖЕНИЯ, НО НЕ
ОЧАКВАНИТЕ ОТ ПАПАТА ИЛИ
ЕПИСКОПИТЕ
Така наречената „среща на върха”, посветена на кризата, породена от сексуалното насилие, не беше пълен провал. Процедурата и резултатите от срещата
на епископите, проведена на 21–24 февруари 2019 г. във Ватикана, със сигурност донесоха голямо разочарование за жертвите на това насилие, на техните
семейства и на много други хора, които се надяваха на конкретни резултати.
Постиженията на тази среща могат да бъдат разбрани само в контекста на
мащаба на събитието: речите, особено тези на трите жени, дискусиите между
епископите, медийните реакции и присъствието на жертви на насилието от
поне 20 държави.
Замесен съм пряко в този кошмар от 1984 г., когато реалността на сексуалните
посегателства над малолетни от страна на духовници, както и систематичното прикриване и лъжи от страна на йерархията (от папството надолу), започна
постепенно да си пробива път през пластовете от църковни тайни към публичното пространство. Към 1985 г. папа Йоан Павел II и неколцина високопоставени
ватикански прелати вече имаха на разположение детайлна информация за това,
което много бързо се превърна в най-тежката криза за Църквата от Средните
векове.
От този момент нататък епископите на различни нива на църковната бюрокрация се впуснаха в почти непрекъснато говорене по този въпрос, което
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беше смесица от отрицание, отклоняване на вината, омаловажаване, обяснения
(най-странното от които беше, че това е дело на дявола), извинения, съжаления,
обещания за промяна. Този тип говорене беше придружено от въвеждането на
процедури, политики, протоколи и частични промени в каноничното право. Срещата през февруари не направи изключение в това отношение.
Нямаше нови разкрития, изказвания, речи или обещания от страна на някои от
участниците в срещата, които да казват нещо ново, включително и сред грабващите вниманието изказвания на сестра Вероника Опенибо, Линда Гизони и
Валентина Алазраки. Всичко, казано на срещата, вече беше оповестявано от
някой вътрешен на църковната система човек, от жертви на това насилие или
от техните поддръжници.
Другият елемент, който също изцяло се вписва в модела на реакция на епископите през последните 35 години, е, че те обещават много, но не правят нищо.
През годините хората молеха епископите да престанат да говорят по този
начин. Спрете с безкрайния поток от баналности и празни обещания и направете нещо. За съжаление дълбокото убеждение на йерархията, че думите им са
достатъчни да променят реалността, се оказа напълно безполезно.
На заключителната пресконференция бяха оповестени три конкретни действия:
папско становище как да се процедира с исковете за сексуално насилие във
Ватикана; екипи от експерти, които да подпомагат диоцезите при искове за
злоупотреби и указания за действия при нови обвинения. Всичко това едва ли е
революционно! План за реакция във Ватикана е също толкова полезен, колкото би
бил на Антарктида. А другите две обещания далеч не са нови.
През 1985 г. работих по този въпрос с още двама души, които от самото начало
разбраха дълбочината на проблема. Заедно с адвоката Рей Мутон и със свещеника и психиатър Майкъл Питърсън подготвихме наръчник за действия, озаглавен
Проблемът със сексуалното насилие, извършено от католическото духовенство:
активен и отговорен подход. Дълъг беше 120 страници и включваше професионални статии за проблема с педофилията.
Наред с този наръчник, изработихме план за формиране на групи от експерти
в различни области, които да подпомагат епископите, когато те имат нужда
от помощ. Беше наречен „Екип за кризисна намеса” и беше творение главно на
Мутон. Призовахме епископите да създадат комитет, който да популяризира
съвременните изследвания по почти всички възможни измерения на проблема със
сексуалните посегателства над малолетни от страна на духовници.
И какво се случи? Предложенията ни не само бяха отхвърлени, но и бяхме подложени на безсмислени обиди. Ръководството на Националната конференция на
католическите епископи, както по това време се наричаше Епископската конференция на САЩ, отхвърли наръчника с аргумента, че вече знае всичко, казано в
него. Отхвърлиха и плана за подкрепа с аргумента, че не могат да го наложат
на диоцезите.
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Идеята на създаване на комитет получи силна подкрепа от страна не на други,
а на кардинал Бърнард Лоу и епископ Антъни Бевилакуа1. Но две седмици след
като обсъдихме плана с представителя на Лоу, епископ Бил Левада, планът беше
безцеремонно отхвърлен от ръководството на конференцията. Без да дадат
обяснение и без предложения с какво да бъде заменен.
Един от най-глупавите отговори от Епископската конференция беше, че планът
приличал на идея за създаване на отряд за бързо реагиране, който да бъде наложен на епископите.
И накрая, обидата. Говорител на Главната канцелария на епископите обяви на
пресконференция, че тримата сме изготвили наръчника и плана за действие с
една-единствена цел: да изкараме малко пари, като продаваме услугите си на
епископите.
Послеслов колко уверени се чувстваха епископите по онова време: един архиепископ, сега покойник, тогава ми каза на прием в посолството на Ватикана: „Не
се тревожи за всичко това, Том. Никой няма да тръгне да съди Католическата
църква”.
Тази информация с 35-годишна давност е важна, защото е предвестник на нещата, които се случват след това. Оттогава съществува постоянно напрежение
между жертвите, техните семейства и поддръжници, от една страна, и папството и йерархията, от друга. Излъганото очакване за някакво действие, каквото и да било, не изненадва, защото е изцяло в съответствие със защитното
поведение на епископите. Всичко, което те правят, трябва да бъде по техните
условия и правила или да бъде отхвърлено.
Но тази тактика се оказа катастрофа по две причини. Първо, епископите никога
не можеха да допуснат, че жертвите ще надигнат глас, ще се организират и наложат гледната си точка по проблема за сексуалните посегателства, и второ,
че гражданските правни системи на различни страни една след друга ще започнат да се отнасят към църковните водачи по начина, по който се отнасят към
всеки, въвлечен в криминално деяние. Страхопочитанието, пазило епископите от
векове, бързо изчезна.
Тези, които се опитват да подходят позитивно към срещата, за да може ръководството на институцията да бъде представено в добра светлина заради самата
институция, сякаш не разбират, че тук не става дума за спасяването на папата
или на епископите. Става дума за даване на справедливост на жертвите.
След 35 години благочестиви безсмислици, празни обещания, необосновани оправдания, демонизиране на жертвите и борба срещу правосъдието папа Франциск
1

Бърнард Франсис Лоу (1931–2017) – американски кардинал и архиепископ на Бостън от 1984 до 2002 г.;
Антъни Бевилакуа (1923–2012) – американски кардинал, Архиепископ на Филаделфия от 1988 до 2003 г.
Църковни документи, открити в хода на разследването на сексуалните злоупотреби, доказват, че и двамата са
имали подробни данни, но са прикрили свещеници, извършители на такова насилие. Б.пр.
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и епископите трябва да осъзнаят, че следването на наследеното от миналото
защитно поведение ще се окаже пагубно, както и вече се случва. Реалността,
независимо дали това се харесва на папата или не, е, че институционалната
църква не може сама да се поправи. Предишните опити за това се провалиха.
А бъдещи предложения като това архиепископите да оглавяват наказателното
преследване срещу епископи, обвинени в насилие или съучастие в него, ще завърши по същия начин, по който е завършил всеки друг такъв опит: с неуспех.
А сега към позитивните страни. Фактът, че папата свика ръководителите на
всички епископски конференции по света, сам по себе си е постижение. Както и
да го разглеждаме, това е знак, че папата се отнася към проблема сериозно и
надявам се, по правилните причини.
Той каза, че целта е да се повиши съзнанието на епископите и те да бъдат
запознати със сериозния, токсичен характер на сексуалното насилие (нещо, с
което те би трябвало да са запознати още преди да са постъпили дори в семинарията). Това е много, много висока цел в светлината на десетилетното
поведение на епископите по целия свят. Конференцията също така даде думата
на хора, които не мънкаха и имаха свободата да говорят, без да им се налага
да омекотяват посланието си с някакви фалшиви извинения или похвали за това
колко е прекрасно, че папата и епископите са се събрали на едно място.
Ала същото вече се случи на историческата среща на американските епископи
в Далас през 2002 година. Като се има предвид колективната история на епископите в САЩ оттогава, е очевидно, че директното говорене на жертвите на
тази среща е имало за цел единствено да бъде демонстрирана загриженост, но
не и да настъпи отрезвяване. Можем само да се надяваме и да молим този път
последиците да са по-различни.
Срещата във Ватикана не произведе решителни, ориентирани към действие резултати, само нови баналности и обещания. И аз намирам това за положително,
тъй като това трябва да премахне всякакво съмнение дали Ватикана и йерархията могат или искат да направят радикални стъпки, необходими за решаването
на проблема. Позитивно е и защото извади наяве това, което е очевидно от
дълго време: Църквата вече е реагирала и ще продължи да реагира на сексуални
злоупотреби и да помага на жертвите пастирски и решително, но тъкмо миряните – мъже и жени от Божия народ, а не духовенството, са били и ще продължат
да бъдат движещата сила за това.
Но най-важният резултат от четиридневната среща в Рим не е нещо, сторено
или казано от папата или епископите, а това, което тези срещи вдъхновиха – безпрецедентното събиране на едно място на жертви, оцелели и техните поддръжници от всички краища на света. Те бяха организирани, речовити и решителни.
Докато участниците в срещите във Ватикана си говориха във Ватикана, вековният бич на сексуалните злоупотреби и насилие от страна на духовенството на
всички нива, което и беше причината за тяхното събиране, беше оповестен пред
Църквата и света от онези, които са преживели ударите от него.
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Видимият контраст между това, което се случи на официалното, ръководено от
Църквата равнище, и това, което се случваше на улицата, още повече укрепи
доверието, симпатията и подкрепата за жертвите и техните поддръжници, не
само към събраните в Рим, но и към многобройните други хора по света, които
те представляват.
Феноменът на сексуалните посегателства от духовници е най-тежката криза, която Църквата преживява от повече от хилядолетие. Протестантската
реформация и нейният отговор, Тридентинският събор, бяха свързани с доктрината, църковните структури и зле подготвеното духовенство. Случващото се
днес е далеч по-лошо, това е пандемията от сексуални злоупотреби и насилие
над безброй уязвими хора, особено деца, което е било систематично допускано
от страна на папи и йерархии.
Кога ще свърши всичко това и какво е необходимо, за да бъде поправено? Отговорите са очевидни, но те предизвикват такъв страх сред духовниците, че те
дори не са способни да ги дискутират. Този кошмар ще продължи, докато йерархичната система, която го е създала и поддържала, продължава да съществува
в настоящото си състояние. Причините за това явление са дълбоко вкоренени в
институционалните структури на Църквата и в богословските извинения, които
ги поддържат.
Ще бъде необходим радикален, фундаментален процес на промяна, преди цялата
Църква да осъзнае каква наистина трябва да бъде – народ Божи.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Александър Солдатов
Новая газета, 6 март 2019 г.

БОРБАТА С ТИХОН, ПРОБЛЕМЪТ
С ИЛАРИОН, НАСЛЕДСТВОТО НА
ЮВЕНАЛИЙ
Патриарх Кирил проведе редовно заседание на Синода,
на което съобщи за оставки и назначения в РПЦ – кое е
важното?

Обикновено пролетното заседание на Св. синод на РПЦ се провежда по време
на Великия пост – през март или април. Но тази година патриарх Кирил реши
да ускори хода на събитията заради кадровите промени, подготвяни от него
от дълго време. Въпреки здравословните проблеми на патриарха (по-рано той
не дойде на обявена служба в Елоховския събор, а на 20 февруари не се появи на
годишното послание на президента към Федералното събрание), заседанието
на Синода се проведе на 26 февруари в Даниловския манастир в „спринтьорско”
темпо. Казват, че продължило малко повече от час. Какви назначения и оставки
се случиха и какво означават те?
Главната „рокада” се провали буквално три дни преди заседанието. Очакваше се,
че на 23 февруари на своята Генерална асамблея Руската архиепископия с център
в Париж ще гласува за преминаване от Константинополската патриаршия към
Московската. Във всеки случай решение за такова преминаване беше взето от главата на архиепископията Йоан (Ренето). Но църковната демокрация взе надмощие
в Париж: делегатите на асамблеята, живеещи по демократичните правила на Поместния събор от 1917–1918 г., на практика гласуваха срещу присъединяването към
РПЦ, отлагайки окончателното решение за съдбата на архиепископията за юни.
Почти 90 години тази специфична църковна структура, обединяваща около 100
енории, се намираше под омофора на Константинопол, пазейки руската църковна
традиция. Но през ноември миналата година Синодът в Константинопол неочаквано разпореди на енориите да се разпределят към съществуващите по места
епархии на Вселенската патриаршия. Архиепископията отказа да се разпусне
и Московската патриаршия вече предвкусваше ефектно „пиар възмездие” над
Константинопол за Украйна.
Операция „Възмездие” беше възложена на един от фаворитите на патриарх Кирил, младия архиепископ Антоний (Севрюк), който договори с възрастния париж-
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ки архиепископ Йоан условията по „сливането и поглъщането”. В случай на успех
на операцията архиепископ Антоний имаше всички шансове да заеме мястото на
председателя на Отдела за външноцърковни отношения на Московската патриаршия – ключово църковно учреждение, което сега оглавява митрополит Иларион
(Алфеев). В църковното съзнание името му се свързва с „поражението” в Украйна, поради което и позицията му не е особено стабилна.
Оставката на Иларион обещаваше да бъде най-шумната на това заседание на
Синода, но засега не се състоя. Какви оставки обаче се случиха и какво означават?

Уволнените
Главната жертва на заседанията от 26 февруари е 63-годишният митрополит
на Санкт Петербург Варсонофий (Судаков). На ключовия в структурата на патриаршията пост – управляващ делата – го назначи Кирил през 2009 г., веднага
след избирането си за патриарх. След още пет години Варсонофий беше преместен от провинциалната Саранска катедра в Петербург – третата по значение
епархия в РПЦ. Заедно със себе си Варсонофий доведе в северната столица и
целия си „мордовски антураж”, който зае ключови постове в епархията и беше
сложен на „хранилка” в най-добрите енории в града.
Основната грешка на Варсонофий е свързана с Исакиевския събор, който той
пожела, но не успя да получи в собственост на РПЦ, въпреки че „щастието беше
толкова близо”.
Срещу превръщането на Исакиевския събор в голям църковно-търговски обект
се изказаха неочаквано голям брой жители на Петербург, така че главният храм
на Руската империя се превърна в символ на гражданската съпротива на северната столица. В разгара на конфликта директорът на музея на Исакиевския
събор Николай Буров дори публично произнесе: „Този град преживя блокадата, ще
преживее и вас!”. Властта трябваше бързо да тушира конфликта и отказа да
предаде събора на РПЦ.
По време на своето служение Варсонофий не успя да изгради отношения не само
с интелигенцията в града, но и с двамата губернатори – отличаващи се, между
другото, с особено силна православност – Георгий Полтавченко и Александър
Беглов.
Като че ли Варсонофий трябваше да бъде освободен не от поста управляващ
делата на патриаршията, а от Петербургската катедра. За нея претендираха
голям брой изключително влиятелни църковници: Иларион (Алфеев) , „духовникът
на президента” Тихон (Шевкунов) и негласният лидер на всесилното „лоби”, с
което се бори о. Андрей Кураев – митр. Меркурий (Иванов). Само че патриархът си има собствена логика, частично произлизаща от църковната традиция. Управляващият делата е все пак административен пост, а митрополит на
Санкт Петербург е почетно звание. Според сановната логика от висотата на
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Петербургската катедра може да се отиде или на покой и в немилост, или на
още по-висока катедра, а такива в РПЦ има само две – Московската патриаршия и Крутицката епархия (Московска област), която 83-годишният митрополит
Ювеналий (Поярков) категорично отказва да освободи. Последващо наказание за
Варсонофий не е изключено, но засега е решено всичко да се ограничи с тази
полумярка.
Втората по значимост шумна оставка е уволнението на 58-годишния архиепископ Теогност (Гузиков) от поста игумен на Троице-Сергиевата лавра – главния
манастир на РПЦ. За да оценим мащаба на оставката, е достатъчно да напомним, че Теогност става игумен на 27 години, едва завършил семинария, след указ
на патриарх Пимен. Вече израсна поколение от монаси в лаврата, което не може
да си представи друг игумен. Теогност успешно извърши цялостна реставрация
на лаврата, при това без да излезе някакъв компромат за него – той е аскет,
обича богослужението и не принадлежи към никакви „лобита”. Възможно е именно
това и да го е погубило – в епохата на важните промени на възлови постове се
допускат само доверени хора от близкото обкръжение.
В същото време в Сергиев Посад започва мащабен проект по създаването на
„Руски Ватикан” (с приблизителна стойност 2 милиарда долара), заради който
от центъра на града изселват не само жителите, но и градските учреждения.
Освен това Теогност се изказа срещу депото за боклук в североизточната
част на Московска област, а губернаторът Воробьов не търпи възражения. Половин година по-рано за подобни изказвания наказаха племенника на о. Александър
Мен – прот. Виктор Григоренко.
Накрая, последната знакова жертва от решенията на Синода – Рязанският митрополит Марк (Головков), бившият заместник на Кирил в Отдела за външноцърковни отношения. Той загуби поста си на председател на Финансово-стопанското управление на патриаршията.
Патриархът държи Марк отговорен за краха на „църковната” банка „Пересвет”
(преди това църковни сметки „изгоряха” в още няколко фалирали банки) и за
фактическата загуба за патриаршията на църковното предприятие „Софрино”.
Както писа Новая газета, през юли миналата година беше уволнен Евгений Пархаев, оглавявал „Софрино” последните 40 години. На негово място дойдоха хора
от службите за сигурност.

Неуволнените (засега)
Най-шумната несъстояла се оставка е на митрополит Иларион (Алфеев). Въпреки частичната загуба на Украйна, на която Константинополската патриаршия
дари автокефалия, и въпреки личния си конфликт с Константинополския патриарх, който се оплака за това на Кирил, Иларион запази поста си на председател
на Отдела за външноцърковни отношения.
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Той е на 52 години и според критериите на патриаршията е млад, следователно
би могъл да съвместява работата в Отдела с управлението на някоя епархия. Но
Иларион не получава нито Петербургската, нито Крутицката катедра въпреки
многобройните прогнози и се задоволява със скромната титла „Волоколамски”,
викарий на Московската епархия. Иларион, когото патриархът някога смяташе
за едва ли не главния интелектуалец на РПЦ, получи още един шанс – да удържи
позициите в Украйна и да не допусне признаването на Томоса за автокефалия от
повечето поместни църкви.

Назначените
Главен печеливш от последното заседание на Синода е Тверският митрополит
Сава (Михеев), който се е формирал като църковен администратор изцяло в
епохата на патриарх Кирил. Той е новият управляващ делата на патриаршията
и е на 38 години. През 2011 г. той дойде от дълбоката провинция, за да стане
игумен на Новоспаския манастир, където е неформалният щаб на паравоенното
движение „Сорк сорокв”. Беше заместник на Варсонофий като управляващ делата на патриаршията, а през лятото на миналата година получи първото си
назначение на катедра – в Твер. Игумен на Троице-Сергиевата лавра също така
стана човек от антуража на Кирил – 41-годишният епископ Парамон (Голубка) от
Закарпатието.
Важното Финансово-стопанско управление на патриаршията („потоците”) оглави 42-годишният Вологодски митрополит Игнатий (Депутатов), също така
станал архиерей по времето на Кирил – през 2011 г. Преди архиерейското си
служение е бил в Рязан, а след това става епископ в Донска митрополия на вече
споменатия в статията митрополит Меркурий (Иванов). Именно на влиянието
на последния върху патриарха експертите отдават това назначение – т.е. Игнатий по-скоро ще бъде „алтер его” на апартно по-влиятелния Меркурий, главата на Отдела за религиозно образование.
Общата тенденция на новите назначения е подмладяване на административния
апарат на патриаршията, подсилване на монолитността на „екипа на Кирил” и
отстраняване на йерарси, назначени още по времето на Алексий II и Пимен.

***
Решението на Синода на РПЦ от 26 февруари следва да се възприема по-скоро
като заявка за по-радикални кадрови промени. Рано или късно (по-скоро рано) на
Кирил ще му се наложи да реши проблема с Иларион, т.е. да назначи нов председател на Отдела за външноцърковни отношения и да раздели наследството на
Крутицка епархия – най-апетитното парче в сегашната РПЦ. Разбира се, Кирил
е загрижен и от необходимостта да отслаби позициите на митрополит Тихон (Шевкунов), който продължава своето „вертикално” издигане и неофициално
вече се превръща в „първото лице” на Московската патриаршия.
Превод от руски: Димитър Спасов
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Д-р Людмил Петров e магистър по философия във Философския факултет
при СУ „Св. Климент Охридски”, защитил е докторат по философия в катедра „Философска антропология” към Института за философски изследвания – БАН. Главен асистент е в катедра: „Религия, вярвания и светоглед” към Института за изследване на обществата и знанието при БАН,
преподавател по философия в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”.
Член е на Съюза на учените в България и Българското философско общество, както и на редколегията на сп. Философски алтернативи.

Людмил Петров

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА ПРЕДИ
И СЛЕД ВТОРИЯ ВАТИКАНСКИ
СЪБОР
Повече от петдесет години след Втория ватикански събор в католическите
среди продължава да няма еднозначна оценка за него. Немалко католици (предимно от средите на седевакантистите) смятат този събор за тотално отстъпление от изконната Традиция1 на Църквата и дори за „преврат”12, а други
(либерално настроени) с изключително задоволство го обявяват за „радикално
скъсване със Средновековието”, „втора Петдесетница” и „епохално обновление
на Църквата”. Общото между тези две диаметрално противоположни позиции
е, че и двете постулират един напълно „нов католицизъм”, положен върху една
нова херменевтика, който рязко се разграничава и дистанцира от предсъборната църква. Точно по тези причини във фокуса на моето изследване се поставят
следните въпроси: има ли основание да се говори за Католическа църква2 преди и
след Втория ватикански събор? Може ли Съборът да бъде прочетен в светлината на Традицията и като автентично нейно продължение, или той се явява едно
радикално скъсване с нея, без значение от различните оценки на това преломно
събитие? Възможно ли е обновяване в рамките на Традицията, или това се явява
1

Традицията не е текст, а способ за неговото прочитане. Система от фактори, които в една или друга степен
обуславят и детерминират нашето познание, нашите ценностни нагласи и поведение. Съвкупност от специфични светогледни конструкции, функциониращи като матрица на нашите възприятия, оценки и действия (Петров
2012: 112).
2
За главни действащи лица в този преврат се смятат кардиналите Фрингс, Лиенарт, Фардс от т.нар. „Рейнски
алианс”, а също и дисидентите Ханс Кюнг, Шилебейкс, Даниелу, Карл Ранер, които се обявяват както против
установените от папа Йоан ХХІІІ процедурни правила с цел да придобият контрол над съвещателните комисии
на събора, така също и против първоначалните съборни проектодокументи (на брой 72), одобрени от папата
(Archbishop Lefebvre, Open Letter to Confused Catholics, 1986). В своето обръщение от 14 февруари 2013 г. до
духовенството на Рим папа Бенедикт ХVІ разказва също за този преврат, посочвайки как е бил изфабрикуван
един „виртуален събор”, за да узурпира мястото на „истинския събор”, и „как това е създало изключително
много бедствия”.
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някакъв нонсенс? Придържала ли се е Римокатолическата църква до Втория ватикански събор, еднозначно, към една „ексклузивна еклесиология” и била ли е тя
изоставена след него? На тези именно въпроси ще се опитам да дам отговор в
настоящата статия.
Радикалните ултраконсервативни католици обявяват документите на Втория
ватикански събор като напълно противоречащи на учението на Църквата и очертаващи една тенденция към догматически и канонически релативизъм, морален
и литургичен анархизъм и диктатура на политкоректността. Именно в тях се
търси вината за забравата на универсалния учителен авторитет на Римокатолическата църква, на нейната изначална мисия, подменена с един повърхностен
и евтин икуменизъм, и за загубата на нейната идентичност. Мнението на тези
консервативно настроени католици е, че според този „нов икуменизъм”3, осъден
от папа Пий ХI в енцикликата Mortalium Animos (от 6 януари 1928 г.), Църквата
вече няма врагове, а само братя. Практически вече не се осъжда никой и нищо.
Различието в догматите между различните християнски деноминации и другите
религии се разбира като нещо относително, а борбата с лъжата и отхвърлянето на съмнителните учения е напълно безсмислено. Това е и причината – според
кардинал Йозеф Ратцингер – „днес широко да се е затвърдил, дори и сред вярващите, образът на Христос, който нищо не изисква, никога не укорява, който
приема всичко и всички, който ни одобрява във всичко: точно в противовес на
Църквата, доколкото тя все още се стреми да изисква и да налага” (Тесоре
2007: 22). Само преди половин век Ричард Нибур, анализирайки съвременния либерален протестантизъм, го беше охарактеризирал като пространство, където
„някакъв бог без гняв въвежда човек без грях в царство без съд с помощта на
някой си Христос без кръст” (Niebuhr 1938). С нескрито опасение кардинал Ратцингер констатира, че „Църквата в опита си да избягва противоречията и да
търси винаги съгласието, рискува да изпусне „скандала” и „лудостта” на Евангелието, които са „солта” и „маята”, необходими на всеки християнин повече от
всякога. Пак според него – истинската опасност е в прекаленото приспособяване на определени християнски общности към статуквото и преобладаващата
идеология на баналността, както и тяхната капитулация пред диктатурата на
общото мнение (Тесоре 2007: 18). Църквата обаче не бива да забравя, че винаги
има задачата да разследва и да се произнася върху онова, което е вярно, а не
върху онова, което е удобно или е изгодно. Ако всички нейни усилия са насочени да избягва конфликти, за да си спести възникването на спорове и смут, ще
пострада автентичната  мисия (Тесоре 2007: 25). Именно всички тези неща
дават основание на различни седевакантистки общности да твърдят, че Римокатолическата църква е капитулирала пред либералния и протестантски дух на
времето.
Либералите модернисти от своя страна настояват на това, че именно Вторият ватикански събор прави възможно преминаването от една статична църква, затворена в себе си, към една отворена църква, изпълнена с динамика. От
3

В тази студия изразът „Католическа църква” (КЦ) ще се употребява като синоним на „Римокатолическа
църква” (РКЦ).
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една църква, явяваща се предимно йерархична властова структура, към църква
на Божия народ, където „властта следва да се разглежда като служение, а не
като инструмент за надмощие”. От църква на закона към църква на любовта.
От църква, която издава присъди, към църква, която опрощава и спасява. „Църква – която по думите на папа Франциск – е способна да излезе от собствената
си самозатвореност и да отиде в периферията; не само до географската, но
и до екзистенциалната граница, където обитава тайната на греха, болката,
несправедливостта, религиозното невежество и безразличие, до крайния предел
на мислимото”. Афишираните тук претенции от страна на тези модернисти
за някакво спасяване и съживяване на Римокатолическата църква едва ли са
уместни на фона на несъмнения факт, че Католическата църква е в разцвет
преди Втория ватикански събор. Това потвърждава и папа Йоан XXIII, пишейки:
„Христовата Църква е все още толкова енергична и жизнена” (Humanæ Salutis,
25 декември 1961).
Преди да се дистанцираме обаче от тези крайни мнения, простиращи се от
„осанна” до „разпни го” и да анализираме детайлно определени точки от документите на Събора, които се явяват знакови за тези две взаимно отричащи
се позиции, нека първо да припомним основните цели и задачи на Събора, които
ще внесат яснота относно характера и статута на самия Събор, което би ни
улеснило при отговора и на поставените в началото въпроси.
На 11 октомври 1962 г. папа Йоан XXIII при откриването на Събора набелязва
следните няколко цели: 1. Необходимостта да се запази католическата вяра и
тя да се изучава. 2. В нея трябва да се наставлява на един адекватен за съвременния човек език, с помощта на учение, „което по своя характер е преимуществено пастирско”. 3. Без при това да се прибягва към каквито и да били
осъждания. 4. И по тази причина неговото послание да бъде адресирано до
всички хора.4 Папа Павел VI потвърждава целите на своя предшественик: „[II ВС]
е едно от най-важните събития, поради това че... той преди всичко е търсил
отговор на пастирските нужди и (...) е направил гигантско усилие, за да достигне не само до християните, които все още са отделени от общението
със Св. Престол, но и до цялото човешко семейство” (Реч по закриването на
Събора, 8 декември 1965 г.).
При изразени подобни намерения не бива да се учудваме, че католическото учение на Събора е: „слабо” (радикален отказ от рестриктивни дефиниции или осъждания – учението на Църквата не се излага вече в апологетична тоналност),
двусмислено и либерално по своята форма (превес на икономийното пред акривийното говорене и избягване на ясна и точна схоластическа терминология) и
едностранчиво (в плановете си да привлече некатолиците). В случая е важно да
се отбележи, че разликата между доктриналното и пастирското учение има го4

Този „нов икуменизъм” допуска не само съмолитстване с еретици и разколници, нещо, което е напълно забранено както от Традицията, така и от ККП (Codex iuris canonici) от 1917 – Craig Allan, The Holy Office on Worship
with Non-Catholics from 1622 to 1939, Advent/Christmas 2006 https://www.scribd.com/document/210325358/
The-Holy-Office-on-Worship-With-Non-Catholics-Ecumenismo, но и участието на некатолици в някои църковни
тайнства.
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лямо значение за определяне статута на един вселенски събор. Доктриналните
вселенски събори са част от тържествения извънреден Магистериум на Църквата. Чрез тържественото призоваване на Светия Дух всяко доктринално учение
на извънредния магистериум е гарантирано непогрешимо. За да може всеки да
разбере в какво трябва да вярва, доктриналните учения винаги се изразяват на
език, който е ясен, точен и недвусмислен. За да се гарантира, че ученията в
доктриналните вселенски събори са верни и не съдържат грешка, тези събори
тържествено призовават Светия Дух. Както папа Пий IХ обявява на 12 март
1870 г. по време на Първия ватикански събор: „Вселенският събор се ръководи от
Светия Дух (...) единствено чрез импулса на този Божествен Дух, съборът определя и предлага това, в което трябва да се вярва”. Доктриналните учения са
винаги верни. По тази причина всеки католик трябва твърдо да вярва в тях и да
ги изповядва. Всъщност всеки, който умишлено отрича някое от непогрешимите учения на Църквата, действайки съзнателно и по своя воля, се явява еретик
и автоматично се отлъчва от Църквата. Пастирските насоки и „учения”, от
друга страна, не могат да бъдат преценени като „верни” или „неверни”. Това е
така, защото пастирските изявления не се отнасят до всички католици, а са
приложими само в областите, където те са пастирски полезни. Пастирските
изявления могат да се интерпретират от всеки епископ и да се прилагат според специфичните културни особености и конкретна ситуация. Формулирането
на пастирските изявления задължително трябва да бъде общо и неясно, като се
имат предвид разнообразните положения по целия свят, и по тази причина те
не могат да бъдат обект на непогрешимост. Всички пастирски изказвания, дори
тези на вселенските събори, които отчасти са доктринални, са част от обикновения църковен магистериум. В резултат на непогрешимостта на Църквата,
всяко ново съборно изявление, не трябва да противоречи на учението, което
преди това е било преподавано „винаги и навсякъде” в Църквата. Ако „новата”
доктрина противоречи на това, което е било преподавано преди, то очевидно
не е непогрешимо. Това се потвърждава и от Първия ватикански събор на 18
юли 1870 г.: „Защото Светият Дух е бил обещан на наследниците на Петър не
за това, та чрез Неговото Откровение те да могат да разпространяват нови
учения, но с Негова помощ те да могат свято да пазят и вярно да излагат Божественото Откровение, получено чрез апостолите, т.е. depositum fidei, залога
на вярата” (I ватикански събор, Dz. 1836). Папа Пий VI в енцикликата Auctorum
Fide, осъжда събора в Пистоя, изобличавайки хитростта на модернистите да
пишат така, че всяко нещо да може да се тълкува по различен начин. Целта
на всеки събор – според него – е да изясни по недвусмислен начин доктрината.
Папа Пий X осъжда същия този модернистки подход в Paschendi Dominici Gregious.
„Абсолютната и неизменна истина – пише папа Пий Х в своята Клетва срещу
Модернизма, – проповядвана от апостолите от самото начало, никога не може
да е различна или да бъде разбрана по някакъв друг начин (...) затова изцяло отхвърлям еретичното разбиране, че догмите могат да се развиват и променят,
получавайки различно значение от това, което преди това Църквата е изповядвала” (The Oath Against Modernism, Pope Pius X – September 1, 1910). Трябва да
се различават четири нива на рецепция във Втория ватикански събор, който е
автентичен събор (първо ниво), израз на тържественото, но недогматично
учение на Църквата (второ ниво), или догматично, доколкото потвърждава
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догмите на предишните 20 събора (трето ниво), и иновативен – като неговите нововъведения не могат да бъдат догматични, ако се сблъскват с непреходната Традиция на Църквата (четвърто ниво). Архиепископ Феличи, генерален
секретар на Събора, при неговото закриване потвърждава, че трябва да преценим непогрешимостта на отделните изказвания, направени на Събора, като ги
сравняваме с предходното църковно учение. „Трябва да разграничим онези параграфи и глави, които вече са били предмет на догматични [непогрешими] дефиниции, и декларациите, които имат новаторски характер и към които трябва да
сме изключителни резервирани” (New Jersey Catholic News, „Ecumenism is a Fraud”,
Autumn 1987, p. 2). Папа Павел VI в края на Втория ватикански събор на 7 декември 1965 г. също потвърждава, че Съборът не е правил непогрешими изявления –
„Съборът, доколкото беше възможно, не искаше да извежда и определя какъвто и
да било доктринален принцип по един екстраординарен догматичен начин”. На 12
януари 1966 г. той също заявява, че: „като се има предвид пастирският характер
на Събора, той избягва да провъзгласява по един екстраординарен начин догми,
натоварени със знака на непогрешимостта”. И отново по-късно, на 8 март
1972 г., той казва: „това беше една от програмните позиции на Събора – да не
дава категорични догматични определения”. Поради всички тези причини статутът и авторитетът на Втория ватикански събор съществено се отличават
от всички останали предходни вселенски събори. Този събор не носи знака на
непогрешимостта: 1. Нито в качеството си на екстраординарен Магистериум,
тъй като той се отказва да дефинира каквото и да било. 2. Нито като ординарен вселенски магистериум, тъй като той няма властта да определя, но само
да преповтаря това, което всички винаги са вярвали (вж. 6-о правило на Първия
ватикански събор). 3. Нито като прост автентичен магистериум, защото целта на всяко учителство е свято да пази и с преданост да излага съкровището на вярата (I ватикански събор, Dz. 1836), а не да приема в качеството на
католическа доктрина „най-добрите ценности, които са изработени през двете
столетия на либерална култура”, дори те да са били предварително „очистени”
(Ratzinger 1984: 72; Gaudium et Spes, §§11, 44).
Изхождайки от документите на Събора, някои консервативни и традиционалистки кръгове в Католическата църква настояват, че трябва да се признаят три
„факта” относно учението на този събор за Църквата: 1. „Христовата църква
пребивава в Римокатолическата църква”, т.е. Христовата църква и Римокатолическата църква не са едно и също нещо и тези понятия не са напълно
идентични. 2. Общности, които в една или друга степен не са в единство с Римокатолическата църква, се явяват наистина църкви. 3. Християнските църкви
и общности, които са отделени от Римокатолическата църква, се използват
от Св. Дух като „спасителни средства” за принадлежащите към тях (Unitatis
Redintegratio, 3). Парадоксалното е, че такъв е и либералният прочит на съборните документи. Някои либерални автори въз основа на тези определения си
представят Христовата църква като пребиваваща в различни проявления, които
в различна степен изразяват нейните същностни черти, но които нямат право
да претендират за ексклузивно тъждество с Църквата Христова, която пребивава в качеството на Платонова идея и се отлива в различна степен в различни
форми – църковни общности и общини.

101

Дебати

Нека обаче видим дали могат да се правят подобни твърдения и интерпретации въз основа на съборните документи. Важно е да се изясни значението на
някои двусмислени фрагменти от догматическата конституция „Lumen Gentium”
и декрета „Unitatis Redintegratio”, които пораждат този прочит, като се обърнем
към „съборните актове” („Acta Synodalia” в 25 тт.) на II ватикански събор. Презентациите (relationes) на разните предсъборни проекти имат ключово значение
за правилната интерпретация на даден документ. Без relatio, както и без направените върху тези работни текстове допълнителни предложения (modi), както
и поясненията за приемането или отхвърлянето им от комисията, точната интерпретация на някои постановления на Събора може да остане напълно скрита.
Да вземем за начало догматическата конституция за Църквата „Lumen Gentium”
и в частност т. 8 (глава 1) на този документ, в който се намира спорният
израз „пребивава в...”. Първоначалният проект (schema) на конституцията за
Църквата е бил представен на Събора през 1962 г. В него се утвърждава, че
Римокатолическата църква и Мистическото Тяло Христово са напълно идентични и че само РКЦ трябва да се нарича, sola iure, Църква („Acta Synodalia
Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II”, т. I, ч. 4, стр. 15). Вторият работен
текст от 1963 гласи: „Това свято Събрание учи и тържествено изповядва, че
има само една Църква на Исус Христос (...) която Спасителят след Своето
Възкресение е предал на Петър с апостолите и техните приемници (...) Следователно тази Църква е Католическата църква, управлявана от Римския
понтиф и епископите в общение с него. („Acta Synodalia”, т. I, ч. 4, стр. 389).
Окончателната версия, представена на Събора през 1964 г., се превръща в т.
8, която гласи: „Това е и единствената (unica) Църква Христова, която ние
изповядваме в символа на вярата като една, свята, католическа и апостолска
и която нашият Спасител след Възкресението Си поверил на Петър да я
пасе...”. Какво е значението на тази поправка и как трябва да се разбира т. 8?
Интенцията се състои в това да се покаже, че Христовата църква тук на земята непосредствено се намира в Римокатолическата църква. Следователно
трябва да се избягва впечатлението, сякаш Съборът определя Църквата като
идеална, отвъдна и нереална. 1. Тайната на Църквата се представя в конкретно
съобщество. Видимото събрание и духовният елемент не са две различни реалности, а една единна комплексна реалност, обхващаща божественото и човешкото, средство за спасение и плод на същото това спасение – реалност, едновременно явена и скрита в конкретното съобщество, подобно на човечеството
на Христа, което едновременно явявало и скривало божествеността на Словото. 2. Съществува само една (unica) Църква и тук на земята тя е явена в Римокатолическата църква, въпреки че извън нея също присъстват елементи от
Църквата (elementa ecclesiae). Съгласно официалното разяснение, точка 8 от
конституцията „Lumen Gentium” по замисъла на своите автори учи, че съществува една-единствена Христова църква и че тази Църква се намира непосредствено в Католическата църква. Тогава защо при толкова недвусмислени
заявления за пълната идентичност на Христовата църква с Римокатолическата църква се налага замяната на „е” с „пребивава в”? Официалното разяснение се дава в писменото становище (relatio): „... Изменението се налага, за да
може фразата по-добре да хармонира с твърдението за „църковните елементи”,
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които могат да бъдат открити и извън Католическата църква”, т.е. причината
е от чисто технически характер. Съборът искал да избегне впечатлението, че
сякаш в едно предложение се отрича това, което се твърди в друго. Важно е
да се отбележи, че този Събор в своя декрет за източните католически църкви, обнародван в един същи ден с „Lumen Gentium”, не казва, че мистическото
Тяло Христово пребивава в Католическата църква, а че Католическата църква
е това мистическо Тяло Христово. В „Orientalium Ecclesiarum”, т. 2, четем: „Светата Католическа църква, която се явява Мистическото Тяло Христово...”.
Добре е да се поясни и още един ключов израз „elementa ecclesiae” (присъстващи извън видимите граници на КЦ) за правилната интерпретация на съборната
интенция, тъй като именно във връзка с тези елементи, съгласно официалното
заявление, е предпочетен в текста двусмисленият израз – „пребивава в”. В декрета за икуменизма „Unitatis Redintegratio”, т. 3, се казва: „в тази единна и
единствена Божия църква още от най-ранни времена възникнаха някои разцепления (...) и немалко общности се отделиха от пълното общение с Католическата
църква (...) но тези, които днес се раждат и обучават в Христовата вяра в
тези общности, не могат да бъдат обвинявани в греха на разделението и
затова Католическата църква ги прегръща с братско уважение и любов. В
действителност тези, които вярват в Христос и са получили свето кръщение
както подобава, се намират в известно, макар и несъвършено общение с Католическата църква”. Тези „elementa ecclesiae” могат да съществуват (по-латински – exstare possunt, а не existere possunt), т.е. по-скоро могат да бъдат открити и извън видимите граници на КЦ, но съществуват само във връзка, а не
сами по себе си. Тези „elementa ecclesiae”, изхождайки от Христа и привеждайки към Него, по право принадлежат на единствената Христова църква и нямат
самостоятелно битие извън нея. В добавка, след съборните дебати се казва: „и
чрез нея се даруват на всички с добра съвест, които се заблуждават”. От тези
отговори в съборните актове може да се заключи, че църковните елементи и
спасителни средства, присъстващи в отделените църкви и общини, са налични
в тях в такава степен, в каквато те са единни с Католическата църква.
Тази истина се потвърждава както от „Lumen Gentium”, така и от „Unitatis
Redintegratio”. В „Lumen Gentium”, т. 8, четем, че тези елементи, „бидейки дарове, свойствени на Църквата Христова, подбуждат към единство с Католическата църква”. Още по-ясно гласи т. 3 от декрета за икуменизма, в който е
казано, че действеността на тези елементи и спасителни средства „изхожда от тази пълнота на благодатта и истината, която е поверена на Католическата църква”, а не просто Христовата църква. Тези елементи действат
тук и сега поради това, че те принадлежат по право на Църквата и в настоящия момент черпят своята сила от пълнотата на благодатта, поверена на
Католическата църква. Поради това може да се каже, че ако Католическата
църква някога изчезне, то и католическите елементи в отделените църкви
и общини биха се лишили от своята действеност, изгубвайки своя източник, от който те произтичат тук и сега, т.е. РКЦ е необходима за спасението.
Ето защо интерпретацията на тези, които извеждат от формулата „subsistit
in” тезис за това, че единствената Христова църква може да пребивава така
също и в некатолическите църкви и църковни общности, противоречи на истинския смисъл на съборния текст. „Напротив, съборът е избрал думата „subsistit”
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именно за да поясни, че съществува само една „субстанция” на истинската
Църква, докато извън нейната видима структура се намират само elementa
Ecclesiae, които – бидейки елементи на същата тази Църква – насочват и водят към Католическата църква” (Конгрегация вероучения. Уведомление о книге
„Церковь: харизма и власть” свящ. Леонарда Боффа, 1985). Скоро след края на
Събора Конгрегацията по въпросите на вярата през 1973 г. излиза с декларацията „Mysterium Ecclesiae”, в която се говори, че „католиците са задължени да
вярват и изповядват, че по дара на Божията милост те принадлежат към тази
Църква, която е основал Христос и която се управлява от приемниците на Петър (...) които се явяват пазители на изначалната жива и невредима апостолска традиция, т.е. на вечното наследие на учението и светостта на същата
тази Църква. За да сме верни на Христа, не бива да си представяме Христовата църква като събрание – разделено, но въпреки това съхраняващо определено
единство на църкви и църковни общности. Не могат верните така също да
допускат мисълта, че Църквата Христова сега в действителност не съществува никъде и че тя трябва да се счита само като цел, към която трябва да се
стремят всички църкви и църковни общности” (Mysterium Ecclesiae, 1). Ето какво пише дори самият Карл Ранер веднага след събора: „Католическата църква
не може да се смята за едно от множеството исторически проявления, в които
се явява един и същият Богочовек Исус Христос и които Бог предлага на човека за избор. Напротив, тя обезателно трябва да се мисли като едното и единствено присъствие на Богочовека в историята и поради това имащо фундаментално отношение към всички хора. По тази причина РКЦ не може да счита себе
си за една от многото християнски църкви и общини, равноправни с нея (Rahner
1973: 40-41). На 30 юни 2000 г. кардинал Ратцингер, префект на Конгрегацията
за доктрината на вярата, дава следното разяснение по въпроса за отношението с другите християнски църкви. Нотата на Конгрегацията на вярата гласи:
„изразът „Църкви сестри” се явява просто един знак на вежливост и нищо повече. Това е журналистическа формула, която е лишена от богословска стойност. (...) Трябва да бъде ясно при използването на този израз, че Едната, Свята, Католическа и Апостолска Църква не е сестра, но Майка за всички отделни
църкви. Това е въпрос не само на терминология, но преди всичко на базова истина на Католическата вяра за едната единствена Църква на Исус Христос”.
След тази нота много католически сайтове излизат със следните коментари:
„Грешно е да се твърди, че Католическата и Православната църква са сестри.
Пълнотата на благодатта и истината притежава само Католическата църква,
ето защо е по-правилно тя да се нарича „Майка Църква”, а не сестра”. Дори
икуменически настроени сайтове излизат със заглавия за „края на епохата на
икуменизма” и завръщане към средновековната еклесиология от папската була
Unam Sanctam, обнародвана през ноември 1302 г. На въпроса: „Нима Вторият
ватикански събор е променил съществуващото до този момент учение за Църквата?”, Конгрегацията за доктрината на вярата дава следния еднозначен отговор: „Вторият ватикански събор не е имал намерението и фактически не е
изменял това учение. Той само е желаел да го развие, задълбочи и изложи по-подробно. Това, което е било, си остава. Това, което Църквата е учила векове
наред, учим и ние сега”. Струва си да се спомене още едно важно становище
от Декларацията „Dominus Jesus”. В глава 4, т. 16, е написано: „Необходимо е
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твърдо да се вярва в истината на католическото вероучение за единствеността на основаната от Него Църква. Доколкото Христос е един, то съществува
и едно Тяло Христово и една Господня Невеста – Едната Вселенска и Апостолска Църква. Обещанието на Господа да не изостави Своята Църква (срв. Мат.
16:18; 28:20) и да я води чрез Духа на Истината (срв. Ин. 16:13) означава в съответствие с католическото вероучение най-вече акцентиране на нейната
единственост и цялост. Католиците са призвани да изповядват, че съществува историческа непрекъснатост – вкоренена в апостолската приемственост –
между Църквата, основана от Христос, и Католическата църква: това именно
е единствената Църква Христова (...) която нашият Спасител след Своето
Възкресение заповяда на Петър да я пасе (срв. Ин. 21:17) и на него както и на
другите апостоли, повери нейното разпространение и управление (срв. Мт.
28:18) и завинаги я въздигна като „стълб и крепило на истината” (1 Тим. 3:15).
Накрая бих искал да приведа официалната позиция на традиционалисткото движение „Пий Х”, изразена от неговия доскорошен предстоятел епископ Бернар
Феле., и която изразява автентичната за Римокатолическата църква херменевтика. „Твърденията на Втория ватикански събор трябва да се разбират в светлината на цялата непрекъсната традиция и по начин, съгласуван с истините,
преподавани по-рано от Магистериума на Църквата” (Аn interview with Bishop
Fellay, Catholic News Service, May 11, 2012). „Цялата традиция на католическата вяра трябва да бъде критерий и ориентир в разбирането на учението на
Втория ватикански събор, което на свой ред осветява, задълбочава и впоследствие експлицира определени аспекти от живота и учението на Църквата, което имплицитно присъства в нея, или все още не е концептуално формулирано”
(Bishop Fellay, Doctrinal Declaration, April 15, 2012). В друго свое интервю епископ
Бернард Феле казва в подкрепа на становището и на папа Бенедикт ХVI, че
„съборът трябва да бъде поставен в голямата традиция на Църквата и да бъде
разбиран в съответствие с нея”. Тук епископ Феле визира коледната реч на
папа Бенедикт XVI през 2005 г. пред Римската курия, където папата обръща
специално внимание върху двете възможни рецепции в Църквата по отношение на Втория ватикански събор, както и на произтичащите от това оценки.
Според папа Бенедикт ХVI всичко зависи от правилното тълкуване на Събора
или – както бихме казали днес – на правилната му херменевтика, т.е. правилния
ключ към неговото тълкуване и приложение. Проблемите произтичат от факта, че две противоположни херменевтики се сблъскват помежду си. Едната,
предизвикваща объркване и съблазън сред вярващите, а другата, мълчаливо, но
все повече и по-видимо принасяща плод. „От една страна – продължава папа
Бенедикт, – има тълкуване, което бих нарекъл „херменевтика на прекъсването”, която се радва на симпатиите на средствата за масово осведомяванеи
която се явява през последните години тенденция на съвременната теология.
От друга страна, има „херменевтика на реформата” или „херменевтика
на непрекъснатостта”, която се явява обновяване в непрекъснатостта на
един-единствен предмет – Църквата, която Господ ни е поверил. Тя е обект,
който възраства във времето и се развива, но винаги остава същият, единственият предмет на пътуващия Божий народ”. „Истинска „реформа” – пише
папа Бенедикт ХVI – не означава да се полагат усилия за изграждане на нови
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фасади, а означава ангажирано да елиминираме до възможно по-голяма степен
онова, което е наше, така че да проличи по-добре онова, което е Негово, на
Христос ... Херменевтиката отново трябва да се връчи на метафизиката”
(Тесоре 2007: 14). „Херменевтиката на прекъсването” се противопоставя на
„херменевтиката на реформата”, която беше представена първо от папа Йоан
XXIII в неговата реч при откриването на Събора на 11 октомври 1962 г., а
по-късно и от папа Павел VI в неговото заключително слово. Тук ще цитирам
добре познатите думи на Йоан XXIII, които недвусмислено изразяват тази херменевтика, в които той казва, че „Съборът желае да предаде учението, чисто
и цялостно, без никакво отслабване или изкривяване”. И отново: „Нашият дълг
е не само да пазим това скъпоценно съкровище, сякаш сме се занимавали само
с древността, но и да се посветим, със сериозно отношение и без страх, на
онова, което нашата епоха изисква от нас ...”. Необходимо е „придържането
към цялото учение на Църквата в неговата цялост и прецизност...” да бъде
представено във „вярно и съвършено съответствие с автентичната доктрина,
която обаче трябва да бъде изучавана и разяснена чрез методите на изследване и чрез литературните форми на съвременното мислене. Същността на
древното учение и на вярата е едно нещо, а начинът, по който се представя и
излага, е нещо съвсем друго...”, като се запазва същото значение и послание
(The Documents of Vatican II, Walter M. Abbott, S.J., p. 715). В това отношение
програмата, предложена от папа Йоан XXIII, изисква и настоява за синтез на
вярност и динамика – нещо изключително трудно. Точно в тази комбинация на
непрекъснатост и прекъсване на различни нива се състои самото естество
на истинската реформа. Вторият ватикански събор с новото си определение
за връзката между вярата на Църквата и някои съществени елементи на съвременната мисъл преразглежда и дори коригира някои исторически решения, но
в това привидно прекъсване в действителност той запазва и задълбочава нейната най-истинска идентичност. Църквата, както преди, така и след Събора, е
една и съща Църква – една, свята, католическа и апостолска (Lumen Gentium, №
8). През 2013 г. папа Франциск също подкрепи „херменевтиката на приемствеността”. В свое писмо папата заявява, че „най-добрата херменевтика на
Втория ватикански събор” е предложена от архиепископ Агостино Марчето.5
Ще приведа и думите на архиеп. Гуидо Поцо (секретар на комисията Ecclesia Dei
под егидата на Конгрегацията за доктрината на вярата) пред католическия
всекидневник Ла Кроа: „Що се отнася до Втория ватикански събор, ние достигнахме до едно важно разяснение – Съборът може да бъде правилно разбран само
в контекста на цялото Предание на Църквата и нейния непреходен Магистериум”. „Трябва да се различава и удържа истинският mens на Втория ватикански
събор, неговата intentio docendi, която ясно се вижда в официалните Деяния на
Събора, от това, което аз бих нарекъл „парасъбор”, т.е. този набор от теологични ръководства и практически насоки, които придружаваха самия Събор,
претендирайки да говорят от негово име, и които, често със съдействието на
медиите, прикриваха и подменяха истинската мисъл на Събора, като формираха
общественото мнение”.
5

„… а този Свещен събор, свикан в Светия Дух, горещо желае да озари всички хора… като продължи учението си от предходните събори” (Sacrosanctuum Concillium 12/4/63, & 1).
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В края на моята статия бих искал да приведа един аналогичен на Втория ватикански събор случай от историята на Католическата църква, където текстовете на един друг вселенски събор, явяващи се резултат от компромиси,
са пределно двусмислени и дори „еретични”, но към които Църквата прилага
същата тази „херменевтика на непрекъснатостта” и чрез нея успява да ги
интегрира отново. Става дума за събора в Констанц (1414–1418), който влиза в
числото на двадесетте и един вселенски събори на Римокатолическата църква,
и по-специално за един от неговите декрети – „Haec Sancta” от 6 април 1415
година, който без съмнение може да бъде определен като еретичен, тъй като в
него се постулира върховенство на събора над Римския понтиф. Освен това на
Събора се приписва функцията на постоянен колегиален орган, който действа
съвместно с папата и de facto се явява по-висш от него. Папа Евгений IV също
ратифицира декрета „Haec Sancta”, който отците на Базелския събор приемат
за своя Велика харта, въпреки че в документа „Etsi dubitemus” от 21 април 1441 г.
папата осъжда категорично еретичното учение за концилиаризма6, както и неговите основатели – схизматичните отци от събора в Базел. В случая е важно
да се отбележи, че към съборния декрет „Haec Sancta”, той прилага особено отношение, като въвежда същото понятие „херменевтика на приемствеността”
между „Haec Sancta” и Свещеното предание на Църквата. В декрета от 4 септември 1439 г. папа Евгений IV провъзгласява, че учението за първенството на
съборите над папата, което се утвърждава от отците на Базелския събор въз
основа на декрета „Haec Sancta”, се явява „невярна интерпретация” на базелските отци, които de facto се намират в противоречие не само със Свещеното
писание и отците на Църквата, но така също и със самия Констанцки събор.7
Въпреки че „Haec Sancta” се явява автентичен акт на един законен вселенски
събор, който е бил ратифициран от три папи, това не е достатъчно, за да може
на доктринално ниво да се придаде задължителност на един вероучителен документ, който се намира в противоречие с неизменния Магистериум на Църквата.
Историци и богослови разясняват, че „Haec Sancta” може да бъде отхвърлен,
тъй като не става дума за догматическо определение – не му достигат тези
типични формулировки като „да бъде анатема” и глаголи като „определя, постановява, провъзгласява, установява”, които задължително съпътстват едно
такова определение. Действителното значение на този декрет е от дисциплинарен и пастирски характер и не съдържа в себе си непогрешимост. По същия
начин може да се подходи и към текстовете на Втория ватикански събор, които – според папа Бенедикт ХVI – като такива, все още не изразяват истинския
му дух, тъй като голяма част от тях са резултат от компромиси. Ако не се
вземе под внимание интенцията на съборните отци, ако не се отчете техният
изначален замисъл, видим във всички първоначални проекти, направените върху
тези работни текстове допълнителни предложения и пояснения, поместени в 25
тома на „Acta Synodalia” на Втория ватикански събор, точната интерпретация
6

Архиепископ Марчето е смятан за ученик на папа Бенедикт ХVІ и верен на неговата „херменевтика на
приемствеността”. Той е автор на The Second Vatican Ecumenical Council: A Counterpoint for the History of the
Council – фундаментален труд за Втория ватикански събор, който критикува тези мисловни школи, които се
опитват да постулират един напълно „нов католицизъм”.
7 6
Осъждането на концилиаризма е потвърдено както от Петия латерански събор, така и от Тридентския и
Първия ватикански.
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на някои постановления на Събора може да остане напълно скрита. Твърденията
на Втория ватикански събор трябва да се разбират в светлината на цялата
непрекъсната традиция и по начин, съгласуван с истините, преподавани по-рано
от Магистериума на Църквата. Цялата традиция на католическата вяра трябва
да бъде критерий и ориентир в разбирането на учението на Втория ватикански
събор. Това именно е правилната херменевтика, т.е. правилният ключ към неговото тълкуване и приложение. Така биха се избегнали диаметрално противоположните позиции и оценки както на седевакантистите, така и на либерално
настроените католици, които подменят изконната Традиция на Църквата.
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Галерия: колекцията на Варненски митр. Йосиф
Картини на български художници, които митрополит Йосиф лично е купувал и събирал, бяха показани за пръв път пред публика през февруари
2019 г. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” във Варна.
Представя ги Пламена Димитрова-Рачева – изкуствовед и директор на
варненската галерия.

Пламена Димитрова-Рачева

КРАСОТАТА ИДВА ОТ ДУХА
Мъдростта, която иде отгоре,
е първом чиста, после мирна,
снизходителна, отстъпчива,
пълна с милосърдие и с добри плодове,
безпристрастна и нелицемерна.
Иаков 3:17
Библейският текст за Сътворението и неговото тълкувание са залегнали дълбоко в духовното мировъзприятие на блаженопочившия Варненски и Преславски
митрополит Йосиф, чийто „изискан стил, богат душевен мир и правдива задълбочена мисъл” според съвременниците му са формирали и „неговите естетически
душевни потребности”. Той провижда в художниците умението им да пресъздават действително реални предмети, да постигат в изкуството илюзията за
реално пространство, в което изображението на светлината и мрака, водата и
земята, растенията, хората и животните съществува в една нова реалност, в
която се повтаря логиката на библейското Сътворение. Всяка картина показва
света по нов начин и всеки творец на свой ред следва Бога творец. Дарбата
на художника е дар от Бога. Тя му е дадена като творчески мотив в душата му,
като художествено умение на ръцете и ума му, за да може с вдъхновение и въображение да твори разнообразни визии от видимия и невидимия свят. В своите
картини творците одухотворяват мъртвата материя на платното и я превръщат в нова реалност, изпълнена с цветове и образи, с емоционални състояния,
които владеят човешкия дух. От хилядолетия в изкуството присъстват и съобразно с времената се обновяват вечните библейски теми на Сътворението и
всичко последвало.
За митрополит Йосиф (1900–1988 г.) Бог е и художник, а художници като Константин Щъркелов, наричан от своите критици поради изключителния си та-
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лант „бог на акварела”, имат от Него, като Архетип, своя талант. В своето
духовно израстване в познанието и служението на Бога Негово Високопреосвещенство намира във времето си верния път към едно позитивно духовно и естетическо възприятие на светската пейзажна живопис. За него тя е проявление
на величието на Създателя.
Духовната сила и просветление на достолепния митрополит Йосиф са пресъздадени с артистично вдъхновение и талант от художника Никола Кожухаров
(1892–1970 г.) в портретния му образ. Вероятно това става по времето, когато
художникът и неговият син зографисват по поръка на Митрополията във Варна
редица градски православни храмове. Портретният образ се характеризира с постигнатия проникновен реализъм на възприятието, с ясната и конкретна форма.
Колоритът е положен с характерната за твореца виртуозност на четката. Въздействащ е със свежестта на цветовете, с артистично изградената градация
на светлини, сенки и полусенки, легнали по лицето на архиерея. В портрета на
митрополит Йосиф художникът постига не само външната прилика, но и дълбоко
психологическо проникновение за характера и достолепието на митрополита.
Академичната трактовка на портрета е съотносима с допоясните иконни изображения на светителите и свидетелства за настъпилия съвременен модерен
прочит на иконописта след 20-те години в изкуството на ХХ в. Характерно за
изкуството на Никола Кожухаров е, че в живописта изобразителната му система се обогатява и усложнява поради присъщия му интерес към духовния мир на
човека.
Много по-различно, чисто духовно излъчване има портретът на отец Сергий
от Бесарбовския манастир, създаден през 1954 г. от Константин Щъркелов
(1889–1961 г.). Рисунката е изящна и точна, направена с лекота. Акварелът има
въздушна прозрачност и наглед образът има ескизен характер, но в него умело
е постигната образна и душевна прилика с отдадения в служба на Бога монах.
В картините с цветя – Иглики и Великденски букет, типични за изкуството на
Щъркелов, той никога не рисува цветя във ваза, като натюрморт. В картините е постигнато удивително съвършенство на художественото и техническото владеене на акварелната техника. Тя е изпълнена артистично (знае се, че
Щъркелов е рисувал с двете си ръце), с маниер „а ла прима” в нежни, преливни и
прозрачни тонове, в една красива музикална хармония на форма и цвят. Константин Щъркелов е оставил ярка следа в художествения живот на Варна – града,
в който живее със семейството си от 1944 до 1959 г. Негови приятели са художниците Георги Велчев, Иван Радинов, Марио Жеков, Георги Урумов-Калиакра,
Христо Каварналиев и др.
През 30-те години на ХХ в. един от признатите майстори на пейзажното изкуство в България в жанра маринистика е художникът от Варна Христо Каварналиев (1892–1951 г.). Голяма част от неговата драматична живопис черпи образно
вдъхновение от дълбините на морската шир и от бреговете на Черноморието
ни. Двата пейзажа от 1939 и 1941 г. са характерни образци на неговия авторски експресивен стил в маслената живопис. Откритото Бурно море се огъва
силно напластено в мощни водни маси от движението на стихията на вятъра.
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По върховете на вълните ветровете носят гребени от бяла пяна. Страховити,
те поемат по повърхността си цветните отблясъци от небесата и отразяват
вихреното движение на въздуха, водата, светлината. Художникът чувства силата на самата природа и я одухотворява вдъхновен от естествената  красота
и могъщество. Утвърдил се като един от водещите маринисти, Каварналиев
владее стихийния дух на морето, което се слива с мощните космични енергии,
пред които човек се изправя безпомощен, уповаващ се единствено на спасение
от Бога.
Художникът Георги Велчев (1891–1955 г.) има незалязващата слава на легендарно име в българската маринистика. Неговите живописни панорамни пейзажи с
морски брегове емоционално предават онова духовно състояние, което е дълбоко
преживяно в общуването на човека с неподправената красота на природата.
Изкуството на Велчев носи внушение за жив досег с реалността, в картините
му се усеща играта на морските вълни, разбиващи се в крайбрежните скали. В
нюансите на цветовете се усеща погълната светлина от водната повърхност,
в колорита се улавят резонансите от трептенето на въздуха. Творбите в зрелия период на изкуството на Велчев впечатляват с изключителна пластична
изразителност на пейзажните мотиви, с една естетическа стабилност и виртуозност.
За Марио Жеков (1898–1955 г.), считан за една от най-значимите творчески
личности в морския пейзаж на българската живопис от първата половина на
ХХ в., през 1934 г. големият акварелист Константин Щъркелов пише в една от
рецензиите си: „Той слага смелата си четка на платното и там търси своето
настроение...”. Художникът, вечно странстващ по бреговете на Черноморието, след 1920 г. периодично твори във Варна и излага там своите картини в
различни изложби. Още от 1921 г. в Париж с Георги Велчев го свързва трайно
приятелство. С него рисуват заедно и излагат своите картини в изложби във
Варна, Бургас, София, Стара Загора и другаде, често подкрепяни от Сдружението „Морски сговор”, на което сътрудничат в оформлението на печатните
им издания. Пейзажът Созополски бряг може да се отнесе към периода 1933
–1934 г., когато двамата с Георги Велчев рисуват пленерно по бреговете край
Варна, Галата, Емине, Ахтопол и Созопол. В тези кавалетни живописни картини
с пейзажи, рисувани на морския бряг, се чувства първозданната красота на творението, на самата природа, в която всичко е събрано – светлината, въздухът,
водата, земята. Влюбени в природните образи, Жеков и Велчев рисуват с маслени бои върху грундирани картони в един формат, като избират различни гледни
точки към морските заливи и брегове. Емоционалният дух, с който възприемат
природата на марината и я пресъздават, предава на живописта им артистична
лекота и жизненост.
В този период към тях можем да причислим още един талантлив варненски
художник маринист Петър Францов (1920–1959 г.), оставил своя следа в изкуството. Живописта му е сензитивна, материално уплътнена и с тънък колоритен
усет към нюансирането на цветовете. Близостта с морските сюжети в пейзажите на Марио Жеков и Георги Велчев е очебийна, и то не само при него, но и
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при мариниста Петър Бояджиев – автор на картината Морски бряг край Варна.
Пейзажът му е ескизен, рисуван пленерно. С подчертана линеарна острота и
живописен щрих са изобразени насечените скални отломки, пръснати по морския
бряг. Между тях тихо се плискат водите на прибоя, предадени с удължени живописни мазки, положени хоризонтално, с плавно движение на четката.
След завръщането си в България през 1944 г. известният български художник
пейзажист Янко Маринов (1907–2001 г.), преди да се установи трайно във Варна, за известно време остава в родния си град Килифарево. Пейзажът Жътва,
рисуван пленерно в лятото на тази година, е изпълнен в характерния за художника постимпресионистичен маниер. Ярката цветност на пастозната живопис
е издържана в топла цветова тоналност. Живописният маниер на художника
е майсторски умел със свободното полагане на багрите с нож и четка върху
цветния грунд на платното. Композицията е умело балансирана, развита по
диагонал в средния план, тя се отваря в дълбочината на пространството, към
хоризонта. В историята на изкуството на Варна след 50-те години на миналия
век Янко Маринов се реализира като водеща творческа личност за художествения живот на града. Има заслуги със значимите си приноси в организирания
художествен живот на Съюза на българските художници и в основаването на
Градската художествена галерия. Талантлив художник, възпитаник на руската
живописна школа, изпитал влиянието на френския импресионизъм, той е признат
за класик в съвременната българска пейзажна живопис. Неговото изкуство навсякъде, където го представя, е оценено по достойнство, оценено е и от митрополит Йосиф, купил картината на Янко Маринов от изложба.
Името на Наполеон Алеков (1912–2002 г.) е сред имената на популярните варненски художници маринисти. Останал е извън официалните изложбени салони на
Съюза на българските художници, но с 25 самостоятелни изложби в биографията
си. Нарисувал е хиляди картини, украсили домовете на много от варненските
фамилии. Десетилетия наред той е любимият художник на летовниците на Варна – дошли от различни краища на света, те отнасят със себе си за спомен
неговите картини. Изкуството си Наполеон Алеков посвещава на пейзажи, изобразяващи с поглед към морето различни живописни кътчета от морските
брегове на Черноморието ни. Картините му са камерни по размер, но много
майсторски, изпълнени с богата живописна култура. Двор на къща е идиличен
пейзаж от ранния му творчески период към 40-те години на века. Изпълнен е
със смело артистично полагане в пространството на едри цветни петна, образуващи една транспарентна въздушна мозайка от светлини и сенки, легнала
върху фасадите на сградите и земята. От яркото лятно слънце, в маранята на
деня, контрастите са приглушени, цветовете са избледнели и потънали изцяло
в нежната хармония на пастелните им полутонове.
Красотата на българския пейзаж придобива голяма европейска популярност чрез
изкуството на Никола Танев (1890–1962 г.). Афинитетът му към родното е намерил своето живописно превъплъщение в творчеството му с теми на пейзажи
от вътрешността на страната – в Карлово, Велико Търново, Тетевен, Трявна, от
Созопол и поречието на Дунав. Те са отражение на нестихващото му възхище-
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ние от постигнатата хармония между естетиката на човешкото творение –
архитектурата и предмети на бита, които органично се вписват в естествената красота на природата. Двата пейзажа от Карлово и дунавския бряг при
пристанището на Лом са купени от митрополит Йосиф в София от самостоятелната изложба на Никола Танев, открита в края на 1943 г. в зала „България”.
В нея художникът показва картини от поречието на Дунав – Силистра, Свищов,
Лом, Видин, от Беломорието и от любимия му град Карлово, в който рисува в
края на лятото заедно с Александър Божинов. През тази 1943 г. Никола Танев
все още е в славата си на „слънчевия карловски художник”, но това е повратната година за изкуството и в живота му. Край брега на река Дунав той започва
да рисува панорамни пейзажи с отворено пространство във всички посоки и с
нисък далечен хоризонт. Постига едно усложняване на живописната структура
на картините, сменя цветовата гама с по-минорно колоритно звучение, в което синьо-сивите тонове преобладават, а с топлите зеленикавокафяви маркира
образи в пространството. Характерното в картините на Никола Танев се вижда
и тук, в двата пейзажа от колекцията на митрополит Йосиф. В пейзажите той
използва богатството на цветовете от природата, без да ги променя, само ги
регулира така, че да могат те в изобразителното пространство да изградят
един автономен живописен образ.
Пейзажа на Атанас Михов (1879–1975 г.) от Охридското езеро можем да отнесем към 1941 г., когато много от българските художници – като Марио Жеков, Константин Щъркелов и други, рисуват в Македония, която е под български
протекторат. Михов, считан в началото на ХХ в. за един от основателите на
реалистичния пейзаж в новата българска живопис, бива оценен като талантлив
пейзажист заради поетичното въздействие на картините му. Произведенията
му разкриват високо владеене на живописта, стигащо до виртуозност. Истински творец, той притежава рядкото умение да открива и изразява в платната
си хармонията, която човешкият дух, любещ красотата на естеството, може
да постигне в общението си с природата. Това духовно съпреживяване превръща
пейзажите му в „икони” на българската природа. Картината с Охридското езеро
е част от поредицата пейзажи от Рила, Стара планина и Охрид, които Атанас
Михов показва в една от общо 20-те си софийски изложби. Напълно вероятно е
тя да е била закупена от митрополит Йосиф тогава. По време на своето служение в София между 1932–1937 г. той е имал възможността да наблюдава, да
анализира и да участва пряко в процесите, които започват след 20-те години
на ХХ в. в църковната ни живопис, с преоткриването на иконата от българските художници и с все по-масовото навлизане на академичното влияние и стил в
религиозното ни изкуство.
В колекцията на митрополит Йосиф са запазени няколко чуждестранни художествени произведения, които като образци показват навлизането на руското
и западноевропейското християнско изкуство в България. Бродерията с коприна
върху копринен плат с иконографския сюжет Христос в Юдейската пустиня с
ангела вероятно е изработена в манастирите на Украйна, а с копието на картината Тайната вечеря от италианския художник Джовани, рисувана през ХХ в.,
са примери за това свободно християнско общение.
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Картината, изобразяваща носенето на кръста от Христос по пътя на
страданието към Голгота, не е датирана и е от неизвестна нам художничка, подписала се като К. Цонева. Възможно е, ако се съди по
стила, тя да е автор и на още една картина Натюрморт с рози, неподписана и недатирана. Иконният образ на Христос носи характерната експресия на каноничното религиозно изкуство. Тя е в отпечатъка на страданието
и болката по лицето на Христос, мъченически извървял пътя към Кръстната
смърт и Възкресението – истинно свидетелство за тържеството на Живота
над смъртта. Техниката на живописта, която е използвана, е на мокро фреско –
технология, с която от векове е правена зографията на християнските храмове.
Картините, които митрополит Йосиф е оставил на Варненската и Великопреславска митрополия, са само една малка, но значима част от неговото богато
интелектуално, културно и духовно наследство. Те са живото свидетелство,
достигнало до нас, за значимостта на неговата преблажена личност, отдала
се в служение на Бога и на духовната съхранимост на православния ни народ.
Отношението на Негово Високопреосвещенство към културата, и в частност
към българското изкуство, се опира на естетическите ценности на съвремието
му, изградени нравствено в лоното на общоевропейската християнска култура.
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