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През 1845 г. Оноре дьо Балзак (1799–
1850 г.) решава да обобщи всички свои 
творби под наименованието Човешка ко-
медия – заглавие, което може би заема 
от Алфред дьо Вини, ала със сигурност 
в него има и препратка към Данте. До 
този момент той вече е създал осемде-
сет и седем от замислените деветде-
сет и една творби, над които работи до 
сетния си дъх. След смъртта му откри-
ват в неговия архив черновите на още 
около петдесетина литературни проек-
та. „Не си представяте какво е Човеш-
ка комедия; това е литературен паралел 
на онова, което представлява в архите-

ктурно отношение катедралата в Бурж”, пише той в писмо до г-жа Каро.
В този смисъл новелата Иисус Христос във Фландрия, непозната досега на българския чи-
тател, със сигурност обогатява представите ни за творчеството на Балзак и духовна-
та еволюция на писателя. Изследователите му отбелязват, че размириците, разразили се 
в Париж през 1831 г. и довели до плячкосването на църквата „Сен Жермен Оксероа” и на 
парижката архиепископия, дълбоко разтърсват Балзак, който тъкмо тогава обмисля връ-
щането си в лоното на Католическата църква. Вероятно това е и причината, подтикнала 
го да се завърне към тази стара фландърска легенда, която той включва в цикъла „Фило-
софски етюди”, редом с творби като Шагренова кожа, Неизвестният шедьовър, Търсене 
на абсолютното и др. Преводът е направен по първото издание: Jésus-Christ en Flandre, 
Paris, Alexandre Houssiaux, Editeur, 1855, препечатано в Електронната библиотека на Квебек. 

Оноре дьо Балзак

ИИСУС	ХРИСТОС	ВЪВ	ФЛАНДРИЯ

На Марселин Деборд-Валмор1

На вас, дъщеря на Фландрия и нейна днешна слава,  
посвещавам тази наивна фландърска легенда.

Балзак

В едни далечни времена от историята на Брабант връзките между остров Ка-
дзант и крайбрежието на Фландрия били възможни само с лодка, обслужваща 
пътниците. Столицата на острова – Миделбург, впоследствие тъй прославена 
в аналите на протестантизма, наброявала едва двеста или триста къщи. Бо-
гатият Остенде бил тогава неизвестно пристанище, около което възникнало 
малко поселище, където живеели рибари, бедни търговци и дръзки корсари. И 

1  Марселин Деборд-Валмор (1786–1859) – най-голямата поетеса на френския романтизъм. Б. пр. 
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все пак градчето Остенде, състоящо се от двайсетина къщи и триста коли-
би, покрити със слама и измайсторени от отломките на разбили се кораби, си 
имало свой наместник, сили на реда, издигали бесилки, ако било потребно, имало 
манастир, бургмистер – всички наченки на развита цивилизация. Кой управлявал 
тогава в Брабант, Фландрия и Белгия? По този въпрос легендата мълчи. Да си го 
признаем ли? От нашата история се разнася странният аромат на смътното, 
неопределимото и чудесното, който са вдишвали разказвачите , многократно 
връщайки се към нея в дългите фламандски вечери, докато преплитали поезията 
с противоречащите си обстоятелства в нея. Предавана от уста на уста и от 
поколение на поколение, легендата с всеки век приема нова окраска. Подобно 
на старинните паметници, издигнати по прищявката на строители от различ-
ни епохи и пленяващи въображението на поетите с мрачните си и причудливи 
обеми, тя е способна да доведе до отчаяние тълкувателите и придирчивите 
изследователи на думи, факти и дати. Затуй повествователят  се доверява, 
както са повярвали в нея и суеверните умове на Фландрия, без да стават от 
това нито по-знаещи, нито по-невежествени. Невъзможно е да се съгласуват 
всички версии, ето защо в изложението ни легендата може и да губи от роман-
тичната си наивност, но пък с дързостта си, която историята опровергава, или 
с моралната поука, която религията одобрява, нейната фантастичност, рожба 
на въображението, както и скритият  смисъл покоряват дори здравия разум. 
Нека всеки намери в нея храна по свой вкус и сам да отстрани доброто семе 
от плевелите.

Лодката, превозваща пътниците от остров Кадзант до Остенде, била готова 
да отплава. Преди да освободи желязната верига, с която лодката била върза-
на за каменния стълб на кея, собственикът на няколко пъти дал сигнал с рог, 
за да извести закъсняващите пътници, тъй като това бил последният курс. 
Стъмвало се и в последните лъчи на залеза едвам се различавали бреговете на 
Фландрия, трудно било да се види не броди ли още някой окъснял пътник край 
земните насипи около полята или сред високите блатни тръстики. Лодката била 
отдавна пълна и се чул глас: 

– Кого още чакаме? Да потегляме.

В този миг на няколко крачки от брега се появил човек; лодкарят, който не го бил 
чул нито да идва, нито го бил забелязал преди това, се удивил. Пътникът внезап-
но изникнал изпод земята, сякаш някой селянин, полегнал в полето, е бил събуден 
ненадейно от звука на рога. Да не би да е някой крадец? А може би митничар 
или полицай? Щом стигнал на кея, където била вързана лодката, седмината, 
седнали на кърмата, се разположили на пейките така, че чужденецът да не може 
да седне сред тях. Мисълта им дошла ненадейно и инстинктивно, мисъл, която 
може да хрумне само на аристократите и богаташите. Четирима принадлежали 
към най-благородното съсловие на Фландрия. Сред тях бил и млад благородник 
с прекрасните си две хрътки, носещ върху дългите си коси шапчица, избродира-
на със скъпоценни камъни; той подрънквал със златните си шпори и постоянно 
сучел мустак, хвърляйки презрителни погледи към спътниците си. Надменното 
момиче до него държало сокол в ръка, като разговаряло само с майка си или с 
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високопоставения духовник, техен сродник, без съмнение. Всички те гръмогласно 
водели разговор помежду си, сякаш са сами в лодката. А между тях се намирал и 
един доста важен човек от този край, едър буржоа от Брюж, загърнат в широ-
кия си плащ. Слугата му, въоръжен до зъби, държал до себе си две торби, натъп-
кани с пари. До тях седял човек на науката, доктор на Лувенския университет, 
съпровождан от секретаря си. Носовата част на лодката отделяла тези хора, 
презиращи се едни други, от скамейката на гребците. 

Когато закъснелият пътник скочил в лодката и хвърлил бърз поглед назад, той ви-
дял, че няма къде да седне и че не му остава друго, освен да потърси място сред 
седналите в предната част. А там били бедните хора. При вида на гологлавия 
мъж в палто от кафяв камелот, чиято яка била без каквато и да е украса, който 
не държал в ръка нито шапка, нито кесия или шпага в пояса, всички решили, че 
това ще да е някакъв бургмистер, ползващ се с авторитет сред съгражданите 
си, спокоен и приветлив, както някои от онези стари фламандци, чието естество 
и характер тъй добре са съхранили за нас художниците на тази страна. Бедните 
пътници посрещнали непознатия с видима почит, предизвикала насмешлив шепот 
сред пасажерите на кърмата. Един стар войник, изморен и болнав човек, отстъпил 
мястото си на странника, сядайки на носа, като се опитвал да запази равновесие, 
опирайки се с крака в гредите, наковани по дъното на лодката, подобно на рибешки 
кости. Млада жена, майка на малко дете, видимо принадлежаща към работничес-
ката класа на Остенде, се посвила, та да стори място на новодошлия. В това 
движение нямало нито угодничество, нито пренебрежение. То свидетелствало как 
бедняците, знаещи да ценят услугата и братската щедрост, проявяват душевна 
прямота и естественост, тъй наивни в своите достойнства и недостатъци; а 
пък странникът им поблагодарил с жест, изпълнен с благородство. Сетне той 
седнал между младата майка и стария войник. Зад него се намирал селянин с 
десетгодишния си син. Някаква клетница, стара, сбръчкана и парцалива, от хо-
рата, съчетаващи злочестието с безгрижието, с почти празна торба в ръцете 
се преместила на самия нос на лодката, сядайки върху купа от въжета. Един от 
гребците, стар морски вълк, познавал я някога, още като млада и красива, я пуснал 
да седне там ради Бога, ако си послужим с прекрасния народен израз.

– Много ти благодаря, Тома – му рекла старицата, – довечера ще прочета за теб 
два пъти „Отче наш” и две молитви към Света Богородица.

Собственикът на лодката надул рога още веднъж, огледал смълчалото се село, 
издърпал веригата, притичал набързо по борда и застанал прав зад руля; после, 
поглеждайки към небето, казал на гребците, щом вече били в открито море:

– Гребете, гребете здраво, трябва да побързаме! Морето, тази вещица, ни се 
е ухилило с лошото си око! Усещам го как се надига от дълбините, раните ме 
заболяха.

При тези думи, произнесени на морски език, понятен само за уши, свикнали да 
долавят прибоя, веслата на гребците ускорили ритмично движенията си; и ако 
отначало единодушното движение на греблата би могло да бъде съпоставено 
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с обичайния конски тропот, сега то наподобявало галоп. Висшето общество, 
седнало на кърмата, имало удоволствието да наблюдава всички тези жилести 
ръце, смугли лица и горящи очи, напрегнатите мускули на хората, обединили уси-
лията си ведно, та да могат, макар и за нищожна плата, да ги прекарат през 
пролива. Вместо да доловят измъчеността им, високопоставените пътници им 
се надсмивали, сочейки един на друг гротескните изрази, които цялото това 
усилие запечатвало върху изнурените им лица. А от носа войникът, селянинът 
и старицата съзерцавали лицата на гребците с естественото съчувствие на 
хора, изкарващи си с мъка хляба, които добре познават тегобата и трескавото 
напрежение на тежкия труд. Свикнали с живота под открито небе, те скоро 
разбрали по облаците, че ги грози опасност, и придобили угрижен вид. Младата 
майка, за да приспи детето си, му пеела старинен църковен химн.

– Ако стигнем – рекъл войникът на селянина, – значи Господ Бог упорито е решил 
да ни остави живи.

– Да, Той е нашият Владика – отвърнала старицата, – ала ми се струва, че ни 
зове при Себе Си. Виждате ли тази светлина? – И с глава тя посочила към залеза, 
сред който вече проблясвали огнени езици, прорязвайки надвисналите черно-ка-
фяви облаци, откъдето всеки миг можела да се разрази бурята. Глухият тътен, 
носещ се от морето, напомнял заплашителното кучешко ръмжене. До Остенде 
не било далеко. В този миг небето и земята предлагали едно от онези зрелища, 
пред които живописта и поезията бледнеят. Човешките творения предполагат 
могъщи контрасти. Затуй художниците отчаяно търсят в природата най-ярки-
те  проявления, за да пресъздадат голямата и ярка поезия на нейното обичайно 
русло, забравяйки, че човешката душа често бива развълнувана не по-малко от 
покоя, отколкото от движението, и не по-малко от мълчанието, отколкото от 
бурята. Имало миг, когато всички в лодката замлъквали, съзерцавайки небето и 
морето, било по силата на някакво предчувствие, било в резултат на религиозна 
меланхолия, обземаща ни в часа за молитва на заник слънце, когато природата 
стихва и заговарят камбаните. Морето хвърляло слаба и бледа светлинка в 
променливите оттенъци на оловносивия цвят. Небето било сивкаво. На запад 
го набраздявали дълги и тесни ивици, подобни на потоци от кръв, а на изток 
блестящи линии, сякаш излезли изпод много фина четка, прорязвали напластени-
те облаци, смръщени като бръчки по челото на старец. Така на бледия фон на 
морето и на земята рязко се очертавали зловещите огньове на залеза. Този лик 
на природата всявал в душата ужас. Ако ни е позволено да вмъкнем дръзки на-
родни изрази в литературния език, бихме могли да повторим думите на войника, 
че времето се било сбъркало, или да кажем заедно със селянина, че небето имало 
мутрата на палач. Внезапно подухнал източен вятър и собственикът, който не 
изпускал от поглед морето, виждайки как то се е издуло на хоризонта, извикал:

– Хо! Хо! – След този вик моряците спрели да гребат и пуснали греблата.

– Собственикът е прав – хладнокръвно промълвил Тома, когато лодката, извед-
нъж озовала се на гребена на огромна вълна, се сурнала надолу, към дъното на 
разтворилото се море. 
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При това неочаквано движение, при този внезапен изблик на гняв от океана хо-
рата на кърмата, смъртно пребледнели, извикали с ужас:

– Ние загиваме!

– О, не, още не! – отвърнал спокойно собственикът.

В този миг облаците се раздрали под напора на вятъра тъкмо над лодката. Си-
вите облаци с ужасяваща бързина се устремили на изток, мракът се разкъсал и 
слънчевата светлина, падайки отвесно, за миг озарила лицата на хората. Път-
ниците – благородници или богаташи, моряци и бедняци, останали стъписани от 
вида на новодошлия. Златистите му коси, вчесани над спокойното и чисто чело, 
се спускали на гъсти къдри по раменете му, а осанката му, изрязана на сивия 
фон на небето, сияела с възвишена доброта и от нея струяла божествената 
любов. Той не презирал смъртта, знаел, че не е подвластен на нея. Дори хората 
от кърмата забравили за миг бурята, чиято неумолима ярост ги застрашавала; 
но скоро отново взел връх техният егоизъм и житейските им привички.

– Върви му на този глупав бургмистер, даже не забеляза опасността, на която 
бяхме изложени! Той е като кучетата, ще умре без агония – рекъл докторът.

Ала едва произнесъл тази си премъдра фраза, и бурята отново атакувала със 
своите легиони. Ветровете задухали от всички страни, лодката се завъртяла 
като пумпал и морето нахлуло в нея.

– Клетото ми дете! Детенцето ми! Кой ще спаси детето ми? – извикала майка-
та със сърцераздирателен глас.

– Самата вие – отвърнал странникът.

Тембърът на гласа му проникнал в сърцето на младата жена и вселил в нея на-
дежда; тя чула сладостните му слова въпреки свистенето на бурята и виковете 
на пътниците.

– Пресвета Дево, Застъпнице на Антверпен, обещавам хиляда ливри восък и ще 
ти издигна статуя, измъкнеш ли ме оттук – извикал буржоата, коленичил върху 
торбите си със злато.

– Пресветата Дева не е нито в Антверпен, нито тук – отвърнал му ученият 
мъж.

– Тя е на небето – възразил глас, сякаш идещ от морето.

– Кой говори?

– Дяволът – извикал слугата, – надсмива се над Девата от Антверпен.
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– Оставете ме на мира с Пресветата си Дева – заявил собственикът на път-
ниците. – Грабвайте черпаците и изгребете водата от лодката. А вие – обърнал 
се той към моряците, – гребете здраво! Имаме кратък отдих, така че в името 
на дявола, оставил ви на този свят, нека сами бъдем своето провидение. Из-
вестно е, че този канал е адски опасен, но ето че от трийсет години го преко-
сявам. И не от тази вечер се справям с бурята!

Изправен на руля, собственикът последователно се вглеждал ту в лодката, ту 
в морето и небето.

– Над всичко се надсмива – промълвил полугласно Тома.

– Нима Бог ще допусне да умрем заедно с тези мизерници? – запитала надмен-
ната девойка, поглеждайки хубавия рицар.

– Не, не, благородна госпожице! Чуйте ме! – Той я привлякъл за талията и загово-
рил на ухото : – Умея да плувам, не казвайте нищо! Ще ви държа за прекрасните 
коси и спокойно ще доплуваме до брега; но мога да спася само вас.

Девойката погледнала старата си майка. Тя се молела на колене и искала опро-
щение на греховете си от епископа, който изобщо не я слушал. Рицарят прочел 
в очите на прекрасната си дама слаб отглас от дъщерно чувство и прошепнал:

– Покорете се на Божията воля! Ако Той иска да призове майка ви при Себе Си, 
то без съмнение е заради нейното щастие… на онзи свят – добавил той още 
по-тихо. „А и заради вашето на този”, помислил си той. Защото дамата от 
Рюпелмонд била собственица на седем владения освен баронското имение край 
Хавър. Госпожицата се вслушала в гласа на живота, интересите на любовта 
говорели чрез устата на търсача на приключения, този млад негодник, който и 
на църква ходел единствено заради плячката – заради богати невести или звънки 
пари. Епископът благославял вълните, нареждайки им да се усмирят, тъй като не 
разполагал в отчаянието си с друго средство; той мечтаел за наложницата си, 
очакваща го с изискана вечеря; може би в този миг тя вземала вана, парфюмира-
ла се, обличала се в кадифе, слагала огърлиците си и другите си скъпоценности. 
Далеч от мисълта за могъществото на светата Църква или да утеши хрис-
тияните, призовавайки ги да се поверят на Бога, развратният епископ смесвал 
светските си съжаления и думите на любов със светите слова от молитвеника. 
Светликът, озаряващ тези бледи лица, позволявал да се видят отделните изра-
жения, когато изведнъж лодката била вдигната нависоко от една вълна, после 
запокитена в бездната, след което, подобно на крехък лист, играчка на есен-
ните ветрове, тя се стоварила, готова да се разлети на парчета. Отчаяните 
вопли били последвани от зловеща тишина. Поведението на хората, намиращи 
се на носа на лодката, рязко се отличавало от това на богатите и знатните. 
Младата майка притискала своето дете към гърдите си всеки път, когато въл-
ните заплашвали да погълнат крехкия плавателен съд; но тя вярвала в надежда-
та, вселила се в сърцето  чрез словата, изречени от чуждоземеца; всеки път, 
когато обръщала към него взора си, тя черпела от лицето му нова вяра, силната 
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вяра на една слаба жена, вярата на майката. Уповавайки се на Божието слово, на 
словото на любовта, излъчващо се от този човек, наивното създание доверчиво 
очаквало сбъдването на обещаното почти без да изпитва страх. Прикован към 
борда на лодката, войникът съзерцавал безстрастния вид на този необикновен 
човек; той въздействал дори върху грубоватата и смугла фигура на войника, про-
буждайки у него интелект и воля, незакърнели въпреки пасивния му и машинален 
начин на живот; в желанието си да се покаже спокоен и хладнокръвен, подража-
вайки на смелостта на това висше същество, той неволно се приобщавал към 
тайнствения източник на тази вътрешна сила. Сетне възхитата му прераснала 
в инстинктивно преклонение, в безгранична любов и вяра в този човек; както 
войниците изпадат в преклонение пред своя пълководец, когато той, бидейки на 
власт и увенчан с бляскави победи, шества с лаврите на гениалността. 

Бедната старица простенала: 

– Ох, аз, безсрамната грешница! Достатъчно ли страдах, за да изкупя греховете 
на младостта си? Защо, злощастнице, води разпътния живот на жена от Галия, 
пирува с Божията дан заедно с хората от Църквата и с парите на бедните за-
едно със събирачите на данъци и с бирниците? Ах, тежка е моята вина. О, Боже 
мой! Боже мой! Дай ми да доизкарам ада си на тази злочеста земя. – И още: – 
Пресвета Дево, Майко Божия, смили се над мене!

– Успокой се, майко, Господ Бог не е лихвар. Макар и да съм избил немалко хора, и 
добри и лоши, аз не се боя от Възкресението.

– Ох, господин войнико, блажени са тези прекрасни дами, бидейки в близост до 
епископа, до един свят човек – продължила старицата, – той ще им опрости 
греховете. Ох, да можех и аз да чуя от устата на някой свещеник: „Опрощават 
ти се греховете”, бих му повярвала!

Странникът се обърнал към нея и милосърдният му поглед я разтреперил.

– Имате ли вяра – казал той, – ще бъдете спасена.

– Бог да ви възнагради, добри ми господине – отвърнала тя. – Ако казвате исти-
ната, готова съм заради мен и заради вас да отида с боси нозе на поклонение 
пред светата Божия майка в Лорето.

Двамата селяни, баща и син, стояли смълчани, отстранени и покорни на Божи-
ята воля, като хора, свикнали да се подчиняват инстинктивно, като животни, 
движени от природата. Така на единия край били богатствата, горделивостта, 
науката, развратът, престъплението, цялото човешко общество, градено от 
изкуствата, философията, образованието, светът и неговите закони; от тази 
страна били също виковете, страхът, хиляди противоречиви чувства, пронизани 
от гнетящи съмнения и ужасяващи страхове. Редом с тях бил друг един човек, 
собственикът на лодката – силен мъж, непознаващ съмненията, фаталист, вяр-
ващ в собственото си провидение, който викал „Свети черпако!...” вместо „Све-
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та Дево!...”, отправяйки предизвикателство към бурята и сражаващ се лице в 
лице с морето. А на другия край на лодката били слабите!… Майката, люлееща 
на гръдта си детето, усмихващо се на бурята; някога лъчезарната девойка, сега 
раздирана от ужасни угризения; покритият с белези войник, чието въздаяние за 
осакатения му живот и неуморната му преданост бил единствено къшеят хляб, 
измокрен със сълзи; при все това той се надсмивал над всичко и вървял без-
грижно напред, радвайки се, ако може да удави славата си в халба с бира или да 
се изфука с подвизите си пред възхитени хлапета. Той с радост бил поверил на 
Бога грижата за своето бъдеще; и най-накрая, двамата селяни, хора на мъката и 
умората, въплъщение на изнурителния труд, от който живее светът. Тези прос-
тодушни създания нехаели за съкровищата на мисълта, готови да ги удавят във 
вярата, имайки толкова крепка вяра, която никога не са подлагали на обсъждане 
или анализ; съвестта на тези целомъдрени създания била чиста, а чувствата 
им – силни; ето защо угризенията, нещастието, любовта и трудът им помогнали 
да изострят, закалят, очистят и удесеторят волята си, а тъкмо тя единствена 
в човека напомня на онова, което учените наричат душа.

Когато лодката, направлявана от чудодейното умение на кормчията, почти дос-
тигнала Остенде и не повече от петдесетина стъпки я делели от брега, бурята 
пак я отблъснала назад в морето и тя внезапно се преобърнала. Тогава странни-
кът с озареното лице рекъл на този малък свят на скръбта:

– Които имат вяра, ще се спасят; нека вървят след мене!

Човекът се изправил и с твърда стъпка закрачил по вълните. Младата майка 
взела детето си и също тръгнала след него по морето. Войникът скочил и на 
просторечивия си език извикал:

– Гръм да ме удари! Ще те последвам, по дяволите. 

Сетне, без да се диви, закрачил по морската шир. Старата грешница, вярвайки 
в Божието всемогъщество, последвала мъжа и също завървяла по морето. Два-
мата селяни си рекли: „Щом като вървят по водата, защо и ние да не сторим 
същото?”. Те се втурнали след тях и закрачили по морето. 

Тома жадувал да им подражава; но вярата му се заколебала, той много пъти 
пропадал в морето, но все се вдигал; и след третия опит закрачил по водата. 
Дръзкият кормчия, подобно на риба-прилепало, се вкопчил в дъска от лодката си. 
Скъперникът имал вяра и също се вдигнал; но той искал да отнесе златото си 
и златото му го завлякло на морското дъно. 

Ученият, надсмял се над шарлатанина и повелите се по ума му глупци, от мига, 
в който непознатият призовал хората да вървят по морето, бил погълнат от 
океана. Девойката била повлечена в бездната от своя любовник. Епископът и 
старата дама също се отправили към дъното под тежестта на престъпления-
та си, а може би и заради неверието си и привързаността си към лъжливи изоб-
ражения, лишени от благочестие и истинска религия.
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Около вярното паство, твърдо стъпващо със сухи нозе по повърхността на 
бушуващите води, се разнасял ужасяващият вой на бурята. Огромни вълни се 
разбивали, сторвайки им път. Някаква невидима сила разсичала океана. През мъг-
лата верните съзрели недалеч от брега пламъче, полюшващо се на прозореца 
на една рибарска хижа. Всеки, вървящ смело към светлинката, вярвал, че чува 
в грохота на морето своя съсед да вика: „Кураж!”. А всъщност, погълнати от 
опасността, никой не промълвявал нито дума. 

И тъй, спътниците стигнали до морския бряг. Когато най-накрая се озовали 
край огнището в рибарската хижа, те напразно търсили своя озарен водач. В 
това време той, седнал на скалата, наблюдавал как ураганът изхвърля на брега 
кормчията, вкопчил се в дъската с такава сила, на каквато са способни само 
моряците в схватката си със смъртта. Тогава Човекът слязъл от скалата и 
вдигнал на ръце полумъртвия крушенец; а сетне, простирайки милосърдната си 
длан над главата му, промълвил:

– Нека този път да е така, ала пази се, даваш много лош пример!

Той взел моряка на раменете си и го отнесъл до рибарската хижа. Похлопал на 
вратата и помолил да пуснат клетника, след което Спасителят изчезнал. На 
това място моряците издигнали Манастира на Благодарението, където, както 
разказват, дълго се съхранявали отпечатъците от стъпките на Иисус Христос 
по пясъка. През 1793 г., когато французите нахлули в Белгия, монасите отнесли 
със себе си тази драгоценна реликва, свидетелство за последното пришествие 
на Христос на Земята.

Тъкмо там, уморен от живота, аз се озовах малко след революцията от 1830 г. 
Ако попитате за конкретната причина за моето отчаяние, ще ми е почти не-
възможно да отговоря, дотолкова душата ми бе отпусната и инертна. Силите, 
задвижващи ума ми, бяха закърнели от повея на западния вятър. От небето лъ-
хаше студ, а кафеникавите облаци, реещи се над главата ми, придаваха на при-
родата зловещ облик. Безбрежността на морето, всичко това ми казваше: И да 
умреш днес, и да умреш утре, нали все някога ще умреш? И тогава… Блуждаех 
в размисли за съмнителното бъдеще и провалилите се надежди. Обзет от тези 
скръбни идеи, влязох машинално в църквата на манастира, чиито сиви кули ми се 
сториха като призраци сред морските мъгли. Гледах без ентусиазъм тази гора 
от колони, чиито кичести шапчици поддържаха леките аркади на елегантния ла-
биринт. Вървях безгрижно из страничните кораби на църквата, които се разгръ-
щаха пред очите ми като самозадвижващи се портици. В колебливата светлина 
на есенния ден едва-едва различих скулптурната украса над сводовете и дели-
катните изваяния, очертаващи тъй чисто ъглите на изящните полусводове. Ор-
ганът бе занемял. Единствено шумът от стъпките ми отприщваше силното ехо, 
скрито в сумрачните капели. Седнах до един от четирите стълба, които поддър-
жаха купола, в близост до хора. Оттам можех да обозра цялото здание, което 
съзерцавах, без да влагам в това определена идея. Механичното отместване 
на очите ми позволяваше да обема импозантната плетеница от всички тези 
колони, огромните розети, чудодейно прикрепени като мрежи над широките пор-
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ти или над главния портал, въздушните галерии, където малки колони отделяха 
вградените в арки витражи чрез детелини или други цветя, красиво и филигранно 
издялани от камък. В дъното на хора сияеше стъклен купол, сякаш изграден от 
специално подбрани скъпоценни камъни. Вдясно и вляво двата дълбоки странични 
кораба противопоставяха на боядисания в бяло свод тъмните си сенки, в чието 
лоно смътно се различаваха стволовете на стотината сиви колони. От уси-
лието да огледам всички тези великолепни аркади, арабески, каменни гирлянди, 
спирали, тези сарацински фантазии, странно осветени и преливащи се едни в 
други, сетивата ми престанаха да възприемат. Озовах се сякаш на предела на 
илюзиите и на реалността, попаднал в капана на оптиката и почти зашеметен 
от множествеността на всички тези аспекти. Изведнъж тези изрязани камъни 
се скриха и аз ги виждах само през облак под формата на златен прах, като онзи, 
който се разсейва в дирите, оставени от някой слънчев лъч в стаята. В лоното 
на тази въздушна атмосфера, правеща всички форми неразличими, дантелата 
на каменните рози засия ненадейно. Всяко изваяние, всеки ъгъл на свод, дори 
най-малкият детайл се посребриха. Слънцето запали огньове във витражите, 
чиито богати цветове грейнаха. Колоните се раздвижиха, капителите им бавно 
се надигнаха. Тих тътен разглоби зданието, чиито фризове се разместиха с 
грациозна предпазливост. Множество масивни колони извършиха тежки стъпки, 
подобно на вдовстваща аристократка, която в края на бала приема да попълни 
от любезност кадрила. Няколко слаби и стърчащи колони прихнаха от смях и 
започнаха да скачат, окичени с короните си от детелини. Островръхите ъглови 
сводове се сблъскаха с дългите и тънки прозорци, наподобяващи средновековни 
дами, които носят гербовете на домовете си върху златотканите си рокли. 
Танцът на аркадите, увенчани с митри, и на елегантните кръстоносци силно 
напомняше на битките в някой турнир. Скоро всеки камък в църквата вибрира-
ше, без да сменя мястото си. Органът проговори и аз долових божествената 
хармония, в която се смесиха ангелски гласове с неведома музика, съпроводена 
от глухия бас-баритон на камбаните, чийто звън известява, че двете огромни 
кули балансират върху квадратните си основи. Тази странна врява ми се стори 
най-естественото нещо в света и вече не бях склонен да се удивявам на нищо, 
след като бях видял и Шарл Х да властва на земята. 

Ала лично аз възроптах срещу цялото това люлеене, предизвикало у мен нервно 
удоволствие, което трудно бих могъл да предам. И все пак, въпреки нервното 
пренапрежение, хорът на катедралата ми се стори тъй студен, все едно че зи-
мата вечно царуваше там. Видях и множество жени, облечени в бяло, безмълвни 
и смълчани. От кадилниците се разнасяше благоуханен мирис, който проникна 
в душата ми и я възрадва. Свещите горяха. Аналоят, развеселен като псалт, 
пийнал повече вино, подскочи като китайска шапчица. Разбрах, че катедралата 
се върти около себе си с такава скорост, че всеки предмет просто изглежда да 
е на мястото си. Исполинският Христос, издигнат над олтара, ми се усмихваше 
с простодушно лукавство, което ме стресна, и спрях да го гледам; започнах да 
съзерцавам в далечината синкавата омара, обвиваща колоните, която им при-
даваше неописуема благодат. Множество очарователни женски фигури оживяха 
във фризовете. Дечицата, поддържащи големите колони, започнаха да пърхат с 
крила. Усетих се издигнат от божествена сила, която ме потопи в безкрайна 
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радост, в кротък и мек екстаз. Бих дал, струва ми се, моя живот, за да продължи 
цялата тази фантасмагория, когато ненадейно креслив глас извика в ухото ми:

– Събуди се и ела с мен!

Някаква съсухрена жена ме хвана за ръката и от нея нахлу студенина, пагубна 
за нервите. Костите прозираха под сбръчканата кожа на бледата  почти зе-
леникава осанка. Тази дребничка и леденостудена старица носеше черна рокля, 
влачеща се след нея в прахта, а на шията си имаше нещо белезникаво, което не 
се осмелих да погледна. Вторачените  очи бяха вдигнати към небето, затова 
се виждаше само белотата на очните ябълки. Тя ме повлече из църквата, като 
по пътя се сипеше пепел от роклята . Когато се движеше, костите  тракаха 
като на скелет. Докато вървяхме, чувах зад мен биенето на камбанка, чиито 
звуци, изпълнени с горест, отекваха в мозъка ми като звуците на хармоника. 

– Трябва да се страда, трябва да се страда – повтаряше тя.

Излязохме от църквата и прекосихме най-калните улички на града; после вля-
зохме в някакъв сумрачен дом, където тя ме въвлече, докато крещеше с глас, 
чийто тембър силно наподобяваше звука на счупена камбана:

– Брани се! Брани се!

Изкачихме се по изкорубено стълбище. Тя похлопа на някаква тъмна врата, откъ-
дето изникна мълчалив мъж, подобен на хората от Инквизицията, който ни пусна 
да влезем. Озовахме се в стая, обзаведена с вехти и пробити килими, стари 
покривки, захабени муселини и позлатени медни съдове.

– Ето ги вечните богатства – рече тя.

Изтръпнах от ужас, разпознавайки ясно при светлината на една факла и две 
свещи, че тази жена би трябвало да е излязла от гробищата. Тя нямаше коси. 
Исках да побягна, но скелетоподобната  ръка сключи около мене железен кръг с 
остри върхове. При това нейно движение се разнесе вик, сякаш изтръгнал се от 
милиони гласове, викът „ура” на мъртвите.

– Искам да те ощастливя завинаги – продължи тя. – Ти си мой син.

Бяхме седнали край огнище, чиято пепел бе отдавна изстинала. Дребната ста-
рица ме стисна толкова силно за ръката, че трябваше да остана на място. 
Гледах я втренчено, опитвайки се да отгатна историята на нейния живот, раз-
глеждах дрипите, сред които бе седнала. Ала съществуваше ли тя? Това бе наис-
тина загадка. Виждах добре, че тя някога би трябвало да е била млада и красива, 
истинска гръцка статуя с непорочно чело.

– Ах, ах! – възкликнах аз. – Сега те разпознах. Клетнице, защо ти трябваше да 
блудстваш с мъжете? Във времето на страстите ти натрупа богатство, забра-
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вяйки чистата и сияйна младост, възвишената отдаденост и невинните нрави, 
ти се отрече от първозданната власт на интелектуалното превъзходство в пол-
за на властта на плътта. Захвърляйки простата ленена дреха, грубата постилка 
и подземията, озарени от божествената светлина, ти избра да грееш в диаман-
ти, лукс и похот. Дръзка, горда, жадуваща всичко, получаваща всичко и помитаща 
всичко по пътя си като модна проститутка, която тича към удоволствието, ти 
бе кръвожадна като кралица, обезумяла под напора на желанията си. Не си ли 
спомняш, че си била глупава на моменти? А сетне отново чудно интелигентна, 
по примера на Изкуството, произлязло от вакханалията. Поетеса, художница, 
певица, обичаща бляскавите церемонии, ти може би закриляше изкуствата само 
от каприз, за да спиш под величавите им лаври? Един фантастичен и безгрижен 
ден ти, която би трябвало да бъдеш целомъдрена и скромна, подчини всичко под 
пантофката си, запращайки я по главите на повелители, разполагащи тук долу 
с власт, пари и талант! Унижавайки мъжа и изпитвайки радост да видиш докъ-
де може да стигне човешката глупост, ти често караше твоите любовници да 
лазят на четири крака, да ти предоставят благата си, съкровищата си, дори 
жените си, ако въобще струваха нещо! Ти без мотив погълна милиони мъже, раз-
пращайки ги като сапунени мехури на запад и на изток. Ти слезе от висините на 
мисълта, за да седнеш редом с кралете. Жено, вместо да успокоиш мъжете, ти ги 
тревожеше и терзаеше! Уверена, че можеш да получиш всичко от тях, ти искаше 
кръв! Можеше да се задоволиш само с малко брашно, предвид възпитанието си, да 
ядеш сладкиши и да добавяш вода във виното си. Своенравна във всичко, ти заб-
раняваше понякога на съсипаните си любовници да ядат и те не ядяха. Защото 
в екстравагантността си искаше невъзможното: подобно на някоя куртизанка, 
разглезена от обожателите си, защо ти трябваше да стигаш до налудничавост 
в прищевките си, защо не изваждаше от заблуди хората, оправдаващи всичките 
ти грешки? Ами най-сетните ти страсти! Поиска да погълнеш целия свят в една 
последна прегръдка и светът, който дотогава ти принадлежеше, ти се изплъзна. 
Тогава след младежите в твоите нозе коленичиха старци, импотенти, които те 
направиха уродлива. И все пак неколцина мъже ти казваха: Ще погинеш безславно, 
защото си мамила, защото си загърбила обетите си като девойка. Вместо да 
бъдеш ангел пред лицето на мира, да сееш светлина и щастие по пътя си, ти се 
превърна в Месалина, обичаща цирка и разпътството, злоупотребяваща със своя-
та власт. Вече не можеш да бъдеш непорочна, необходим ти е властелин. Дойде 
ти времето. Ти вече усещаш смъртта. Наследниците ти те смятат за богата, 
ще те убият, ала не ще получат нищо. Опитай се поне да хвърлиш дрипите си, 
които отдавна не са на мода, да станеш такава, каквато си била някога. Но не! 
Ти се самоубиваш! Не е ли това историята ти? – рекох  аз накрая. – Ти, грохна-
ла старице, беззъба, студенокръвна и забравена, която минава, без да привлече 
нечий поглед. Защо още живееш? Какво правиш тук с роклята си на тъжителка, 
несъбуждаща ничие желание? Къде е богатството ти? Защо си го пропиляла? 
Къде са съкровищата ти? Какво добро си сторила?

След този въпрос дребната старица се надигна на костите си, отметна дрипи-
те си, извиси се, просветна, усмихна се, напусна мъртвешкия си пашкул. Сетне 
като новородена пеперуда това индийско творение излитна от палмите си; видя 
ми се бяла и млада, облечена с ленена рокля. Златните  коси се стелеха по 
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раменете , очите  грееха, облак от светлина я бе обгърнал, а златен венец 
се издигаше над главата ; тя направи жест към пространството, размахвайки 
огнен меч:

– Виж и вярвай! – рече.

Внезапно видях в далечината хиляди катедрали, подобни на онази, която напус-
нах, но украсени с картини и фрески; разнасяше се пленителна музика. Около 
тези здания се тълпяха хиляди хора, пъплейки като мравки в мравуняка. Едни се 
бяха втурнали да спасяват книги и да копират ръкописи, други служеха на бед-
ните, но почти всички учеха. От лоното на тези неизброими тълпи изникваха 
колосални статуи, издигнати от тях. Във фантастичната светлина, идваща 
от светило, голямо почти колкото слънцето, аз прочетох върху цокъла на тези 
статуи надписите: История. Науки. Литератури. 

Светлината угасна и аз отново се озовах пред девойката, която пак надява-
ше студената си обвивка, смъртните дрипи и се състаряваше. Нейният слуга 
 донесе малко въглищен прах, за да обнови тя пепелта в грейката, тъй като 
времето бе много сурово; сетне той запали – на нея, в чиито дворци някога са 
греели хиляди свещи – малко кандило, за да може да чете молитвите си нощем.

– Вече не вярват!... – промълви тя.

Такава бе критичната ситуация, в която сварих най-красивата, най-истинската 
и най-плодотворната от всички сили. 

– Събудете се, господине, ще затваряме вратите – ми рече някакъв дрезгав 
глас.

Извръщайки се, забелязах плашещата фигура на раздавача на светена вода, кой-
то ме дърпаше за ръкава. Катедралата бе потънала в мрак, подобно на човек, 
загърнат в палтото си. 

– Да вярваш – казах си, – това е да живееш! Видях да отминава кортежът на 
Монархията, но сега трябва да защитим Църквата!

Париж, февруари 1831 г.

Превод от френски: Тони Николов
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Разговор

Ивайло Найденов е роден през 1969 г. в град Калофер. Възпи-
таник е на СУ „Св. Климент Охридски” (1990–1995 г.) в спе-
циалностите „Теология” и „Немска филология”. От 1996 г. 
е хоноруван, а от 2001 до 2011 година редовен асистент в 
Богословския факултет. Специализира в университетите в 
Берн (Швейцария) и Йена (Германия). През 2007 г. успешно 
защитава докторат. През пролетта на 2012 г. след успеш-
на процедура е избран за доцент по библеистика (Стар за-
вет) в Богословския факултет. 
Заема и длъжността директор на Библейската библиотека 
при Богословския факултет. Член е на Съюза на учените в 
България, на Обединението на библеистите „Библейски ко-
легиум”, на Комисията за най-новия превод на Библията на 
български език и на Института „Библия – култура – диа-
лог”. Ръководител и участник в множество международни и 
национални научни проекти. Преподава старозаветна библеистика и библейски еврейски 
език в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, гост лектор е в универси-
тетите в Берн, Йена, Регенсбург и Айхщет.
Автор е на монографиите Библейският Йона от поредицата „Библейска библиотека” 3 
(ББ 3) и Лозата и виното в Стария завет (културно-историческо и екзегетическо из-
следване), както и на множество публикации. Съставител е на сборниците Библията и 
морето (ББ 5) и Из историята на старозаветния библейски канон (ББ 6).
Повод за разговора с него е изборът му на 11 юни 2019 г. от Общото събрание на Бо-
гословския факултет за нов декан на факултета. 

БОГОСЛОВСКОТО	

ОБРАЗОВАНИЕ:	ОТ	МЛАДОСТТА	

КЪМ	МЪДРОСТТА

С доц. Ивайло Найденов разговаря Димитър Спасов 

Първата ви публична проява като декан на Богословския факултет беше 
посещението при Негово Светейшество патриарх Неофит. Освен проява на 
уважение, какво друго целеше тази среща? От каква промяна се нуждаят 
отношенията между ръководството на БПЦ и БФ?

Тази среща бе подготвена и осъществена с благословението на Негово Све-
тейшество и бе желана от ръководството на факултета по няколко причини. 
Според Правилника на Богословския факултет, гл. 1, чл. 2 БФ е уникална висша 
богословска школа и оправдава съществуването си в служението на българския 
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народ и Българската православна църква (БПЦ-БП) за подготовка на свещено-
служители, църковнослужители, както и за преподаватели по религия във всички 
училища… В този смисъл част от обсъжданите и важни за нас теми бяха свър-
зани с приемането на студенти в БФ и тяхното обучение в различни форми и 
специалности, възможна реализация след завършване, съвместни инициативи с 
поделенията на БПЦ, състоянието на сградата, която факултетът ползва вече 
близо 100 години. 

Отношенията между Богословския факултет и БПЦ са приятелски, но са загуби-
ли онази характерна за миналото бащино-синовна емоция. Това не е клише. Във 
времето на свободното говорене и писане някак изгубихме усещането за мярка 
в отношенията си и често си комуникираме чрез медии, каквито и да са. Това 
не е добре. Позволихме си да предложим на Негово Светейшество създаването 
на една работна група, в която да влизат представителите на различните бо-
гословски школи – семинариите, Духовната академия, богословските факултети 
и Св. синод, която да е своеобразен медиатор. 

Ние посетихме дядо Патриарха и като наш учител и колега. На всички членове 
от новото деканско ръководство той е преподавал в началото на 90-те години, 
а е и doctor honoris causa на СУ „Св. Климент Охридски”.

И не на последно място, като християни искахме да започнем отговорната си 
работа като ръководство след благослов от Негово Светейшество, който той 
щедро ни даде.

Последните десетина години се засилва тенденцията на доброволна изола-
ция и неизбежно следващата „провинциализация” на БПЦ – отказ не само 
от междуконфесионален диалог, но и от диалог със сестрите православни 
църкви. Каква е вашата оценка на тази ситуация и може ли БФ да допринесе 
за промяна на съществуващата нагласа?

По този въпрос трябва да се говори внимателно и предпазливо. Крайните оцен-
ки не са в полза на никого. Определено съществуват различни мнения и анализи 
на взетите решения на Св. синод, които имат претенции да са в духа на една 
съборност, както и да я разбираме. Тези решения обаче биха били по-аргументи-
рани, ако са подплатени с решения или препоръки на една богословска комисия, 
която през последните години не функционира. Тя съществува като комисия на 
сайта на Св. синод, но няма състав. Само преди едно десетилетие тя подпо-
магаше членовете на Св. синод при изработването на мнения и становища по 
актуални и важни въпроси. В тази комисия членуваха колеги с утвърден автори-
тет и безспорна научна информираност, както и митрополити и епископи, кои-
то умееха да водят диалог. И днес има клирици, които се консултират с нас по 
различни въпроси, но това е по скоро личен избор.

Та на въпроса ви с какво БФ може да помогне отговорът е един: участие на ака-
демичната общност в богословската комисия при необходимост. 
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Тук е важно да се спомене, че навсякъде, където участват колеги от факулте-
та, в международни форуми или такива, организирани от богослови на сестрите 
православни църкви, те защитават авторитета и позициите на БПЦ. Това е наш 
синовен ангажимент в контекста на казаното по-горе. 

Кои са основните трудности пред академичното богословско образование 
в България и какви цели е реалистично да си поставя едно деканско ръко-
водство? 

Основното затруднение пред академичното образование изобщо е недостигът 
на студенти. Това е проблем, който е следствие на миграционни и демографски 
процеси, които са извън нас и трудно бихме повлияли върху тях. И въпреки това 
трябва да търсим възможности да привлечем малкото разколебани млади хора. 
Това е постижимо чрез правилното представяне на Богословския факултет сред 
обществото и точното формулиране на целите и задачите, които има той. За да 
се постигне това, трябва синхрон в работата с поделенията на БПЦ, и по-точ-
но – припознаване на факултета от църковното ръководство като партньор. 

Наред с това факултетът трябва да предоставя една добра услуга (обучение) 
според съвременните изисквания и методи. Затова е необходимо и конкретно 
оборудване, технически средства, база, нова и интересна научна продукция и 
най-вече – интересни програми, възможност за мобилност на студенти и препо-
даватели. Това безспорно е осъзнато задължение на ръководството и възможна 
цел, която вече се реализира.

През деветдесетте години на миналия век БФ създаваше впечатление за 
място, където ври и кипи – беше арена на идеологически и междуличностни 
сблъсъци, имаше вълна от неофитски интерес, привличаше вниманието и на 
студенти от други факултети. Какво се промени за изминалите 30 години 
и кое е в интерес на факултета – да бъде в центъра на вниманието или да 
го обгражда академична тишина?

Да, с носталгия си спомняме тези години, когато студентите идваха от най-ре-
номираните училища и бяхме толкова много, че ни деляха на два потока. Беше 
ново, интересно и динамично, свързано с усещането за свобода. Тогава бе пробив 
приемането на студентки, а днес в академичното семейство имаме четири коле-
ги преподавателки, едната от които е член на деканското ръководство. Неспо-
койният, търсещият дух на факултета през 90-те, който беше всъщност харак-
терен за цялото ни общество тогава, днес е заменен с прагматизъм, усещане 
за стабилност и постоянство, заслужено заемане или връщане на мястото ни в 
Софийския университет, за да можем след 4 години да се поздравим със стого-
дишнината на факултета. Идва ми да използвам една метафора: сега факулте-
тът е като читалнята на библиотека в известен университет – вътре влизат 
тези, които знаят какво търсят, а влязат ли вътре, се държат с необходимата 
академична сериозност. Последната година имаме 91 студенти в една дузина ма-
гистърски програми. Това са колеги, които са се реализирали в обществото и на 
трудовия пазар, клирици. Те търсят и нещо друго, различно. Намират го при нас. 
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Така хем сме център на внимание, хем при нас цари градивна академична тишина 
и мир. Или обобщено в една метафора от библейската литература: заменихме 
книгата Песен на песните с Притчи Соломонови, т.е. младостта и еротиката 
естествено преминаха в мъдрост и зрялост.

Междуправославните отношения са в поредния си труден период – Украйна, 
Руският екзархат на Вселенската патриаршия, юрисдикцията над Катар, 
Северна Македония и т.н. Почти навсякъде в тези реални или изкуствено 
създадени конфликти участващите се замерят с канони, догмати и исто-
рически аргументи. Можем ли да виним богословското образование, че не 
култивира в достатъчна степен респект към научна порядъчност и жела-
ние да се следва истината?

Тъкмо обратно. Поведението на богословите ясно свидетелства за техния рес-
пект към научната порядъчност и вярност към истината. И ако тук някъде се 
появява напрежение с клира, то е тъкмо затова. Думите като „канон”, „догмат” 
заприличаха на бедуинска кърпа, която „служи за хиляда и едно неща” и после 
се изпира в различни политически аргументи, сантименти, симпатии и зависи-
мости. Това не се учи и така не се учи в Богословския факултет, убеден съм – в 
никоя богословска школа.

Пак ще се позова на Правилника на Богословския факултет, в чийто преамбюл 
се казва: „… съзнаваме нашата мисия в света за свидетелство на Истината, 
Любовта и Свободата…”. 

Кога богословието се превръща в „сол, що не соли”?

Богословието е екзистенциално преживяната и рационално обмислена и изразена 
чрез молитва и дела по Бога вяра. „Солта, що не соли” е безполезна, защото е 
загубила най-ценното си качество. Това ще се случи и с богословието, респ. бо-
гослова, ако загуби нещо от себе си – вярата, молитвата и добрите дела. Ако в 
богословската наука няма вяра, ако в ежедневието ни няма молитва, т.е. богослу-
жение, и не сме склонни да правим добро, то ненужни сме като безсолната сол. 

Каква част от новоръкоположените свещеници завършват БФ под една или 
друга форма? Успешното свещеническо служение в каква степен зависи от 
нивото на богословското образование?

Нямам такава статистика, но когато чета по църковните сайтове за поредно 
ръкоположение, с радост установявам, че в повечето случаи младите духовници 
са завършили БФ. Често се налага на акредитационни одити във факултета да 
каним потребители на кадри и това са представители на Св. Софийска митро-
полия и Св. синод. Единодушно е мнението, че най-подготвени за ръкоположение 
и служение са тези, които са завършили БФ. 

Напоследък кадровата политика на БПЦ и конкретно Св. Софийска митрополия 
се съобразява с ценза на свещениците и техните качества. Все повече млади 
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свещеници, които ние познаваме като добри студенти, служат в централните 
столични храмове. Много често имаме обаждания и писма от различни поделения 
на БПЦ, които проявяват интерес към възможности за обучение на служители и 
духовници в различните образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. 

В заключение един въпрос, свързан с вашата специалност. Имате ли особе-
но трудно за разбиране място в Стария завет? На какво се дължат основ-
ните трудности с възприемането на старозаветните книги и автори – на 
превода, на променения културен контекст, на недостатъчно уважително-
то отношение към текста или на нещо друго?

Е, най после един по-лесен въпрос. Има. Не едно, много са местата, които са 
трудни за разбиране. Причините са различни, комплексни. Но това не е страшно. 
Това, което не разбираме сега, вероятно ще го разберем след повече и задъл-
бочено четене, след запознаване с нови резултати от археологически разкопки, 
след разчитане на новооткрит текст, с Божията помощ и по Неговата милост 
и воля. Докато работим по разбирането на тези трудни места, трябва да има-
ме предвид някои детайли, които споменахте във въпроса си. Със Стария завет 
се връщаме към едно по-различно време, отдалечено на хилядолетия от нас, в 
един различен свят от нашия. При тази екскурзия във времето не бива да носим 
със себе си днешната научна арогантност и надменност, провокирана от бога-
тата ни информираност, а да сме внимателни и чувствителни. Като в музей. 
Влизането в древния свят изисква съответното уважение и съобразителност, 
стъпване на пръсти. И тогава наградата за тази наша научна скромност ще 
бъде отговорът на много въпроси.

Каквото е необходимо, Бог ни го открива, защото Писанието е Неговото писмо 
към нас и ние трябва да го разберем. 
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КОНГРЕГАЦИЯ	ЗА	КАТОЛИЧЕСКО	

ОБРАЗОВАНИЕ	

„МЪЖ	И	ЖЕНА	ГИ	СЪТВОРИ”

По пътя към диалога по въпроса за теорията за джендъра в 

образованието

Ватикана, 2019 г. 

Увод 

1. Все по-ясно е, че днес сме изправени пред ситуация, която коректно може 
да бъде описана като образователна криза, особено в сферата на емоционал-
ността и на сексуалността. На много места се планират и изпълняват учебни 
програми, които „претендират, че се придържат към неутрална концепция за 
личността и живота, но всъщност отразяват антропология, която противо-
речи на вярата и здравия разум”1. Загубата на ориентация в антропологията, 
характерна за нашия културен пейзаж, без съмнение води до дестабилизиране 
на семейството като институция и е израз на тенденцията за заличаване на 
разликите между мъжа и жената, представяйки ги само като исторически и 
културно обусловени. 

2. В този контекст мисията за образование се сблъсква с предизвикателства, 
„възникнали от различните форми на една идеология с общото име „теория 
за джендъра”, която „отрича разликата и естествената реципрочност между 
мъжа и жената. Тя си поставя за цел създаването на общество без различие по 
пол и подсича антропологичната основа на семейството. Тази идеология насър-
чава образователни проекти и законодателни инициативи, които подкрепят лич-
ностна идентичност и емоционална интимност, радикално скъсали с биологиче-
ското различие между мъжкото и женското. Човешката идентичност е сведена 
до индивидуален избор, който дори търпи промяна във времето”2. 

3. Изглежда очевидно, че този въпрос не трябва да се разглежда изолирано от 
по-широкия въпрос за образованието в призванието към любов3, което трябва 

1  Бенедикт XVI, Обръщение към членовете на дипломатическия корпус, 10 януари 2011. 
2  Франциск, Следсъборно Апостолическо насърчение Amoris Laetitia, 19 март 2016, 56. 
3  Срв. Йоан Павел ІІ, Следсъборно Апостолическо насърчение Familiaris Consortio, 22 ноември 1981, 6; Виж. 
Йоан Павел ІІ, Послание до семействата Gratissimam Sane, 2 февруари 1994, 16; виж също Йоан Павел ІІ, 
Обща аудиенция, 8 април 1981 в Insegnamenti, IV/1 (1981), pp. 903-908.
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да предлага, както посочва и Вторият Ватикански събор, „положително и бла-
горазумно образование в сексуалността” в контекста на неотменимото право 
на всички да получават „възпитание, съответстващо на собствената им цел, 
подхождащо на собствения им характер, полово различие, култура, традиции на 
тяхната страна, като същевременно е отворено към братското съжителство 
с другите народи и благоприятства истинското единство и мир на земята”.4 
Конгрегацията за католическо образование вече очерта някои насоки по този 
въпрос в документа „Образователно ръководство към човешката любов: насоки 
за сексуалното образование”5.

4. Християнското виждане за антропологията разглежда сексуалността като 
основополагащ компонент на човешката личност. Това е един от аспектите на 
съществуването на личността, на нейната себеизява, на общуването с други-
те, както и на чувстването, изразяването и изживяването на човешката любов. 
Следователно нашата сексуалност играе важна роля за развитието на личност-
та ни и в процеса на нейното образование: „Всъщност от своя пол личността 
възприема характеристиките, които я превръщат в мъж или жена на биологично, 
психологическо и духовно ниво, като по този начин до голяма степен обуславят 
неговото или нейното съзряване и вписване в обществото”6. В хода на съзрява-
нето на човека „това различие, свързано с взаимното допълване на двата пола, 
създава условията за задълбочен отговор на Божия замисъл според призванието, 
към което всеки е призван”7. С оглед на това „образованието в областта на 
емоционалността и сексуалността следва да взема под внимание целостта на 
личността и да настоява за обвързването на биологичните, психо-емоционални-
те, социалните и духовните елементи”8. 

5. В рамките на своите правомощия Конгрегацията за католическо образова-
ние би искала в този документ да изложи някои размисли, които се надява да 
бъдат от полза и в подкрепа на всички, заети в областта на образованието на 
младите хора, както и да помогне на възпитателите да подходят методологи-
чески (и в светлината на всеобщото призвание към любов, основополагащо за 
личността) към най-обсъжданите проблеми, свързани с човешката сексуалност.9 
Методологията, за която става дума, се основава на три основни принципа, 
отговарящи в най-голяма степен на нуждите на отделната личност и на общ-
ността: вслушване, осмисляне и предлагане. Всъщност внимателното вслушва-
не в нуждите на другия, съчетано с разбирането на същинското разнообразие в 
условията, може да доведе до появата в този дебат на споделен набор от ра-
ционални елементи и да подготви човека за християнско образование, вкоренено 
във вярата, която „осветлява всичко с нова светлина, разкрива ни Божиите на-

4  Втори Ватикански вселенски събор, Декларация за християнското възпитание Gravissimum Educationis, 28 
октомври 1965, 1.
5  Конгрегация за католическо образование, Образователно ръководство в човешката любов. Насоки за сек-
суално образование, 1 ноември 1983 г.
6  Конгрегация за доктрината на вярата, Persona Humana, Декларация за определени въпроси, свързани със 
сексуалната етика, 29 декември 1975, 1. 
7  Образователно ръководство в човешката любов, Насоки за сексуално образование, 5. 
8  Пак там, 35. 
9  Виж пак там, 21-47, където е очертана християнската визия за сексуалността. 
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мерения за цялостното призвание на човека и така насочва разума към напълно 
човешки решения”10. 

6. Ако искаме да възприемем пътя на диалога спрямо теорията за джендъра в 
образованието, необходимо е да отчитаме разликата между идеологията на 
джендъра и различните изследвания върху джендъра, извършвани от науките за 
човека. Джендър идеологията настоява, както подчерта папа Франциск, че „от-
говаря на разбираеми пориви”, ала същевременно се стреми да се наложи като 
„единственото мислене, което определя възпитанието на децата”11, което на 
практика изключва възможността за диалог. В същото време в областта на 
джендър изследванията се извършва задълбочена работа, чиято цел е да постиг-
не по-дълбоко разбиране за начините, по които в различните култури се изживя-
ват сексуалните различия между мъжа и жената. Тъкмо към този тип изследва-
ния ние би трябвало да сме открити, да се вслушваме в тях, да ги обмисляме и 
въз основа на тях да правим своите предложения. 

7. В този контекст Конгрегацията за католическо образование би искала да 
предложи този текст на всички, които имат специален интерес в областта на 
образованието, както и на всички, чиято дейност има отношение към теорията 
за джендъра. Този текст е насочен към образователната общност, която взима 
участие в живота на католическите училища, но и към всички, които, вдъхновени 
от християнската визия за живот, работят в други училища. Документът може 
да бъде ползван и от родители, училищни ръководства и други структури, от 
епископи, свещеници, монаси, църковни движения, асоциации на миряните и други 
институции. 

Вслушване

Кратък преглед

8. Правилният подход на всеки, който би искал да влезе в диалог, е вслушването. 
Необходимо е преди всичко внимателно да се вслушаме и да разберем случващо-
то се през последните десетилетия. През ХХ век възникнаха нови антропологи-
чески теории, сред които е и джендър теорията. В началото тя се основаваше 
на чисто социологически прочит на сексуалните различия, който поставяше 
силен акцент върху индивидуалните свободи. В средата на миналия век бяха 
направени и редица изследвания, които многократно подчертаваха ролята на 
външните условия, включително и върху личностното определение. Приложени 
към човешката сексуалност, тези изследвания се опитваха да покажат, че сек-
суалната идентичност е по-скоро социална конструкция, отколкото естествен 
или биологичен факт.

9. Тези подходи бяха единни в отричането на една изначална даденост в човека, 
която предхожда и в същото време е определяща за нашата лична идентичност, 

10  Втори Ватикански вселенски събор, Пастирска конституция за Църквата в съвременния свят, Gaudium et 
Spes, 7 декември 1965, 11. 
11  Amoris Laetitia, 56.
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формирайки необходимата основа за всички наши действия. Според тези теории 
единственото, което е от значение в междуличностните отношения, е привър-
заността между индивидите, без значение от половите различия или възпроиз-
водството, възприемани като нещо пренебрежимо за изграждането на семейст-
вото. Така от институционалния модел на семейството (в който структурата 
и целевостта не зависят от субективните предпочитания на съпрузите) се 
премина към една изцяло договорна и доброволна визия за семейството. 

10. С течение на времето теорията за джендъра разшири полето на своето 
приложение. В началото на 90-те години тя се фокусира върху възможността 
човек сам да определя сексуалните си ориентации, без да взима под внимание 
реципрочността и взаимното допълване в отношенията между мъжа и жената, 
нито възпроизводителната цел на сексуалността. Освен това бе допусната въз-
можността за радикално разделение между джендър (gender) и пол (sex), като пър-
вото надделя над второто. Това се представяше като важен етап в еволюцията 
на човечеството с оглед на бъдещата поява на „общество без различие по пол”12.

11. В този културен контекст става ясно, че джендър и пол вече не са синони-
ми или взаимозаменяеми понятия, тъй като те се използват за описанието на 
две различни реалности. Полът се разглежда като определящ към коя от две-
те биологични категории принадлежи човек (произтичащи от първичната диада 
мъж-жена). Джендърът, от своя страна, е по-скоро начинът, по който във всяка 
култура се изживяват половите различия. Проблемът тук не е в разграничение-
то на двата термина, което може да бъде аргументирано, а в разделянето на 
пол от джендър. От това разделение произтича различието между различните 
„сексуални ориентации”, които вече не се дефинират в зависимост от половите 
различия между мъжа и жената, а могат да придобият други форми, определени 
единствено от радикално автономния индивид. Нещо повече, понятието джендър 
започва да се разглежда като зависещо от субективното възприятие на всяка 
личност, която може да избере своя джендър без значение от своя биологи-
чен пол и така да определи начина, по който другите гледат на тази личност 
(транс джендър).

12. В задълбочаващото се противопоставяне между природа и култура допус-
канията на теорията за джендъра се сближават с понятието „куиър”, което 
се отнася към такова измерение на сексуалността, което е напълно флуидно, 
гъвкаво и по същество номадско. То поддържа утвърждаването на пълната еман-
ципация на индивида от всяка a priori зададена сексуална дефиниция, както и в 
изчезването на класификациите, разглеждани като прекалено ригидни. Така се 
оставя свободно поле за нов набор от нюанси, които варират по своя обхват и 
интензивност в зависимост от сексуалната ориентация и от идентификацията 
на своя собствен джендър. 

13. Наред с това двойката мъж-жена все повече влиза в конфликт с идеята за „по-
лиамория”, взаимоотношения, включващи повече от двама индивиди. Така се сти-

12  Пак там.
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га до твърдението, че продължителността на връзките – и тяхната обвързваща 
природа – трябва да бъде по-гъвкава, съответна на променящите се желания на 
индивидите. Естествено това има последици при споделянето на отговорности-
те и задълженията, присъщи на майчинството и бащинството. Този нов кръг 
от отношения се превръщат в „родства” (kinships). Такива отношения, основани 
на желанието или чувствеността, често са белязани от ограничена продължи-
телност, чиято етична гъвкавост (понякога по взаимно съгласие) бива лишена 
от всякаква надежда за дългосрочност. От значение е единствено свободното 
самоопределение на индивида, както и изборите, които той или тя правят в за-
висимост от обстоятелствата или в контекста на всяка емоционална връзка.

14. По този начин се стигна до призивите за публичното признаване на свобод-
ния избор на джендър, както и до множествеността на новите видове съюзи, 
които са в пряко противоречие с брачния модел като съюз между мъж и жена, 
възприеман като остатък от патриархалните общества. Поставя се искането 
индивидът сам да избира собствения си статус, а обществото да се ограничи 
до това да гарантира това негово право, осигурявайки му материална подкрепа, 
иначе малцинствата, за които става дума, щели да станат обект на социална 
дискриминация. Изискването за признаването на такива права се превърна в 
обичайна част от политическия дебат. Те бяха включени в международни доку-
менти и в някои национални законодателства.

Точки на съгласие 

15. В резултат на изследванията в областта на джендър теорията все пак 
се стигна до някои позиции, които биха могли да доведат до постигането на 
взаимно разбирателство. Например образователните програми в тази област 
често дават израз на похвално желание за борба срещу несправедливата дис-
криминация. В това отношение наистина има пропуски и забавяния.13 Не може да 
се отрече, че през вековете е имало различни форми на дискриминация. Те са 
прискърбен исторически факт, оказал своето влияние и върху Църквата. Така се 
е стигнало до налагането на определено културно статукво, забавило необхо-
димото и прогресивно вписване в културата на истината, възвестена от Исус, 
за равното достойнство на мъжа и жената, което пък е довело до обвиненията 
в маскулинен манталитет, прикрит в по-голяма или по-малка степен зад рели-
гиозни мотиви.

16. Друга обща позиция е необходимостта децата и младите хора да бъдат обу-
чавани в уважение към всяка личност с нейните особености и различия, за да не 
страда никой от тормоз, насилие, обида или несправедлива дискриминация заради 
своите специфични характеристики (като неравностойно положение, раса, рели-
гия, сексуални тенденции и т.н.). По същество това предполага образование в 
активно и отговорно гражданство, където всички законни прояви на личността 
се възприемат с респект.

13  Виж. Франциск. Послание към участниците в Генералната асамблея на членовете на Папската академия за 
живота, 5 октомври 2017. 



28

Християнство и етика

17. Друго позитивно развитие в антропологическото разбиране, присъстващо 
в джендър теорията, е фокусирано върху ценностите на женствеността. „Ка-
пацитетът за нещо друго” у жената предполага един по-реалистичен и зрял 
прочит на конкретни ситуации, в който „да присъства съзнание и уважение 
към конкретното, за разлика от абстракциите, често оказващи се фатални 
за съществуването на индивидите и на обществото”14. Това е принос, който 
обогатява човешките взаимоотношения и духовните ценности, „изхождайки от 
всекидневните връзки между хората”. Затова и обществото често е в дълг към 
много жени, „заети в различни образователни области, простиращи се далеч из-
вън семейството: детски градини, училища, университети, агенции за социални 
услуги, енории, асоциации и движения”15.

18. Жените притежават уникално разбиране за реалността. Те са способни да 
издържат на неволи и „да поддържат живота дори в екстремни ситуации”, както 
и „упорито да се придържат към бъдещето”16. Това обяснява защо винаги, кога-
то „се отправи призив за образование, жените винаги с готовност и щедрост 
се посвещават на другите, особено в служба на най-слабите и беззащитните. 
В тази дейност те дават израз на един вид емоционално, културно и духовно 
майчинство, чиято ценност е неизмерима за развитието на индивидите и бъде-
щето на обществото. Мога ли тук да пропусна да спомена свидетелството на 
толкова много католически жени и на религиозни конгрегации на жени от всички 
континенти, превърнали образованието, особено образованието на момчетата и 
момичетата, в свой основен апостолат?”17. 

Критични точки

19. Независимо от това реалните житейски ситуации дават основание за кон-
кретни критики към теорията за джендъра. Тази теория (особено в най-ради-
калните си форми) е свидетелство за постепенен процес на денатурализация, 
в който отдалечаването от природата е в посока на това да се предостави 
абсолютно право на избор в сферата на сексуалността. От тази гледна точка 
сексуалната идентичност и семейството се превръщат в измерения на постмо-
дерната „ликвидност” и „флуидност”, основаващи се на зле разбраната свобода в 
сферата на чувствата и желанията или на моментни прищевки, предизвикани от 
емоционални импулси на волята, които противоречат на истината за битието. 

20. Основополагащите презумпции на тези теории се свеждат до дуалистична-
та антропология, която отделя тялото (сведено до статута на инертна ма-
терия) от човешката воля, която се превръща в абсолют и може да манипулира 
тялото според желанията си. Комбинацията от физикализъм и волунтаризъм 
води до появата на релативизъм, според който всичко съществуващо има еднак-
ва ценност, лишено е от диференциация, порядък или цел. Всички тези теорити-

14  Конгрегация за доктрината на вярата, Писмо до епископите на Католическата църква за сътрудничеството 
на мъжете и жените в църквата и в света, 31 май 2004, 13.
15  Йоан Павел ІІ, Послание до жените, 29 юни 1995, 9. 
16  Конгрегация за доктрината на вярата, Послание до епископите, 13. 
17  Йоан Павел ІІ, Послание до жените, 9.
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зации, от най-умерената до най-радикалната, приемат, че джендърът е по-важен 
от пола. Това води до една културна и идеологическа революция, породена от 
релативизма, а на второ място – до революция в правото, тъй като тези идеи 
водят до искания за специфични индивидуални и социални права.

21. На практика защитниците на различните идентичности често ги описват 
като притежаващи напълно еднаква ценност в сравнение една с друга. И така 
по същество се отрича значението на всяка една от тях. Нещо, което е осо-
бено важно, когато става дума за различието между половете. Всъщност зад 
общата концепция за „недискриминация” често се крие идеология, която отрича 
разликата, както и естествената взаимност между мъжа и жената. „Вместо да 
се бори с погрешни интерпретации за различията между половете, заличаващи 
човешкото достойнство, тази идея просто ги премахва, като предлага проце-
дури и практики, които представят тези различия като лишени от смисъл по 
отношение на личното развитие и за човешките взаимоотношения. Ала утопия-
та за „неутрал-а” заличава както човешкото достойнство в половите различия, 
така и личното качество в създаването на нов живот.”18 По този начин се уни-
щожава антропологичната основа на семейството.

22. Тази идеология вдъхновява образователни програми и законодателни тенден-
ции, които поощряват идеи за личностна идентичност и емоционална интим-
ност, радикално независими от действителната биологична разлика между мъжа 
и жената. Човешката идентичност бива подчинена на личен избор, който подлежи 
на промяна във времето. Тези идеи са израз на широко разпространен начин на 
мислене и действие в днешната култура, която бърка „автентичната свобода с 
идеята, според която всеки съди, както му харесва; все едно че отвъд индиви-
дите няма истина, ценности, нито принципи, които да ни насочват, все едно че 
всичко е равнопоставено и каквото и да е то, то трябва да бъде позволено”19.

23. Вторият Ватикански събор, воден от желанието да изрази възгледа на Църк-
вата за човешката личност, заявява, че „единен телом и духом, човекът в те-
лесността си обединява в себе си елементите на материалния свят, които 
достигат у него своя връх и могат свободно да славословят Твореца”20. Заради 
това си достойнство човекът „не бърка, като се признава за по-висш от те-
лесното и се счита за нещо повече от проста частица от природата или ано-
нимен елемент от човешкия град”21. Следователно „изразите „природен ред” и 
„биологичен ред” не трябва да се бъркат или да се разглеждат като идентични, 
тъй като „биологичният ред” наистина означава същото както природния ред, 
но само когато това се отнася за методите на емпиричната и описателна 
естествена наука, но не и като специфичен ред на съществуване, който има 
специфична връзка с Първопричината, с Бога Творец”22.

18  Франциск. Послание към участниците в Генералната асамблея на членовете на Папската академия за жи-
вота, 5 октомври 2017, 3.
19  Amoris Laetitia, 34.
20  Gaudium et Spes, 14. 
21  Пак там. 
22  К. Войтила. Любов и отговорност, Лондон, 1981, pp. 56-57. 



30

Християнство и етика

Осмисляне 

Рационални аргументи

24. След този исторически преглед, в който бяха посочени възможните точки на 
съгласие и бяха изказани критики към теорията за джендъра, идва ред и на някои 
размисли, формулирани в светлината на разума. Наистина съществуват рацио-
нални аргументи в подкрепа на централната роля на тялото като обединяващ 
елемент на личната идентичност и семейните отношения. Тялото е субектив-
ност, изразяваща идентичността на битието.23 В тази перспектива можем да 
разберем защо данните от биологичната и медицинската наука показват, че 
„сексуалният диморфозъм” (т.е. сексуалното различие между мъже и жени) може 
да бъде доказан от науки като генетиката, ендокринологията и неврологията. 
От гледна точка на генетиката, мъжките клетки (съдържащи XY хромозоми) 
се различават още от момента на зачатието от женските клетки (съдържащи 
ХХ хромозоми). Въпреки това в случаите, когато полът на дадено лице не е ясно 
определен, медицинските специалисти могат да извършат терапевтична наме-
са. В такива ситуации изборът на родителите, а още по-малко на обществото, 
не трябва да бъде произволен. Медицинската наука може да се намеси с чисто 
терапевтични цели и по възможно най-малко инвазивен начин въз основа на обек-
тивните параметри и с цел установяването на конститутивната идентичност 
на личността. 

25. Процесът на идентифициране на сексуалната идентичност се затруднява 
и от измислено противоречие, известно като „неутрален джендър” или „трети 
джендър”, последица от което е замъгляването на факта, че полът на личността 
е структурно детерминиран от мъжката или женската идентичност. Опитите 
да се премине отвъд конститутивната полова разлика мъж-жена, като идеите 
за „среден пол” или „трансджендър”, водят до двусмисленост на мъжественост-
та или женствеността, въпреки че (по вътрешно противоречив начин) самите 
тези понятия предполагат наличието на полови различия, които те се опитват 
да отрекат или отменят. Това колебание между мъжкото и женското в край-
на сметка се превръща единствено в „провокация” срещу т.нар. „традиционни 
схеми” и не отчита страданието на тези, които следва да живеят в положение 
на полова неопределеност. Такива теории си поставят за цел унищожаването 
на концепцията за „природата” (т.е. на всичко, което ни е било дадено като 
предварително зададена основа на нашето битие и действие в света), като в 
същото време имплицитно потвърждават нейното съществуване. 

26. Философският анализ показва, че половите различия между мъж и жена са 
конститутивни за човешката идентичност. Гръцките и римски мислители по-
лагат същността като трансцендентен елемент, който обединява и хармони-
зира разликата между мъжко и женско в единството на човешката личност. В 
традицията на феноменологическата херменевтика както това различие, така 
и взаимното им допълване са интерпретирани символично и метафорично. Сек-

23  Виж. Йоан Павел ІІ, Енциклика Veritatis Splendor, 6 август 1993, 48.
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суалното различие във взаимоотношенията се разглежда като конститутивно 
за личностната идентичност, било на хоризонтално ниво (диадата „мъж-жена”), 
или на вертикално ниво (триадата „мъж-жена-Бог”). Това се отнася също и за 
междуличностните отношения „аз-ти” между мъжа и жената и за семейните 
отношения („ти-аз-ние).

27. Формирането на личностната идентичност се основава върху принципа на 
другостта, тъй като тъкмо пряката среща с друг „ти”, който не съм аз, ми дава 
възможност да разпозная същността на моя „аз”. Всъщност различието е усло-
вие за всяко познание, включително и за познанието на собствената идентич-
ност. В семейството познанието на майката и бащата позволява на детето да 
изгради своята собствена сексуална идентичност и различие. Психоаналитична-
та теория разкрива триполярната ценност на връзката родители/дете, която 
показва, че половата идентичност се проявява изцяло тъкмо в синергичното 
конфронтиране на половата диференциация.

28. Физиологично взаимно допълване на половата диференциация създава не-
обходимите условия за възпроизводството. Обратно, във връзка между двама 
души от един пол единствено репродуктивните технологии могат да позво-
лят на един от партньорите да създаде потомство чрез инвитро оплождане и 
сурогатна майка. Ала използването на такива технологии не е равносилно на 
естественото зачатие, тъй като изисква манипулация на човешки ембриони, 
фрагментация на родителството, инструментализация и/или комерсиализация 
на човешкото тяло, както и свеждането на бебето до обект в ръцете на нау-
ката и технологията.24

29. Доколкото този въпрос има отношение и към сферата на образованието, е 
ясно, че образованието може да бъде от полза в полагането на основи за мирен 
диалог и за облекчаване на плодотворната среща между хора и аргументи. Наред 
с това изглежда разбираемо, че откриването на разума към трансцендентното 
измерение не е от второстепенно значение. Диалогът между Вярата и Разума, 
„ако не иска да бъде сведен до стерилно интелектуално упражнение, трябва да 
изхожда от конкретната ситуация на човека и въз основа на нея да започне 
размисъл, основаващ се върху онтологично-метафизичната истина”25. Тъкмо в 
тази перспектива се разгръща и евангелизаторската мисия на Църквата сред 
мъжете и жените. 

Предлагане 

Християнската антропология

30. Църквата, майка и учителка, прави повече от това да се вслушва. Вярна на 
своята изначална мисия и същевременно винаги открита за приносите на ра-

24  Виж: Конгрегация за доктрината на вярата, Инструкция за уважение към човешкия живот в неговия произ-
ход и достойнството на възпроизводството, Donum Vitae, 22 февруари 1987, 4. 
25  Бенедикт XVI, Обръщение към участниците в Шестия европейски симпозиум на университеските професо-
ри, Рим, 7 юни 2008.
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зума, тя се поставя в служба на общността на народите, предлагайки начин 
на живот. Очевидно е, че без ясна и убедителна антропология, която поставя 
сексуалността и емоционалността на здрава основа, не е възможно създаване-
то на добре организирани образователни програми, съответстващи на същин-
ската природа на хората. Първата стъпка в тази насока се съдържа в призна-
нието, че „човекът също има природа, която трябва да уважава и която не може 
да манипулира по собствената си воля”26. Това е опората, която прави възможно 
поддържането на човешка екология, мотивирана от „уважението към човешкото 
достойнство” и от „моралния закон, вписан в нашата природа”27.

31. Основата на християнската антропология е разказът за произхода на човека, 
предаден в Книга Битие, където четем: „И сътвори Бог човека по Свой образ, 
по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27). Тези думи съ-
държат не само същината на историята за сътворението, но и истината за 
животворната връзка между мъжа и жената, която ги единява съкровено в Бога. 
Азът и другият се допълват според специфичната идентичност на всеки човек 
и между тях съществува точка на среща, формираща динамиката на взаимност, 
зададена и поддържана от Твореца. 

32. Свещеното писание разкрива мъдростта на замисъла на Твореца, „възложил 
на човека като задача неговото тяло, неговата мъжественост и женственост, 
а в тяхната мъжественост и женственост Той им е възложил задачата за чо-
вечност, за достойнството на човека, както и ясния знак за междуличностно 
общуване, в което човекът постига своето осъществяване чрез автентичното 
отдаване на себе си”28. Следователно човешката природа трябва да бъде разби-
рана в единството на тялото и душата, без какъвто и да било физикализъм или 
натурализъм, „в единството на духовните и биологични склонности и на всички 
други специфични характеристики, необходими за постигането на тази цел”29.

33. Тази „единна цялост”30 обединява вертикалното измерение (човешкото об-
щение с Бога) с хоризонталното измерение, съставено от междуличностното 
общение, към изживяването на което са призвани мъжете и жените.31 Идентич-
ността на човека като личност достига своята автентична зрялост само ако 
той се открие към другите поради това, че „формирането на нашето същество, 
било то на мъж или на жена, не е просто резултат от биологични или генетич-
ни фактори, а на множество елементи, които са производни от темперамента, 

26  Бенедикт XVI, Обръщение в сградата на Райхстага, Берлин, 22 септември 2011. 
27  Франциск, Енциклика за грижата за нашия общ дом Laudato Si’, 24 май 2015, 154-155.
28  Йоан Павел ІІ, Обща аудиенция, 8 април 1981 в Insegnamenti, IV/1 (1981), p. 904.
29  Veritatis Splendor, 50. 
30  Виж: пак там. 
31  „Мъжете и жените представляват два начина за осъществяване от страна на човешкото същество на оп-
ределеното присъствие в Божественото: те са сътворени „по образ и подобие Божие” и осъществяват това 
призвание в пълнота не като отделни личности, а като двойка, която е общност на любовта. Ориентирани 
към единството и възпроизводството, женените мъже и жени са участници в творческата Божия любов, като 
живеят в единство с Него чрез другия.” Образователно ръководство в човешката любов. Насоки за сексуално 
образование, 26. Виж също: Конгрегация за католическо образование. Образование в междукултурен диалог 
в католическите училища: Живот в хармония за цивилизация на любовта, 28 октомври 2013, 35-36.
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семейната история, културата, опита, образованието, влиянието на приятели, 
членове на семейството, хора, радващи се на нашето уважение, както и на мно-
го други определящи ситуации”32. Най-същественото е, че човешката личност 
става себе си единствено чрез другите. „Аз” се реализира само чрез „ти” и от 
„вас”. Азът е сътворен за диалог, за синхронно и диахронно общение. Само чрез 
срещата с „ти” и с „вас” „азът” се открива за себе си”.33

34. Необходимо е да се настоява върху метафизическите корени на сексуални-
те различия като антропологическо опровержение на опитите за отричане на 
мъжко-женската дуалност, която генерира семейството. Отричането на тази 
дуалност не само заличава визията за човешките същества като плод на акт 
на сътворението, но и създава идеята за човешката личност като абстракция, 
която „избира за себе си каква да бъде нейната природа. Под въпрос са поставе-
ни мъжът и жената в тяхното сътворено състояние като допълващи се версии 
на това какво означава да бъдеш човек. Ако не съществува дуалност на мъжа 
и жената като даденост в сътворението, тогава и семейството престава да 
бъде реалност, установена от творението. Така и детето губи мястото, което 
е заемало до този момент, и достойнството, което му принадлежи”34.

35. От тази гледна точка образованието за сексуалността и емоционалността 
предполага всеки човек да премине процес на обучение, в което „с упоритост и 
целенасоченост” да научи „какво е значението на тялото”35 за пълната и пър-
воначална истина на мъжествеността и женствеността. Това означава „при-
емането на тялото, грижата за него и уважението към неговия смисъл [...]. По 
същия начин и приемането на тялото с неговите мъжки или женски характе-
ристики е необходимо, за да мога да опозная себе си в срещата с другия [...] и 
това ще доведе до взаимно обогатяване”36. Така в светлината на пълноценната 
човешка и интегрална екология жените и мъжете ще разберат същинския сми-
съл на сексуалността и гениталността в смисъла на вътрешнорелационна и ко-
муникационна интенционалност, която едновременно изразява тяхната телесна 
природа и ги води взаимно един към друг. 

Семейството

36. Семейството е естественото място, в което отношенията на взаимност 
и общение между мъжа и жената намират най-пълната си реализация. В семейс-
твото мъжът и жената, обединени от свободния и напълно съзнателен съюз на 
брачната любов, осъществяват цялост, в която присъстват „всички елементи 
на личността – повикът на тялото и инстинкта, силата на чувството и при-
вързаността, стремежът на духа и волята”37. Семейството е „антропологи-

32  Amoris Laetitia, 286. 
33  Бенедикт XVI, Обръщение към Генералната асамблея на Италианската епископска конференция, 27 май 
2010 
34  Бенедикт XVI, Обръщение към Римската курия, 21 декември 2012. 
35  Amoris Laetitia, 151.
36  Laudato Si’, 155.
37  Катехизис на Католическата църква, 1643 
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чен факт, а следователно и социален, културен факт”. От друга страна, „да 
го квалифицираме с идеологически концепции, които са валидни само в даден 
исторически момент, а след това отмират”38, би било предателство към не-
говия същински смисъл. Семейството, разглеждано като естествена социална 
единица, което благоприятства максималната реализация на взаимността и 
допълването между мъжа и жената, предшества дори социалнополитическия ред 
в държавата, чиято законодателна уредба трябва да взима под внимание това 
и да му осигури съответното признание. 

37. Разумът ни казва, че има две основни права, произтичащи от самата природа 
на семейството, които винаги трябва да бъдат гарантирани и защитени. Първо, 
правото на семейството да бъде признато като основна педагогическа среда за 
образователна подготовка на децата. Това „основно право” намира своя най-кон-
кретен израз в „най-дълбокото задължение”39 на родителите да поемат отговор-
ността за „добре обоснованото лично и социално възпитание на своите деца”40, 
включително на тяхното сексуално и емоционално образование „в по-широката 
рамка на образованието на любовта и взаимното себеотдаване”41. Това едно-
временно право и отговорност на образованието е „от съществена важност, 
тъй като то е свързано с предаването на човешкия живот, то е първостепенно 
и основополагащо задължение, което произтича от уникалното отношение на 
любов между родители и деца и затова предшества възпитателната роля на 
всички останали; това право е незаменимо и неотменимо, то не може да бъде 
делегирано или узурпирано от някой друг.42 

38. Децата са надарени и с друго право, което е също толкова важно: „да рас-
тат в семейство с баща и майка, способни да създадат подходяща среда за 
развитието и емоционалното съзряване на детето”, както и „да израстват и 
съзряват в правилна връзка, представена от мъжествеността и женственост-
та на бащата и майката, и така да се подготвят за емоционална зрялост”43. 
Тъкмо в ядрото на семейната клетка децата могат да се научат как да раз-
познават ценността и красотата на различията между двата пола, тяхното 
равно достойнство и тяхната взаимност на биологично, функционално, психоло-
гическо и социално ниво. „В контекста на една култура, която до голяма степен 
„банализира” човешката сексуалност, доколкото тълкува и живее тази сексу-
алност по ограничен начин, като я обвързва само с тялото и с егоистичното 
удоволствие, образователната служба на родителите трябва да си постави за 
цел такова възпитание в областта на сексуалността, което да е центрирано 
върху личността: защото сексуалността е средство за обогатяване на цялата 
личност – на тялото, чувствата и душата – и намира своя най-съкровен израз 

38  Франциск, Обръщение към участниците в Международния колоквиум за взаимното допълване между мъ-
жете и жените, подкрепен от Конгрегацията за доктрината на вярата, 17 ноември 2014, 3. 
39  Кодекс за канонично право, правило 1136; виж също: Кодекс за канонично право на ориенталските църк-
ви, правило 627. 
40  Gravissimum Educationis, 3. 
41  Amoris Laetitia, 280.
42  Familiaris Consortio, 36.
43  Франциск, Обръщение към членовете на делегацията на Международното католическо бюро за децата, 11 
април 2014. 
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в подготовката на личността за отдаване на другите с любов.”44 Без съмнение 
тези права съществуват ръка за ръка с всички останали основни човешки права, 
особено с онези, свързани със свободата на мисълта, съвестта и религията. 
Навсякъде, където тези права съществуват в единство, участниците в образо-
вателния процес ще открият пространство за сътрудничество, което да бъде 
от полза за всички. 

Училището

39. Първостепенната роля на семейството в образованието на децата се до-
пълва от ролята на училищата. Укрепено от своите корени в Евангелието, „ка-
толическото училище се стреми да бъде училище за личността и личностите. 
Личността на всеки човек, в неговите материални и духовни потребности, е в 
сърцето на Христовото учение, затова и насърчаването на човешката личност 
е цел на католическото училище”. Това твърдение, разкриващо жизнената връз-
ка на човека с Христос, ни напомня, че именно в Неговата личност се открива 
пълнотата на истината за човека. Католическото училище се посвещава на 
развитието на цялостния човек като израз на загрижеността на Църквата, 
на съзнанието, че всички човешки ценности намират своето осъществяване в 
единството с Христа. Това съзнание изразява централната роля на човешката 
личност в образователния проект на католическото училище”45.

40. Католическото училище трябва да бъде образователна общност, в която 
човешката личност може да изрази себе си и да израсне в своята човечност 
посредством диалог, конструктивно взаимодействие, толерантност, разбиране 
към различни гледни точки и изграждане на доверие в атмосфера на автентична 
хармония. Такова училище наистина е „образователна общност, място на разли-
чия, които са изживявани съвместно и в хармония. Училищната общност е място 
за среща и насърчаване на участието. То встъпва в диалог със семейството, 
което е главната общност, към която принадлежат учениците, посещаващи 
училището. Училището трябва да уважава културата на семейството. То тряб-
ва внимателно да се вслушва в потребностите, които долавя, и в очакванията, 
насочени към него”46. Това позволява момичетата и момчетата да бъдат съпро-
вождани от общност, която ги учи „да преодоляват своя индивидуализъм и да 
откриват, в светлината на вярата, своето специфично призвание да живеят 
отговорно в общност с другите”47.

41. Християните, чието житейско призвание е да бъдат възпитатели в училища, 
които не са католически, също могат да засвидетелстват и насърчават исти-
ната за човешката личност. Всъщност „цялостната подготовка на човешката 
личност, което е целта на образованието, включва развитието на всички чо-
вешки способности на учениците, като освен подготовката за професионален 

44  Familiaris Consortio, 37.
45  Конгрегация за католическо образование, Католическото училище на прага на третото хилядолетие, 28 
декември 1997, 9. 
46  Образование в междукултурен диалог в католическите училища, 58. 
47  Конгрегация за католическо образование, Католическото училище, 19 март 1977, 45. 
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живот тук се включва и формирането на етично и социално съзнание, откриване 
към трансценденцията, както и религиозното образование”48. Личното свиде-
телство, когато е съчетано с професионализъм, допринася за постигането на 
тези цели.

42. Образованието в областта на емоционалността изисква език, който е под-
ходящ, но и премерен. Преди всичко той трябва да взима под внимание, че ма-
кар децата и младите хора да не са постигнали пълна зрялост, те имат голям 
интерес към изживяването на всички аспекти на живота. Затова е необходимо 
учениците да бъдат подкрепяни да развиват критичност към „нахлуването на 
нови идеи и предложения, към вълната от порнография и претовареността със 
стимули, които могат да деформират сексуалността”49. Изправени пред не-
престанна вълна от послания, които са двойствени и неясни и които в крайна 
сметка причиняват емоционална дезориентация и възпрепятстват психо-рела-
ционното съзряване, младите хора „трябва да бъдат подпомагани да различават 
и търсят положителните влияния, както и да избягват онова, което осакатява 
способността им да обичат”50.

Общество

43. В образователния процес трябва да присъства и цялостен възглед за със-
тоянието на съвременното общество. Трансформацията на социалните и меж-
дуличностните отношения „често се възползва от знамето на свободата”, но 
в действителност причинява духовно и материално опустошение на безброй 
човешки същества, особено на най-бедните и най-уязвимите. Все по-видимо е, 
че упадъкът на културата на брака се свързва с нарастване на бедността и с 
утвърждаването на множество други социални проблеми, които засягат непро-
порционално тежко жените, децата и възрастните хора. Винаги те са най-теж-
ко потърпевшите от тази криза”51.

44. Поради тези причини семейството не трябва да бъде оставяно само да 
се справя с предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора. 
Църквата, от своя страна, подкрепя семействата и младите хора чрез общнос-
ти, които са открити и приемащи. Училищата и местните общности са нато-
варени с важна мисия в това отношение, макар че те не заместват, а само 
допълват ролята на родителите.52 Голямата острота на предизвикателствата, 
на които е изложено възпитанието на човека, трябва да бъде стимул и за въз-
становяването на образователния съюз между семейството, училището и об-
ществото.

48  Конгрегация за католическо образование, Миряните католици в училище: свидетели на вярата, 15 октом-
ври 1982, 17. 
49  Amoris Laetitia, 281. 
50  Пак там. 
51  Франциск, Обръщение към участниците в Международния колоквиум за взаимното допълване между мъ-
жете и жените, подкрепен от Конгрегацията за доктрината на вярата, 17 ноември 2014, 2. 
52  Виж. Amoris Laetitia, 84. 
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45. Общопризнато е, че този образователен съюз изживява криза. Неотложна е 
необходимостта от изграждането на нов съюз, който е истински и не остава 
единствено на бюрократично ниво, споделен проект, който може да предложи 
„позитивно и благоразумно сексуално образование”53 с цел постигане на хар-
мония между главната отговорност на родителите и работата на учителите. 
Трябва да създадем подходящите условия за конструктивна среща между различ-
ните участници в този процес, създавайки атмосфера на прозрачност, в която 
всички страни постоянно информират другите за своята дейност, облекчават 
максимално участието и по този начин избягват нежеланите напрежения, кои-
то възникват в резултат на недоразумения, причинени от липсата на яснота, 
информация или компетентност.

46.   В този образователен съюз педагогическата дейност трябва да бъде осъ-
ществявана въз основа на принципа на субсидиарност: „Всички други участници 
в процеса на обучение могат да изпълняват своите отговорности единствено 
в името на родителите, с тяхното съгласие и в определена степен с тяхно 
пълномощие”54. Ако те съумяват да работят заедно, семейството, училището 
и цялото общество могат да създадат образователни програми в областта на 
емоционалността и сексуалността, съответстващи на конкретния етап от 
съзряването на всяка личност в тези области, и в същото време да насърчават 
уважението към тялото на другите. Тези програми също така трябва да взимат 
под внимание физиологичната и психологическа специфика на младите хора, как-
то и етапите на техния неврокогнитивен растеж и съзряване, като се стремят 
да съпровождат тяхното развитие по здравословен и отговорен начин. 

Възпитаване на възпитатели

47. Всички, които работят в областта на възпитанието и образованието, са приз-
вани към голяма отговорност в делото по ефективното прилагане на педагогиче-
ските проекти, в които участват. Ако те са добре подготвени хора, постигнали 
лична зрялост и баланс, това може да окаже много положително влияние върху 
учениците.55 Затова е важно те да бъдат не само професионално квалифицирани, 
но и културно и духовно подготвени. Обучението на човешката личност, особено 
в хода на нейното развитие, изисква голяма грижа и продължителна подготовка. 
Простото повторение на обичайните акценти върху дисциплината не е достатъч-
но. От днешните педагози се очаква да могат „да съпровождат своите ученици 
към постигането на възвишени и трудни цели, да подхранват високите очаквания 
към тях, да включват и свързват учениците помежду им и със света”56. 

48. Ръководството на училищата, преподавателският състав и персоналът съв-
местно споделят отговорността за предоставянето на висококачествена услу-

53  Gravissimum Educationis, 1 
54  Йоан Павел ІІ, Послание до семействата Gratissimam Sane, 2 февруари 1994, 16; срв. Папски съвет за семейс-
твото, Човешката сексуалност: истина и смисъл. Образователни насоки в семейството, 8 декември 1995, 23. 
55  Виж. Образователно ръководство в човешката любов. Насоки за сексуално образование, 79. 
56  Конгрегация за католическо образование, Образованието днес и утре. Обновена ревност, Ватикана, 2014, 
Глава II, 7. 



38

Християнство и етика

га, съответна на християнските принципи, залегнали в основата на образовател-
ния проект, както и за интерпретирането на предизвикателствата на времето; 
в същото време те всекидневно свидетелстват за своето разбиране, обектив-
ност и благоразумие.57 Общоприет факт е, че „съвременният човек се вслушва с 
по-голямо желание в свидетелите, отколкото в учителите, и ако той се вслушва 
в учителите, прави го, защото те са свидетели”58. Следователно авторитетът 
на педагога се изгражда върху видимата комбинация от „обща подготовка, ос-
нована върху позитивна, професионална и конструктивна концепция за живота, и 
полагането на постоянни усилия за нейното прилагане. Такава подготовка над-
хвърля необходимото професионално обучение и се занимава с по-интимните ас-
пекти на личността, включително на религиозните и духовните”59. 

49. Когато „възпитанието на възпитателите” се прави въз основа на христи-
янските принципи, то има за цел не само подготовката на учители, но и из-
граждането и укрепването на цяла образователна общност чрез плодотворен 
обмен между всички участници, обмен, който има едновременно дидактични и 
емоционални измерения. По този начин се развиват динамични отношения между 
участниците в образователния процес, а професионалното развитие е укрепено 
и от добре обосновано личностно израстване, за да може преподаването да бъде 
в служба на хуманизацията. Необходимо е католическите възпитатели да бъдат 
достатъчно подготвени по отношение на сложността на различните въпроси, 
поставяни от теорията за джендъра, да бъдат информирани за действащото и 
обсъжданото законодателство в техните юрисдикции, като ползват подкрепа-
та на квалифицирани в тази област лица и се ръководят от балансирана и ори-
ентирана към диалог нагласа. Наред с това, институтите на университетско 
равнище и центровете за научни изследвания са призвани също да дадат своя 
принос, за да може възпитателите да получават адекватна, актуална и дълго-
срочна подготовка по този въпрос. 

50. Що се отнася до специфичната задача за образование в човешката любов, 
което се извършва „с помощта на най-новите постижения в областта на пси-
хологията, изкуствата и педагогическата наука”60, възпитателите трябва да 
имат „подходящо и сериозно психо-педагогическо образование, което позволява 
осмислянето на конкретни ситуации, изискващи специална грижа”61. Затова е 
„необходимо ясно разбиране за ситуацията, доколкото възприетият метод не 
само обуславя постепенния успех на това деликатно образование, но и сътруд-
ничеството между различните отговорни лица”62.

51. Автономията и свободата на преподаване днес се признават от повече-
то правни системи. В този контекст училищата могат да си сътрудничат с 

57  Виж. Конгрегация за католическо образование, Съвместно образование в католическите училища. Споде-
лена мисия на посветените и миряните, 8 септември 2007, 34-37. 
58  Павел VI, Апостолическо насърчение Evangelii Nuntiandi, 8 декември 1975, 41.
59  Образователно ръководство в човешката любов, 80. 
60  Gravissimum Educationis, 1. 
61  Образователно ръководство в човешката любов, 81. 
62  Пак там, 83.
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католическите институти за висше образование, за да развиват задълбочено 
разбиране за различните аспекти на образованието в областта на сексуалност-
та, което да доведе до създаването на нови учебни материали, педагогически 
справочници и учебни помагала, основани на „християнския възглед за мъжа и 
жените”.63 За тази цел педагозите, работещи в областта на подготовка на учи-
телите, и експертите по литература за деца и юноши могат да бъдат полезни, 
създавайки иновативни и креативни инструменти, които пред заплахата от час-
тични или изкривени възгледи да предлагат солидно и цялостно образование на 
човешката личност от ранна детска възраст. В контекста на обновяването на 
образователния съюз това сътрудничество на местно, национално и междуна-
родно равнище между всички участващи страни не трябва да се ограничава само 
да споделяне на идеи или полезен обмен на най-добри практики, а трябва да се 
превърне в ключово средство за постоянна подготовка на самите възпитатели. 

Заключение 

52. В заключение, пътят на диалога, който включва вслушване, осмисляне и пред-
лагане, изглежда най-ефективният начин за положителна промяна на тревогите 
и недоразуменията, както и източник, способен да изгради мрежи от връзки, кои-
то са едновременно по-открити и по-човешки. Макар идеологически мотивирани-
те подходи към деликатните въпроси, свързани с пола, да прокламират своето 
уважение към различието, всъщност те са изложени на опасността да гледат 
на тези различия като на статична реалност и в крайна сметка ги разглеждат 
изолирано и без връзка едни с други. 

53. Християнското предложение в образованието насърчава по-дълбокия диалог, 
верен на своята цел „да спомогне за осъществяването на мъжа и жената чрез 
развитието на цялото им същество, въплътен дух, чрез даровете на природата 
и благодатта, с които ги е обогатил Бог”64. Това изисква искрен и доброже-
лателен подход към другия и може да бъде естествена противоотрова срещу 
културата на „отхвърлянето” и изолацията. По този начин потвърждаваме, че 
„основополагащото достойнство на всеки мъж и жена е неотменимо и непости-
жимо от каквато и да било сила или идеология”65.

54. Католическите възпитатели са призвани да надмогнат всеки идеологически 
редукционизъм, както и хомогенизирането на релативизма, да останат верни 
на своята евангелска идентичност, за да превърнат предизвикателствата на 
своето време във възможности, следвайки пътя на вслушването, осмисляне-
то и предлагането на християнското виждане, свидетелствайки чрез своето 
присъствие и оставайки верни на последователността между думи и дела.66 
Възпитателите са натоварени с привлекателната образователна мисия да пре-
подадат „чувствителност към различните проявления на любовта, на взаимна-
та загриженост и интерес, на изпълнено с обич уважение и изпълнено с дълбок 

63  Пак там, 22.
64  Образователно ръководство в човешката любов, 21.
65  Франциск, Обръщение пред делегацията на Института Dignitatis Humanae, 7 декември 2013.
66  Виж Образование в междукултурен диалог в католическите училища, заключение.
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смисъл общуване. Всичко това ги подготвя за пълноценния и щедър дар на аза, 
който ще намери израз, след публичното посвещение, във взаимния дар на тех-
ните тела. По този начин сексуалният съюз в брака ще се прояви като знак за 
едно всеобщо посвещение, обогатено от всичко предходно”67.

55. Културата на диалога по никакъв начин не противоречи на законните стре-
межи на католическите училища да поддържат своята визия за човешката сек-
суалност, която съответства на правото на семействата свободно да основа-
ват образованието на своите деца на интегралната антропология, способна да 
хармонизира физическата, психическата и духовната идентичност на личност-
та. Защото демократичната държава не може да ограничи образованието до 
една школа на мисълта, още по-малко по един толкова деликатен въпрос, който 
се занимава, от една страна, с фундаментите на човешката природа, а от дру-
га – с естествените права на родителите да избират свободно образователен 
модел, съответстващ на достойнството на личността. Затова всяка образо-
вателна институция трябва да създаде организационни структури и дидактични 
програми, които гарантират, че тези родителски права са изцяло и конкретно 
уважени. Ако това е така, предлаганата християнска педагогика ще има въз-
можността да даде солиден отговор на антропологиите, характеризиращи се с 
фрагментация и условност. 

56. Програмите, посветени на възпитанието в областта на емоционалността и 
сексуалността, предлагани от католическите образователни центрове, трябва 
да взимат под внимание възрастовата група на обучаваните ученици и да се от-
насят към всяка личност с максимално уважение. Това може да бъде постигнато 
чрез такъв начин на съпровождане, който да е дискретен и поверителен, открит 
към достигането до хора, преживели сложни и болезнени ситуации. Затова всяко 
училище трябва да направи така, че да бъде среда на доверие, спокойствие и от-
критост, особено когато съществуват казуси, изискващи време и внимателно 
различаване. От съществена важност е да бъдат създадени необходимите ус-
ловия, които да позволят търпеливо и изпълнено с разбиране вслушване, лишено 
от всякаква несправедлива дискриминация.

57. Конгрегацията за католическо образование е добре запозната с всекиднев-
ните усилия и постоянна грижа, полагани от тези, които работят в училищата 
и във всички останали формални и неформални педагогически институции. Кон-
грегацията би искала да насърчи техните усилия за изграждането на младите 
хора, особено на онези от тях, които са засегнати от бедност, както и на 
тези, които се нуждаят от любовта, проявявана от техните възпитатели, за 
да бъде възможно, по думите на св. Йоан Боско, младите хора не само да бъдат 
обичани, но и да знаят, че са обичани. Нашата Дикастерия би искала също така 
да изкаже своята най-искрена благодарност на всички християни, преподаващи в 
католически или други училища, които по думите на папа Франциск „насърчават 
у учениците откритост към другия като лице, като човек, като брат и сестра, 
когото да познават и уважават с неговата или нейната лична история, заслуги 

67  Amoris Laetitia, 283.
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и предели. Предизвикателството е в това да си сътрудничим, за да научим мла-
дите хора да бъдат открити, да се интересуват от заобикалящата ги дейст-
вителност, да бъдат способни на грижа и нежност”68.

Ватикана, 2 февруари 2019 г., Сретение Господне 

Кардинал Джузепе Версалди, 
префект

Архиепископ Анджело Винченцо Дзани, 
секретар

Превод: Момчил Методиев, Тони Николов 

68  Франциск, Обръщение пред Асоциацията на учителите от италианските католически начални училища, 5 
януари 2018.
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Цветанка Еленкова

ХРИСТОС	–	СВЕТЛИНАТА	НА	

СВЕТА

Аз съм светлината на света; който Ме последва, той не ще ходи в 
мрака, а ще има светлината на живота. (Иоан. 8:12)1

Има две икони, които изобразяват Словото и показват Христос като един-
ствената истинска светлина от Неговото младенчество до възнесението Му 
в Царството небесно, където седи отдясно на Отца като Пантократор. Про-
тотипът на първата е от църквата „Света София” в Константинопол (сег. 
Истанбул), известна като „Неопалима къпина”, втората – „Пантократор”, е от 
манастира Ватопед на Света гора. „Неопалима къпина” е наречена така по пър-
вата среща на Моисей с Бога – Вечносъществуващия, където Той му се разкрива 
като неизгарящ храста огън, а иконата на Богородица с младенеца представя 
Иисус пред скута на Майка си, заела изправена позиция, в центъра на която 
бялата Му одежда (на мозайката от „Св. София” одеждата е златна) e подобна 
на тази при Преображението, както я описват последователно тримата еван-
гелисти – Матей, Марк и Лука: „бяла като светлина”, „като сняг, както и белина 
не може да избели”, „бяла бляскава”, а лицето му е „светнало като слънце”, и 

1  Всички цитати на Библията са дадени по изданието: Новий Завет. Псалтир, Синодално издателство, 1990.
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двете променени от бликащия от сърцето Му огън. 
Извор на този огън е любовта, представена върху 
иконата в сърце (образувано от лявата длан на Бо-
городица, с която поддържа нежно лявата му нога), 
в средата на което е заметнала пояса на хитона 
си, бял досущ душата, която отците на Църквата 
казват, се намирала в сърцето. Огън е и челото на 
Пантократора, където разстоянието на веждите 
е изпълнено с пламък на свещ, стигащ до края на 
челото, поставена в „свещника” на носа. Защото 
колко важно е да имаме огън, да имаме светлина: 
„Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито сту-
ден, ще те избълвам от устата Си”, пише в От-
кровение на свети Иоана Богослова (3:16).

Но коя е тази светлина, с която Господ се иден-
тифицира, с какво се изразява тя в Неговото би-
тие, при Неговото въплъщение? Как тази светлина 
се отразява върху нас – падналите люде, как тази 
светлина бе поета и продължена от апостолите, 
как я яви Господ на света?

Веднага още след изброяването на десетте блаженства в Евангелието според 
Матей Той казва на учениците си, че те са „солта на земята” и че както не се 
укрива град на връх планина, така и светилото не се слага под крин или под одър, 
а на светилник, за да светне светлината пред човеците и като видят добрите 
им дела, да прославят Бога. В същия абзац при евангелист Лука светлината е 
идентифицирана вече със слушане на Словото, а при Марк и с принасяне на плод. 
Непринасянето на плод е равносилно на грях, затова и Христос на път към Йеру-
салим прокълнава смоковницата и тя изсъхва. Осъждането според св. Иоан Бого-
слов затова е дошло на света, понеже светлината се е появила сред човеците, 
но те са обикнали повече мрака поради лошите си дела. И продължава: „Защото 
всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не 
бъдат изобличени делата му, понеже са лоши” (Иоан. 3:20). Така в страната на 
смъртната сянка идва Христос, който проповядва Евангелието на Царството 
Небесно и изцерява всяка болест и всяка немощ у народа и много слепи – защото 
това е органът-светило у човек.

Христос проповядва против гнева, против крамолите с брата, против съблаз-
няването с онова, което е на сърцето ни от този свят – да не си събираме 
съкровища на земята, дето ръжда ги хваща, молец ги яде и алчни ръце ги копа-
ят. Затова и казва, че където е съкровището ни, там ще е сърцето и отново 
се обръща към светлината: „Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето 
око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло; ако пък твоето око бъде 
лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в теб, е 
тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?” (Мат. 6:22-23). 



44

Християнство и изкуство

За словото Иисус ни поучава да не 
го таим в себе си, а напротив да се 
каже на видело, да се разглася от 
покриви, понеже жътвата е голяма 
(отново това отиване към свет-
лината чрез най-светлия месец и 
най-светлата човешка дейност – ра-
ботата за хляба) и повече жътвари 
са нужни. Защото няма нищо тайно, 
което да не се открие. В една от 
своите притчи Той говори за же-
твата като свършека на света, за 
жетварите като ангели, които пър-
вом ще съберат плевелите и ще ги 
хвърлят в огнената пещ – това са 
всички, които вършат беззаконие, „а 
праведните ще блеснат като слън-
це в царството на Отца си” (Мат. 
13:43).

Разбира се, Божията правда се изразява в това, че Неговото слънце не свети 
само за праведни, но и за лоши. Затова и Христос на много места в Евангели-
ето заявява, че е дошъл не за праведните, но за грешните – да ги повика към 
покаяние.

На въпроса на Иоан Кръстител, който изпратил учениците си попитат, дали Той 
е, когото има да чакат, предава: „Слепи прогледват и хроми прохождат, прокаже-
ни се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсват и на бедни се благовест-
вува” (Мат. 11:5). И добавя, че много праведници и пророци са искали да видят 
каквото учениците му виждат, но Словото Му не е било предназначено за онова 
време. Не е било предназначено и за всички – на заквасените с фарисейския 
„квас” се говори само с притчи, за да гледат с очи и да не виждат, да не би да 
поискат да се обърнат и да бъдат спасени. Защото „ако слепец слепеца води, и 
двамата ще паднат в ямата” (Мат. 15:14). Спасението е дадено за просвета на 
езичниците и за слава на Израиля. 

Много показателна за светлината е и Притчата за десетте разумни и неразум-
ни девици. Онези, които не са имали масло в светилниците, не са могли да доча-
кат Младоженеца и не са влезли в Небесното царство, затова винаги трябва да 
сме будни. И тази наша будност е светлината. „Да бъде кръстът ви препасан, 
и светилниците ви запалени” (Лук. 12:35). Трябва да сме будни всякога, казва 
Христос, и не само за да се изправим пред Сина човечески, но и за да избегнем 
каквото има да става.

При Второто пришествие слънцето ще потъмнее, звездите ще изпадат, месе-
чината не ще дава светлината си, Синът човечески ще дойде като светкавица 
от изток чак до запад (хоризонтално). Но да не се бърка тази светкавица с дру-
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гата – на сатана, която Той вижда да пада (вертикално), за да порази човешкия 
род, за да стъпче Сина с петата си, защото ето „сега е времето и властта на 
мрака” (Лук. 22:53).

Съществува, разбира се, и другата светлина2 – изгарящата, геената, огънят, 
където са поробени душите на грешниците. За тази пагубна светлина Иисус 
говори много в Новия завет – това е огънят, където пребивава и се мъчи душа-
та на богатия от Притчата за бедния Лазар и където го моли да намокри само 
пръста си, за да разхлади устните му; това е огнената геена, където постъп-
ват онези, съблазнени от ръка или нога или око; онези, разгневени на брата си, 
онези недобри дървета, подобно на изсъхналата смоковница или онази, на която 
се обесил Иуда, това е дори дрехата, в която Ирод облича Иисус и го праща 
обратно на Пилат: „Но Ирод с войниците си, като Го унизи и подигра, облече Го 
в светла дреха и Го изпрати назад към Пилата” (Лук. 23:11). Тази светлина е 
всъщност мракът на света, когато идва вече „князът на този свят, и в Мене 
той няма нищо” (Иоан. 14:30). Това е заблуждаващата блуждаеща светлина на 
нощта, в която Иуда тръгва да предаде Христос, това е армията от фарисеи 
и свещеници, които дохождат със светила, оръжия и фенери да уловят Иисуса, 
това е светлината от огъня, на който апостол Петър едва се грее, докато се 
отрича от Христа.

Христос знае, че Петър ще се отрече от Него, че докато се моли на Отца в 
Гетсиманската градина и от челото Му падат капки пот като кръв, апостолите 
ще заспят, знае и че когато им се яви възкръснал накрая, те ще се усъмнят и 
ще Го вземат за дух – очите им ще се премрежат като онези на апостол Павел 
на път за Дамаск и нищо няма да виждат, и въпреки това докарва делото Си 
докрай. Той, добрият пастир, вратата на овцете, пътят, истината и животът, 
истинската лоза, възкресението и животът. Защото Той иска чадата Му, да-
дени от Отца Нему, да имат Неговата пълна радост в себе си, иска Отец да 
ги „освети” с Неговата истина. Истината, за която и Пилат Го пита, но няма 
да получи отговор, понеже неправилно пита: въпросът е не какво, а Кой. За Него 
истината е равносилна на светлина. „И за тях Аз посветявам Себе Си, та и те 
да бъдат осветени, чрез истината” (Иоан. 17:19).

Най-голямата светлина, която Иисус не просто ни проповядва, но явява, е тази 
на Неговото Възкресение, последвана от няколко събития – слизането Му в ада, 
възнесението при Отца и изпращане на Светия Дух Утешителя под формата на 
огнени езици над апостолите, защото Духът е Който животвори, плътта нищо 
не ползва. С мандорла от светлина около тялото Той подава ръка на Адам и Ева, 
изтегляйки ги буквално от долния свят, и по същия начин се издига при Отца, 
Той – най-хранителната част, хлябът, живата вода, която дава на самарянката, 
жълтъкът, животът, обграден от светлина като бялата черупка на яйце, едно 

2  „Но както са известни два вида огън, така има и два вида светлина. Едната е светило за ума и насочва 
стъпките ни по Бога. А другата е измамна, любопитна, противоположна на истинската светлина и се представя 
за истинска светлина, за да подмами с външния си вид. Това е тъмнина и се представя за ден, за прелъчезарна 
светлина” (Св. Григорий Богослов. Архиепископ Константинополски, Творения. Том 2, с. 353, Славянобългарски 
манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, Света гора, Атон, 2010.)
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голямо око и ухо за нас. Защото, 
както казва: „Вие сте от долни-
те, Аз съм от горните; вие сте 
от тоя свят, Аз не съм от тоя 
свят” (Иоан. 8:23).

И така, ето я Светлината, от 
първата звезда още над пещера-
та, която води маговете и овча-
рите, до онази, както е усетил и 
предал Неговият любим ученик и 
евангелист Иоан: „В Него имаше 
живот, и животът беше свет-
лината на човеците. И светли-
ната в мрака свети, и мракът 
я не обзе. Имаше един човек, 
пратен от Бога, името му Иоан; 
той дойде за свидетелство, да 
свидетелства за светлината, 
та всички да повярват чрез 
него. Той не беше светлината, а 
бе пратен да свидетелства за 
светлината. Съществуваше ис-

тинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света” (Иоан. 
1:4-9).

Светлината на Христос най-сетне е като лъч, проникнал в пещера, като кандило 
в тъмна стая, защото само светлината има способността да разсейва мрака, 
да го разкъсва, не и тъмнината. Защото светлината влиза, а мракът засмуква, 
светлината е остра, а мракът е вдлъбнат. 

За тази светлина, за този „изток на изтоците”, както пише в Акатиста3 на 
нашия Господ Иисус Христос, става дума, за тази „безначална и вечна светли-
на, в която няма изменение или сянка от промяна”, както пише в молитвата4 
на св. Василий Велики, става дума, която дойде, за да се отпечата светлината 
на лицето Му върху нас и да ни кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух. 

3  Молитвеник, Акатист на Пресладкия Иисус, Кондак 10, с. 188, Синодално издателство, София, 1991.
4  Молитвеник, Молитва 6 (От св. Василий Велики), с. 20, Синодално издателство, София, 1991.
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Ивайло Борисов 

„ЧОВЕКЪТ	БОГАТСТВО”	–	130	

ГОДИНИ	ОТ	РОЖДЕНИЕТО	НА	

МУЗИКОУЧИТЕЛЯ	И	КОМПОЗИТОР	

ПЕТЪР	ДИНЕВ

Чували ли сте думата „музикоучител”? Стара 
и благозвучна дума, в чиято семантика откри-
ваме както майсторството на възрожденски-
те църковни певци, така и педагогическите 
им качества. Както във всяко изкуство, така 
и в църковното пеене са нужни учители, кои-
то да могат да разгорят у последователи-
те си любов към пеенето (нещо, което никоя 
теория поради сухотата си не може да стори 
пълнокръвно). Макар че Петър Динев се ражда 
на бял свят десетина години след крайната 
точка на Българското възраждане, няма да 
е пресилено да кажем, че неговото дело има 
възрожденски характер.

Кой е Петър Динев, кога е живял, какво е ос-
тавил на потомците? Три въпроса, на които 
ще се опитаме да отговорим, макар и кратко, 
в следващите редове.

Петър Динев е роден е на 14 юли 1889 г. в костурското българско село Кумани-
чево (днес в Гърция), тогава в Османската империя. 

Учи в Цариградската духовна семинария, а по-късно изучава композиция в Санкт-
петербургската консерватория при Н. Соколов, С. Петров и А. Глазунов и източ-
на музика при проф. Сакети (1911– 1915). Сред неговите състуденти е големият 
руски композитор Сергей Прокофиев, а негов близък приятел е световноизвест-
ният бас Фьодор Шаляпин, който високо цени Петър Динев и го нарича „човек 
богатство”. 

Динев следва и право в Санктпетербургския университет. От 1919 г. става 
преподавател по източна музика в Казанската консерватория, а в 1922 г. се за-
връща в България, където до 1924 г. работи като учител по музика. 

Петър Динев
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От 1925 до 1936 г. Динев е преподавател по църковна музика в ДМА (сега На-
ционална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”). От 1926 до 1944 г. пре-
подава в Духовната семинария, а от 1926 до 1934 е доцент по източноцърковна 
музика в Духовната академия (Богословски факултет на СУ). 

Петър Динев е диригент на хора към Духовната академия и на църковния хор към 
столичния храм „Св. св. Кирил и Методий”, който ръководи повече от 40 години 
(днес смесеният камерен хор при храма с диригент д-р Боряна Найденова носи 
неговото име). След 1944 г. Динев работи като инспектор по музика и подначал-
ник на културно-просветния отдел към Светия синод. 

Петър Динев превежда много църковни песнопения от невмена1 на западна но-
тация, създава ценното и широко признато ръководство по византийска невме-
на нотация – Ръководство по съвременна византийска невмена нотация (1964). 
Посредством преводите си прави достъпна византийската църковна музика за 
познаващите теорията на западната музика. Плод на неговия труд са: Духов-
но-музикални творби на Йоан Кукузел (1938), Кратък осмогласник и божествена 
литургия (1947), Обширен възкресник (1949), Триод и пентикостар (1951), Прос-
транни пападически песнопения от литургията (1953), Църковни треби и слави 
от триода и пентикостара” (1957). Подготвени са за печат и Слави за всички 
Господни, Богородични и светителски празници, но за съжаление ръкописът не е 
открит.

През 60-те години на XX в. Петър Динев изнася и лекционен курс по съвременна 
византийска невмена нотация в Българската академия на науките, между посе-
тителите на който е и бъдещият виден учен музиколог Елена Тончева2. Динев 
обучава и вдъхновява първите изследователи на старата българска музика в БАН.

Динев разработва много композиции в старобългарски и източен църковен стил, 
композира лесно усвоими и общодостъпни църковни песнопения за богослужебна 
и извънхрамова употреба. Хармонизира и обработва около 60 български народни 
песни от Македония. 

Той публикува редица изключително значими трудове, статии и студии по раз-
лични проблеми на музикознанието, теорията, изпълнителското и композиционно-

1  Под невми обикновено се разбират нотните знаци, с които едногласната християнска музика на Средно-
вековието е била записвана от VIII в. нататък. На първо място, терминът „невми” се използва за нотацията на 
грегорианския хорал – латински невми. Вследствие на това терминът се използва и за обозначение на различ-
ните нотации на едногласната християнска богослужебна музика на Изток. Разпространението на невмите в 
географско отношение е най-широко в сравнение с това на останалите нотации в по-старата история на музи-
ката. Невмите се срещат в цяла Европа, Близкия изток (Палестина, Ливан, Сирия), както и в Кавказ (Армения, 
Грузия). Измежду всички източни невми византийските се признават за най-представителни. Латинските, ви-
зантийските, славянските и арменските ноти, служещи за записване на християнски песнопения, разполагат 
с общ фонд основни невми, които имат еднакви или сходни функции. Особена невмена близост показват ла-
тинските и византийските невми. Срв. Флорос, К. Въведение в невмознанието. Средновековни нотни системи 
(с допълнителен раздел за православната музика и невмените нотации в България от Елена Тончева). С., 2006, 
с. 21-24. В Православната църква от 1814 г. насам за фиксиране на едногласната музика се ползва т.нар. 
Хрисантова невмена нотация, носеща името на един от реформаторите на късновизантийската нотация – ду-
ховника от Константинополската патриаршия архимандрит Хрисант (впоследствие митрополит Брусенски).
2  Вж. бел. 6.
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то творчество: Сходство между народните и църковни мелодии (1955), Рилската 
църковнопевческа школа в началото на ХIХ век и нейните представители (1957), 
Народнопесенни елементи в българския църковен напев (1959) и др.

За своята дейност и заслуги Петър Динев е награден с орден „Кирил и Мето-
дий” – II степен, както и със званието „Заслужил деятел на изкуствата”.

Петър Динев почива на 2 юли 1980 г.

Като отчитаме трудовете на музикоучителя Петър Динев, не можем да не се 
съгласим с великия руски бас Шаляпин, че Динев е „човек богатство” (в тази 
дефиниция, разбира се, има и личен приятелски елемент, недостъпен за нас). 
Неговото Ръководство по съвременна византийска невмена нотация е „епохален 
труд в историята на източноцърковното пеене, защото така се поставя на-
чалото на нов, достъпен начин на записване на църковните мелодии и тяхното 
изследване, приложение и художествено разработване от музиколозите и компо-
зиторите”3.

Проф. д-р Николай Маджуров, дългогодишен преподавател по дисциплината „Апо-
логетика” в Богословския факултет към СУ, ми е споделял, че той е останал 
с най-добри чувства и впечатления от Петър Динев, негов преподавател по 
източноцърковно пеене в семинарията. „Много благ човек, много интелигентен, 
владеещ отлично и западното, и източното пеене. Колко сладко пееше, когато 
минаваше от един глас в друг – спомня си професорът, като продължава, – пееше 
една народна песен „Богдане, Бог да те убие”, с което ни показваше сходството 
между песента и шести глас в източното пеене.”4 

Със своите преводи Динев прави достъпна византийската църковна музика за 
познаващите теорията на западната музика. И макар Шаляпин да дава такова 
определение за Динев, у нас не липсват мнения на някои, които гледат на делото 
на Динев с недостатъчна сериозност. (Както е казал премъдрият Соломон – 
нищо ново под слънцето, който се съмнява – нека помисли защо и до днес наши 
специалисти са признати повече зад граница.) Тези хора са склонни да отричат 
преводите му – не трябвало, казват, да се превеждат песнопенията от невмена 
на западна петолинейна нотация. Разбира се, не бива да отричаме, че невмите 
са класическата форма за записване на едногласната музика, но отричането 
на преводите им на съвременно петолинейно писмо е крайност. Защото всяка 
нотация е вид писменост, чрез която се записва музика. Сакрализирането на 
невмите наподобява древната триезична ерес, според която Бог може да бъде 
славен само на три езика – гръцки, латински и еврейски. Така многообразното 
богатство на източноцърковна музика става достояние на по-широк кръг хора, 
интересуващи се от тази музика. 

3  Гелева, В. „Петър Динев – жизнен път и творчество – 120 г. от рождението на композитора”. – Електронна 
публикация в: http://www.pravmladeji.org/node/486.
4  В т.нар. източно пеене има осем гласа, които имат свой специфичен строеж и нямат общо с хоровото мно-
гогласно пеене (при което има деление на партии – напр. тенор, баритон, бас).
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Дали си даваме сметка колко дилетантска е нашата позиция, когато се изказ-
ваме за явления, надхвърлящи нашите размери и компетенции? Струва ми се, че 
това е въпрос, на който всеки от нас трябва да се опита да си отговори, за-
щото от верния му отговор зависи както правилното ни отношение към редица 
аспекти на музиката като цяло, така и едно по-пълно осмисляне и трезв прочит 
на живота и неговите проявления.

Отбелязахме, че Динев е човекът, вдъхновил учен от ранга на покойната проф. 
Елена Тончева5, виден български учен музиколог, създал българската музикал-
но-медиевистична школа. Този факт е достатъчно красноречив, защото, както 
се казва – в следствието не може да има повече, отколкото в причината, т.е. 
Диневата светлина продължава да хвърля отблясък и в изследванията и делата 
на редица наши именити учени.

Макар че земният живот на Петър Динев е бил съвсем не кратък – 90 г., то 
паметта за него продължава и след кончината му, надхвърляйки земните изме-
рения. Неговите дела и пример са били и ще бъдат вдъхновение за мнозина, на-
миращи се под благодатния покров на църковната музика. Личности като Петър 
Динев са ценни за нашата църковномузикална общественост, защото чрез тях 
тя може само и единствено да се гордее пред общността на православните 
народи.

5  Иванов, доц. д-р дякон И. „Почина известната музиковедка проф. Елена Тончева”. – Електронна публикация 
в: https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,12702/view,article/. Публикувана на 3 
февруари 2011 г.
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УБЕДЕНА	ХРИСТИЯНКА	НАЧЕЛО	

НА	ЕВРОПЕЙСКАТА	КОМИСИЯ	

Урсула фон дер Лайен, която бе избрана за председател на Европейската коми-
сия, е християнка от Евангелската лутеранска църква в Хановер. Какво място 
заема вярата в нейните политически позиции?

Урсула фон дер Лайен е убедена европейка по рождение, четем в германските 
медии. Родена през 1958 г. в Брюксел, още от дете тя говори немски и френски. 
По това време баща , Ернст Албрехт – християндемократ, работи по изграж-
дането на Европейската общност. По-късно той е министър-председател на 
Долна Саксония. Ала освен убедена европейка Урсула фон дер Лайен е и убедена 
християнка. Тя израства в евангелистко семейство и сама е член на Евангелска-
та лутеранска църква в Хановер. След като завършва гимназия, следва медицина 
в Хановер и работи като акушер-гинеколог. В първите десет години от брака  
с Хайко фон дер Лайен, който е лекар и професор, са родени и седемте им деца. 
Сама израснала в многодетно християнско семейство, тя винаги е искала да има 
много деца. Затова и късно влиза в политиката, през 2003 г. е избрана в пар-
ламента на Долна Саксония и става министър по социалните въпроси, жените, 
семейството и здравето. От 2005 г. е непрекъснато в кабинетите на канцлера 
Ангела Меркел – до 2009 г. като федерален министър по въпросите на семейст-
вото и младежта, впоследствие – до 2013 г., е федерален министър на труда и 
социалната политика. От 2013 г. е федерален министър на отбраната.

Майка на седем деца, със своето младежко излъчване тя е моделът на християн-
демократите за министър по въпросите на семейството, а либералите гледат 
с добро око на това, че по време на мандата си насърчава жените в опита им 
да съвместяват семейството и професията. И не се страхува от критиките, 
дошли от консервативното крило на нейната партия ХДС и от Католическата 
църква. Те я упрекват, че стимулирайки разкриването на повече места в детски-
те ясли, скъсва с традиционните представи за семейството.

„Баща ми отговаряше за семейните доходи, а майка ми си седеше вкъщи и се 
грижеше за нас, децата. Моите родители се чувстваха щастливи от това раз-
пределение на ролите – обяснява Фон дер Лайен в интервю пред Тагесшпигел 
през 2005 г. – Аз самата приемам моето семейство като дар, но живея при 
друго разпределение на ролите. Днес вече не съществува класическата мъжка 
професионална биография. Жените имат неограничен достъп до образование и 
до трудовия пазар – това е голямо завоевание”.

През цялата си политическа кариера Урсула фон дер Лайен неотменно е изразявала 
християнските си убеждения, припомня християнското списание Pro. През 2006 г. в 
качеството си на федерален министър по въпросите на семейството и младежта тя 
кани ръководители на Католическата и Евангелската църква за учредяване на Съюз 
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за възпитание. Целта е запоз-
наване в ранна детска възраст 
с християнската вяра и христи-
янските ценности, както и из-
работване на мерки в подкрепа 
на вече съществуващия Алианс 
за семейството, насочени към 
по-доброто съчетаване на про-
фесията и семейството. Две-
те църкви, аргументира се тя, 
имат голям опит във възпита-
нието – те управляват много-
бройни детски градини, около 72 %  

от всички места при независимите доставчици на образователни услуги в Германия. 
В западната част на страната те осигуряват даже половината от всички места в 
детските градини, обяснява министърът. Така те стигат до много деца и родители-
те им. За тази ограничена само до християнски деноминации покана обаче Фон дер 
Лайен е критикувана от мюсюлмански и еврейски организации.

Пред Франкфуртер Алгемайне Цайтунг тя не крие убежденията си: „Така ес-
тествено, както предаваме майчиния език на децата, трябва да предаваме и 
религията”. Религията и религиозността биха им помогнали да имат доверие в 
бъдещето. „В един свят, който става все по-несигурен и неконтролируем, все 
по-голяма важност придобиват две неща, които зависят лично от нас: семейст-
вото и религията.” Тя съветва родителите да се молят с децата си, тъй като 
подобни ритуали затвърждават собствената идентичност. 

Застъпвайки се за „последователно възпитание на децата” и по-силно уважение 
към християнските ценности, тя улавя духа на времето, показват и социоло-
гическите проучвания в Германия. Според едно от тях (на списание Бебе и се-
мейство) любовта към ближния и апелът към съвестта са изключително важни 
възпитателни цели: 84,4 % от анкетираните германци смятат за важно децата 
им да се възпитават в любов към ближния, 82,7 % искат децата им да се научат 
на милосърдие към нуждаещите се, а 79,6 % вярват, че възпитанието на съвест-
та е безусловно важно за децата.

Като социален министър, Урсула фон дер Лайен обяснява, че политиката  се 
основава на християнската представа за човека. „Имам предвид убеждението, 
че всеки човек е неповторим и притежава способности. За да ги развие, той се 
нуждае от разгръщане, защита в нужда и определени рамкови условия. Това важи 
най-вече за семейството”. 

Като член на Евангелската лутеранска църква, Урсула фон дер Лайен подкрепя 
християнската организация Ora International, която се застъпва за деца в нужда 
по света и техните семейства. 

Когато става министър на отбраната, тя обвързва своята дейност на поста с 

Урсула фон дер Лайен
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християнския дълг „активно да се поеме отговорност в името на мира”. Преди 
пет години по повод на встъпването в служение на военния епископ на Евангел-
ската църква Зигурд Ринк Урсула фон дер Лайен заявява в реч пред войниците: 
„С Бог никога не си сам”. Пастирската грижа в армията би могла да даде този 
ориентир, който днес все повече хора дирят. 

А през юни 2019 г. тя присъства на премиерата на книгата на епископ Ринк Има 
ли справедливи войни? Вяра, съмнение, съвест – как аз като военен епископ тър-
ся отговорите. В изказването си цитира автора: „Християнките и християните 
се познават не само по възвишените убеждения, а и по готовността в служба 
на ближния да направят малки стъпки за промяната на този свят”. Точно това 
желае да осъществи и тя в Бундесвера: малки стъпки към ред, основаващ се на 
мира, това е приносът на армията за стабилността и развитието на света. 

През 2013 г. в ХДС се водят дебати за равнопоставеността на еднополовите 
двойки. Урсула фон дер Лайен подкрепя правото им да осиновяват деца. „Не 
познавам изследване, което прави извод, че децата, израснали в еднополови се-
мейства, са различни от децата, които израстват в разнополови семейства”, 
казва тя пред „Дойчландфунк”.

След избора си за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
получи поздравления от кардинал Райнхард Маркс, председател на Германската 
епископска конференция. За предстоящата  мисия той  пожелава смели визии, 
много сили, необходимата подкрепа и във всичко това – Божията благословия. В 
писмото, цитирано от германските медии,  кардиналът заявява: „Вие поемате 
този пост в решителен етап от европейската интеграция, в който оживено се 
спори за бъдещето на нашия общ дом Европа. Тъкмо в тези времена трябва да 
ви бъдем благодарни, че сте готова да поемете тази важна длъжност”. Карди-
налът има предвид опита на Фон дер Лайен в различни ресори на управлението. 

„Днес и в бъдеще ние се нуждаем от един Европейски съюз, към чиито висши 
цели спадат стабилността, надеждността и правовият ред и който ще зависи 
от вашия ангажимент към един успешен мирен проект, от вас като гарант на 
европейските ценности – се казва още в текста. – Убеден съм, че благодарение 
на вашия дългогодишен богат политически опит, дълбоко повлиян от християн-
ската представа за човека, ще създадете най-добри условия за това.” 

И евангелският епископ на Хановер Ралф Майстер поздрави Урсула фон дер 
Лайен: „Радваме се, че една жена от Долна Саксония и от Евангелската църква 
ще ръководи в политически смутните времена тази изключително предизвика-
телна комисия”. Военният епископ Зигурд Ринк, от своя страна, оцени високо 
направеното от нея за духовната грижа за германските войници в мисиите 
зад граница. Той посочва също, че като първа жена в историята на Германия на 
поста министър на отбраната, Фон дер Лайен е подкрепила жените в армията 
и е показала, че те имат самостоятелна отговорна роля във въоръжените сили. 

Превод от немски: Людмила Димова 
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Джери Нюкомб е радиоводещ на религиозни предава-
ния, автор на множество книги с мисионерска насо-
ченост. 

Джери Нюкомб 

БЪЗ	ОЛДРИН	И	СРЕЩАТА	МУ	С	

БОГ	НА	ЛУНАТА	

Тази година отбелязваме 50-ата годишнината от кацането на Луната, поврат-
но събитие в човешката история. Както каза Нийл Армстронг, стъпвайки на 
лунната повърхност, това беше „малка крачка за човека, но гигантски скок за 
човечеството”. Армстронг и Бъз Олдрин забиват американския флаг на Луната 
и изследват нейната повърхност в продължение на 21 часа.

Каква е била първата храна на Луната? Може да се изненадате, ако разберете, 
че това е бил хляб и вино в отслужената от един човек Господня трапеза. Под 
уважителния поглед на Нийл Армстронг колегата му астронавт от „Аполо 11” 
Бъз Олдрин отбеляза това невероятно събитие, отслужвайки Светото причас-
тие – общението между него и Бога. Това се случва, преди те да излязат от 
„Ийгъл”, лунния модул, и да стъпят на Луната. 

В броя от октомври 1970 г. на сп. Guideposts Олдрин описва своето преживяване: 
„Няколко седмици преди планираното излитане на „Аполо 11” през юли 1969 г. пас-
торът на нашата църква Дийн Удръф и аз се мъчихме да намерим верния символ 
за първото кацане на Луната”. 

По това време Бъз Олдрин е старейшина в Презвитерианската църква в района 
на Хюстън. Пастор Удръф му казва, че „Бог се открива в елементите от все-
кидневния живот”. А това означава в хляба и виното, елементите от Господ-
нята трапеза, въздавани като благодарност за Христовата смърт от името 
на грешниците. 

Идеята за причастяване на Луната е на Олдрин. Той пише: „Чудех се дали ще 
бъде възможно да приема причастие на Луната като символ на мисълта, че Бог 
се открива и там, където човек достига във вселената. Сред нас в програма-
та на НАСА имаше много хора, които вярваха, че правим това като част от 
вечния Божи промисъл за човека. Говорих с Дийн за тази идея … и той я прие с 
ентусиазъм”.



2019 / брой 6 (143)

55

Решават, че докато Олдрин отслужва за себе си Господнята трапеза на Луната, 
неговата църква у дома ще извърши съслужение с него, приблизително по също-
то време. 

Макар и старейшина, все пак той се нуждае и от разрешение от църквата, за 
да направи това служение. Пастор Удръф поискал и бързо получил разрешение от 
съответния служител на в Генералната асамблея на Презвитерианската църква.

„Аполо 11” каца на Луната в неделя следобед, на 20 юли 1969 г. Астронавтът 
Майк Колинс остава по думите на Олдрин „в лунна орбита, невидим в черното 
небе над нас”, в командния модул, докато Армстронг и Олдрин са в лунния модул.

Веднъж в моето радиопредаване говорих за това събитие с Бил Федерер, исто-
рик и известен автор. Бил каза: „Бъз Олдрин беше толкова известен астронавт, 
че на него кръстиха героя в „Играта на играчките” Бъз Лайтиър”.

Бил обясни: „Преди да стъпят на Луната, получават време за кратка почивка. И 
в този миг са обгърнати от радиотишина”. 

Радиотишината е поискана от Олдрин, който казва: „Хюстън, тук „Ийгъл”. Гово-
ри пилотът. Бих искал да помоля за няколко мига тишина. Искам да помоля всич-
ки, които слушат, където и да се намират, да използва този момент мълчание, 
за да помислят за изминалите няколко часа и да въздадат благодарност по свой 
собствен начин”. 

Федерер посочва, че по-рано, когато „Аполо 8” е бил в космоса на Коледа през 
1968 г., екипажът е изчел стиха от Книга Битие: „В начало Бог сътвори небето 
и земята”. Което станало причина Маделин Мъри О'Хеър, известна атеистка, да 
даде НАСА под съд заради тази случка. Вероятно този съдебен иск е причина за 
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радиотишината, поискана от Олдрин. 

Все пак Олдрин споменава желанието си „за въздаване на благодарност” за 
този невероятен миг: „За мен това означаваше приемане на причастие”. Това е 
подходящо, защото исторически причастието е наричано с думата Евхаристия, 
която произлиза от гръцката дума за благодарност – благодарност към Иисус 
за Неговата жертва.

Олдрин продължава: „По време на радиотишината отворих малките пластмасо-
ви пакети, в които бяха хлябът и виното”. Неговата църква му е дала и малък 
потир. Докато изсипва виното в потира, казва той, „при лунната гравитация от 
една шеста от земната виното бавно и признателно се изливаше в чашата”.

Библейският пасаж, който Олдрин избира да прочете, са словата на Иисус от 
Евангелието на Иоан 15:5: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, 
и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо”.

Олдрин обяснява: „Интересна ми беше мисълта, че първата течност, излята на 
Луната, и първата храна, приета там, са елементите на причастието”. И дока-
то пиша това, чувам думите на известния радиоводещ Пол Харви: „Останалото 
ви е известно”.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Крис Куунс (род. 1963 г.) е американски поли-
тик, член на Демократическата партия, изби-
ран след 2010 г. за представител на щата Де-
лауер в Сената на САЩ. Презвитерианец по 
вяра, статията му, призоваваща демократи-
те да не мълчат за своите религиозни убеж-
дения, беше публикувана в сп. The Atlantic и 
привлече вниманието в контекста на наби-
ращата сила кампания на Демократическата 
партия за номиниране на кандидат за прези-
дент на партията. 

Крис Куунс

ДЕМОКРАТИТЕ	НЕ	ТРЯБВА	ДА	

МЪЛЧАТ	ЗА	СВОЯТА	ВЯРА	

Америка си остава преобладаващо религиозна страна. Кандидатите не трябва 
да мълчат за своята вяра. 

Преди малко повече от година, преди лудостта от междинните избори да бе об-
зела всички, пътувах до Охайо, за да се включа в кампанията на сенатор Шерод 
Браун, който се бореше за преизбиране. Пред събраните хора говорих за познан-
ството си с Шерод от седмичните молитвени закуски, организирани от него на 
Капитолия всяка сряда, докато Сенатът има заседания. 

Ала когато на първата предизборна среща споменах неговата вяра, се случи 
нещо смешно. След като казах на хората в залата колко вдъхновяващ и ревнос-
тен е Шерод, когато говори за своята вяра, видях как на лицата на мнозина 
се изписа изненада. Познаваха го като страстен защитник на средната класа, 
като блестящ и много трудолюбив сенатор, но малцина знаеха, че той е и човек 
на вярата. Това не присъстваше в неговата предизборна реч. 

На втората ни среща се случи същото. На третата той вече бе променил реч-
та си. В нея отново акцентира върху индустрията, здравеопазването и обра-
зованието, но също така обясни как неговата вяра го вдъхновява да се бори за 
достойнството на всеки човек, когото представлява. Говори за това как всички 
сме призвани да се грижим, подкрепяме и съдействаме на нашите ближни. Защи-
таваше същите прогресивни политики, за които говореше и до този момент, но 
обясняваше гледната си точка и ценности чрез Евангелието. Хората в залата 
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кимаха, много добре разбираха какво им казва. Сетих се тогава за известната 
християнска повеля: „Проповядвайте Евангелието винаги. Ако е необходимо, полз-
вайте думи”. 

За съжаление изборът да се говори малко или дори въобще да не се говори за 
вярата и религията, се е превърнал в обичайна практика в настоящата Демо-
кратическа партия. Смятам, че този избор е погрешен по две причини. 

Първо, така се загърбва дълбоката, ревностна и формираща религиозност на 
толкова много демократи, кандидатирали се за изборни длъжности. На нашите 
седмични молитвени закуски в Сената например винаги се чувствам вдъхновен 
и развълнуван от думите на моите колеги, чиято вяра е от основополагащо 
значение за живота и работата им, но които рядко говорят за това публично. 

Второ, като избираме да не говорим за нашата вяра като демократи, пренебрег-
ваме очевидния факт, че Америка си остава преобладаващо религиозна страна, 
както и че Демократическата партия си остава коалиция, съставена до голяма 
степен от хора на вярата – сред които десетки милиони, идентифициращи се 
като дълбоко религиозни. 

Има няколко разбираеми причини да стигнем дотук, но има и някои грешни зак-
лючения. 

Така и не положихме достатъчно усилия, за да се преборим с десетилетното 
твърдение на републиканците, че най-важните и неотложни политически въпроси 
пред християните са да се борят срещу абортите и правата на ЛГБТ общност-
та. Мнозина демократи от моето поколение много добре си спомнят „моралното 
мнозинство” от края на 70-те и началото на 80-те години, което успя да обвър-
же християнската десница с Републиканската партия и така да размие граници-
те между политика и религия по начин, който дава своето отражение и до днес. 

Да не се заблуждаваме – тези усилия на Републиканската партия не останаха 
без резултат и бавно, но сигурно демократите допуснаха да надделее конвенцио-
налното разбиране, че публичният израз на религиозност е свързан с политики-
те срещу аборта и ЛГБТ политиките. 

Днес демократите не полагат усилия, за да покажат как вярата и религиозното 
ни възпитание мотивират нашите позиции по редица въпроси – имиграцията, 
климатичните промени, данъците, здравеопазването – поради до голяма степен 
неизказаното опасение, че публичното обвързване на вярата с политиката не е 
подходяща стратегия. 

Срещат се твърдения, че склонността на демократите да не акцентират върху 
вярата има смисъл в страна, която става все по-слабо религиозна, но това пре-
увеличава спада на религиозната принадлежност в Америка. Въпреки всички при-
казки за секуларизацията в Америка едва 17 % от хората, гласували през 2018 г., 
са отговорили в проучванията, че не изповядват „никаква” религия. 
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Други настояват, че макар Америка като цяло да остава религиозна страна, си-
туацията не е такава в Демократическата партия. Само че почти половината 
от избирателите на Демократическата партия се идентифицират като много 
религиозни, а друга една четвърт – като относително религиозни, според проуч-
ването на Агенция „Пю” за религиозните нагласи от 2014 г. 

Защо тогава доминира мнението, че демократите стават все по-малко религи-
озни или дори антирелигиозни? Вярно е, че днес по-малко демократи се опреде-
лят като много религиозни, но наблюдателите акцентират върху посоката на 
промяната, а не върху същинския мащаб. Частично това може да бъде обяснено 
с устойчивото, макар и видимо некоректно твърдение в този смисъл, прокарвано 
от републиканците през годините, но вина за това имат и демократите, които 
подвеждат страната и нашите собствени избиратели по тези въпроси. 

Да вземем за пример некоректния стереотип, че ядрото на демократите се 
състои от поколението на XXI век, което е секуларно. Първо, избирателите от 
поколението на XXI век все още съставляват относително малък процент от 
избирателите на демократите. И второ, докато избирателите от това поколе-
ние се идентифицират в по-висока степен от всяко предходно поколение като 
религиозно необвързани, мнозинството тях все пак се идентифицират като 
поне до известна степен религиозни. Тези, които не се определят като такива, 
са дори още по-малък (макар и нарастващ) процент в страната и в партията. 

Впечатлението, че избирателите на демократите са по-малко религиозни, идва 
и от прекомерния акцент върху белите демократи. В проучването на Агенция 
„Пю” от 2014 г. цели 78% от демократите афроамериканци се определят като 
силно религиозни, 17% – като относително религиозни, и едва 5% – като изцяло 
нерелигиозни. Сред испаноезичните демократи цифрите са също толкова недву-
смислени: 57% са много религиозни, 29% са относително религиозни и едва 15%  
не са религиозни. Проблемът е, че макар белите избиратели от поколението на 
ХХI век да привличат най-силно вниманието на националните медии и на някои 
стратези, тяхната променяща се религиозна идентичност си остава малка 
част от тенденциите в партията като цяло. 

Ето защо официалните лица сред демократите и кандидатите на партията 
трябва да загърбят нежеланието си да говорят публично за това как вярата 
влияе върху нашата работа, нашите ценности и живота ни. Окуражен съм, че 
много от демократите, кандидатирали се за президентския пост, направиха 
точно това. 

Сенатор Кори Букър оповести пред своята конгрегация, Баптистката църква 
в Нюарк, намерението си да се кандидатира за президент, преди да обяви кан-
дидатурата си публично, а пред Си Ен Ен заяви: „Христос е центърът на моя 
живот”. Сенатор Елизабет Уорън, работила в миналото като неделен учител, 
наскоро цитира Евангелието от Матея, докато говореше на среща в Мисисипи 
за собствената си вяра, където красноречиво обясни, че е почувствала призив 
за действие. Кметът Пит Бътигийг заяви пред събраното в кметството мно-
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жество, че „в Писанията се говори за защита на странниците, затворниците, 
на бедните и че тази идея трябва да бъде приветствана”. Бившият вицепре-
зидент Джо Байдън (чиято кандидатура подкрепих) от десетилетия говори как 
неговата вяра го е подкрепяла в преживените от него трагедии и го е вдъхно-
вила да служи на другите. 

Тези примери показват нещо важно: демократите могат да се борят за нашите 
прогресивни ценности и в същото време да се идентифицират с религиозните 
убеждения, толкова важни за десетки милиона американци. Не става дума да 
бъде цитиран един или друг библейски стих в подкрепа на определена политика; 
става дума за това да позволим на американците, за които религията стои в 
центъра на техния живот, да знаят, че ги разбираме, уважаваме и в много слу-
чаи споделяме техните религиозни убеждения. 

Има, разбира се, и грешен начин да направим това. Трябва да внимаваме никога 
да не превръщаме в оръжие и да не политизираме вярата, религията или Писа-
нията, още по-малко бихме могли да претендираме за божествена подкрепа за 
нашите политики. Здравословната доза смирение винаги е важна при тълкуване-
то на Писанията, още повече тя е необходима, когато става дума за политика. 
Трябва също така да обясним, че демократите подкрепят както свободата на, 
така и свободата от религията. Американците от всички религии, но и нерели-
гиозните, трябва да се почувстват еднакво приветствани в нашата коалиция. 

Демократите трябва да помнят, че макар и да сме партия, посветена на про-
гресивните ценности, ние също сме партия, вдъхновявана и ръководена от много 
хора на вярата, които искат да ръководят, вдъхновяват и лекуват държавата, 
която си остава дълбоко религиозна. Най-добри сме тогава, когато помним, че 
това не са факти, които трябва да бъдат помирявани, а истини, които взаимно 
се обединяват в подкрепа на нашата идентичност. 

Няколко месеца след посещението ми през 2018 г. Шерод Браун беше преизбран 
в Охайо със 7 процента разлика, което е повече от 300 000 гласа, а това пред-
ставляваше двуцифрен обрат спрямо 2016 г., когато Доналд Тръмп спечели щата 
с повече от 8 процента предимство. 

На тържеството след победата Шерод завърши своето изказване с думите: 
„Нека се опитам да потърся по-дълбоко обяснение за това как гледам на света и 
на братството на човечеството. На събрания като това ние, демократите, ряд-
ко говорим за вярата си… А ето какво казва Иисус: „гладен бях, и Ми дадохте да 
ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; доколкото сте сто-
рили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили”. Нека 
нашата страна, нашите съграждани, нашата Демократическа партия, колегите 
ми, избрани в цялата страна, да погледнат към тази земя, към индустриалния 
Среден запад, към нашия щат на Големите езера. Нека видят какво правим”.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Протопрезвитер Николай Афанасиев (1893–1966) 
емигрира от съветска Русия през 1921 г. и след 
кратко пребиваване в Сърбия и Чехия започва 
да преподава в Православния богословски инсти-
тут в Париж. Чете курсове по църковно право, 
древна църковна история, заема редица църковни 
длъжности в Руския екзархат към Константино-
полската патриаршия. Той е един от най-дълбо-
ките изследователи на литургическото богословие и еклесиологията. Сред 
многобройните му (и до днес не напълно публикувани) съчинения са: Церковь 
Духа Святаго и Трапеза Господня. Предложената тук статия, публикувана в 
сп. Православная община, 1999, № 53, с. 58-70, е писана в началото на 30-те 
години на миналия век, най-вероятно през 1932 г. Ръкописът е бил предаден 
на изданието от Анатолий Николаевич Афанасиев.

прот. Николай Афанасиев

ХРИСТИЯНСТВОТО	И	

СОЦИАЛНИЯТ	ВЪПРОС

Ако все още съществува въпрос, който действително вълнува съвременния чо-
век, това е социалният въпрос. Не че останалите въпроси – религиозните, мо-
ралните, научните – не го интересуват, но всички те минават покрай него, без 
да го докоснат в дълбочина, те са само своеобразен спорт или хигиена на ума. 
Докато социалният въпрос е въпрос на живот, засягащ цялото съществуване 
на съвременния човек. Като че ли от решаването му зависи не само съдбата на 
съвременния човек, но и съдбата на редица предишни поколения, съдбата на ця-
лата съвременна култура. Всеки народ по свой начин се интересува от различни 
въпроси, но няма нито един народ, за когото социалният въпрос да не заема съв-
сем особено, изключително място. Неслучайно безумният експеримент, който 
безумни хора извършват в Русия, така остро вълнува и обсебва вниманието на 
съвременния човек. Това е най-радикалният, най-смелият опит за решаване на 
социалния въпрос, опит за окончателното устройване на човешкия живот. Зара-
ди този опит някои си мислят, че на болшевиките може да им се прости много 
от стореното.

Наивно е да се предполага, че те не знаят за всички ужаси на болшевизма – те 
просто ги пренебрегват като косвени жертви по време на война, като неизбеж-
ни грешки при преследване на велика цел. Ето защо социалният въпрос в наши 
дни най-малко от всичко е въпрос за социалните бедствия. Разбира се, когато 
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социалното зло достига някакъв предел, то става непоносимо. Социалното зло 
и социалната несправедливост са неизбежни и вечни спътници на човешката 
история, но никога досега те не са достигали – в някои части на света – такива 
размери. Никога досега всекидневно не са умирали от глад десетки и стотици 
хора, редом с неизброими запаси от всякакво богатство.

Ала работата не е само в това. Кой в големите градове е виждал умиращи 
от глад хора? А вестникарските съобщения за това, прочетени набързо между 
всевъзможни сведения за кинозвезди, едва ли са способни да развълнуват сър-
цата и умовете. Ако претеглим количеството социално зло, то нашата епоха 
едва ли би се оказала чак толкова изключителна. При това, ако предположим, 
че това зло е намалено или сведено до минимум, то социалният въпрос въпреки 
това би стоял толкова остро, колкото и сега. Социалната революция в Русия 
я извършиха не тези, които умираха от глад, просто защото такива нямаше 
много в Русия. Най-горещите поддръжници на крайните социални учения са хора 
не напълно социално обезправени. Трябва да сме справедливи и да признаем, че 
работническата класа в наши дни не стои на дъното на социалната стълбица. 
Положението  е значително по-добро в сравнение с предишната епоха и не е 
по-зле от положението на така наречената дребна буржоазия. При това именно 
работническата класа навсякъде се явява най-взривоопасният материал за со-
циалната революция.

От друга страна, нито една социална революция не би успяла, ако не получава-
ше поддръжка от други класи, много по-добре обезпечени, и дори от много едри 
представители на буржоазията и капитализма. Въпреки всички кризи капитализ-
мът не е толкова слаб, колкото е прието да се мисли. Той винаги би могъл да 
си купи преторианска гвардия за своя защита. Работата е там, че той никога 
няма да постъпи така. Както в близкото минало, така и в настоящия момент 
социалната революция е възможна само при поддръжката на представители на 
капиталистическия строй.

Ако социалният проблем не зависи изцяло от степента на социалното зло, не-
обходимо е да потърсим друг източник на неговата власт над съвременното 
човечество. От епохата на хуманизма в човека се пробужда страстно желание 
да осъществява създадения от него самия идеал на обществения живот. Това 
е религиозната жажда на новата религия на човечеството – хуманизма. С на-
растването на значението на личността, с усилването на вярата на човека в 
самия себе си, с развитието на техниката и по-голямата власт на човека над 
природата тази жажда само се усилва.

В наши дни напрегнатите социални очаквания достигнаха крайни предели. Удари 
страшният 12-и час, когато идеалите, поддържани в човека от векове, поиска-
ха своето осъществяване. Съвременният човек почувства, че повече не може 
така да живее. Страшното предчувствие за надигаща се социална катастрофа 
обхвана всички. Трябва наистина да си глух, за да не чуеш тътена и страшните 
подземни удари. Трябва да си сляп, за да не виждаш какво се случва върху една 
шеста от земното кълбо – в Русия.
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Може ли православието да остава равнодушно към социалния въпрос? Ако не 
може, какво трябва да е отношението му не само към социалния въпрос, но и 
към всичко случващо се сега в света, към всички тези опити и търсения на съв-
ременния човек да осъществи своя идеал за социална справедливост? Изглежда, 
че относно първия въпрос в наши дни няма никакви съмнения. В страшния час 
на човешката история Църквата е призвана да каже своята дума. Църквата не 
може да изостави своите чеда в борбата им за правда в „царството на този 
свят”. Но каква е тази дума?

Има едно много разпространено, струва ми се, историческо недоразумение. Ис-
торическата Църква е обвинявана, че игнорира социалните въпроси, че твърде 
малко се занимава със земните дела, а чрез монашеско-аскетичното си направ-
ление направо отрича целия земен живот. Тя сякаш казвала: „Колкото по-лошо, 
толкова по-добре за спасението на човешката душа”. Най-многото, което е 
правила Църквата, е да се занимава с благотворителност. Църквата не намира-
ла за необходимо или нямала смелостта да надигне глас срещу социалното зло 
и социалната несправедливост. С тези обвинения е свързано друго, по-дълбоко, 
основно твърдение, че християнството не е развило учение за обществото. 
След Откровението за Бога и за човека не последвало учение за обществото. В 
тази връзка доста често се появява учението за Третия завет, който трябва да 
разкрие учението за обществото. В една или друга степен, ясно или прикрито, 
учението за Третия завет често е предпоставка за християнските решения на 
социалния въпрос. Причината за това е убеждението, че при наличното догма-
тично учение на Църквата тя не е в състояние да реши социалния въпрос, да 
отговори на насъщните потребности на съвременното човечество. 

При това, ако изобщо можем да говорим за грешки на историческата Църква, то 
една от основните  грешки е именно в нейното твърде тясно обвързване със 
съществуващите форми на социален живот. Църквата не само не оставала рав-
нодушна към тези форми, но дори ги освещавала, по-точно една от тях, и дори 
почти я догматизирала. Всяка политическа форма е свързана с определено соци-
ално учение. Когато Църквата изработила учение за свещената власт, с този 
факт била приета, ако не една форма на социалния живот, то във всеки случай 
такава форма, която произлизала и била установена от тази власт. Църквата, 
разбира се, не можела да не вижда недостатъците и неправдата, но тя ги при-
писвала не на самата форма, а на грешките на хората, които я осъществявали. 
Църквата си запазила правото да изобличава тези хора, както и – наистина мно-
го рядко – считала за свое право да изобличава дори носителите на свещената 
власт – византийските императори. Когато през XIV век Константинополският 
патриарх поучавал все още неопитните московски князе, че „не може християнин 
да има Църква, а да няма цар” – наистина, според този патриарх става дума за 
византийски цар, но това е било само въпрос на време – с това изказване задъл-
го било отровено православното съзнание. Висшата руска йерархия не запазила 
дори минималното си право да изобличава носителите на власт, а предварител-
но оправдавала всичко, произлизащо от тази власт, и всички врагове на властта 
били обявявани за врагове на Църквата.
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Прекратяването на съюза на Църквата с държавата трябвало да се превърне и 
в откъсването  от определена социална форма. Означава ли това, че Църквата 
е длъжна отново да встъпи в нов съюз с новата власт, да приеме и да освети 
новата форма на социален живот, или оставайки без съюз със старата власт, 
която на практика не съществува, да продължава да утвърждава стария социа-
лен ред, формиран от тази власт? Този въпрос може да бъде поставен в още 
по-обща форма: трябва ли изобщо Църквата да се свързва с каквато и да било 
социална форма и социално учение? Струва ми се, че това е една от съблазните 
на съвременната православна мисъл, която се проявява в малко по-друга фор-
ма: Църквата трябва да изработи свой социален идеал и свое социално учение, 
което да осъществява. Така ли е, или по-точно в каква степен това изискване, 
предявявано към Църквата, е правилно? Ако възприемем това изискване напълно 
буквално, ще стигнем до другото недоразумение, че Църквата изобщо не е имала 
никакво свое социално учение и се нуждае от ново откровение за обществото. 
Ако християнството след IV век приема социалния строй на Римската империя, 
а в руското православие – на руската монархия, с това сякаш се потвърждава, 
че то действително не е имало свое учение.

Само че историческата Църква започва своето съществуване не от IV век. 
Аз не искам да призовавам към „забранените” за православието първите три 
века от живота на Християнската църква. Но ако изобщо се прави историчес-
ка справка, защо да не се провери как е било по времето, когато Църквата не 
само не е влизала в съюз с държавата, но е водила с нея тежка и упорита борба. 
Било ли е възможно Църквата в продължение на три века, макар и откъсната 
от държавата, да съществува съвсем без социално учение? Отговорът се на-
лага от само себе си. Християнството никога не е било и няма да бъде религия 
на отделни хора, частно дело на един човек. Ако се обърнем към литература-
та на това време, най-вече каноничната – така наречената псевдоапостолска 
писменост – то ще открием едно формирано учение за християнските общини, 
живеещи отделно от целия гръко-римски езически свят. Църквата създава своя 
собствена среда, създава действително нови хора, създава съвършено особени 
условия за живот – социален, икономически, морален.

Ако на това възразят, че тези общини са били църковни общности и следова-
телно учението за тяхното устройство и организация е било учение за Църква-
та в неговата канонична област, а не учение за човешкото общество изобщо, 
в това възражение се съдържа и отговор на въпроса за социалното учение на 
християнството в първия и последващите векове. Именно учението за Църквата 
е и социалното учение на Църквата. Църквата е богочовешки, а следователно 
и обществен организъм. Единственото учение за обществото, което може и 
трябва да има християнството, е учението за Църквата. Християнският социа-
лен идеал е идеал църковен. С това е живяло християнството през първите три 
века, без да има потребност да заимства съществуващите по онова време со-
циални форми на римската държава или пък някакви социални идеали на времето, 
например Държавата на Платон. Християнството е правило това, което е било 
забравено впоследствие и е забравено до наши дни: създавало е своя социален 
живот въз основа на своя идеал и го е създавало не извън себе си, а вътре в 
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себе си. Вътре в стария, но все още пълен с живот, блясък и слава гръко-римски 
свят възниква един друг свят, толкова странен и толкова чужд на предишния. 
Борбата на християнството с Pax Romana не е била само противоборство на 
две култури – античната и новата, която носело християнството, а е била про-
тивоборство на два свята – природно-емпиричния и благодатния, на Църквата 
и света.

От IV век насетне вече почти са забравени най-трагичните думи, произнасяни 
някога на света и които болезнено ясно проумява християнството от първите 
векове: „Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да доне-
са, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка , и 
снаха от свекърва ” (Мат. 10:34-35). Човек не би могъл дълго да понесе този 
пределен, стигащ до ужас трагизъм, когато живият човешки организъм бива 
разсичан от меч, отсичащ всичко най-скъпо, най-любимо – семейството, общес-
твото, държавата. „Тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия ос-
тавят; две жени, мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят” (Мат. 
24:40-41). Във Византия на тези думи отговорили, че държавата е Църквата, а 
на Запад – че Църквата е държавата. Но и там, и тук стигнали до едно – смес-
ването на държавата с Църквата, на емпиричния природен ред с благодатта. 
Най-страшното е, че това смесване било смесване на истината с лъжата. 
Действително

Не беше туй небесен жител  
божествения  хранител:  
венец от бляскави лучи  
върху глава му не личи.  
Не беше туй Духа ужасен,  
порочний мъченик проклет –  
той беше същ кат вечер ясен:  
ни ден, ни нощ, ни мрак, ни свет!...1

Чак досега християнското съзнание е в плен на това смесване, до наши дни то 
пребивава в него.

Живеем във времето, когато тази съблазън започва да изчезва. Но колко стран-
но, тя изчезва не по наша воля, не по волята на християните, а по желание на 
враговете на християнството или на хора, равнодушни към него. Ако по-рано 
светът се е обявявал за християнски, сега той открито декларира своята не-
причастност към християнството или дори враждебността си към него. Ако 
преди е било възможно да смесваш Византийската империя или руската монар-
хия с Църквата, сега едва ли някой ще я смесва със СССР. Отново, както и в 
първите векове, мечът на Христос разсече света на две.

Въпреки че ни отнеха тази явна съблазън, остана една друга, прикрита и поради 
това по-опасна. В своите най-дълбоки основания емпиричното битие бива смес-

1  М. Лермонтов, Демон. Превод Ал. Константинов.
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вано с благодатното битие. Върху емпиричния обществен организъм пренасят 
предикатите на благодатния организъм. В това отношение особено показател-
на е книгата на С. Франк Духовните основи на обществото. Въпреки че Франк 
няколко пъти споменава за първородния грях и неговите последствия, той сякаш 
постоянно забравя за това при изграждането на учението си за обществото. В 
резултат на това е неясно за какви духовни основи и на кое общество говори 
Франк: обществото от хора, пребиваващи под властта на първородния грях, или 
на вече освободилите се от него. Тази неяснота позволява на Франк да прилага 
християнското учение за благодатния организъм към емпиричните обществени 
съюзи, започвайки от държавата. Повече от когато и да било в наши дни е не-
обходимо да се прокара строга граница между Църквата и света, да се признае 
тази двойственост и от нея да се изхожда. Дуализмът на Църквата и света не 
е създаден от християнството. Църквата винаги е приемала света, но светът 
с голямо усилие приема Църквата. Защо християнството заради единението със 
света трябва да жертва Църквата, защо светът не желае да пожертва себе си 
заради истината и заради своето спасение?

Струва ми се, че вече можем да направим следното твърдение: православието 
има свое учение за обществото, което се съдържа в учението за Църквата, но 
това учение православието може да прилага само вътре в себе си, създавайки и 
съзиждайки църковния живот.

Иска ми се предварително да се оправдая от обвиненията в максимализъм или 
утопизъм. Аз не вярвам особено в съвременните пророчества за есхатологич-
ния характер на нашето време. Още не ни е дадено да знаем това. Но „не е 
необходимо да си пророк, за да усетиш приближаването на началото на края”. 
Християнството встъпва или вече е встъпило в много тежко време, което все 
повече и повече създава впечатлението, че християнството изобщо е неуспеш-
но. Кой и къде обаче е казал, че християнството трябва да е успешно? „Но Син 
Човеческий, кога дойде…”

Какво е това? Окончателният неуспех на християнството? Не, това е неуспех 
на света и успех на християнството. Християнството не може да не е успешно, 
тъй като Синът Божий вече е дошъл на земята, но човечеството е неуспешно, 
тъй като все още не Го е приело. Предчувствието за трагичен край на света 
изключва какъвто и да е утопизъм и е своеобразна застраховка срещу него. 
Възможно е християнството никога да не осъществи напълно своя идеал за 
църковен живот, но от това не следва, че християните не бива да се стремят 
към него и не са длъжни ясно да си дават сметка какво представлява християн-
ското учение за обществото, както и да не го смесват с никакви други учения. 
Ако християнството не може да въплъти своя социален идеал, защо то трябва 
да приеме някой чужд идеал, сякаш човечеството ще може да го осъществи? 
Социалните катастрофи са също толкова неизбежни, колкото и геологическите. 
Всеки един, дори идеалният социален строй, не е вечен и може да бъде сменен 
от най-несъвършения. Рухването на строя, с който ще се свърже християнство-
то, няма ли да бъде и рухване на самото християнство, веднъж и завинаги? И 
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тогава vae victis2! Трагедията на православието в Русия може да се повтори още 
веднъж, но при много по-страшни условия.

От всичко казано произлиза второто твърдение: християнството не трябва 
да се свързва с никакви социални, а следователно и политически учения. Соци-
алното учение, колкото и да е съвършено, не може да бъде възведено в ранг на 
религиозна истина: не бива земното, временното, несъвършеното да се прави 
абсолютно, вечно и съвършено. Ето защо за никакъв християнски социализъм 
или комунизъм, или буржоазно-капиталистически строй не може и дума да става, 
както и за какъвто и да било друг, още не съществуващ строй. Всяка подоб-
на конструкция ми прилича на опит християнското учение да се използва като 
някакво лекарство, помощно средство, което може да овкуси с християнство 
нехристиянските учения. Това е нова кръпка върху вехта дреха, която не издържа 
и се къса още повече. През цялото време искат чрез християнството да попра-
вят нещо в света, вместо да покорят света на Църквата, постоянно влизат в 
ролята на някакви „пазители”, без никой да ги е викал и молил.

Ако Църквата не бива да се свързва с никой социален строй или социално учение, 
тогава каква е ролята  в реалния живот, какво може да бъде нейното участие 
в решаването на социалните въпроси? Създаването от християните на своя 
обществена среда съгласно собствения идеал, сиреч на църковна общност, не 
изисква от тях отказ от участието в живота, който се случва извън Църквата. 
Според думите на апостол Павел в противен случай на тях би им се наложило 
да напуснат този свят (1 Кор. 5:10). Ако Бог толкова възлюби света, че и Своя 
Син Единородни отдаде за света, как човек може да намрази този свят? Хрис-
тиянинът не само може, но е и длъжен да участва в общия живот, но е длъжен 
да участва в него като християнин. Това е много стара истина, но за съжаление 
се налага отново често да си я припомняме.

По този начин участието на Църквата в съвременния живот трябва да се про-
яви чрез участието на нейните чеда. Не намирам за необходимо сега да изя-
снявам в какви форми може да се прояви това участие. Дали това ще е създа-
ване на определени партии, по подобие на католическите, или ще се случва под 
някаква друга форма – всичко това ще зависи от конкретното място, време и 
лично разбиране на всеки. При всички положения си представям подобно участие 
в много широки граници. Не мисля, че съществуват някакви пречки за влизането 
на членовете на Църквата във вече съществуващи социалнополитически групи, 
стига последните да не са враждебни на християнството. Всяка партия освен 
своята политическа идеология има и определена програма за социални реформи, 
които обикновено имат по-важна роля от идеологията и могат да бъдат усво-
ени от християните.

Не само отделните членове на Църквата, но и самата Църква може да взима 
участие в съвременния живот. Тя винаги трябва да назовава злото с неговото 
име, без значение откъде то произлиза. Църквата е съвестта на света и горко 

2  Горко на победените. Б. пр.
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му, ако този глас замлъкне. Без да е свързана с която и да е социалнополитиче-
ска форма на живот, Църквата винаги може да оказва помощ на всички борещи 
се за социална правда. Една от основните задачи на Църквата в настоящия 
момент се съдържа именно в това – да укрепи в съзнанието на масите (христи-
яни и нехристияни), че всеки справедлив стремеж ще срещне нейната подкрепа, 
а всяко социално зло – нейното порицание. „Църквата е с богатите и силните, 
срещу слабите и потиснатите” – за съжаление за нас, християните, това е те-
жък упрек и не можем да не признаем поне частична истина в него.

Накрая, Църквата би могла дори да се обърне с редица искания в защита на едни 
или други социални класи или хора. Но тези искания не трябва да изхождат от 
някакви принципи на социални учения, а изключително от учението на Христос – 
учението за любовта. Провъзгласяването от страна на Църквата на едни или 
други принципи е равнозначно на тяхното догматизиране. Католицизмът, който 
от времето на знаменитата енциклика на папа Лъв XIII Rerum novarum, толкова 
смело и решително тръгна по пътя на защита на социалната правда, все още 
не е напълно свободен от догматизиране. Когато в последната голяма енцикли-
ка на сегашния папа Пий Quadragesimo anno, наред с признаването на справед-
ливостта на исканията на работническата класа, се провъзгласява свещеният 
принцип на собствеността, то с това Католическата църква сама се вкарва в 
социалната борба. Колкото и да ни е скъп и законен принципът на собственост, 
въпреки всичко той по никакъв начин не е свързан с християнското учение. Макар 
и за много кратко време, християнството е просъществувало при доброволен, 
произтичащ от любовта отказ от собственост.

Църквата може да води непосредствено много широка социална работа. Аз не 
се притеснявам, че ще нарекат тази работа благотворителност. Преди всичко, 
защото тя може да бъде по-широка от благотворителността, а освен това 
благотворителността сама по себе си е много хубаво нещо, особено ако е в 
състояние да смекчи съществуващото социално зло. Разбира се, със социална 
работа не може да се реши нито един социален проблем, тъй като тя не унищо-
жава източника на социално зло.

Именно това следва да съдържа третото основно твърдение на православието 
в неговото отношение към съвременните социални въпроси: с никакви социални 
реформи или революции не може да се унищожи социалното зло и социалната не-
справедливост. Те зависят не от едни или други форми на социален живот, а от 
несъвършенството и греховността на човешката природа. Единствено в Църк-
вата, в благодатен порядък, греховността на човешката природа бива преодоля-
на и единствено в Църквата социалният въпрос може да бъде радикално решен.

По този начин социалният въпрос в своята същност е религиозен. Това е чет-
въртото и изключително важно твърдение. С което се определя основното 
отношение на православието към всички социални въпроси на съвремието. Ос-
новната интенция на цялото съвременно социално творчество е опитът за 
радикално и съвършено социално построение, но в пределите на човешкия живот, 
опит за осъществяване на земния рай. В тези свои най-дълбоки основания соци-
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алните очаквания представляват религиозен антипод на християнството. Това 
е догматизиране на емпиричния човек и неговия емпиричен социален живот. Ето 
защо Църквата не може да не изрази съвсем ясно отрицателното си отношение 
към тази основна интенция на социалния живот. Нещо повече, тя не може да 
не води открита борба срещу подобни религиозни предпоставки. Ако, както по-
сочих, Църквата не бива да се обвързва със социални учения, то в някои случаи 
тя дори е длъжна рязко да се разграничи от тях. Опасността е само в това, 
да не би осъждането на религиозните предпоставки на социалнополитическите 
системи да се разпростре и върху справедливите социални искания, които всъщ-
ност не са свързани с религиозни основания.

Още веднъж се налага да спомена католицизма, този път във връзка със со-
циалната работа. В различни държави католиците вършат огромна социална 
дейност. За историята на тази дейност във Франция дават представа забе-
лежителните книги на Пиер Ланд3. Точно тези книги показват, че социалната 
работа не съвпада с благотворителността. Религиозната работа започва едно-
временно със социалната. Там, където все още няма Църква, липсва дори дом за 
свещеника, започва педагогическа работа с децата: отначало на някое свободно 
място под открито небе, след това се появява помещение, което служи не само 
за детска градина, но и приютява различни учреждения, обгрижващи изграж-
даната община. Понякога едва накрая изниква храм. В покрайнините на Париж 
католицизмът се превръща в религия на пролетариата, на комунистите, на от-
хвърлените от обществото. Създава се съвсем особен свят, малко приличащ на 
познатия ни католически свят. Социалната работа и социалната благотвори-
телност се превръщат в мощно оръжие на мисионерството.

Колкото по-малко християнството се смесва със света, колкото по-ясно се 
отграничава от него, толкова по-силно то се проявява в света като една от 
основните действащи и съзидаващи сили. Християнството никога не е ор-
ганизирало революции, но най-великите социални революции са направени от 
християните. Влиянието на християнството върху целия съвременен живот е 
общо място във всеки учебник по история. Досега не е ясно определено в как-
ва степен се е отразило влиянието на християнство върху социалните учения 
от древността до комунизма. Но всичко това е някакъв отговор на света на 
християнското учение. Самата поява на християнството е била най-великият 
социален преврат, но не за целия свят, а само за зараждащата се християнска 
общност. Това, което осемнадесет века по-късно написа Френската революция 
върху всички здания – свобода, равенство, братство – на практика беше осъ-
ществено от християнската община през първите три века. Не забелязват, 
че християнството унищожи робството не десет века след своята поява, а 
от самото начало. Християнската община не познава робството. Там, където 
робът е можел да стане епископ, не е имало никакво робство. Робите веднага 
са били освобождавани без каквато и да е революция, без искания към властта, 
без императорски указ, без формалности. Създавайки нов живот, нови форми на 

3  Пиер Ланд (1877–1957) – френски католически духовник, член на Ордена на йезуитите, известен с книгите 
си за емиграцията на баските и бедността в парижките предградия. Б. пр.
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социален живот, християнството побеждава стария живот. Отделяйки себе си 
от света, Църквата преобразява света. Държавата пленява Църквата, когато 
самата тя се обявява за Църква.

Размишлявайки за огромните задачи, които предстоят на християнството в не-
говата социална работа, искам да завърша с прочутите думи на Тертулиан: „Ние 
съществуваме едва от вчера, а вече изпълнихме света и всичко ваше – градове, 
острови, крепости, муниципии, площади, лагери, триби, декурии, дори двореца, 
сената и форума. Оставихме ви само храмовете!… Можехме да се сражаваме 
срещу вас без оръжие и въстания, само чрез несъгласието си, чрез омразата и 
предизвикания от нея разрив с вас”.

Превод от руски: Димитър Спасов
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Хрисостомос Стамулис е професор по догматика в Богословския факул-
тет на Солунския Аристотелев университет. Настоящият превод е на-
правен от английския текст Eros as trauma or the communion of bodies 
and the erotic nature of life, който се намира в https://antidosis.wordpress.
com/2018/07/30/chrysostomos-a-stamoulis-eros-as-trauma-or-the-communion-
of-bodies-and-the-erotic-nature-of-life/ и гръцката верия, която представ-
лява втора и трета глава на книгата Έρως και Θάνατος (Θεσσαλονίκη: 
Ακρίτας, 2009), с. 135-174.

Хрисостомос Стамулис 

ЛЮБОВТА	КАТО	РАНА.	

ОБЩУВАНЕТО	НА	ТЕЛАТА	И	

ЛЮБОВНОТО	ЕСТЕСТВО	НА	

ЖИВОТА

Пред една наранена антропология. Грехът да си жив

„А сега! Чакаше вече втора жена и съвестта му беше тиха и спокойна. Това ще 
рече: той може би не беше спокоен, но не прелюбодеянието и насладата бяха 
тези, заради които понякога съвестта му беше неспокойна и утежнена. Това се 
дължеше на нещо друго – не можеше да се назове с име. Това беше чувството 
за вина, с което не се бе натоварил сам, а го беше донесъл със себе си, идвайки 
на белия свят. Именно това ли в теологията се нарича първороден грях? Трябва 
да е така. Да, самият живот носеше в себе си нещо като вина.” 

Започвам с този цитат от Нарцис и Златоуст на Херман Хесе, показващ от са-
мото начало корена на проблема, който не е нищо повече от едно обвинение – в 
много случаи демонизиране на любовта, сексуалността, желанието и удоволст-
вието, и това става в рамките на един въображаем манталитет, който се смя-
та за типично православен, и искам от вас да държите в ума си думите „въоб-
ражаем като типичен манталитет”. По този начин започвам с едно признание: 
приемам напълно „поражението” и точно това „поражение” можем да използваме, 
защото ще ни позволи да разберем окончателното, но не и типично заключе-
ние, което не е нито лесно, нито дадено. Казвам това, защото отношението на 
православното богословие към основните въпроси на любовта, сексуалността, 
желанието и насладата не засяга просто действията на отделните членове на 
църковното тяло, а се отнася до ядрото и същността на православното бого-
словие. В много случаи обвинението срещу ероса/любовта от православните 
богослови отвежда към общество, лишено от човешки качества; води до пълно 
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отхвърляне и обвинение на цялата човешка природа. Това обвинение кара млади-
те хора да се чудят дали има живот преди смъртта.1 

Качеството на живот, качеството на една култура, може да бъде измерено 
единствено от отношението, което тази култура има към любовта и смърт-
та. Това са границите на действителността и тяхното нарушаване наранява 
смъртоносно цялото съществуване и води до напускане на истинския живот.

Мисля, че сега е дошло времето, когато, освободени от идеологическите пред-
разсъдъци и институционалните групировки, да напуснем апологетичното оправ-
дание и всякакви неуспехи на миналото (и настоящето) и да започнем да търсим 
отново тези маргинални елементи на огромното християнско предание, които 
съставляват „Божия дом”, където в крайна сметка човек може да осъществи и 
да изпълни своето съществуване.

В този случай обаче, преди да премина към важните неща по този път, който 
разкрива земята на православието като земя на човеколюбието, бих искал да 
спомена богословските мнения и топоси, които създадоха „пролуките в здание-
то”, и ако решим да останем на тези възгледи, „домът на богословието” ще 
бъде застрашен от пълно рухване. 

В началото на този процес стоят възгледи, като този на св. Григорий Нисийски, 
един велик богослов и светец на Църквата, който твърди, че разделянето на 
половете на мъжки и женски, а следователно и сексуалността, не е основният 
избор на Бога, а една принудена „последваща” действителност, която е следва-
ла първоначалното създаване на душевната и божествената част на човешко-
то съществуване, и само тази част е подобна на божествената и безтелесна 
природа, за да може по този начин човекът да излезе от безизходицата, към 
която са го водили противоприродните желания, насладата, егоцентричното и 
безскрупулното използване на свободата.

Мисля, че с тези думи Свещеното писание предава велико и възвишено учение. 
Това учение е следното: между божествената-безтелесна природа и неразумна-
та-животинска, които са съвсем разделени и различни, съществува човешката 
природа, която е посредие между тях. Защото в смесената природа на човека 
можем да видим елементи от всяка от двете природи, които споменах: от 
божествената природа виждаме разумността и мисленето, които не призна-
ват разликата между мъж и жена; към неразумния елемент принадлежи нашата 
телесна форма и структура, разделена на мъжки и женски тела. Всеки един 

1  Ето защо „виновната съвест”, пише византологът Ханс-Георг Бек, е съставна част на всяка цивилизация, 
при която всички хора, дори и тези, които водят съзнателен и усилен духовен живот и се покайват непрекъс-
нато за разни причини и мотиви, всъщност тези хора водят „двоен живот” и по този начин развиват една 
разделена съвест. Това разделение във Византия е логичната последица на един дуализъм, появяващ се на 
всички устойчиви убеждения и поведения, които не могат да бъдат хармонизирани взаимно по безопасен на-
чин. Човекът във Византия е подчинен на забраните на едно строго православие, което предопределя точно в 
какво трябва да се вярва и освен това се стреми да контролира ежедневната религиозна практика и действия 
и да налага правила, които не отговарят на „природната” воля и желанието на обикновения гражданин. С други 
думи, тези правила искат да разделят и да отчуждят човека от „природата” и от светския живот”. Hans-Georg 
Beck, Βυζαντινόν Ερωτικόν, (Αθήνα: Ιστορικές εκδόσεις Στέφανος Δ. Βασιλόπουλος, 1999), с. 310.



2019 / брой 6 (143)

73

от тези елементи може да се намери у всеки, който е причастен на човешкия 
живот. Обаче умственият елемент превъзхожда другия, както научихме, като 
прегледахме подробно сътворението на човека, т.е. сходството на човека и 
неговото причастие към неразумното е нещо последващо.2

Следователно половете принадлежат на неразумната и животинската част на 
човешкото съществуване, тоест не са част от образа Божи и точно по тази 
причина това различие, което се е появило след падението, ще бъде преодоляно 
в есхатона.

Първо казва, че „сътвори Бог човека по Свой образ”, показвайки с казаното, 
както казва апостолът, че в това няма мъжки или женски пол. След това пос-
тавя особените качества на човешката природа, тоест че „мъж и жена ги 
сътвори.3

По този начин сътворението на нашата природа има две части: едната е подоб-
на на Бога, другата е разделена според това разграничение: защото текстът 
чрез синтаксиса си това намеква, първо казвайки, че „сътвори Бог човека по 
Свой образ, по Божий образ го сътвори”, и след тези думи добавя „мъж и жена ги 
сътвори” – нещо, което е чуждо на нашите представи за Бога.4 

Ако тогава това е целта на намирането на изгубеното – именно възстановява-
нето на Божия образ в онова, което е било преди – възстановяването му от не-
честието, което плътта обгръща около него, ние ще станем това, което е бил 
първият човек, у когото Бог вдъхна дихание за живот. Какъв е бил той? Гол е бил 
без мъртвите кожи на наказанието и е гледал свободно лицето на Бога, тогава 
не е познавал какво е добро чрез вкуса или зрението, а само се е наслаждавал 
на Бога заедно с помощника, даден му от Бога, както казва и Писанието, че той 
не я е познал, докато не били изгонени от рая и докато тя заради греха, който 
била примамена да извърши, не била осъдена на родилните болки.5

По този начин изглежда, че човекът на протологията (първият човек) и човекът 
на есхатологията (на последните неща и събития) нямат нищо общо с човека, 
който живее в историята. Последният в рамките на този контекст на възпри-
емане на сътворението е просто един нещастен случай и по-скоро резултат от 
злополука, от провал.6 

Подчертавайки това основно учение, което в много варианти срещаме и у други 
Отци на Църквата, можем сега да преминем към още два възгледа на патрис-

2  Γρηγόριος Νύσσης, Περί κατασκευῆς ἀνθρώπου 16, PG 44, 181B-D.
3  Γρηγόριος Νύσσης, Περί κατασκευῆς ἀνθρώπου 16, PG 44, 181 C-D. 
4  Γρηγόριος Νύσσης, Περί κατασκευῆς ἀνθρώπου 16, PG 44, 181 B.
5  Γρηγόριος Νύσσης, Περί Παρθενίας 12, PG 46, 373 C; Γρηγόριος Νύσσης, Περί Παρθενίας 12, PG 46, 373 C. 
Πρβλ. Κ. Ν. Βατσικούρα Η έννοια του θανάτου κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης (Διδακτορική διατριβή),(Κατερίνη: Επέ-
κταση,1999), с. 125-134; V.E.F Harrison, Male and Female in Cappadocian Theology, Journal of Theological Studies 
41 (1990), σ. 441-471. 
6  Повече относно този въпрос виж в: X.A Σταμούλης, Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, 
(Αθήνα: Ακρίτας, 2009), с. 174. 
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тичното богословие, които се свързват с нашата работа и които според нас се 
оказват доста проблематични и предизвикват недоумение. Въпреки разликите 
си тези възгледи допълват образа на принизяването на любовта между двата 
пола и на човешката сексуалност като цяло. Точно тези възгледи ни се налага 
да разгледаме като упражнение, предизвикателство на самосъзнанието, кое-
то ще изведе Църквата и богословието от тяхната интровертност, която 
в най-добрия случай показва неспособността им да определят ценностите и 
важните неща в живота, а в най-лошия – разкрива греха на властолюбието и 
институционалния нарцисизъм.7

Това са възгледи, които се отнасят до въпросите на брака и безбрачието и 
които, както е доказано днес в доста изследвания, са резултат на един абсолю-
тен синкретичен аскетизъм и всъщност произтичат изцяло от древногръцката 
мисъл (Платон, стоиците), елинистическия юдаизъм (Филон Александрийски), от 
гностицизма и сирийското монашество, от особената последователност на 
Библията без обаче нужното тълкуване и различаване8, а и от разни апокрифни 
енкратитски текстове (енкратитите са групи на ултраконсервативни хрис-
тияни, които са били последователи на крайно въздържание като необходимо 
условие за спасението9). Тук се намира голямата трагедия на съвременното 
православие – много хора възприемат това фалшифициране като истинската 
християнска традиция, като същността на православната онтология, която се 
определя от словата на Христос. 

Според тези възгледи бракът е отстъпление от истинския живот, който всъщ-
ност е безбрачието, бракът е нещо дадено на човека след падението, за да 
победи разпадането и смъртта, както пише св. Атанасий Александрийски: нару-
шаването на заповедта въведе брака поради беззаконието на Адам, който нару-
ши закона, даден му от Бога10. По този начин женените са просто хора „втора 
категория”, второстепенни, чийто начин на живот едва ли бива толериран от 

7  За превръщането на Църквата в институция и за функционирането на тази система, виж в: Χ.Α Σταμούλης, 
Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, (Αθήνα: Ακρίτας, 2009), с. 47.
8  Изказванията на Христос за евнусите (Мат. 19:12), притчата за вечерята и за човека, който се отказа да 
дойде, защото се ожени (Лук. 14:1-20), учението на св. апостол Павел за грижите на брачния живот (1 Кор. 
7:31-33), изказването „добре е за човека да се не допира до жена” (1 Кор. 7:1), притчата за десетте девици 
(Мат. 25:1-13) и други, които според еретиците основават изискването на „общото безбрачие на вярващите”, 
Θ. Ζήσης, Τέχνη Παρθενίας. Ἡ επιχειρηματολογία τῶν Πατέρων περί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγαμίας καὶ αἱ πηγαὶ αὐτῆς, 
(Θεσσαλονίκη: Π.Ι.Π.Μ, 1973), с. 168-169.
9  Виж. Θ. Ζήσης, Τέχνη Παρθενίας. Ἡ επιχειρηματολογία τῶν Πατέρων περί τῆς ἐν Χριστῷ ἀγαμίας καὶ αἱ πηγαὶ 
αὐτῆς, (Θεσσαλονίκη: Π.Ι.Π.Μ, 1973), с 154-156, 182-207. Πρβλ. Γ. Σκαλτσά, Το άφυλο του θεού και η Ανθρώπινη 
Σεξουαλικότητα. Ιστορική μελέτη στη θεολογική σκέψη των πρώτων χριστιανικών αιώνων, Φύλο και θρησκεία: Η θέση 
της γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 2004), с. 94. 
10  «Ἡ δὲ παράβασις τῆς ἐντολῆς τὸν γάμον εἰσήγαγε διὰ ταὰ ἀνομῆσαι τὸν Ἀδάμ, τουτέστιν ἀθετῆσαι ταὸν 
ἐκ Θεοῦ δοθέντα αυτῷ νόμον». Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Εξηγήσεις εις Ψαλμούς 50,7, PG 27,240C Πρβλ. Γ. 
Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ. Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και συνάνθρωπος, υπαρξιακές και βιοηθικές 
θέσεις και προοπτικές, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρά, 2003), с. 369· Πρωτ. Θ. Ζήσης, Παρθενία και γάμος. Αξιολόγηση 
και ιεράρχηση κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, Πρακτικά ΙΗ΄ Θεολογικού Συνεδρίου, 
(Θεσσαλονίκη: Ι.Μ. Θεσσαλονίκης,1998), с. 86∙ π. Δ. Μπαθρέλλου, Σχεδίασμα Δογματικής Θεολογίας. Με βάση το 
συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (┼ 1429), (Αθήνα: Εν πλώ, 2008), с. 257-258. 
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Бога.11 Всъщност до такава степен достига това изкривяване на Евангелието, 
че в източната част на Сирия, където се прилагат тези практики, безбрачието 
е било единственото условие за кръщение и участие в Църквата.12 Тези, които 
са имали сексуални връзки и са сключвали брак, са били отлъчвани от Църквата 
и следователно не са били считани за нейни членове.13 В крайна сметка, прекият 
резултат от всичко това е било свързването на светостта само с девстве-
ността (въздържанието). Тази представа и практика – въпреки че някои хора са 

11  Виж. Γρηγορίου Νύσσης, Περί Παρθενίας. Επιστολή προτρεπτική εις τον κατ’ αρετήν βίον, PG 46, 324Α-328Α. 
Πρβλ. J.A.Bryndage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, εκδ. University of Chicago Press, Chicago 
1987, σ. 82: «St. Gregory of Nyssa was still more emphatic: he taught that only those who renounced sex completely 
and led lives of unblemished virginity could attain spiritual perfection»· P. Sherrard, Christianity and Eros. Essays on 
the theme of sexual love, εκδ. Denice Harvey, Limni, Evia 2002, σ. 4-7. Ясно е, че различни от тези възгледи, които 
не откриват никакво диалектично противопоставяне между съпружеството и девствения живот, разпръснати 
във времето, не са могли да повлияят на съвременното богословие и Църквата, нещо, което се очаквало 
от доста хора, но не се е случило. Няма съмнение, че сега състоянието не е толкова несполучливо, както в 
миналото. Все пак не можем да видим чертите на една култура на Въплъщението, което търсим и очакваме 
и което ще доведе до разцвета на православието. Затова засега всичко се изчерпва с надеждата и желани-
ето. Разбира се, тези сили и възможности не са незначителни. Нещо показателно за тази надежда са думите 
на св. Кирил Александрийски: Почитайки брака не само чрез Своето присъствие, а чрез чудотворението, за-
щото се роди от девствена утроба и практикува девствеността и със словата си я възхвали и безбрачието 
с думи и с дела е почитал, но за да не мисли никой, че съпружеството е безнравствено и за да не обвини 
брака като нещо незаконно, почита брака със Своето присъствие и повишава тази чест с отличието на пода-
ръка: Περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς, PG 75, 1464BC. Разбира се много правилно G. Durand, Cyrille 
d’ Alexandrie Deux Dialogues Christologiques, SC 97, Paris 1964, с. 272, отбелязва, че св. Кирил въпреки честта, 
която придава на брака, в няколко части от своите произведения все пак приема превъзходството на без-
брачието над брака. Виж. Κύριλλος Αλεξανδρείας , Περί της εν Πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας 
25, PG 68,960BC. Πρβλ. Χ.Α.Σταμούλη, Θεοτόκος και ορθόδοξο δόγμα, (Θεσσαλονίκη: «Το Παλίμψηστον», 2003), 
с. 94-95· Χ.Α.Σταμούλης, Κυρίλλου Αλεξανδρείας Περί της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς, κείμενο-εισαγωγή-
σχόλια Χρυσόστομος Σταμούλης, μετάφραση Γεωργία Ροδινού-Χρυσόστομος Σταμούλης, πρόλογος Μακαριστού 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας Παρθενίου, (Θεσσαλονίκη: «Το Παλίμψηστον», 1998), с. 172-173∙ Γ. Πατρώνος, Γάμος και 
αγαμία κατά τον απόστολο Παύλο, (Αθήνα: Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου Κύπρου, 1985), 
където може да се намери и богата библиография , с. 11-12. 
12  Виж Θ. Ζήσης, Τέχνη Παρθενίας, Ἠ ἐπιχειρηματολογία των Πατέρων περὶ ταῖς ἔν Χριστῷ ἀγαμίας καὶ αἱ πηγαί 
αυτῆς, (Θεσσαλονίκη: Π.Ι.Π.Μ, 1973), с. 168 · Γ. Σκαλτσάς, Το άφυλο του θεού και η Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα. 
Историческо изследване за богословската мисъл на първите векове на християнството, Ιερά Μητρόπολη Δημη-
τριάδος-Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, Φύλο και θρησκεια. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 
2004), с. 187 · A. Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient I, A Contribution to the History of Culture in the 
Near East, (Louvain: CSCO,1958), с. 36. Едно от най-крайните и изключително опасни изложения на този възглед 
се намира в христологията на Филоксен Йераполски. Става въпрос за възгледа за прекъснатото действие на 
естествените страсти на Христос, който се свързва задължително с проблемите на тлението и нетлението, на 
смъртта и плътското желание и следователно с брака. Относно тази тема пише Rabban George Kourie, Η Χριστο-
λογία του Φιλοξένου Ιεραπόλεως και η Σύνοδος της Χαλκηδόνας (Докторска теза) Θεσσαλονίκη 2009, 2. 152-154: 
„Също така, в мисълта на Филоксен, смъртта е неразделно свързана с плътското желание, нещо, което означа-
ва, че всеки човек, роден чрез плътско сношение, е смъртоносен по природа. Характерно е, че Филоксен пише, 
че смъртта и желанието са били смесени с природата и така всеки, който влиза в света чрез брака, е смъртен 
по природа, независимо дали е съгрешил или не, или дали е съгрешил малко или много... Филоксен също така 
подчертава, че тъй като във въплъщението на Божието Слово чрез Дева Мария нямало плътско сношение, тече-
ние на смъртно семе и движения на желанието, затова Христос не е познал греха, страстите и лошите помисли. 
Затова той е бил призован и е наричан Син човешки, защото Той е станал новият човек, както Адам е бил пре-
ди падението. С други думи, според Филоксен Божието Слово, при въплъщението, е получило плътта, която Адам 
е имал, преди да съгреши. И въпреки че като човек е бил подложен на естествените страсти пропорционално 
на страстите, които са влезли в природата на първородните след падението, но тези страсти Той не ги понесъл 
принудително, а  ги приел според волята Си, затова те не са Му пречили непрекъснато”. 
13  Църквата се изправя срещу такива възгледи още от много рано, но не е могла да възпре това многоглаво 
като лернейска хидра отчуждение. Виж 51-ви от каноните на св. апостоли: „Ако някой епископ, презвитер, 
дякон или изобщо от свещения чин отбягва от брак, месо и вино не заради подвиг на въздържание, а затова 
че се гнуси, като е забравил, че всичко е много добро и че Бог, създавайки човека, създал ги е мъж и жена, и 
по тоя начин, хулейки, злослови създанието – такъв или да се поправи, или да бъде низвергнат от свещен чин 
и да се отхвърли от църквата. Също така и мирянин.” https://sites.google.com/site/canonsocbg/home/kanoni-
na-sv-apostoli/kanoni-41-85 (13 август, 2018).
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се опитвали да показват пред останалите и „извънземните” женени светци на 
Църквата нещо, което много пъти изглежда неуместно – никога не е загубила 
своята интензивност и продължава да доминира до днес по почти същия начин 
в цялата сфера на източноправославния свят.14 

Според втория възглед е ясно, че в цялата библейска и патристична традиция 
сексът се допуска само в рамките на брака и единствената цел на сексуал-
ността в брака е раждането на деца и благоразумието, и никога връзката не 
бива да носи наслада, да води до „признаване” на личността, а еросът винаги 
е възприеман като рана и грях пред лицето на Бога.15 По същия начин и Йоан 
Златоуст се изправя срещу този възглед, тоест че сексуалността същест-
вува само поради раждането на децата, и пише следващите изумителни думи: 
Защото бракът е нещо дадено при нас и за раждането на деца; но още повече, 
за да се гаси горящата природа. Павел свидетелствува, казвайки: „Но за да се 
избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой 
мъж и не за раждането на децата”. И пак заповядва: бъдете си пак заедно, не за 
да станете родители на много деца. А защо? За да ви не изкушава сатаната. И 
продължавайки, не каза: ако те желаят деца. А какво? Но ако не се въздържат, 
нека се женят.16 В същата линия върви и св. Василий Анкирски, който пише след-
ните важни думи, без изобщо да се срамува: Понеже Творецът искал да помогне 
на слабия женския пол с насладата, която притежава, за да очарова мъжкия пол, 
не само поради раждането на деца, а и заради бурното желание на сношението, 
което е преобладаващо при мъжа.17

Класическите аргументи на привържениците на първия възглед са безбрачието 
на Иисус Христос, раждането от Дева Мария, та дори и девствеността на 
„безполовия” Бог Отец, както и на Светия Дух!

14  Виж. Μωυσής Αγιορείτης, Οι έγγαμοι άγιοι της Εκκλησίας, (Αθήνα: Ακρίτας,1988). Разбира се, трябва да се 
отбележи тук, че и женените светци, за да „постигат” такава степен на святост, постепенно е трябвало да изос-
тавят всички елементи на брачния живот. 
15  Виж Владимир Соловьов „Смисълът на любовта”: „Като общо правило, от което почти няма изключения, може 
да се установи, че особената интензивност на половата любов или съвсем не допуска потомство, или допуска 
само такова, чието значение ни най-малко не съответства на напрегнатостта на любовното чувство и на изклю-
чителния характер на породените от него отношения. Да виждаме смисъла на половата любов в целесъобраз-
ността на детераждането, означава да признаем този смисъл тъкмо там, където самата тази любов съвсем я 
няма, а там, където я има, да отнемем от нея всеки смисъл и всяко оправдание. Тази мнима теория за любовта, 
съпоставена с действителността, се оказва не обяснение, а отказ от всяко обяснение”. „В свещената история, 
както и в общата, любовта не се явява средство или оръдие на историческите цели; тя не служи на човешкия род. 
Ето защо, когато субективното чувство ни говори, че любовта е самостоятелно благо, че тя има собствена безот-
носителна ценност за нашия личен живот, то на това чувство съответства и в обективната действителност този 
факт, че силната индивидуална любов никога не е служебно оръдие на родовите цели, които се достигат чрез нея. 
В общата, както и в свещената история половата любов (в собствен смисъл) не играе никаква роля и не оказва 
пряко въздействие върху историческия процес: нейното положително значение се корени в индивидуалния жи-
вот”. https://predanie.ru/solovev-vladimir-sergeevich/book/71555-smysl-lyubvi/ (13 Август 2018). 
16  Ιωάννης Χρυσόστομος, Περί Παρθενίας, PG 48, 547.
17  Βασίλειος Αγκύρας, Περί τῆς ἐν παρθενία ἀληθοῦς ἀφθορίας, PG 30, 676A-C. Χ.Α Σταμούλη, Η γυναίκα του Λωτ 
και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος Αθήνα 2008, σ. 120. Интересна в този случай е и забележка, която прави 
Владимир Соловьов, който открива липсата на любовта/ероса от всички двойки на Библията, които насърча-
ват тайната на Божествената икономия и заключава, казвайки следващите думи: „Ала в цялата тази сложна 
система от средства, определили в порядъка на историческите явления раждането на Месията, за любовта, в 
собствен смисъл, няма място; тя, разбира се, се среща в Библията, но само като самостоятелен факт, а не като 
факт на христогоническия процес” Владимир Соловьов, „Смисълът на любовта”...., https://predanie.ru/solovev-
vladimir-sergeevich/book/71555-smysl-lyubvi/ (14 август 2018). 
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Много проницателност се изисква от нас, за да разберем тази превъзходна 
благодат; това се разбира чрез нетленния Отец – какъв парадокс!? – девстве-
ността се намира у Оногова, Който има Син, но въпреки това е родил Сина без 
страсти. Тя се намира и в природата на Единородния Бог и свети равномерно 
с чистотата и безстрастието на Неговото раждане. Пак друг парадокс – че 
Синът трябва да ни е познат чрез девствеността, вижда се и в присъщата, и 
нетленната чистота на Св. Дух. Защото да наречеш това чисто и нетленно, 
е като да обозначаваш девствеността с някакво друго име... Всички същества, 
които по природа и избор склонят към добродетелтта, разкрасяват се с тази 
съвършена чистота на нетлението; и тези, които се намират в противополож-
ния ред, именуват се според отпадането си от чистотата.18

По подобен начин възхвалява девството и св. Григорий Богослов в една от свои-
те поеми: 

Възхваляваме теб – девство,  
от Бога дарено,  
даващо всички блага,  
майка на свободата,  
съдбата Христова,  
от небесата повикваш безбрачните,  
заедно ги събираш,  
първо Бога, а след Бога –  
хорът на благите винаги е там.19

Това също виждаме и при св. Григорий Палама, който пише: И ако ти е възмож-
но, упражнявай девствеността, за да можеш да станеш целият Бог, и чрез съ-
вършена любов да се доближиш към Него, близо до Него да си завинаги, и да се 
занимаваш освободен от разсейване и само с Него да бъдеш, и по този начин да 
спечелиш вечния живот от преди, и като ангел на Бога да живееш на земята. 
На тези хора принадлежи девствеността и те се отъждествяват със своето 
тяло – колкото това е възможно за тези, които практикуват девствеността, 
толкова повече за тези, които са били преди всички векове, сиреч за Отца, Кой-
то е родил в девственост, и Девственият, който е роден от девствен Отец 
от начало и в последните дни от Дева Майка е роден в плът, и този, който не е 
роден, а Който от Отца изхожда по тайнствен начин.20 

18  Γρηγόριος Νύσσης, Περί Παρθενίας Ἐπιστολή προτρεπτική εἰς τὸν κατ’ ἀρετὴν βίον, PG 46, 321 C
19  Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Ἐπη ἠθικὰ Παρθενίης ἔπαινος, PG 37, 523
20  Γρηγόριος Παλαμάς, Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, PG 150, 1097 B-C. Γ. Ι. Μαντζαρίδης, Γάμος και 
αγαμία εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, Μέθεξις Θεοῦ, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρά, 1998), с. 201-202. Ясно е, че такъв краен 
възглед, който е резултат на разни обстоятелства на епохата, води богословието до безусловен катафатизъм, 
превръщайки Бога в нещо, което може „да се измери физически и математически”, и Църковното тяло в 
общество на идолопоклонство. За катафатизъм и апофатизъм виж в: Ν. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική 
θεολογία (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρά, 1985), с. 203-210. По специално за безполовия Бог и апофатизма, виж в: 
Γ. Σκαλτσάς, Το άφυλο του θεού και η Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα. Ιστορική μελέτη στη θεολογική σκέψη των πρώτων 
χριστιανικών αιώνων. Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 2004), с. 89-93. 
Πρβλ. V.E.F Harrison, Gender, Generation and Virginity in Cappadocian Theology, Journal of Theological Studies 47 
(1996), σ. 36-68.
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Тези възгледи стоят в основата на едно „вече осъществено есхатологично 
единство”, което според привържениците на това единство се разрушава от 
двойното делене на сексуалността, и по този начин те са склонни да жертват 
всеки богословски апофатизъм и влизат без проблем в най-вътрешните връзки 
между Лицата на Св. Троица, и най-накрая причиняват хиляди проблеми в пра-
вославния свят, които водят до морализирането на духовния живот, а по този 
начин и към обвинение против настоящия живот.21 

Аргументът на вторите е, че създаването на потомство по определен начин е 
само компромис, отстъпление, което е дадено от Бога след грехопадението и не 
е било предназначено в първоначалния Божи план. Това е само резултат, наложен 
на Бога и на човеците поради падението и смъртта. Една необходимост, много 
различна от начина, по който хората щели да се умножават в рая – история, 
която започва в книга Битие.22

Очевидно е, че тук имаме отклонение от евангелската простота и чистота, 
това отклонение обаче винаги е било покривано с мантията на безусловното 
боговдъхновение23 – въпреки че православното богословие се е борило усърдно 
срещу буквалното боговдъхновение на Запада. Последицата на това отклоне-
ние в много случаи е превръщането на Църквата в една затворена система, 
една пуста страна, населена от безсърдечни хора, които не могат да обичат, 
хора, които са нелюбещи, студени и объркани24 – хора, които раждат и упраж-
няват девствеността или упражняват девствеността и раждат, или по-доб-
ре казано, нито раждат, нито упражняват девствеността както трябва. Тези 
хора винаги носят вината на своята природна истина, тоест на творческата 
си идентичност, тази добра действителност, която действа извън вината и 
въздържанията в пределите на тварното. Човекът не е длъжен да се извиня-
ва постоянно поради тези предели. Казвам това, защото православният човек, 
обкръжен от една система, постоянно и навсякъде трябва да се извинява за 
своето съществуване. Най-обикновеният случай са жените, които по време на 
следродилния период, както и по време на своя менструален цикъл, се смятат за 
телесно и душевно нечисти и следователно са отхвърлени от храма. В първия 
случай от целия литургичен живот като цяло, а във втория случай – от светото 
Причастие, дори и от поклонението на иконите.25 Това, което ще кажа, може би 
изглежда доста дръзко и е възможно и да е такова, но вярвам, че се намира в 
пределите на допустимото и е правилно, както е казал и св. Григорий Нисийски: 
Предметът на това слово може да изглежда дързък за повечето хора, но все пак 

21  Виж. Γ. Σκαλτσάς, Το άφυλο του Θεού και η Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα. Ιστορική μελέτη στη θεολογική σκέψη 
των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος 2004), 
с. 96-99.
22  Битие 1:28.
23  Виж. Σ. Ράμφος, Το μυστικό του Ιησού, (Αθήνα: Αρμός, 2013), с. 87. 
24  Една песен на Миноас Аргиракис и Манос Хаджидакис със заглавието „Обърках се” (μπερδεύτηκα), която 
се намира в албума Χωρίον ο πόθος, описва много добре трагичността на объркания човек, който може да ни 
напомни за православния човек. Точно този човек, който се чувства виновен и непростен, защото други са го 
объркали и са го направили да се чувства така. 
25  Виж. Π. Σκαλτσής, Λοχεία και καθαρότητα της γυναίκας. Αναφορά στις σχετικές ευχές της Εκκλησίας, Λειτουργι-
κές Μελέτες ΙΙ, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναρά, 2006), с. 346-365. Πρβλ. Χ. Γιανναράς, Ενάντια στη Θρησκεία, с. 189-
190 и за развитието на тези теории, Χ. Γιανναρά, Η ελευθερία του ήθους, (Αθήνα: Γρηγόρης, 1979), с. 239-240.
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не е нито неподходящ, нито извън пределите на подобаващото26. Установено е, 
че християнството в историческия си път както на Изток, така и на Запад27 
е било под влияние на един бавно проникващ и специфичен гностицизъм28. Тази 
многоглава ерес, толкова опасна за християнската вяра и живот, има за свое 
острие аскетичната традиция, която е започнала с философите и е продължила 
с аскетичните движения на елинистичния юдаизъм и Новия завет, а после се 
среща и в писанията за девствеността от III и IV в. и никога не приема човеш-
кото същество каквото то е. Тази традиция е вярвала и продължава да вярва 
в повечето случаи, че същността на човека е отрицателна в своята природа, 
тоест едно тяло и една душа, затворени „в идеологията на първородния грях”29. 
Например св. Григорий Нисийски пише следното: Когато отхвърлим тази мъртва 
и противна дреха, която е създадена от неразумни кожи и е била наложена на нас 
(защото мисля, че когато слушам за кожа, това всъщност е формата на грубата 
природа, с която сме облечени, защото сме привлечени към страстта), заедно 
със събличането на тази дреха ще изхвърлим всички неща, които сме придобили 
от онази груба кожа, и тези неща са: половият акт, зачеването, раждането, 
смесването, зърната на гърдата, храната, еякулацията, постепенно нарастване 
до съвършение, разцветът, старостта, болестта и смъртта. Ако тази кожа не 
е в нас, как можем да изпитваме нейните последствия? С други думи: безполезно 
е да се надяваме за някакво друго състояние в бъдещия век, да се противопос-
тавяме на учението за Възкресението поради някакви неща, които нямат нито 
общо с него.30

Точно поради тази причина има такова значение антропологията на християн-
ството, която е свързана безусловно с тайнството на Въплъщението, и в реше-
нията на Халкидонския събор сме свидетели на търсенето, а защо не и на създа-
ването на един друг човек, на човек, който естествено не е човекът, сътворен 
от човеколюбието на Бога – тази сила, която може да направи сътворението да 
е истинско и да разширява съществуването му тук и в есхатона, на мястото 

26  Γρηγόριος Νύσσης, Περί κατασκευής ανθρώπου 1, PG 44, 125 B.
27  Виж в: J. M. Ford, The neutrum of the Pseudo-Cyprianic Literature, Studia Patristica 6 (1959), σ. 58-61.
28  Относно въпроса за гностицизма и връзката му с християнството виж в: Γ. Πατρώνος, Γάμος και αγαμία κατά 
τον απόστολο Παύλο, (Αθήνα: 1985), с. 26-34. Πρβλ. Θ. Λίποβατς, Δοκίμιο για τη Γνώση και τον γνωστικισμό, (Αθήνα: 
Πόλις) · Θ. Ζήσης, Τέχνη Παρθενίας, ἡ επιχειρηματολογία τῶν Πατέρων περὶ τῆς ἔν Χριστῷ ἀγαμίας καὶ αἱ πηγαὶ 
αὐτῆς, (Θεσσαλονίκη:Π.Ι.Π.Μ.,1973), с. 164-174 · Γ. Σκαλτσάς, Το άφυλο του θεού και η ανθρώπινη Σεξουαλικότητα. 
Ιστορική μελέτη στη θεολογική σκέψη των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας 
στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 2004), с. 108-118.
29  Тази бележка е на Гиоргос Бланас (Γιώργος Μπλανάς) върху книгата на William Blake, Книга на Тел, (Αθήνα:Ε-
ρατώ, 2003), с. 56 (превод на гръцки от Гиоргос Бланас): „Обаче Блейк не споделя възгледа на гностиците, тоест 
че сме изселени в едно тяло, което вече е смъртта на нашата душа. Блейк вярва, че душата ни е затворена в 
едно тяло, което е още невинно от нея, едно тяло, затворено в идеологията на първородния грях”.
30  Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως Λόγος, Ὁ λεγόμενος τα Μακρίνια, PG 46, 148C-149A. Най-ха-
рактерната и най-основната теория за нашата тема е богословската теория за кожените дрехи, която естест-
вено е библейска (Битие 3:21), но когато тази теория се тълкува, дори и когато се свързва с Божията благодат, 
тя наистина продължава да е упрек срещу човека. Съществува едно възражение срещу физическата истина 
на човека, самата истина, която той познава, и следователно едно презрение и обвинение срещу цялата му 
същност. Относно темата пише Α. Βλέτσης, в Πτώση του ανθρώπου: η αδυναμία του να πορευτεί το δρόμο του προς 
το Θεό μέσα από τη θνητή του φύση;, Σύναξη 94(2005), σ. 33: „Богословското учение за кожените дрехи, което се 
основава от св. Григорий Нисийски, ще бъде усъвършенствано от П. Нелас, който го превръща в тълкувателния 
ключ на православната теология”. 
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и според начина на богочовечеството.31 Този е начинът, който евангелският 
Христос е разкрил в историята – милостивият израз на свята чувствителност, 
стояща срещу трагичното и проблемите на света, безусловното съчувствие и 
приятелство, убежище на беззащитните и смирените.32 Разбира се, ако това е 
един от аспектите на източноправославната антропология, съществува и друга 
страна, която не знам дали може да уравновеси ситуацията, за да не потъне 
корабът, но знам, че тази позиция потвърждава и Янис Царухис33. Той казва, че 
традицията може да бъде унищожена само от традицията. Тази страна, която 
не е позната и никой не се е възползвал от нея в рамките на модерната култура, 
се разкрива в писанията на св. Йоан Златоуст, на св. Василий Анкирски, на св. 
Симеон Нови Богослов и в преодоляването на библейските стереотипни тълку-
вания и отново в претълкуванието на библейските текстове, като например 
текста на Песен на Песните, защото само чрез влизане в диалог с проблемите 
и страданията на времето ще бъде възможно за православието да излезе от 
своите антропологически пречки и затруднения. 

„Затова казват, че от ероса е изгонен раят”34 

Примерът на Песен на Песните

Наистина, нужно е да се отбележи, че в повечето случаи патристичните уче-
ния предизвикват провокиращо, загадъчно и дори проблематично ограничаване 
на любовта и нейните характеристики само до отношенията и връзките на 
Лицата на Светата Троица едно с друго, в отношението на Бога към човеците 

31  В този контекст се основава и характерното тълкувание на Светите отци, което превръща евангелските он-
тологични показатели на есхатологията (Мат. 22:30, Марк. 12:25, Лук. 20:34) в морална антропология, защото 
счита, че хората преди греха са били като ангелите, едно състояние, към което могат да се завръщат с нужното 
възстановяване (виж. Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον, (Αθήνα:«Ο Σωτήρ», 1972), с. 230-231.  
Каквото се намира между протологията и есхатологията, е нещастен случай, който чрез човеколюбието на 
Бога се превръща в шанс за крайната победа над смъртта. Ясно е, че една такава позиция, едно такова зак-
лючение поставя въпроса: Ако Бог не е искал да твори човеци, а само ангели, тогава защо е творил човека? 
Защо го е ангажирал в едно такова екзистенциално приключение, което изглежда като видеоигра – изначално 
изгубено? Имам чувството, че този въпрос, въпреки че първоначално той изглежда наивно дори и неприлично, 
показва от разстояние чувството, което причинява антропологията през вековете на християнството. Всъщ-
ност тази антропология отказва да приеме волята на Бога и нейните резултати, тоест присъствието и истината 
на сътворението (на тварното), тя търси непрекъснато и навсякъде един човек без неговата човечност, един 
човек без неговото тяло. Тоест без действителността, която му пречи – както те вярват – да наподобява ангели-
те и следователно Бога. Тази гледна точка обаче оставя нетълкуван самотния възглед на св. Григорий Палама, 
който твърди, че сътворението по Божий образ на човеците надминава образа на ангелите, защото ангелите 
нямат тяло, или да го изразим положително, защото човекът има тяло, което му дава възможността да създа-
ва история и култура. По тази тема виж в: Χ.Α. Σταμούλη, Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική 
της Ορθοδοξίας, σ. 203-209· Κ. Βατσικούρα, Η έννοια του θανάτου κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης (Διδακτορική 
διατριβή), σ. 131-134· Θ. Ζήση, Τέχνη Παρθενίας. Η επιχειρηματολογία των Πατέρων περί της εν Χριστώ αγαμίας και 
αι πηγαί αυτής, (Θεσσαλονίκη: Π.Ι.Π.Μ., 1973,), с. 185-189. Характерно е това, което казва John Polkinghorne, 
Beyond Science, (Cambridge: Cambridge University Press 1996), с. 100, „Християнската надежда никога не е 
била историята за оцеляване на духовната част. Ние не сме ангели стажанти, които копнеят да се отърват от 
обвивката на нашите тела”.
32  Виж Κ. Αγόρα, Παρεμβάσεις εκκλησιαστικής ανθρωπολογίας στη συνάφεια της προβληματικής για τα φύλα και 
τις σχέσεις τους, Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, σ. 73.
33  Янис Царухис (1910–1989) е известен гръцки художник, ученик на Фотис Контоглу, който го е запознал с 
византийската иконография, изучавал още архитектура и се занимавал с обичаите и традициите на Гърция. 
Заедно с Димитрис Пикионис, Контоглу и Ангелеики Хаджимихали са ръководили движението за въвеждане на 
гръцката традиция в животописа.
34  Κ. Δημουλά, Οικολογικό, Ήχος απομακρύνσεων, (Αθήνα: Ίκαρος, 2001). 
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и отношението на човеците към Бога; никога обаче не виждаме отношенията 
и връзките на човека с другия човек, тоест с ближния. Ние сме изправени пред 
една липса, която е захранвала и продължава да захранва историята на хрис-
тиянското богословие с проблеми, и тази липса води богословието до поемане-
то на отговорност относно предизвикателствата на нашето време и всички 
„пробойни” в богословското „тяло”, откъдето поникват цветя, в центъра на 
които намираме човека като мъж и жена и чрез човека откриваме Бога.35 Тук 
посочвам ясно нуждата, която имаме, понеже влизаме в ХХI в. и тази нужда не 
е нищо друго освен възкресението на християнската антропология. Този аспект 
на цялостно съществуване, загубен поради абсолютизирането на богословието. 
Казвам това, защото чудото не е във възкресението на Бога, Бог може да бъде 
възкресен, а възкресението на човека – това е тайната и действителността, 
която следва и изпълва догмата на Въплъщението. 

Класическият случай на тази теологична патология е несъмнено интерпретация-
та на Песен на Песните в рамките на християнството.36 Тълкуванието на Песен 
на Песните е изключително ограничено и това е така, защото тя се тълкува 
само като богословска алегория: младоженецът е Христос или Яхве, а невестата 
е Църквата или Израел.37 Отказва се приемането на възможността да се обясни 
този красив текст с термини, които се отнасят и до човешките взаимоотноше-
ния.38 Причината за това е, че такава интерпретация с антропологичен подход 
към текста – според съвременните библейски православни учени – е несъвмес-

35  Пример за това е случаят на св. Исихий, който говори в Словото върху Трезвението за „Любовта безпредел-
на към Бога и човеците, и ерос божествен и сърдечен”. Коментирайки този текст, покойният игумен на манас-
тира Симонопетра, архимандрит Емилиан, отбелязва: „Светецът говори за безпределна любов към Бога и чо-
веците, и ерос божествен и сърдечен, за един вътрешен огън, и не за външна човешка връзка, която може да 
стопли. Фразата ерос божествен обяснява, че любовта не е човешка, не е една склонност на моето сърце, на 
моята душа, а божествена енергия. Няма човешки характеристики и предпоставки, не е плът и кръв; тя е Дух, 
тя е нещо божествено, следователно вътре в мен е Бог. Не може сам човекът да стигне това божествено състо-
яние. Не мога аз, просто протягайки ръката си, да стигна до пределите на света и да прегръщам всички; само 
Бог може да направи това. Заради това, тъй като Бог е вътре в мен, там може да влезе и целият свят, всички 
човеци, цялото небе, цялата земя. Затова светецът не казва просто любов безпределна към Бога и човеците, 
нещо, което е мое, а добавя ерос божествен и сърдечен. По този начин осведомявам и другите, че Богът при-
съства в моето сърце, че действа в моя живот”, Λόγος περί Νήψεως. Ερμηνεία στον άγιο Ησύχιο, (Αθήνα:Ίνδικτος, 
2007), с. 358-359. Πρβλ. Ν.Α Ματσούκα, Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, (Θεσσαλονίκη: Π. 
Πουρναράς, 1986), с. 142-143.
36  Песен на Песните е била тълкувана цялостно или частно от Ориген, св. Атанасий Александрийски, св. Григо-
рий Нисийски, св. Кирил Александрийски, Теодорит Кирски, Прокопий Газски и Михаил Псел.
37  Относно опитите на християнските писатели да отдалечат текста от юдейската традиция и да го поставят в 
новия път, който Христос е открил, виж в: Σ. Ράμφου, Μεταφυσική του Κάλλους, Αφήγησι της ελληνικής πτήσεως 
από τον Φαίδρο του Πλάτωνος και τις πραγματείες του Πλωτίνου περί ωραίου, στο μυστικό ύφος της Φιλοκαλίας των 
ιερών Νηπτικών, τόμος πρώτος, (Αθήνα: Αρμός, 2003), с. 431.
38  Виж, показателно: C. Galatariotou, Eros and Thanatos: A Byzantine herit’s conception of sexuality, σ. 100-101. 
За едно антропологично тълкуване на Песен на Песните виж в: Χ. Γιανναρά, Σχόλιο στο Άσμα Ασμάτων, εκδ. 
Δόμος 1995. Πρβλ. M. Onfray, Le Souci des plaisirs. Construction d’une érotique solaire, Flammarion, Paris 2008, с 
когото естествено, не мога да бъда съгласен, че Песен на Песните „ни напомня неумелите стихове на Рагено 
сладкаря от Сирано дьо Бержерак, обаче не и Рубайят на Омар Хаям!”. Даже мисля, че никой друг поет няма-
ше да се съгласи с непремереното и много предубедено изказване на французина. Много поети като Гиоргос 
Сеферис, Йозеф Елия, Лефтерис Пападопулос, Михаил Ганас, Костас Фрилигас и Никос Папаконстатину, които 
са чели Песен на Песните като „една любовна песен”, „където интензивността на чувствата, като казва Михаил 
Ганас, може много добре да открие нашата двуипостасна природа, подобно на дъгата, осветлявайки във всяко 
тяло небето и земята”, Άσμα Ασμάτων, ελεύθερη απόδοση Μιχάλης Γκανάς, (Αθήνα, Μελάνι, 2005), с. 53.
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тима с обосновката, с която книгата е била приета в библейския канон39; нещо, 
което очевидно означава, че това, което в крайна сметка остава несъвместимо 
с обосновката за приемането на книгата в библейския канон, са човешките връз-
ки, еротичността, сексът и любовта. Смущението на православното богословие 
от книга Песен на Песните може да се разбере и от факта на абсолютното 
отсъствие на този текст от литургичния живот на Църквата. Изключването 
му обикновено се приписва (неубедително) на факта, че: „съдържанието на тек-
ста не е подходящо за богослужебна употреба, какъвто е случаят с други книги 
на Стария завет”40. В този случай става ясно, че християнството – православно 
и неправославно – като тълкува по такъв начин тази книга, разкрива своето 
„страхливо” отношение към живота и своята съпротива срещу човешкия ероти-
зъм.41 Тази съпротива не е била приета без чувство за отговорност от еврейска-
та религиозна традиция, нито без вътрешна борба, тя е влязла скрито и хитро 
в онтологическата и пастирска практика на християнството.42 

Философът Славой Жижек засяга тази тема и споменава следващите интересни 
неща: „Когато се занимават с един еротично-религиозен текст като Песен на 
Песните, тълкувателите бързат да ни предупредят, че крайните и изричните 
еротични образи трябва да се четат алегорично, като метафора: когато напри-
мер възлюбеният целува устните на възлюбената си, това „наистина означава”, 
че той дава на евреите Десетте заповеди. Накратко, това, което изглежда 
едно „чисто човешко” описание на сексуална среща, предава символичното ду-
ховно общение между Бог и еврейския народ. Въпреки това най-проницателните 
библейски учени са първите, които подчертават границите на тази метафорич-
на интерпретация, която отхвърля сексуалното съдържание като „просто една 
метафора”. Точно такова „символично” четене е „чисто човешко”, защото то 

39  Виж. относно това, Σ. Καλαντζάκης, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, επιμέλεια Α. Παπαρνάκη, εκδ. (Θεσσαλονί-
κη: Π Πουρναράς, 2006), с. 637.
40  Σ. Καλαντζάκης, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, επιμέλεια Α. Παπαρνάκη, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 
2006, σ. 638.
41  Ch. Yannaras, Against Religion, The Alienation of the Ecclesial Event, trnsl. Norman Russell, (Brookline MA: 
Holy Cross Orthodox Press, 2013), с. 118. Πρβλ. Γ. Σκαλτσάς, Το άφυλο του θεού και η Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα, 
Ιστορική μελέτη στη θεολογική σκέψη των πρώτων χριστιανικών αιώνων, Φύλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας 
στην Εκκλησία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 2004), с. 87: „Този доклад ще се опита да предложи един плодотворен размисъл, 
основан на историческото изследване на източниците, относно психотичната привързаност и неразбираемите 
вини, които се наблюдават в мнозинство от съвременните християни и имат като център тяхното сексуално и 
биологично състояние”. Разбира се, трябва да добавя тука, че чувството за вина на съвременните християни 
не е нещо неразбираемо. Може би е неразбираемо за историка, който има пред себе си всички картини на 
историята, но не и за обикновения член на Църквата, който живее с истината, която му предлагат всякакви 
ръководители на властта. Тези ръководители не са нищо друго освен „блудници” на доверието, това доверие, 
което членът на Църквата има към тях, защото се надява и копнее за общуване и за утеха. Мисля, че е доста 
ясно, че между тези „блудници” не са включени и тези обикновени левити на Евангелието, които понякога в 
невежеството си подкрепят възгледите на „блудниците”. Сред тях, а и между техните цели съществува голямо 
несъответствие. В първия случай съществува невежество, заедно с тревога за истинския живот с Христос, а в 
другия случай виждаме едно господстващо настроение на човекомразие и на ненаситно себелюбие. 
42  Виж относно, π. Δ. Κωνσταντέλος, Γάμος, σεξουαλικότητα και αγαμία. Μια ελληνική ορθόδοξη θεώρηση, με-
τάφραση π. Δημήτριος Βακάρος, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1986), с. 49-55. Отец Теодорос Зисис изразява 
други възгледи и критикува отец Димитриос Констанделос в своето изследване, Παρθενία και γάμος. Αξιολόγηση 
και ιεράρχηση κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης. Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, Πρακτικά ΙΗ΄ Θεολογικού Συνεδρίου, 
(Θεσσαλονίκη: Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, 1998), с. 87. Изглежда обаче, че това изследване отстъпва от изключително 
интересни и смели позиции, които отец Теодор е подкрепил преди 25 години в работата си Τέχνη Παρθενίας. Η 
επιχειρηματολογία των Πατέρων περί της εν Χριστώ αγαμίας και αι πηγαί αυτής (Ανάλεκτα Βλατάδων 15), (Θεσσαλο-
νίκη: Π.Ι.Π.Μ 1973).
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настоява на външното противопоставяне на символа и неговия смисъл и по един 
непохватен начин придава „дълбоко значение” на предизвикателното сексуално 
съдържание. Буквалното четене на Песен на Песните, което е почти порног-
рафска еротика, и алегоричното четене са двете страни на един и същ процес: 
това, което споделят и двете, е общоприетото предположение, че „истинската” 
сексуалност е „чисто човешка”, без видимо божествено измерение в нея. (Разби-
ра се, въпросът, който възниква тук, е: ако сексуалността е просто метафора, 
защо се нуждаем от това проблематично отклонение, на първо място? Защо не 
се придава директно духовното съдържание? Може би поради ограниченията на 
нашата чувствена ограничена природа това съдържание да не е директно дос-
тъпно за нас? Какво ще стане обаче, ако Песен на Песните се чете не като але-
гория, а буквално, т.е. като описание на една чувствена еротична игра? Какво ще 
стане, ако „по-дълбокото” духовно измерение вече действа в самото сексуално 
взаимодействие? Истинската задача не е да се превърне сексуалността в обик-
новена алегория, а да се разкрие присъщото „духовно” измерение, което завинаги 
разделя човешката сексуалност от съешаването на животните”43. 

И ако някой не може да се съгласи с всички наблюдения на Жижек, поне може 
със сигурност да приеме ядрото на неговата мисъл, която поиска и предложи 
„завръщането на човека”, който е бил изгубен в необятността на Божието съ-
ществуване. Едновременно с това поиска премахването на десакрализацията на 
еротизма, а също и на сексуалността, която се опитва да извърши и в много 
случаи успява да осъществи християнството.44 Или с други думи, връщането на 
божественото към човека, освещаването на цялото му съществуване, на начина 
на съществуването, както се разбира от тайнството на Въплъщението, което е 
противоположно на всяка абстракция, противоположно и на еврейската практика 
на обрязване, която пренебрегва приемането и освещението на човека от Бога.45

Св. Кирил Александрийски пише: Защо Нему изглеждаше по-добре да сътвори 
човека по този начин в началото? А не по друг начин? В човешките тела няма 
нищо грешно поради страстта и общо взето, не може да се види нещо такова, 
или нещо излишно, или нещо, което липсва; съвършени са всички, и полезни, и нуж-
ни в (човешката) природа... Как е възможно да е сгрешил Творецът на полезното 
и подобаващото и да е сгрешил само относно човешкото тяло, а останалото 
творение да го е създал и съвършено, и безгрешно? … Казват, че за да бъде 

43  Slavoj Žižek, The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, (Cambridge MA: The MIT Press, 2003), 
с . 123.
44  Правилно отец Димитриос Констанделос, Γάμος, σεξουαλικότητα και αγαμία. Μια ελληνική ορθόδοξη θεώρηση, 
μετάφραση π. Δημήτριος Βακάρος, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1986), с. 34, подчертава, че: „Сексуалният им-
пулс, прегръщането между двамата съпрузи и последващият им съюз в плът е свещен олтар. Моментът, в който 
любовта води мъжа и жената към обединението на техните същества, е свещен момент и свято събитие”.
45  Виж. относно Χ.Α. Σταμούλης. Значението на красотата и на човешкото тяло в езичеството и в християнско-
то учение, Χριστιανική λατρεία και ειδωλολατρεία, Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών 
Ιερών Μητροπόλεων, εκδ. Κλάδος εκδόσεων της επικοινωνιακής και μορφωτικής υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος, Αθήνα 2005, σ 485 „От друга страна, юдаизмът, както и елинизмът, е бил религия на ненужното. Класи-
ческият пример за това е еврейското обрязване. Това действие показва, че човекът поправя един недостатък 
на своето естество, за което Бог с неговата творческа енергия е отговорен. Несъмнено в такава перспектива 
изглежда, че Божествената енергия е ограничена от човека, тя е поправена, защото човекът е този, който 
избира какво е полезното и какво е излишното, какво е ненужното в него”. 
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тялото очистено от мръсотиите и петната, трябва пенисът да бъде гол без 
облеклото си. Бих казал, че много грешат, обвинявайки природата, защото тя 
нищо излишно няма и нищо прекалено, и всичко при нея е благоприлично и те 
смятат, че доброто е противно. Освен това, ако избягват усилено мръсотии, 
как търпят плътта и нещата, които произлизат от нея, и извора, който прави 
деца и се крие вътре в нея? … това ги връща към любовта на плътта ...  Само 
божията благодат може да ни освободи от всичко това...46

Св. Василий Велики засяга същата тема и пише следните впечатляващи думи: 
Ако мислят, че рязането на половите членове може да помогне на безгрешност-
та на душата, нека да вадят и очите си, защото те виждат много неразумни 
неща; нека да отрежат ръцете заедно с краката; да спрат и слушането, за да 
не ражда и този орган грях. Това не е само неразумно, а и лудо, сиреч всички 
членове на тялото да бъдат отрязани, тоест с наказанието на дънера така да 
се отхвърли и останалото тяло заедно с причината на греха, обаче това, което 
води до грях, са приетите образи, които влизат в мисълта. По горната причина 
те позволяват с помощта на благоразумни мисли да задържим юздите на на-
шите телесни членове не поради нужда, а заради нашия избор, за да извършим 
добрия подвиг. Не казахме всички тези неща за всички евнуси, а само за онези, 
които искат да се занимават с власт, говорейки с жени. Те са били кастрирани 
безсмислено. И като цяло, казали сме тези неща само за онези, които търсят 
интимността с жените. Знаем, че мъжете по свещен начин докосват жените, 
по същия начин и евнусите, които не неволно са били кастрирани, а доброволно 
са кастрирали душата си чрез благоразумни мисли, тогава говорят чисто на 
жените. Нека да свидетелстваме това, което е точно и правилно – че за нас, 
мъжете, е приятно да общуваме с жени и правилно се движат срамни съмнения 
за тях; по същия начин и евнусите се промъкват в начина на живот на жените и 
се занимават с тях; те не са лишени и чисти от съмненията. Не им е безразлич-
но да говорят с жени; те са още алчни за такива разговори и не е без причина, 
че тези установени помисли от природата биха ги опозорили (евнусите) повече 
от другите мъже. Защото при тях властта на ума може да постави пред очите 
им резултата на греха. Само страхът от греха може да отблъсне грешната 
им воля. Следователно слабостта да извършат това, което желаят, ги прави 
дръзки, защото искат да задоволят своето желание и това показва, че при тях 
грехът се възбужда от тяхната собствена воля.47

46  Κύριλλος Αλεξανδρείας, Ὑπέρ της τῶν Χριστιανῶν εὐαγοῦς θρησκείας πρὸς ταὰ τοῦ ἐν ἀθέοις Ἰουλιανοῦ, Λόγος 
δέκατος, PG 76, 1044AD. Разбира се, фактът на обрязването и кастрирането е многостранен и многоизме-
рен. Същото важи и за начина, по който се изправяме срещу него. Например достатъчно е да си спомним за 
случая на Ориген, но също така и за всички духовни обрязвания и кастрирането на ценните характеристики 
на човешкото съществуване, които се крият зад мантията на една невидима и фалшива духовност, която се 
ражда поради отсъствието на настроението за аскетична борба с цел цялата промяна на човека. Тази фалши-
ва духовност е водила човека до окончателна дехуманизация, тоест към пълно отрицание на тайнството на 
Въплъщението, към отрицание на същия Христос. 
47  Μέγας Βασίλειος, Περί τῆς ἐν παρθενία ἀληθοῦς ἀφθορίας πρὸς Λητόϊον ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς, PG 30, 800C-
801B Πρβλ. D.J Davies, Θάνατος. Μια σύντομη ιστορία, μετάφραση Ιόλη Φιλουμένη Ανδρεάδη, (Αθήνα: Πολύτροπον, 
2007), с. 38. За библейското кастриране, тоест изкореняването на злото с цел присвояването на добродетелта, 
както и излекуването на ума чрез Кръщението, виж в: Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Εἴς τὸ ρητὸν τοῦ Ἐυαγγελίου „Ὅτε 
ἐτέλεσεν ὁ Ἴησοῦς τοὺς λόγους τούτους”, PG 36, 305 CD Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ὕπόμνημα εἴς τὸν ἅγιον Ἰωάννην 
τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστὴν, Ὅμιλία 36, PG 59, 203-206.
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Истина е, че в много случаи християнството – и по принцип източните рели-
гии – разглеждат света като „повреден и покварен, човеците като грешници”48. 
Точно това води до моралистичните възгледи относно спасението, където това, 
което се спасява, не е целият човек, а един призрак на човека, една безплътна 
идея на човека. Бог Спасителят – казва архимандрит Софроний Сахаров – спа-
сява цялото човечество, не само ума и духа, а и чувствата, и разумността, 
и тялото – всичко се освещава от Бога.49 По този начин неочаквано Жижек ни 
припомня очевидното: любовта заедно със секса не е просто една функция на по-
ловите органи, откъсната от цялостното съществуване на човека, а напротив, 
това е една действителност, която се отнася до цялостното съществуване. 
Това е една възможност и сила, която позволява приемането на тайнството, не 
просто един начин на изразяване, а първоначално начин на съществуване, който 
предполага връзката и взаимоотношението. Това е една съществена истина, 
чиято сила символизира и изразява най-дълбоките и най-креативни отношения 
между тварното и нетварното. Както пише и Йоан Лествичник, откривайки по 
този начин истината на това, което споменахме горе: И тъй блажен е този, 
който има такава любов и копнеж по Бога, каквито очарованият влюбен има към 
своята възлюбена.50 Освен това нека подчертаем още нещо – че цялостното 
съществуване на човека, целият човек, и разбира се, не само неговият духовен 
елемент, е създаден по образ и подобие на Бога. В такъв случай можем да гово-
рим за рая като мястото на любовта и за любовта като качеството на живота 
в рая.

„И моят пръст, и моят пенис са Христос” 

От безлюбовния морализъм до светостта на тялото. 
Завръщането на Бога и възкресението на човека 

Естествено, морализмът е стар феномен, но той нахлува като вирус в дома 
на съвременната култура чрез интелектуални „врати” и „прозорци” и заразява 
въздуха. Общо взето, пуска отрова във всичко и доказва, че „антиеротичният 
невротичен манталитет” няма културни граници. Имам чувството, че еротич-
ната любов и тялото са били преследвани от много години, но най-вече днес, 
в нашата епоха. Любовта е преследвана от всякакви системи – политически, 
социални, религиозни, културни, философски и т.н. Преследват я прогресивни и 
консервативни хора, религиозни и атеисти, и това преследване се извършва по 
много различни начини. Преди известно време четох един текст, който ме оста-
ви безмълвен. Един известен автор, който очевидно следва моралните тенден-
ции и теченията, откриващи във външните полови органи на жената дяволската 
роля на злото, провокиращо отбеляза, че: Древните са употребявали думата 
„топос” (първият, който я употребил, е бил Есхил във фразата „земен кът/земно 

48  D.J. Davies, Θάνατος. Μια σύντομη ιστορία, (Αθήνα: Πολύτροπον, 2007), с. 50.
49  Αρχιμ. Σωφρόνιος (Σαχάρωφ), Ο άγιος Σιλουανός ο αθωνίτης, (Έσσεξ Αγγλίας: Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου, 1995), 
с. 210-211. Πρβλ. Χ.Α. Σταμούλης, Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, (Αθήνα: 
Ακρίτας, 2004), с. 219-224.
50  Йоан Лествичник, Лествица, превод: Нюйорски митрополит Иосиф (София: Синодално издание, София, 
1982), с. 209.
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място” в Евменидите (249) с много значения, обаче не по смисъла на родина, а 
в по-широко, морално измерение. Гален дори употребява тази дума в смисъла на 
„вулва”! Ако не греша, това прави и Аристофан. В този смисъл искат ли полити-
ците и много от нашите духовни водачи да понижат Гърция?51 

Несъмнено такива наблюдения и признания, които са влезли дори и в плътта на 
нашата народна култура (виж народните поговорки, футболните лозунги и т.н.), 
доказват колко голям проблем имаме. Това доказва поражението на църковната 
онтология и обсебването  от секуларната среда, където тя се намира и функ-
ционира. Ясно е, че такова нарастване на секуларизма разкрива трагедията на 
Божието изгнание от човечеството и оттам изгнанието на човечеството от 
Божия рай. 

От друга страна, освен тази неспособност да бъде разкрито Божието тайн-
ство съществуват и интересни тези в патристичното наследство, които мо-
гат да разкъсат твърденията на институционалните и властовите системи. 
Св. Симеон Нови Богослов със своите обезоръжаващи изказвания подчертава 
светостта на цялото тяло, а следователно и светостта на половите органи, 
които са равностойни с останалите органи на човешкото тяло. Това е истина-
та, която много искат да скрият. Той отбелязва следващите важни и „предизви-
кателни” за православния човек неща: Ставаме членове на Христос и Христос 
става наш член (1 Кор. 6:15), и моята ръка става Христос, и моят крак става 
Христос – на мене, нещастния, и аз, нещастният, съм ръката на Христос и кра-
ката на Христос; движа си ръката и моята ръка е цяла Христос – имам предвид 
неделимото божество! – Движа си краката и ето, блести като Него! Не казвай, 
че богохулствам, а приеми Христос и се покланяй на Него, който те преобра-
зява така! Ако ти поискаш, можеш да станеш Негов член и по този начин всеки 
член от всеки един от нас ще бъде член на Христос и Христос ще бъде нашите 
членове, и Той ще направи всички срамни неща достойни (1 Кор. 12:23-24) чрез 
красотата на Своята божественост и чрез славата Си ще ги украси, и ще 
станем богове, като ще се съединим с Бога, без да гледаме срамотата на тя-
лото, а напълно ще станем едно и също с Христовото тяло, и всеки от своите 
членове ще бъде целият Христос. Защото, докато ставаме много членове, Той 
остава един и неделим, и във всяка част съществува целият Христос. И по този 
начин знаеш, че и моят пръст е Христос, и моят пенис – трепериш ли, или се 
срамуваш? Обаче Бог не се е срамувал да стане като теб, а ти се срамуваш да 
станеш като Него? „Не ме е срам да стана като Него, но като казваш, че Той е 
като този срамен член, подозирам, че богохулстваш”. – Така че ти погрешно си 
разбрал, защото няма срамни членове! Те са скрити членове на Христос, защо-
то са покрити, и затова те са по-почитани от останалите (1 Кор. 12:23), като 
скрити членове на Този, Който е скрит, те са невидими от всички, от чието 

51  Σ. Καργάκος, ΕΛΛΑΣ: Ένας τόπος ά-τοπος, Ευθύνη 417(2006), σ. 468. Подобна на Сарантос Каргакос позиция 
е била изказвана и от бл. Августин, който според Georges Bataille „настоява на мнението си за неприличността 
на половите органи и функцията на размножаването”, като казва „Inter faeces et urinam nascimur”, тоест „раж-
даме се между изпражненията и урината”. Една позиция, която помага още повече да се смятат половите 
органи и техните функции за отвратителни и неприлични. Georges Bataille, Erotism: Death and Sensuality, ( New 
York: Walker and Company 1962), с. 57-58.
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семе се дава в божественото причастие (1 Иоан. 2:9)52, страшно се обожествя-
ват от божествеността, от цялото Божество, защото Той е целият Бог – Този, 
Който се съединява с нас, о, страшно тайнство!... Затова приписваш на Христос 
и на мен позора и ти казваш: „Не те ли е срам от нечестивите членове? И ос-
вен това понижаваш Христос до срамните членове”. Но пак ти казвам: погледни 
Христос в утробата и забележи нещата в утробата и как оттам излязъл и 
откъде Моят Бог е дошъл!53

В същото русло и св. Григорий Нисийски пише следните важни неща: Обаче те 
осмиват нашата природа и начина, по който се родихме, като предполагат, 
че по този начин ще осмеят тайнството, сякаш е било неподобаващо за Бога 
от такъв вход да влезе в света, за да има общение с човешкия живот. Но ние 
говорихме по тази тема и преди, когато казахме, че единственото нещо, кое-
то всъщност е срамно, е това, което е зло по природа, и всяко нещо, което 
има сходство с това зло. Иначе редът на природата, подреден по такъв начин 
според Божията воля и Божия закон, е извън обсега на всяко зло. Тези хора, 
които възразяват, не виждат, че целият порядък на тялото е еднакво ценен и 
нищо в него от всички елементи, които допринасят за съставянето на живота, 
нито подлежи на обвинение, нито е нечестиво. Защото тези телесни органи и 
структура за една цел са сътворени. Целта е продължаването на живота на 
човеците. Докато другите органи съхраняват сегашния живот, всеки от кои-
то се разпределя в своята си функция, за да управляват силите на чувствата 
и действията; половите органи са отговорни за подсигуряването на бъдещето, 
защото те по природа въвеждат нашето наследство. Поради това, като виж-
даш тяхната полза, как можеш да ги смяташ за по-нисши от другите, които са 
почитани? ... Тоест какво неподобаващо съдържа нашето тайнство, ако Бог се 
е съединил с живота на човечеството чрез онези средства, с които природата 
продължава да се бори срещу смъртта?54

Следователно става ясно, че признаването на любовта има христологична осно-
ва и тази основа дава възможността за една ипостасна, истинска антрополо-
гия, която се измества от обвинението и срамното и стига до снемане на обви-
нението и до освещаването, което се предлага от Въплъщението, от Кръста и 
от Възкресението. Една антропология, която налага преместване на понятията 

52  Тук авторът използва думата συνουσία, която може да означава общение, причастие и сношение. 
53  Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Των θείων Ύμνων οι έρωτες 15, SC 156, с. 288-292. Πρβλ. Ν.Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλη-
σιασμόν, (Θεσσαλονίκη: Α.Σ.Ε, 1986), с. 137: „Великият свети Григорий Палама, възхитен от душата и съзнанието 
на човека, след четенето за чудесата чрез присъствието му колко безспорно поставил светия Кръст, за да 
излекува всяка част на тялото, дори и най-презряната”. π. Φιλόθεος Φάρος, Έρωτος φύσις, (Αθήνα: Αρμός, 2007), 
с. 43-44· Β. Τσίγκος, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του αγίου Συμεών του Νέου θεο-
λόγου, (Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς, 2006), с. 288-289. 
54  Γρηγόριος Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ο Μέγας 28, PG 45, 73 A-D. Това мнение, разбира се, не се подкрепя 
от кападокийския светец във всички му творби. Това показва вътрешната борба на светостта, която не се раз-
крива в произведенията на абсолютното и буквалното боговдъхновение, а в цялата борба на живота, където 
чрез неуспехи и успехи, в една постоянно променяща се действителност, която променя и нас, преобладава 
опитът да се изрази неизказаното и да се определя връзката му с това, което може да се изрече. Несъмнено 
животът на светостта е драматичен и истински. Той е драматичен и затова е верен. Тоест безнадеждно антии-
деален. Ето затова не трябва да се говори за научни противоречия в текстовете на светиите, а за екзистен-
циални промени и смени, наложени от пастирската тревога за откриването на смисъла. За другите възгледи на 
св. Григорий Нисийски виж в: Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τοὺς μακαρισμοὺς Λόγος Α΄, PG 44, 1193B-1208C. 
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и също така екзистенциална промяна от срамното до любовта и вечността.55 
С други думи: човек се премества от срама към уважението и от непоносимия 
безлюбовен морализъм към онтология на връзката – в тази бурна и неувяхваща 
любов на красотата на личността, в земята на непоправимата страст56 и там, 
в измерението на любовната връзка или в страната на тираничната любов, 
достига връхната точка и се усъвършенства чрез общуването на телата. 

„Защото съществува определен ерос, криещ се дълбоко 
в нашата природа, който неусетно сплита нашите тела 
едно с друго”

Като съчетаваме всичко казано по-горе и същевременно като отхвърляме всеки 
хранещ се с хора морализъм, вчерашен и днешен, и отново въвеждайки тайн-
ството на човеколюбието в хоризонта на другия, който започва от този свят, 
тоест от тук, можем да видим какво пророкът на вселенската любов св. Йоан 
Златоуст пише и подчертава: „Един мъдър човек, който изрече редица благо-
словения, даде и това в реда на благословенията: жена и мъж, които живеят 
съгласно помежду си (Сир. 25:2). А на друго място пак е поставил сред благо-
словенията, че една жена трябва да живее в хармония с мъжа си (Сир. 40:23). 
Наистина от самото начало изглежда, че Бог е създал специално провидение по-
ради съпружеството и за да общуват мъж и жена като едно, той е казал: мъж и 
жена ги сътвори (Бит. 1:27), и пак няма мъжки пол, ни женски (Гал. 3:28). Защото 
няма връзка между двама мъже с такава близост, както е между мъж и жена, ако 
те двамата се свързват както трябва. Затова и един благословен човек, за да 
изрази своята превъзходна любов и като е жалил за някого, който му е бил скъп 
и имал една душа с него, не е споменал нито баща, нито майка, нито дете, нито 
приятел, а какво? Казал е, че твоята любов за мене беше по-горе от женска лю-
бов (2 Цар. 1:26). Защото наистина любовта е по-тиранична от всяка тирания. 
Понеже другите са бурни. Обаче това желание не е само бурно, но и неувяхващо. 
Защото съществува определен ерос, криещ се дълбоко в нашата природа, който 
неусетно сплита нашите тела едно с друго. Още от самото начало жената е 
произлязла от мъжа и след това от мъжа и жената произлизат пак мъж и жена. 

55  Авторът тук използва думите αἱδοῖον=αἰδῶς за срамота и αἰδοῖος=ἀΐδιος, с тази игра на думи иска да обяс-
ни промяната от срама до вечността и до любовта, защото αἱδοῖον означава половите органи на мъжа и на 
жената, αἰδῶς e срам, αἰδοῖος означава този, който показва милост, както споменава и Есхил, αἰδοίου Διός (ми-
лостив Зевс), и последната дума ἀΐδιος означава този, който е вечен, този, който няма нито начало нито край, 
тоест този, който е вечно съществуващ. Виж. H.G. Liddell-R.Scott, Μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσης, (Αθήνα: 
Ι.Σιδέρης, Αθήνα), с. 64-65. Πρβλ. P. Sherrard, Η σεξουαλική σχέση στη χριστιανική σκέψη, μετάφραση Δημήτρης 
Τριανταφυλλόπουλος με τη βοήθεια του Δημήτρη Κουτρουμπή, Έρως και γάμος (συλλογικός τόμος), διεύθυνση Χρή-
στος Γιανναράς, (Αθήνα: «Αθηνά» σειρά «σύνορο», 1972), с. 90. 
56  Виж. Στέλιος Ράμφος, Φιλόσοφος και θείος έρως. Από το Συμπόσιον του Πλάτωνος στους Ύμνους θείων ερώτων 
του αγίου Συμεών, το επίκλην Νέου θεολόγου, (Αθήνα: Αρμός 1999), с. 258. В ядрото на всяка дискусия относно 
божествения или човешкия ерос се намира страстта, постоянното изкушение на съединението. Ако го прене-
брегваме, тогава нашите твърдения ще се окажат неразумни и разговорите ни ще се провеждат безкрайно и 
ще бъдат неясни и безплодни. Въпросът за ероса не може да бъде поставен, ако страстта липсва, тогава този 
въпрос се превръща във филологическа тема, която е замъглена и неясна, именно затова непроменливият бо-
жествен ерос се среща лице в лице с телесния ерос. Обратното на това, което вършат ниптичните отци, когато 
говорят за божествения ерос и използват образи на телесния. Тъй както не е грях храната, а чревоугодието, по 
същия начин не е грях човешкият ерос, а манията на похотта, тоест използването на другия само поради его-
истичното удовлетворяване и хедонизъм, нещо, което води душата към тлението и смъртта, а не към живота”.
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Разбираш ли сега тясната връзка и сплитането? ... Затова е казал Оня, Който 
отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори (Мат. 19:4)...” Защото няма нищо 
друго, което да захваща живота заедно, както ероса между мъжа и жената: 
„Поради тази любов мнозина отхвърлят дори и своите оръжия и своята душа 
предават. Не без важна причина Павел се стараел да обясни този въпрос, когато 
казва, вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа (Ефес. 5:22). 
Защо казва това? Защото, когато двойката се намира в съгласие, децата се 
възпитават добре, домакинството се управлява добре и съседите и приятелите 
се наслаждават на това благоухание. Обаче ако става обратното – всичко се 
преобръща и се обърква”57. 

„Не само поради раждането на деца, а и заради бурното 
желание на сношението”

Сега пристъпвам към последния пример на това усилие на вътрешното пре-
чистване на всички тези уверения, които са продължили години наред. Касае се 
за текст на св. Василий Анкирски, който е естествено продължение на пред-
шестващия текст на св. Йоан Златоуст; и двата доказват необходимостта да 
се изгори мъртвата и безлюбовна сграда, която е била построена с твърдения, 
които споменахме по-горе. Имаме предвид необходимостта да се разтури тази 
сграда, за да може отдолу да се появи пак Църквата.58 Св. Василий Анкирски 
пише: По този начин от един е направил двама, и от двама пак едно стават, 
мъжкият и женският пол мъдро ги е сътворил. Това е не само за взаимно сно-
шение, което го е направил удовлетворяващо и приятно – според начина, който 
споменахме – а и за създаването на потомството чрез това сношение, където 
еросът е светлоносецът на това тайнство, много чар е посял и у двамата. 
Мъжкият пол е активният, като държи първото място в сътворението, а жен-
ският пол е пасивният, защото се е отделил от частта на мъжкия пол. За да не 
се води поради този чар в създаването на подобни наследници, защото е пасивен, 
женският пол дава на мъжкия лекарството на насладата, чрез силно привличане 
и за да бъде родено потомството, женският пол привлича мъжкия. Мъжкият пол 
обаче не привлича женския, а чрез насладата на женския пол се пленява мъжки-
ят. Същото става и с камъка на магнита, който има сила в своята природа и 
привлича желязото; този камък не се привлича от желязото, а камъкът отдалече 
привлича желязото. Същото това се случва с тялото на жената, което има не-
вероятна сила върху мъжа, и дори да не познава нейната душа, тялото на мъжа 
автоматично се привлича за сношението. Понеже Творецът е искал да помогне 
на слабия женски пол, който притежава нещо, за да очарова мъжкия пол – не само 
поради раждането на деца, а и заради бурното желание за сношението, което е 
преобладаващо у мъжа. Поради това казва, че ще остави човек баща си и майка 
си; не жената, а мъжът поради вроденото бурно желание за сношение бяга към 

57  Ιωάννης Χρυσόστομος, Υπόμνημα εις την Προς Εφεσίους Επιστολήν, Ομιλία 20, PG 62, 135-136. 
58  Виж. Ν.Γ.Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση, (Αθήνα: Άγρας, 1987), с. 153: „Тогава си спомних разказа 
от съня, който баба ми, майката на майка ми, нееднократно беше виждала, че отдолу на бащината ни къща 
беше погребана една църква. Една великодушна фигура се появаваше непрекъснато пред баба ми и  даваше 
заповед да разрушим къщата и да копаем, за да намерим под нея Църквата”. 
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жената. И ще се прилепи към жена си е казал, сиреч мъжът ще се прилепи, не 
жената към мъжа, и ще бъдат двамата една плът. Творецът е подарил тази 
сила на жената, затова е направил и по-фино тялото  и по-нежна фигурата , 
за да е всичко при нея по-деликатно, осезанието, погледът, движението и всич-
ките  членове да са красиви, и когато мъжът я вижда, да се успокоява от това 
докосване на насладата, и жената да може да го напада навсякъде чрез всяко 
сетиво.59

Несъмнено, намираме се пред един безусловно подривен текст, който е антро-
пологичен и точно поради това е и богословски химн с много дълбочина, който 
искрено разкрива, че ако днес съществува проблем в отношенията между хора-
та в Църквата, това не е поради възхвалата на любовта и желанието, а заради 
потискащото отсъствие именно на тази любов и поради хладината на живота, 
неспособността на хората да се влюбят, да се предадат в поезията и роман-
тиката на любовта, да приемат собственото си тяло и тялото на другия, да 
служат на тайнството на еротичната любов, която освещава с духовната си 
енергия психосоматичното съществуване на хората и която единствена може 
да доведе до възможното преодоляване на егоизма чрез истинската връзка с 
другия.60 Неспособността на хората да възприемат еротичната любов като 
начин на знание и начин на живот не им позволява да разберат, че еросът 
„винаги е динамичен стремеж, а никога окончателно постижение”61. Това е без-
условната смърт на егоизма, на егоцентричността62, на самолюбието и нарци-
сизма, а в същото време е възкресение на истинското общение, „изход и вход”, 
свято неприличие, свято унижение, при което „тялото на сигурността” умира, 
за да бъде създадено от самото начало „ново тяло”, място и пространство на 
съжителството, общ дом на един нов начин на живота, Църквата на „святата 
чувственост”63.

Имам чувството, че всичко, което вече е било казано, доказва, че за право-
славното богословие любовта и сексуалността не могат да бъдат само един 
компромис, една отстъпка заради нашата природа, тоест едно незначително и 
утилитарно събитие в живота на човека, нито пък нещо случайно, а всъщност 
са една основна артерия на съществуването, която установява и поддържа жи-
вота. Те са задържащата сила, която чрез аскетичната и евхаристийна борба 

59  Βασίλειος Αγκύρας, Περί της εν παρθενία αληθούς αφθορίας, PG 30, 676A-C. 
60  Виж. Ν.Γ. Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση, (Αθήνα: 1987, Άγρας, с. 50-51. Πρβλ. Κ. Δημουλά, Ο πληθυντι-
κός αριθμός, Ποιήματα, ( Αθήνα: Ίκαρος 2000), с. 124-125.
61  Ch. Yannaras, Against Religion, The Alienation of the Ecclesial Event, trnsl. Norman Russell, (Brookline MA: Holy 
Cross Orthodox Press, 2013), с. 40.
62  Виж. Σ. Φώτιος, Ο γάμος ως μυστήριο αγάπης κατά την Καινή Διαθήκη, (Αθήνα: Αρμός, 1994), с. 41.
63  Относно въпроса на унижението в брака може да се види интервюто с Д. Савопулос, „През празниците съм 
като дете” (Интервю на Василис Аргириадис с Дионисис Савопулос), Χρίστος Γέννας, (Αθήνα: Ακρίτας, 2006), 
с. 36-37. Разбира се, трябва да отбележа, че това „унижение” е характеристика на всяка истинска връзка 
на приятелство и общуване, която се основава в тайнството на еротичната любов. Това не се касае само за 
връзката в рамките на брака. Възможно е унижението на хората, развиващи се в любовта извън брака, да 
носи по-голям екстаз, по-висока степен на тайнството на изпразване на егоистичното съществуване, защото 
тук връзката не е застрашена от неизменността, която бива принуждавана от институционалната рамка на 
тайнството брак. За святата чувственост, виж в: Χ.Α. Σταμούλης, Αγία ευαισθησία: η αγία των αγίων. Συναξάρι 
μικρό, πόνημα γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, (Αθήνα: Ίνδικτος, 
2008), с. 212-226.
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довежда цялото творение до единение, до общо тяло (както корените на дърво-
то, които го правят да стои на земята, докато самите корени на свой ред са 
задържащата сила на почвата, която винаги е застрашена от силите на еро-
зията през всяка епоха). Една ватерлиния, която предпазва кораба на Църквата 
от претоварване с греховни намерения. За това свидетелства и един друг велик 
богослов, св. Дионисий Аеропагит, който се противопоставя на моралистите от 
своята епоха – и от всяка една епоха – които не искат да уважават природата 
на нещата. Той категорично подчертава, че Еросът, независимо дали е божест-
вен, ангелски, или човешки и психически, или естествен, е ясно идентифициран с 
любовта и представлява „обединяваща” и „ограничаваща” сила, която кара „вис-
шите” да се грижат за „нисшите”, подобните да общуват помежду си и накрая 
тези, които са изоставени, да бъдат намерени и спасени.64 

Скъпи приятели, може би някои хора ще бъдат изненадани от съдържанието на 
този текст. Трябва обаче да подчертая, че такава една еротична перспекти-
ва е единствената сила, която прави въплъщението да става „хляб и вино”, 
предлагани в живота на този объркан свят. Единствената възможност, която 
позволява екстатичното освобождаване на конкретния човек от егоизма му и 
го води към срещата с „универсалния човек” на световната история и култура. 

Големият грях на нашето време, голямата рана, която прониква почти в целия 
социален живот – и не само в християнството – е липсата на ероса. Невъз-
можността да бъде човекът в общение, отричането на взаимоотношенията. 
Един известен писател от Солун, Христос Зафирис, е написал книга със загла-
вие Еросът покрива града и с подзаглавие „Любовна топография на Солун”. Той 
подчертава в предисловието на книгата си, че „еросът не може да бъде разбран 
извън тялото и не може да се разгледа отделен от другите човешки ценности 
и дейности в живота”. Всъщност в предговора на творбата му се срещаме с 
две текста: единият е писан от Никос Гавриил Пенджикис (известен със своя-
та любов към православието), а вторият е от Костис Москов (писател, поет 
и за известно време съветник по образованието в гръцкото посолство в Кайро, 
известен с любовта си към левите идеи и по-късно – към православието), който 
пише следното: „Съгласен съм с това, което предполагам, че искаш да кажеш: 
всички приключения, дори и това пътуване по морето на Термайкос е ерос (Май-
ка Солун) и „любовното слово на града се разпръсква като поглед, прониквайки 
дори и в най-гъстите мъгли по улиците на Цимиски, Егнатия и в района Вардар, 
показвайки как Другият е вътре в теб и до теб”. 

Превод от гръцки и английски: Йоанис Каминис

64  Μάξιμος Ομολογητής, Σχόλια εἴς τὸ περί θείων ὀνομάτων, PG 4, 268C-269A.
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фурт. Работи като журналист в редица християнски медии, от 
2013 г. е главен редактор на сп. Мiteinander към Канизиусверк. Тек-
стът му е публикуван на сайта на „Дойчландфунк”. 

Хенинг Клинген

ЮРГЕН	ХАБЕРМАС	–	ПОБЕЛЯЛ,	

НО	НЕ	И	СМИРЕН

Йозеф Ратцингер, папа на католиците, и Юрген Хабермас, папа на философите, 
изпитват сериозно уважение един към друг. Философията на религията на Ха-
бермас e все така важна, ала Хабермас, който неотдавна отбеляза 90-годишен 
юбилей, и на преклонна възраст си остава „религиозно немузикален”. 

„Остарях, но не се смирих”: с тези думи Юрген Хабермас винаги се е защитавал 
от упреците, че с напредването на възрастта все повече се интересува от 
темата религия. Наистина за социалния философ, който неотдавна отбеляза 
90-годишнината си, религията играе все по-голяма роля – не като лична духов-
ност, а като научен интерес.1 Тя създава непрекъснат фонов шум в творчест-
вото на Хабермас, твърди философът на религията от Франкфурт Томас Шмид: 
„Заниманието с религия е постоянна тема за Хабермас; като в една голяма 
симфония тя често е на преден план, лайтмотивът, който се изсвирва, и след 
едно интермецо отново бива подет. Религиозно-философски следи откриваме 
непрекъснато още в ранното творчество на Хабермас. А през 90-те години, на 
фона на кризите на глобализирания капитализъм, религията придобива все по-го-
ляма значимост като политически ресурс срещу онова, което Хабермас нарича 
„излизащо от релсите модернизиране”.

За Хабермас религията е „смътна”

В големите си ранни произведения като излязлата пред 1981 г. Теория на ко-
муникативното действие Хабермас все още изхожда от тезата за бавното 
изчезване на религията. С напредването на общественото модернизиране функ-

1  На своята интернет страница издателството „Зуркамп” анонсира появата на 30 септември 2019 г. на дву-
томна история на философията от Хабермас, а първият том на неговия Opus magnum е посветен на западната 
констелация вяра и знание. Б. пр.
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циите, които религията има в обществото, а именно възпроизводството на со-
лидарност, чисто и просто щели да станат излишни. Това е ориентираната към 
Макс Вебер ранна версия на т.нар. теория за секуларизацията. Днес Хабермас, 
подобно на много други философи, приема тази теза за остаряла: религията е 
все така важен фактор в обществото – ала тя остава „смътна” за него, както 
сам твърди, което означава тъмна, непрозрачна. По тази причина Хабермас иска 
да знае повече за нея, твърди Томас Шмид: „Ние можем да разберем нещо само 
когато познаваме и предисторията му. А религията принадлежи към предистори-
ята на просветения, на следметафизичния разум, както би се изразил Хабермас. 
Което означава, че ако искаме да оправдаем и защитим секуларния разум, то 
трябва да познаваме неговата предистория”. 

Религията като спойка на обществото

Ала интересът на Хабермас видимо отива отвъд реконструкцията просто на 
една „предистория” на философския разум. С оглед на проявите на обществен 
разпад и моралните дефицити в политическата публичност, при него по-ско-
ро иде реч за търсене на ресурси, притежаващи качеството да бъдат спойка 
на обществото. Като „постсекуларно” определя той обществото, когато през 
2001 г. получава Наградата за мир на германските книгопроизводители.2 Нужни 
са също така нови съюзи между секуларния разум и религиите. Топка, която 
теологията с удоволствие поема, твърди професорът по догматика Ян-Хайнер 
Тюк от Виенския университет. „Присъединявайки се към Джон Ролс, Хабермас 
се застъпва за публичното използване на разума на гражданите, като твърди: 
пред опасността от поляризация между секуларистите и фундаменталистите е 
изключително важно да се стигне до сътрудничество между вярващи, невярващи 
и иноверци. И казва, че всички трябва да преминат през процес на рефлексия. 
Вярващите трябва да се научат, че има и иноверци, че има и наука, че същест-
вува и светогледно неутрална държава; но и обратното – секуларните граждани 
трябва да осъзнаят, че както и преди, съществуват форми на витална религия, 
към които трябва да се отнасят продуктивно. Хабермас иска да каже, че тряб-
ва да се стигне до форми на взаимно вслушване, които ще са от полза за цялото 
общество и неговите възможности за солидарност.” 

Богоподобието на човека

Опит от такова взаимно вслушване Хабермас получава, така да се каже, на собс-
твен гръб – през 2004 г. той се среща в Мюнхен по покана на тамошната Католи-
ческа академия с тогавашния префект на Конгрегацията за доктрината на вярата 
кардинал Йозеф Ратцингер. Двама антиподи по отношение на възгледите за свобо-
дата на мисълта и ролята на религията – би могъл да си каже човек. Пред избрана 
публика те дискутират за дополитическите морални основания на демокрацията – 
и Хабермас уточнява, че религиите имат особени интуиции за грях, престъпление, 

2  В своята прочута реч, произнесена три седмици след атентатите на ислямистките терористи на 11 септем-
ври 2001, Юрген Хабермас говори за експлозия на напрежението между секуларното общество и религията и 
за нерешените все още проблеми на Запада, предизвикани от секуларизацията. Той поставя изискването да 
се преосмисли отношението към религиозните убеждения и техния потенциал на хуманност. Б. пр.
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провал и успех в живота, интуиции, до които философският език не е в състояние 
да се докосне. Двама възрастни мислители, предприели политика на ласкателство? 
Не, по-скоро и двамата разбират, че отсрещният разполага с компетентности, 
които са от всеобща полза. При условие че и секуларизираните, и религиозните 
граждани са готови не само да признаят гледната точка на другата страна, но и 
са открити за аргументите на другия. Хабермас утвърждава процеса на превод, 
без в действителност да изоставя приоритета на секуларната перспектива.

„Хабермас сам илюстрира този процес на превод на семантични съдържания от 
религията с мотива за богоподобието на човека, който се явява в разказа за 
Сътворението в Книга Битие. Той го превежда на езика на философския разум, 
казвайки, че човекът е същество, надарено със свобода, което не може да не 
бъде свободно. Ако се включи и човешката тварност, може да се каже, че чо-
векът не дължи своето така-битие на друг човек. И това е централна теза в 
биоетичните дебати: Хабермас казва, че идеята за егалитарния универсализъм 
е накърнена, когато родителите предприемат манипулативни намеси в генетич-
ния материал на своите деца. Тук се накърнява идеята за взаимно уважение: 
въвежда се асиметрия, когато родителите определят през главите на децата 
си какво трябва да се направи по отношение на биогенетиката. И тук той раз-
вива идеята за богоподобието на човека, твърдейки, че на езика на философския 
разум това означава, че всички заслужават еднакво уважение като личности.”

Мец срещу Хабермас

Ала радостта на теолозите от религиозно-философските сондажи на философа 
от Франкфурт не остава непомрачена. Професор Тюк припомня един интензивен 

Юрген Хабермас, wikipedia/W. Huke



2019 / брой 6 (143)

95

дебат между Хабермас и неколцина немскоезични теолози, който се отразява в 
изказванията на Хабермас и текстовете му, посветени на религията. 

„Най-вече новата политическа теология на Йохан Баптист Мец и неговите уче-
ници се противопоставя силно на Хабермас. Известна е статията на Мец за 
Хабермас, излязла в сборника Zwischenbetrachtungen, където той критикува Те-
орията на комуникативното действие за това, че пренебрегва историята. Тук 
на заден план стои идеята за универсална солидарност, която се отнася не 
само за съвременниците, а трябва да включва и жертвите на историята.3 Тази 
критика трябва да е смутила Хабермас – все пак той идва от традицията на 
Франкфуртската школа, следователно е издълбоко запознат с историко-фило-
софските тези на Валтер Бенямин, които взимат под внимание традицията на 
потиснатите. Ала впоследствие той се справя с тази критика.4 

„Религиозно немузикален” 

Не е случайно, че двамата мислители – Юрген Хабермас и Йохан Баптист Мец, 
не само са връстници, но имат сходен интелектуален опит с разлома, наречен 
Аушвиц, тоест Холокостът. Ужасът от чудовищността на Аушвиц е това, кое-
то свързва двамата в битката им „никога вече” и им позволява да прокарат 
мостове съответно към другия. Накрая остава въпросът дали при все това 
представата на Хабермас за религията не е твърде функционалистка. Не свеж-
да ли той религията до нейната обществена функционалност и не я ли редуцира 
по този начин? На този въпрос философът Томас Шмид отвръща: „Със сигурност 
това е разбиране за религията от перспективата на наблюдателя. Хабермас ви-
наги е бил на мнение, че секуларният, след-метафизичен разум не бива да приема 
гледната точка на религията. Не бива да се вживява в религията. Като философ 
Хабермас смята себе си за „религиозно немузикален”5. Той разбира философията 
като форма на практическо приложение и познание и също така има разбиране 
за теологическите аргументативни фигури, за догматиката. Подобно на един 
критик на изкуството, който разбира изкуството, ала сам не е художник, и той 
разбира религията: сам не е религиозен, ала знае много точно за какво иде реч”. 

Превод от немски: Людмила Димова 

3  Статията на Йохан Баптист Мец е публикувана преди 30 години в юбилейния сборник, посветен на 60-го-
дишнината на Хабермас. В нея теологът диагностицира кризата на хуманитарните науки. „Християнството в 
своята фаза на формиране е заложило едностранно на елинистичната култура, като е изоставило юдейското 
наследство, а именно анамнетичната дълбинна структура на разума, която възприема мисленето като въз-
поменание и историческа памет. В това „разполовяване на разума” Мец вижда през 1989 г. фактическата 
причина за кризата на хуманитарните науки, която се изостря след Аушвиц… По отношение на Хабермас той 
отбелязва, че… съвременната философия трябва да преоткрие анамнетичната дълбинна структура на разума, 
ако иска успешно да се съпротивлява на инструменталната редукция на рационалността”. Ян-Хайнер Тюк, 
„Юдейството и Западът”, Neue Zürcher Zeitung, 11.05.2019. 
4  В юбилейния сборник за 90-годишнината на Йохан Баптист Мец от 2018 г. е публикувано дружеско писмо 
на Юрген Хабермас, в което той признава, че късните му интензивни занимания с религия се дължат – повече, 
отколкото е съзнавал – на продуктивните импулси от теологията на Мец. Б. пр. 
5  Макс Вебер пръв нарича себе си „религиозно немузикален”, като изпитва дълбоко страдание от това. Из-
разил го е в писмо до своя колега Фердинанд Тьонис от 19 февруари 1909 г. Б.пр.
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Свидетели на вярата

отец Йън Матю

БОГ	ДОКОСВА	И	ПРОМЕНЯ.	

ЕДНО	ДУХОВНО	ПЪТУВАНЕ	СЪС	

СВ.	ЙОАН	КРЪСТНИ	

НАВЛИЗАНЕ

1. Въздействието1 

Св. Йоан Кръстни се обръща към хора, на които им се струва, че са неспособни 
за промяна. Може би в живота си сме усетили призив към свобода, към цялост, 
към нещо повече от това, което сме в момента. Йоан почувствал този призив 
като призив да постигне Бог. Но вътре в нас един неизказан страх може да 
направи промяната невъзможна. Това е страхът, че когато се пресегнем, може 
да не открием нищо. Страх, който повдига въпроса: ако аз отдам себе си, дали 
Господ ще ме изпълни в моя живот?

1  Преведената като въздействие дума impact означава още тласък, импулс, т.е. въздействие, което разтърс-
ва. Б. р.

Отец Иън Матю е роден през 1960 г. в Уиндзор, Великобритания. След 
като завършва богословие в университета в Дърам, през 1985 г. пола-
га своите обети и постъпва в Ордена на кармитиланите. В периода 
1987–1991 е монах в Кармилския манастир в Оксфорд. В същото време 
подготвя и своята докторска дисертация, посветена на учението на 
св. Йоан Кръстни, която защитава през 1991 г. в Оксфордския универ-
ситет. През следващите години служи като свещеник и изнася лекции 
в различни страни в Европа, Южна Америка и Австралия. От 2014 г. е 
преподавател в папския богословски институт „Терезианум”. Познавач 
на творчеството и богословието на св. Йоан Кръстни, той е автор на 
книгата The Impact of God – soundings from St John of the Cross (Hodder 
and Stoughton, 1995), от която е и публикуваният тук откъс.
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Нашето същество в своето естество се колебае да каже „да”, за да поеме по 
еднопосочна пътека, която може да го отведе единствено в пустошта. Това е 
подривният страх и дори ние да не поемем по друг различен път, възможно е 
никога да не изберем изцяло този.

Точно за това има да каже нещо много полезно св. Йоан Кръстни. Поет, свеще-
ник, мистик, Йоан е на първо място свидетел на въздействието на Бога в собс-
твения си живот. Той е поел риска да се предаде и може да говори с авторитета 
на този, който вече е бил там. Той свидетелства за един Бог, Който именно 
настоява за среща, за промяна, настоява да задоволи нашите най-дълбоки пот-
ребности.

Езикът на Йоан е формиран да откликва на това въздействие. Той пише силно в 
стих: неговият Бог е поезия и едва слабо доловимо проза. Той пише, използвайки 
символа на Жениха и невестата – образ, който е най-слабо неадекватен да опи-
ше Бога, както той го разбира.

В следващите страници ние се стремим да уловим ехото на това въздействие, 
не толкова да направим преглед на творбите на св. Йоан, колкото чрез про-
изведенията му да проникнем в неговата душа. Стремим се да възстановим 
неговото свидетелство за един Себедаряващ се Бог. Любовта променя хората 
и свидетелството на Йоан за Божията любов може би ще ни помогне да се до-
верим и да бъдем смели.

Има още и втора цел. Един щедър Бог е приемлив, когато нещата вървят гладко. 
Но какво става, когато всичко се обърква и нахлува мрак? Какво става, когато 
образците, на които се осланяме, се разбият, или когато се чувстваме твърде 
затънали, за да си направим труда дори да опитаме? Ние обитаваме далечни 
области и някои събития от живота – загуба, провал, стрес, грях – ни напомнят 
за заплахата на хаоса.

Това е мястото, на което се намира св. Йоан Кръстни: на прага на несигур-
ността; и той ни уверява, че онова, което е отвъд, не е просто хаос. Мракът 
носи в себе си Божия Дух, Който витае над водите на смъртта и има силата 
да сътвори възкресение.

Това е втората цел на тази книга: да се вслушаме в Йоан, докато той просле-
дява следствията на своята визия за Бога чак до тези далечни области, където 
Бог сякаш отсъства.

Има и трета цел. Личният опит на Йоан от въздействието и мрака сам по себе 
си не е гаранция, че нашият собствен живот е отворен към божественото. 
Писанието познава един-единствен Път; единствено ако думите на Йоан ни го-
ворят за Исус, те могат да претендират, че са валидни за всички.

Прониквайки в душата на Йоан, ние търсим Христос. Надеждата ни е, че там 
ще открием Христос, Който придава облик на вселената. Всъщност Йоан вижда 
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света провесен между Петъка и Неделята – между едно умиране и възкресение, 
където всеки има дом. В нашия мрак той открива мрака на Исус; и това, което 
ни повтаря той, е въздействието на Великден.

Йоановото преживяване на Исус – Който някога беше прикован, а сега е свобо-
ден – трябва да ни дава кураж, когато се опитваме да вярваме във възможност-
та за промяна.

Първо обаче, за да бъде свидетелството на Йоан изобщо валидно, то трябва да 
произлиза от собствения му живот. Това поставя първия въпрос: когато Йоан 
говори, какво има предвид и към кого се обръща? Ние ще разгледаме неговия ра-
нен живот, след това служението му като път към разума и сърцето му.

Места и дати в живота на Йоан

1551:  отведен да живее в Медина дел Кампо, получава известно образование и 
започва да работи като болногледач

1563: постъпва в Кармилския орден в Медина
1564: учи като кармилитан в Саламанка
1567: ръкоположен за свещеник, среща св. Тереза Авилска
1568: въвежда Терезианската реформа между братята кармилитани
1572: работи заедно с Тереза в Авила
1577: през декември Йоан е заловен, отведен в Толедо и затворен в тъмница
1578: през август бяга от Толедо и поема на юг
1578–82: служение близо до Беас, след това в университетския град Баеса
1582–88: служение в Гранада – години на писане, администриране, пътувания
1588:  завръща се в Кастилия (Сеговия) за своите по-спокойни години на служение
1590:  неразбирателствата вътре в Ордена започват да се отразяват на поста 

на св. Йоан
1591:  Йоан се подготвя да предприеме пътуване до Мексико, потопен в облак от 

клевети; време на самота в Ла Пенюела, следва Убеда, където умира на 
13/14 декември.

2. Да откликнеш на въздействието 

Дали св. Йоан Кръстни разбира за какво говорим, когато му разказваме за мрач-
ните области в нашия живот? Дали и той е бил при тези отдалечени предели, 
където нещата се разпадат? Това е валиден въпрос. Творбите на св. Йоан са 
достатъчно свързани сами по себе си, но тяхната връзка с неговата собстве-
на история или с нашата собствена обърканост може да бъде понякога трудно 
забелязана.

По време на своя живот той е бил познат като „мълчалив мъж”; що се отнася 
до неговото преживяване на Бога, „той не говорел с готовност за тези неща”2. 
Същото важи и за неговите книги: думата „аз” се среща рядко. Въпреки че 

2  Свидетелство на Ana Maria, BMC 14.300. Б. а. 
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съдържанието със сигурност представлява възхитителна теория, лесно бихме 
могли да простим на някой човек, ако желае авторът да бе подправил някоя и 
друга страница с лична история.

Анонимността е измамна. Истината е, че творбите на св. Йоан Кръстни произ-
лизат точно от неговата собствена история, и то в моментите на неговата 
най-голяма слабост. Те са плод на неговия опит и когато ние пристъпваме към 
него, носейки своя собствен опит, можем да се надяваме, че ще бъдем посрещ-
нати добре. Това е, което искаме да разгледаме в тази глава.

Първият знак, че св. Йоан ни разбира, е готовността, с която хората са се об-
ръщали към него. Св. Йоан умира на 49 години през 1591 г. В продължение на 30 
години той е обучавал и служил като свещеник в Ордена на кармилитаните. В 
това негово служение хората го намирали за привлекателен.

Един пример за това са двама млади болнични помощници, на които било възло-
жено да го придружат (по това време вече болен и изтощен) в пътуване, преко-
сяващо Испания. Те нямали никаква изгода да го харесват, но след завръщането 
си на работното място запитали кой е той и „отдали благодарност на Бога за 
възможността да го опознаят и придружат”3.

Същото е с прислужничката Хуанa: тя открива в Йоан доживотна подкрепа. 
Вече като възрастна жена, дълго след смъртта на Йоан, тя все още пази и цени 
мъничък медальон с неговия портрет. Писмата му  говорели все още, особено 
в моменти на объркване: „Всъщност обаче не Ви липсва нищо… Който не иска 
нищо друго освен Бога, не ходи в мрак, колкото и да вижда себе си в тъма и 
беден…”4.

Събратята, с които той живее в общността, го описват отново и отново 
като „благ”. Казвали, че той бил „радостен и непринуден с всички”5. Тези свиде-
телства имат блясъка на закъсняла преценка, но св. Йоан не е бил отдаден на 
необуздан смях, а по-скоро, изглежда, се е отличавал с радостно спокойствие:

„Неговото лице и външен вид издаваха радост и мир. Никога не съм го виждал в 
лошо настроение или да се мръщи на себе си или на подчинените си. Неговото 
поведение (...) винаги е било деликатно”6. 

Звучи възхитително, но това не е просто плод на добро разположение на духа. 
Характерът на Йоан, както и неговите творби, бил изкован от съчетаване на 
любов и болка. Той бил роден в една свръхмощна Испания, поразена от широ-
ко разпространена бедност и дълбока дискриминация. За несретниците в този 
постсредновековен свят съществуването било несигурно, нездравословно и дори 
понякога брутално. Ако Йоан е живял така, както го е правил, това не е, защото 

3  Свидетелство на Francisca de San Eliseo, Crisogono 180 n.27. Б. а. 
4  Писмо XIX, до Хуана де Педраса, 12/10/1589. ППП, стр. 156. Б. а.
5  Свидетелство на Pablo de Santa Maria, Crisogono 412 n.29. Б. а.
6  Свидетелство на Fray Lucas de San Jose, BMC 14.283. Б. а.
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е бил предпазен в младостта си. Той бил изложен на раните на живота и бил 
формиран от това влияние.

Любов и болка: историята разказва, че бащата на Йоан, Гонсало де Йепес, търго-
вец на дрехи от Толедо, се влюбил в Катерина, осиротяла девойка, която изкар-
вала прехраната си чрез тъкачество в малкия търговски град Фонтиверос. Те 
се оженили, но Гонсало бил лишен от наследство заради предателството, както 
го възприемало семейство Йепес, към своите корени и статус. През 1542 г. се 
ражда техният трети син, Йоан, в едно семейство, което вече изпитвало цена-
та на благородството.

В църквата от червени тухли на Фонтиверос една гранитна плоча отбелязва 
гроба на Гонсало; той става жертва на недоимъка, който разорил мнозина в 
средновековна Централна Испания. Неговата вдовица Катерина, заедно с два-
найсетгодишния Франсиско, по-малкия Луис и бебето Йоан, била принудена да 
поеме на път в търсене на по-добри условия. Последвали няколко безплодни пъ-
тувания до именията на семейство Йепес около далечното Толедо и смъртта 
на втория син. Оцелелите трима се преселили в Аревало, а след това в Медина 
дел Кампо, търговски центрове в Кастилия, с надежда, че търговията с вълна 
ще може да осигури достатъчно работа.

Накратко, Йоан имал много нестабилно детство. Той израства в изпълненото 
с опасности дъно на едно общество, ценящо единствено статуса. Но това е 
бедност, станала плодотворна благодарение на нежността и несломимата из-
дръжливост на неговата майка. Работа, оцеляване и гостоприемство, изглежда, 
са били ключовите семейни думи, тъй като семейството споделяло всичко с 
хора, които били в по-окаяно положение от самите тях.

Йоан е деветгодишен, когато пристигат в Медина, основния пазарен център на 
Кастилия. Градът привличал търговия от Северна Европа и Изтока, както и от 
самия полуостров. Но привличал и болести. Йоан, за когото се намерило място 
в един институт за деца в неравностойно положение, в младежките си години 
се мести на работа като болногледач и портиер в една от болниците на града, 
хоспис специално предназначен за хора, страдащи от сифилис. Така неговите 
впечатлителни години на израстване били прекарани сред хора, умиращи от бо-
лест, предавана по полов път, отново среда на болка, но среда, която младият 
мъж бил в състояние да посрещне с устойчивост и благост, съдейки по неговата 
чувствителност към болните, станала пословична в по-късните му години.

Това описва почти половината от живота на св. Йоан. По-късно, когато започва 
да пише, всички тези преживявания на любов и болка му дават сили.

Св. Тереза Авилска също го подкрепя. Тя е тази, която му помага да разреши 
голямата криза в избора на посоката на своя живот.

На двадесет и една години той вече е взел решение за своето бъдеще: напуска 
болницата и се присъединява към една общност на братя кармилитани. Корени-
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те на тези общности могат да се проследят чак до група отшелници на пла-
нината Кармил в Израел. Придвижвайки се на запад към Европа през XIII век, те 
пристигат в големите градове, като практикуват живот на молитва, братство 
и служение под покровителството на Дева Мария „от планината Кармил”. Мла-
дият болногледач, размисляйки върху техния начин на живот в Медина, най-веро-
ятно забелязва в него покана към една по-дълбока, по-всеобхватна любов.

След една подготвителна година св. Йоан е изпратен в Кармилския колеж в ожи-
вения университетски град Саламанка, където три години по-късно е ръкоположен 
за свещеник. Но той е неудовлетворен. Орденът, или поне това, което той знае 
за него, не успява да задоволи неговите потребности. Може би, сравнявайки суро-
вата действителност на своето семейство и дните, прекарани в болницата, с 
борбата за оценки и парадирането на университетския свят, вероятно си е казал: 
„Това няма нищо общо с реалността”. Каквато и да е причината, той бил готов 
да напусне братята кармилитани за един по-усамотен, по-строг начин на живот.

Този е моментът, когато среща безспорно автентичната св. Тереза Исусова. В 
Авила тя вече е започнала реформа сред монахините от същия Кармилски орден 
и движението започва да се разпространява: общностите са достатъчно малки, 
за да са единни, и достатъчно бедни, за да са свободни, отдадени на търсене 
на Божието приятелство в молитва, като начин за помощ за изцеление на един 
свят, който „гори”7. Петдесет и две годишната основателка е дошла в Медина, 
за да основе втория от своите манастири и също така е загрижена да въвлече 
братя кармилитани в своя замисъл.

Тереза непринудено вдъхвала доверие. „Те имат такова сляпо доверие в мен – не 
знам как са способни на това!”8. Като епицентър на земетръс тя скоро щяла 
да предизвика отзвук из цяла Испания. Тя и нейните монахини, които, твърди тя, 
желаели единствено да се молят, а да продължат с преденето изглеждало като 
забавление или дразнител, който не може да бъде пренебрегнат.

Йоан бил по-скоро като вулкан, каменист отвън и страстно разпален във вът-
решността си. При срещата си с него Тереза видяла в малкия брат личност, коя-
то споделя нейния дух. „Ваше преподобие трябва да говори с този мъж – пише тя 
скоро на свой приятел. – Въпреки че той е малък [chico], аз разбирам, че е голям 
в Божиите очи.”9 Тя го кани да се присъедини към нейната реформа.

От своя страна св. Йоан открива в св. Тереза личност, за която идеалите 
стават конкретни – едно посвещаване на Христос без удобства и защита. По 
младежки той  отвръща: „Да, стига да не трябва да чакам дълго”10.

7  Св. Тереза Авилска, Път към съвършенството 1.5, с.17, превод сестрите кармилитки от монастира „Свети 
Дух”, София,1992. Б. а.
8  Teresa de Jesus, Писмо 19, до нейния брат Lorenzo, 17/1/1570, преведено от E. Allison Peers в The Letters of 
Saint Teresa, Sheed and Ward, London 1980 vol. 1, p. 75. Б. а. 
9  Писмо 13, до Francisco de Salcedo, септември 1568 (от Teresa‘s Obras Completas, Madrid 1984). Съдебни 
изследвания дават за ръста на Йоан 1,60 м. Б. а.
10  Срв. Св. Тереза Авилска, Книга за основаванията 3.17, превод Марио Георгиев, София, Комунитас, 2016.
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По деликатен начин Тереза и Йоан стават близки. Те се разбират помежду си. 
Когато той заминава за Южна Испания, тя пише: „Не може да повярвате колко са-
мотна се чувствам без него”11. В същото време в Йоан тя открива човек, който 
е в състояние да отстоява своето независимо от нейната заразяваща индивиду-
алност. Когато първоначално го въвежда в своя образец за монашески живот, те 
се разминават по различни въпроси и „понякога – признава тя, – му се ядосвах!”12.

Двамата са отново заедно няколко години по-късно (1572–4). На Тереза е възло-
жено да въведе ред в един много дезорганизиран манастир в нейния роден град 
Авила. Манастирът e дом за над 130 монахини, слабо свързани от стените и 
някои молитви, но ужасяващо отдалечени във всичко останало. Някои били за-
можни, със своите удобни покои и дори прислуга, докато други мизерствали. Този 
манастир се превръщал в скелет без почти нищо в същността си.

Като помощ да положи нещо в същността, Тереза изискала св. Йоан за капелан13. 
Репутацията му на святост се разраствала и на идването му монахините гле-
дали с възмущение, виждайки в това пореден опит да се направи от тях нещо, 
което те не желаели да бъдат. Но те скоро откриват мъдростта в избора на 
Тереза. Свидетели потвърждават:

„Той [Йоан] понасяше техните несъвършенства, независимо колко много пъти 
вече им ги бе посочвал, и ги водеше напред, съобразявайки се с тяхното не-
съвършено темпо, към съвършенство, без насилие и чрез умерени средства ги 
водеше към сила. И чрез тези свои благост и благоразумно търпение той ги 
задължаваше повече от всякога”14.

Когато Йоан среща Тереза за първи път, той е неопитен в своето служение. 
Тя помага да се формира той; а той формира нея. Посвещаването и топлотата 
отново се сдружават, за да го направят това, което той става.

Словото на Йоан произхожда от всичко това: един млад мъж, изкован от любов 
и болка; един монашески живот, съзряващ под въздействие на напрежения и на 
нова визия. И когато накрая той достига до момента да пише, животът му се 
е концентрирал в една фина точка, която почти изисква да изрази това слово 
по точно този начин.

Започнатото от Тереза обновление носи със себе си проблеми. Неизбежно е то 
да бъде прието като критика от тези, които не желаят да се присъединят към 
него. Невъзприемчивостта на някои от нейните събратя не помага никак; освен 
това има доста по-широки политически въпроси, защото тази кастилска рефор-
ма, подкрепяна от крал Филип, се сблъсква с усилията за реформа в Ордена като 
цяло, които са поддържани от Рим.

11  Писмо 268 до Ana de Jesus, ноември 1578. Б. а. 
12  Писмо 13 до Francisco de Salcedo, септември 1568. Б. а. 
13  Капелан – свещеник, който обслужва капела (параклис). Б. пр.
14  Jose de Jesus Maria Qurioga, Historia de la vida y virtudes del Venerable P. Fr. Juan de la Cruz… Brussels 1628, 
I, 48, 194, обобщава свидетелските показания. Б. а.
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Насъбралата се враждебност избухва изневиделица през 1577 г., когато Йоан 
Кръстни е взет на прицел. В една студена нощ в началото на декември той 
внезапно е нападнат в Авила. Младият мъж е отведен за разпит и физическо 
наказание. След това той изчезва.

След като научава за залавянето, извършено от братята, противопоставящи се 
на нейната реформа, Тереза се опасява от най-лошото. Тя пише до крал Филип: 
„Бих била по-доволна, ако [той] бе попаднал в ръцете на маврите – може би те 
щяха да покажат [към него] повече милост”15. Но този път нейната личност не 
успява да доведе до резултати. Без знанието на приятелите си Йоан е отведен 
през студената Сиера Гуадарама16 в Толедо, където е затворен първо в тъмница, 
а след това в мъничък килер с малко или почти никаква светлина и е оставен 
там.

Толедо може да бъде много студен през зимата и задушаващ през лятото. За 
Йоан самотното заточение означавало лошо хранене, редовно бичуване (причи-
нило му рани, които той носил с години), прогнили дрехи и въшки. Ведно с всичко 
това той бил подложен на психологическо мъчение. Несъмнено неговите похити-
тели провеждали измислени разговори пред вратата на килията му, оставяйки 
думите им да възбуждат неговия разум. Те намеквали, че той щял да излезе навън 
в ковчег. Казвали, че реформата – делото на живота му – е напълно пропаднала.

Всичко това, изглежда, е повлияло на съзнанието на Йоан. Докато се хранел с 
оскъдната си порция, той трябвало да се справя със страха, че тя може да е 
отровна. Трябвало да се справя и с непрекъснатите подмятания (ако не друг, 
то стените на затвора му го навявали), че той е бунтовник – той, чиято мона-
шеска култура била изградена върху послушанието. Той признава, че най-дълбоко 
го наранявало притеснението, че Тереза и другите може би мислят, че ги е из-
оставил.17

Всичко това се случва наведнъж: физически и емоционален тормоз; една вих-
рушка от тревога в разума му; а във взаимоотношенията му с Бог – мрак. В 
момента, когато се нуждаел да почувства Божието присъствие, неговият Бог 
изглеждал далечен, дори чужд, и Йоан усещал себе си като странник. Неговите 
по-късни творби ще потвърдят това, което свидетелите от неговото време 
подозирали: „През времето, когато го бяха затворили, той изпитвал огромна 
вътрешна сухота и страдание”18; „на моменти [Господ] се оттеглял и го изоста-
вял във вътрешен мрак наедно с мрака” на неговата килия.19

Тук Йоан бил дете. Той бил завлечен отвъд прага на своите собствени възмож-
ности, отведен до тези далечни предели, където единствените алтернативи са 

15  Писмо 211, до King Philip II, 4/12/1577. Б. а.
16  Планинска верига от Пиренейските централни Кордилери. Б. р.
17  Свидетелства на Ana de San Bartolome (в нейните Obras Completas I, 65); Ana de San Alberto (BMC 10.401); 
и на Inocencio de San Andres, BMC 14.66. Б. а.
18  Свидетелство на Inocencio de San Andres, Crisogono 156 n. 49. Б. а.
19  Свидетелство на монахините от Sabiote, in Pacho p. 111. Б. а.
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или Светият Дух, Който изпълва, или хаосът. Сякаш упойката, която нормални-
ят живот осигурява, била изчерпана, вътрешната му същност била захвърлена 
оголена и сега той страдал така, както никога преди, страдал за един Бог, 
Който бил напълно отвъд него. Това била истинската рана и тя изтръгнала от 
него суровия вопъл: „Къде си?”

Adonde te escondiste…?
Къде се скри,
Възлюбени, и ме остави да стена?
Подобно на елен побягна,
след като ме нарани;
излязох, викайки подире Ти, но беше си отишъл.20

Това е първата строфа на Духовна песен, една от поемите, които затворникът 
съчинява в своята тъмница. Изумителното е, че при тези обстоятелства за-
почва неговото зряло писане.

Всичките му по-късни книги са коментари на неговата поезия. Те разкриват 
поемите и ни притеглят обратно към тях, а чрез тях към горнилото, което ги 
е изковало. Щом това е така, да чуем неговите думи е безценна привилегия. 
Когато най-накрая започва да говори, „този мълчалив мъж” ни отвежда от про-
за през поезия в своя най-личен опит, когато животът му е бил най-изпълнен с 
опасности, а неговият Бог бил изненада.

След девет месеца на затвор Йоан бяга. При неговата степен на отпадналост 
алтернативата била смърт. В малките часове на нощта, след дни на усърдно наб-
людение, едно съчетание от самообладание, находчивост и разхлабени винтове го 
измъква от неговата килия; и после през един прозорец надолу по навързани ивици 
от постелки до една стена и в един двор. Оттам, олюлявайки се, той намира пътя 
през града до убежището на сестрите на св. Тереза. Външният му вид е шокиращ. 
По-късно той отбелязва своенравно: „Бях бичуван повече, отколкото св. Павел!”21.

Въпреки това за Йоан физическото бягство не е било окончателният изход. 
Случилото се в Толедо е по-голямо от човешкия конфликт, който го предизвиква. 
Законово Йоан не е най-важната цел сред монасите от реформата. Всъщност 
неговите събратя биха могли да продължат доста добре реформата и без него, 
съдейки по раздразнената защита на Тереза, „Не знам защо, изглежда, никой не 
си спомня за този светец”22. Освен това, ако човек се абстрахира от ненуж-
ната бруталност, неговото наказание е норма за непокорни събратя според 
църковното законодателство от онова време.

Но тук на риск е изложено нещо много повече от човешки конфликт. Самият 
Йоан тълкува този епизод като участие в личбата на Йона – „откакто ме по-

20  ДП, с. 30. Б. пр.
21  Свидетелство на Alonso de la Madre de Dios, BMC 14.387. Б. а.
22  Писмо 250, до Jeronimo Gracian, 19/8/1578. Б. а.
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гълна онзи кит”, както го описва той в едно писмо.23 Когато по-късно пише за 
най-дълбокото преобразяване, което Бог извършва в една личност (нощта на 
духа), той използва същите термини.

„Сякаш е погълната от някакъв звяр, чувства се като в тъмна утроба, като 
смляна и страданията  са като тези на Йона (2:1) в корема на морското чудо-
вище. Защото е нужно да остане в този тъмен гроб на смъртта заради духов-
ното възкресение, което я очаква.”24

Три дена в утробата на земята: това е смисълът, който той придава на своето 
затворничество. Дадено му е да участва в умирането и възкръсването на Исус.

Въпреки че бяга, неговото възкресение не е неговото бягство; той вече се е 
възвърнал към живота, преди приятелите му да започнат да възстановяват 
здравето му. Поезията, която композира в затвора, е знак за нещо освободено 
вътре в него там, нещо, което не му е било достъпно преди това. Стиховете 
предават не само този суров глад, но също и един дар, който овладявал глада. 
Когато години по-късно пише за своята Духовна песен, той го нарича плод на 
„любов в състояние на мистично умосъзерцание”25. Неговите поеми са рожба 
не само на един гений, но на среща – на една среща, казва той, с Христос и на 
това, което там Христос му дава да „схване”, „проумее” и „изрази”.26

„Къде се скри…?” В тази различна по същността си поезия, където езикът, 
изглежда, вече не е в състояние да изразява, в нея с очите на дете и със све-
жестта на великденска утрин той приема посещението на Христос. Описва го 
по следния начин: 

Моят Възлюбен е планините,
гористите долини усамотени,
чудноватите острови,
грохотните реки,
шумоленето на любовните ветрове,

притихналата нощ
при изгрева на зората,
безмълвната музика,
звучното усамотение,
вечерята, която възражда и влюбва. (Духовна песен 14-15).

Само какво посещение? Йоан може да говори за една среща с божественото, 
която спира дъха.27 Но той милее повече за едно присъствие, което изплува от 
вътрешността, от отвъд; сякаш човек е влязъл в тъмна стая и сяда в нея съв-

23  Виж Писмо I, до Катерина Исусова, 6/7/1581, ППП стр. 129. Б. а.
24  2ТН 6.1; вж. Мат.12:40. Б. а.
25  ДП П1; вж. П2. Б. а.
26  ДП П1. Б. а.
27  ДП 13. Б. а.
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сем сам… после, след няколко минути, да, там има някой, който винаги е бил, 
един силует, който се прояснява все повече. Там „посред” мрака Йоан говори 
за „определено присъствие и сила в своята вътрешност, което я придружава 
и усилва”28 – присъствие, което е деликатно, недоловимо, „тъмно”, което се 
изгубва при опита на Йоан да го опише, но което поддържа живота му. Това е 
посещението.

На пръв поглед тогава творбите на Йоан изглеждат анонимни. Но опитаме ли 
се да ги изследваме, изглежда, че всичко казано от него – пламенно в поезия-
та, охладено и споделено в неговата проза – той го изрича, защото го познава 
изотвътре. Неговите творби са автобиография, автобиография от един почти 
интимен вид.

Вслушвайки се в Йоан, ние чуваме едно автентично слово. Той не е единствени-
ят казал го – словото е древно колкото Великден. То не е творение на неговата 
изобретателност – той се подчинява на словото в една крайна бедност. Но той 
е неподражаем, казвайки го, защото словото го е покорило безрезервно и произли-
за от него като негово собствено. В неговия мрак на него му е разкрито Христо-
вото с нищо незаслужено желание да го обича. Един Бог, Който дава Сам Себе Си 
на бедните: това е образецът, който ще обясни всичко, което има да каже Йоан.

3. Да уловиш ехото

Първите впечатления, оставени от Йоан, невинаги са силната му страна. След 
бягството си от Толедо той отива в южната провинция Андалусия. Достига 
Беас де Сегура, светъл бял град в подножието на сиерата29, където три години 
по-рано Тереза е основала една от своите общности. Монахините там считат 
бившия затворник за все още слаб и нерешителен. Радват се, че е с тях, но има 
и известно раздразнение, когато този тридесет и шест годишен мъж говори за 
тяхната свята основателка като за „моята дъщеря”. Една от сестрите пише 
на Тереза, споменавайки тази несполучлива фраза, и продължава да я моли за 
подходящ духовен ръководител. Отговорът на Тереза е доста директен:

„Дъще, бях развеселена от вашето оплакване: колко неоснователно е то! Не е 
ли при вас моят отец, Йоан Кръстни? Той е мъж, чийто дом е небето, изпълнен 
с Бога. Мога да ви уверя, че откакто той е при вас, не мога да открия никого 
като него в цяла Кастилия ... Сестрите трябва да разтворят душите си за него 
и ще видят колко добро ще им стори това”30.

Изглежда, че Тереза познава дара на емпатия, който притежава Йоан. Болката и 
обичта, които го формирали, го дарили също и с необикновената способност да 
навлиза в сърцето на другия и да го разбира.

28  2ТН 11.7. Б. а.
29  Sierra (исп.) – назъбена планинска верига. Тук става дума за планинската верига Сиера Невада в най-юж-
ната част на Испания. Б. р.
30  Писмо 268 до Ana de Jesus, ноември 1578. Б. а.
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Това е второто подготвително нещо за нас. Първото е сигурността, че негово-
то слово е от личен опит; второто, че този опит му е дал достъп до другите 
в момента, когато те се нуждаят.

Има няколко поразяващи примера, разкриващи това. Един благородник на име Фран-
сиско де Пас избягал, след като подпалил, и то от всичко възможно един манас-
тир в Саламанка. Изведнъж животът му се превърнал в кошмар: достигнал Южна 
Испания и подирил закрила в една общност на кармилитани. Известно време Йоан 
бил настоятел на къщата и независимо от подбудите за извършеното в миналото 
престъпление, той приел радушно Франсиско и се държал с него така, сякаш е един 
от общността. Беглецът по-късно разказва как монахът го „ободрявал, повдигал 
духа му и го карал да почувства Бога”. Той помогнал на Франсиско да се справи с 
тревогата си – „нещо, което със сигурност не бих могъл да направя, ако под Божия 
поглед не бяха пред мен думите на съвет и примера на този свят мъж”31. 

Друг случай, свързан с млада жена от Авила, е разказан от един от най-близките 
сподвижници на Йоан, Хуан Еванджелиста. Тя явно била влюбена в Йоан, но тъй 
като той не показвал ни най-малък знак на взаимност, след известно време тя, 
в страстта си, влязла в неговата къща. Еванджелиста дава два разказа как 
реагирал Йоан. В единия казва, че Йоан успял да я изведе от къщата и споделял 
често с него, че това била най-опасната ситуация, в която някога се е озова-
вал, защото жената била много привлекателна. В другия разказ казва, че Йоан 
„със своето обичайно търпение” успял да  обясни какво всъщност извършва, и 
да я накара да разбере, че е грешно. „Тогава тя си тръгнала по пътя, по който 
и дошла, [прескачайки една стена] и се прибрала у дома.” Тази случка подсказва 
човечността на Йоан, човечността му към нея и неговото приятелство с Еван-
джелиста, който казва: „С мен той обикновено говореше много открито”32.

Отделно от бегълците и натрапниците, Йоан бил познат като добър слушател. 
За него казват, че „не одобрява тези наставници, които употребявали цялото 
си време, проповядвайки на новистите си, вместо да разпознаят нивото им и да 
ги ръководят спрямо него”33. Когато слушал, той желаел да разбере, да сподели 
едно пътуване; и тъй, за него предпочитаният начин да учи другия бил да задава 
въпроси и да изведе човека на правилния път чрез неговите собствени отговори.

Франсиска, монахиня от общността в Беас, казва: „тъй като той беше толкова 
свят…” – и човек очаква да чуе нещо като „всичко казано от него ни възпла-
меняваше”; но вместо това тя казва: „той беше толкова свят, та изглеждаше 
сякаш всяка дума, която му казвахме, отваряше една врата за него…”. Когато 
Йоан попитал Франсиска как се моли, нейният отговор отворил за него една 
такава врата: „Като се взирам в Божията красота – казала тя, – и се радвам, 
че я притежава.” Това било съзвучно с нещо в духа на Йоан и чрез него той ком-
позирал още стихове – „Да се радваме, Възлюбени, и нека се съзрем в Твоята 

31  Alonso de la Madre de Dios разказва това (виж Jose Vicente Rodriguez, ”San Juan de la Cruz, talante dialogal?”, 
Revista de Espiritualidad 1976 pp. 512-13). Б. а.
32  BMC,13.389, 391. Б. а. 
33  Quiroga Historia III, 3, 380. Б. а.
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красота…” (Духовна песен, първа редакция, строфи 35-9).34 Йоан можел да тво-
ри, защото можел да се учи; той бил съ-ученик, а не просто учител.

Чувствителността му към другия човек отличава Йоан, защото според разбиране-
то му тя отличава Бога. Той казва това с увереност, въпреки че се намира в една 
култура, в която религиозното еднообразие било високо ценено. На духовните ръко-
водители, които биха искали да поставят хората в категории, той казва: „Бог води 
по различни пътища и едва ли би се намерил и един дух, който посред следвания от 
него начин на напредване да прилича на друг дух и неговия начин на напредване”35.

Няма двама души, които да вървят по един и същ път, защото всеки човек е не-
повторим и Бог е безкрайно разнообразен. Тази гъвкавост е основополагаща за 
Йоан, въпреки че на моменти неговите системи и схеми може да са по-очевидни.

Гъвкавостта е основополагаща, защото само тя дава право на достойнството 
на всяка душа, „която сама по себе си е прекрасен и съвършен образ Божи”36. Тя 
дава право и на законите на израстване. Израстването, въпреки че има своите 
кризи, е един постепенен процес. Затова Йоан казва, че човечеството и всеки 
човек поотделно е свързан в брачен съюз с Христос, когато Той умира на кръс-
та, един брачен съюз, който става наш с кръщението ни. И всичко това се случ-
ва с темпото на Бога, тоест всичко „отведнъж”. Но то трябва да стане наше 
с нашето темпо, тоест „лека-полека”.37

Това е според Йоан Божият метод на обучение: да дава Себе Си по начин, по 
който човек може да го понесе. Защо Бог дава на хората преживявания, които 
по-късно може да се наложи да оставят зад гърба си? Защото, казва той, Бог се 
държи с нас „богоотредено и пресладостно според мярата на душата”38. 

Диалог, уважение, „лека-полека”, „според мярата на душата” – Йоан явно има 
намерение да говори за животи, които се различават един от друг и повечето 
от тях са несъвършени. И той желае да бъде четен по същия начин. Давайки 
коментар на стиховете, писани в затвора, той казва, че желае да хвърли върху 
тях „известна най-обща светлина”.

„И това ми се струва по-доброто, защото словата на любов е по-добре да бъ-
дат изяснявани в своята широта, за да може всяко от тях да се оползотвори в 
своята мяра и обилност на духа, отколкото да бъдат свеждани до смисъл, към 
който не може да се пригоди всяко небце.”39

В поезията си Йоан ни поверява ударите на сърцето си и ни кани да я оставим тя 
да затупти с ритъма на нашето собствено сърце. Това е една много лична среща.

34  Виж Francisca’s letter to Jeronimo de San Jose, 9/11/1629, и BMC 14.170. Б. а.
35  ЖПЛ 3.59. Б. а.
36  1ИПК 9.1. Б. а.
37  ДП 23.6. Б. а.
38  2ИПК 17.3. Б. а.
39  ДП П2. Б. а.
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Неговата проза може да изглежда по-малко лична. Може да изглежда, че творбите 
му изключват мнозина от нас. В някои от тях той се обръща към своите братя и 
сестри от Кармила. Но неговата най-възвишена творба (Жив пламък на любовта) 
е написана за една жена мирянка, заета с домакинство, а неговите писма разпрос-
траняват учението му сред хора с най-различни житейски пътища. Може би по-го-
лям проблем е неговият фокус върху една специфична криза в израстването, при 
която молитвата преминава от детайла към простотата. Може би не всеки има 
този опит. И въпреки това има причини човек и тук да не се чувства изключен.

Една причина за това е, че независимо че Йоан често се връща към тази криза 
в израстването, той многократно премахва редове от текста, за да може да 
въведе читатели, намиращи се на различни етапи от пътуването. И така той 
очаква по-нататъшно израстване (достигащо накрая до небето); но отправя 
поглед и назад към по-ранни етапи, към времето, когато душата започва да 
възприема Бога сериозно, и дори още по-назад, към Божиите усилия да привлече 
душата към Себе Си, чак до момента, когато тя е „излязла при своето сътво-
рение от ковчега на Божието всемогъщество”40.

Нещо по-важно, случващото се по време на тази криза на израстването е симп-
том на начина, по който Бог присъства през време на нашето пътуване.

Ако погледнем към нощното небе и видим падаща звезда, може да реагираме по 
различен начин. Някой би казал „Я, виж, падаща звезда”. И това би било истина, 
но не носи кой знае какво със себе си. Друг би осъзнал: „Я, виж – вселената се 
движи!”. Това също би било истина, и то много значима истина.

Така е и с Йоан: когато той се фокусира на нещо извън нашия непосредствен 
опит, можем да реагираме по различен начин. Някой може да каже: виж какво се е 
случило на св. Йоан Кръстни – поредния феномен, който да бъде съхранен в музея 
на мистиката. А друг ще успее да улови както смисъла, така и феномена, и ще 
каже: Виж! Ето това е Бог; това са пределите на нашето пътуване.

Реалността на благодатта вътре в нас – деца Божии, храм на Духа, невеста на 
Агнеца – е реалност, разкрита у светците.

Когато се обръщаме към Йоан, към нас се доближава светец и мистик. Като све-
тец той е бил дълбоко предаден на Божието действие. Като мистик той е прежи-
вял това действие като един вид разкриване. Неговата святост разгръща пред 
нас перспективата за християнина: да започнем да желаем това, което Бог желае. 
Неговият „опит” възвестява божествена свобода – свободна да действа открито, 
свободна да действа скрито, разкривайки красота в безкрайно разнообразие.41

Според това определение може би ние не сме толкова свети – Божията воля и 
нашата може на места да не са съзвучни. Нито сме толкова мистични – Божи-

40  ДП 34.4. Б. а.
41  2ИПК 5.7 и 26.6. Б. а. 
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ето действие може би по-слабо навлиза в нашето съзнание. Но жизненоважно е 
да разберем, че случилото се на Йоан ни разкрива това, което е реално вътре в 
нас, дори да е в зачатък и скрито.

Това е най-големият дар на Йоан: не толкова да ни каже какво да правим, нито да 
очертае мястото ни на картата, но да дръпне завесите и да ни разкрие цялото 
пътуване като реалност.

Това означава, че Йоан има да ни каже нещо значително и деликатно, но също и 
неотложно. Ако неговото творчество гори в края на неговия живот42 като пламък 
на неговия собствен опит, то ще пламне отново и в края на нашия, защото той 
вижда нашия потенциал. Що се отнася до прозата, той пишел с неохота. Пишел по 
настояване на другите („отговаряйки на въпросите, които му задавали...”43) и поради 
техните потребности: „не от някаква възможност, която виждам в себе си, за раз-
глеждането на такава мъчна тема, а от упованието ми в Господа, Който ще ми по-
могне да кажа нещо по нея – заради голямата потребност на много души от това”44.

Йоан живеел в епоха, обилно наситена с религиозност. Духовен материал не липсвал, 
но Йоан съзирал недостиг на задълбоченост. Загрижен бил не да добави към този 
материал, а да помогне на хората да се доближат до жизнеспособността, скрита 
във вече съществуващото. Той пише за хора, които се претоварват с извънредни 
практики и не постигат нищо: „Но ако те се постараят да вложат и половината 
от своя труд в това дело, за един месец ще напреднат повече, отколкото с всич-
ки останали практики за много години”45. Това е целта: не да изисква още повече 
усилия, но да открие пътя към същинското, което ще отговори на потребностите.

Собствената му история го прави чувствителен към тези потребности. Сам 
той ги е изпитал и това е опростило нещата. За Йоан съществува само една 
цел. Неговата дума за нея е не толкова „съвършенство” – сякаш единствено 
важното е аз да стана самия себе си; той предпочита да я нарече „единение” – 
„единение с Бога”, „единението на любов”. Избира тази дума преднамерено: 
хората говорят за „съвършенство, което тук наричаме единение на душата с 
Бога”46. Цялото му начинание се придвижва трудно в едно непрестанно дирене: 
че този човек трябва да бъде изпълнен с този Бог. Животът остава безреден, 
ако Бог не е в неговия център.

Независимо дали го осъзнава или не, човешката душа копнее за такова единение: 
„Именно по това душата е подобна на Бога, Който я сътвори по Свой образ и 
подобие”. Затова „тя винаги копнее естествено и свръхестествено”; „нищо 
по-малко от това не ще задоволи сърцето й”. „В края на краищата тъкмо заради 
това [подобна любов] бяхме сътворени.”47 

42  Последната творба на св. Йоан Кръстни е Жив пламък на любовта. Б. р.
43  Свидетелство на Magdalena del Espirito Santo, BMC 10.325. Б. а.
44  ИПК П3. Б. а.
45  1ИПК 8.4, вж. ИПК П 6 и 8. Б. а. 
46  ИПК, Кратко съдържание, с. 54. Б. а.
47  ДП 39.4, с. 247; 38.3 с. 240; 35.1 с. 224; 29.3 с. 195. Б. а.
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Изричайки това, Йоан не просто анализира нашето естество. Той разпознава 
една истинска възможност. Съзира в нея един жив проблем и чувства „болка и 
жалост”, когато хората я пренебрегват48; болка, жалост и известен отказ да 
повярва: „О, души, сътворени за такива велики неща и за тях призвани! Що пра-
вите? С какво се занимавате?”49.

В тези глави се срещнахме с един мълчалив мъж, който сподели с нас своята 
собствена история и беше нетърпелив да говори за нашата. Стигнахме до 
момента да чуем думите, които той изрича. Приближавайки го, знаем, че няма 
да ни помете, но осъзнаваме също, че словото му е взискателно, защото той е 
изследвал нашия потенциал за величие и не иска нищо по-малко за нас. Неговата 
настойчивост може да ни обезсърчи.

Това, което ни изключва от неговите творби обаче, не е, че сме на твърде ниско 
стъпало в някаква скала на съвършенството. За Йоан началната точка е едно 
усещане за потребност, едно разпознаване („усещайки особено осезателно”), че 
животът ни няма да бъде цялостен, докато Бог не е в неговия център.50 Това е, 
което го възпламенява да пише в своята тъмница в Толедо; да пише и да търси 
по-нататък: „Къде...? Излязох, викайки подире Ти, но беше си отишъл”.

Ние сме изключени не поради мястото, на което се намираме, а поради нежела-
нието ни да продължим по-нататък. Ние сме приети, когато пожелаем да тър-
сим, да се променяме, да бъдем променени. Можем да доловим отговора на Йоан, 
ако можем да споделим въпроса му:

„Къде се скри, Възлюбени?”.

Превод: Весела Садовска 
Редактор: Весела Дечева

Използвани съкращения 
Творби на св. Йоан Кръстни, преведени на български:

ТН – Тъмната нощ, превод Емилияна Манолова, Нели Ганчева, София, Изток-Запад, 
2008
1ТН – ТН книга първа; 2ТН – ТН книга втора
ИПК – Изкачване на планината Кармил, превод Петър Рогалски, София, Комунитас, 2011
1ИПК – ИПК първа книга; 2ИПК – ИПК втора книга; 3ИПК – ИПК трета книга
ДП – Духовна песен, превод Петър Рогалски, София, Комунитас, 2013
ЖПЛ – Жив пламък на любовта, превод Петър Рогалски, София, Комунитас, 2016
ППП – Поезия. Поучения. Писма, превод Петър Рогалски, София, Комунитас, 2017
П – Пролог, напр. ИПК П – пролог към ИПК

48  ЖПЛ 3.27. Б. а.
49  ДП 39.7. Б. а.
50  ДП 1.1. Б. а. 
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СЪВРЕМЕННАТА	АРХИТЕКТУРА	НА	

КАТОЛИЧЕСКИЯ	ХРАМ	

Историята на сакралната архитектура и изкуство е непрекъснато търсене на 
онзи език на формите, който създава мостове между Земята и Небето, прос-
транство за молитва и срещи на хората с Бога. Така храмовата архитектура 
на Католическата църква преминава през всички стилове, вписана в общия кул-
турен контекст. 

Правилата за формиране на католическата храмова архитектура не се опре-
делят от канонични или естетически образци – Църквата не приема за собс-
твен никой от архитектурните стилове. В тази формула се крие източникът 
на вдъхновение, определящ хоризонтите в търсенията на съвременния идеал 
за католически храм, основан върху актуалния изказ на значенията, скрити в 
извънвремевата антиномия сакрум – профанум. Противно на постмодернистич-
ния релативизъм, архетипните категории сакрум и профанум не престават да 
определят същността на сакралната архитектура и съотнасянията с тях са в 
сърцевината на диренията в областта на мястото и формата на християнски-
те храмове в съвременното пространство.

Краят на шестнайсетвековния разказ за тайните и истините на вярата със сред-
ствата на изобразителната вътрешна и фасадна декорация е символично поставен 
от църквата „Светото семейство” на Гауди, чието строителство започва през 
1882 г. Тя поставя началото на търсенето на нови възможности за сакралното из-
куство, на преминаването от реалистично изображение към символ.

Интересно явление в развитието на символността представляват църквите на 
Антонио Барлуци в Светата земя от 30-те години на ХХ век, характерни с това, 
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че пресъздават, най-напред в интериора, а по-късно и в обемното решение, пре-
живяването на събитието, на което е посветен храмът. (Най-яркият пример за 
това е църквата „Dominus flevit” – „Господ заплака”.)

Другата линия на развитие води през стилизацията на историческите форми до 
„чистата естетика” на функционализма на първите модерни църкви от периода 
между двете световни войни.

Капелата в Роншан на Льо Корбюзие от 1956 г. се определя като първата църква 
от ерата на съвременната архитектура, която най-пълно изразява религиозни-
те чувства. Тя се отличава от по-ранните модерни църкви не само с новатор-
ското си обемно решение, но също така и с пуристичния си интериор, който е 
близък по настроение до романската архитектура.

Сакралната архитектура на ХХ век се характеризира с несрещана дотогава 
разнородност на творчески формули. Причината за това се крие в появилите се 
в края на ХIХ и началото на ХХ век нови богословски идеи и творчески концепции, 
които се сблъскват с по-традиционните разбирания. Едно от важните идейни 
явления е появата сред богословите на тезата за положителния смисъл на де-
сакрализацията1, която насочва към отпадане на различимостта между двете 
сфери на битието, а оттам и на архитектурното пространство.

Но съвременната сакрална архитектура е преди всичко „следсъборна”  – това е 
архитектурата след Втория Ватикански събор. Същност на съборните изисква-
ния, които пряко влияят върху формата на сакралната архитектура, е акцентът 
върху общностното измерение на литургията, ангажираността на всички учас-
тници в нея и съсредоточаването върху евхаристичната трапеза – единствен 
канон на съвременната архитектура, обуславящ формите на храма, производни 
на неговата функция – събрание на верните около олтара. Тенденциите за под-
чертаване на общностното измерение на литургията се зараждат още преди 
Събора, като се проявяват в дейността на Литургичното движение (започнало 
през 30-те години на ХХ в.).

Характерните белези на сакралната архитектура в наше време се определят 
и от обществените, образователните и културните функции. Интегрирането 
на разнородни функции около местата на култа е израз на ролята, която изпъл-
нява съвременният храм. Той се разполага в жилищни квартали и други камерни 
пространства – мрежа от параклиси, вписани в застройка със светски функции. 
От архитектурна гледна точка това най-често са обекти, включени в по-големи 
многофункционални комплекси. При това сакралните обекти са лишени от приз-
наци на монументалност.

1  Дитрих Бонхофер, а след него и други богослови посочват парадокса на десакрализацията, който е след-
ствие от въплъщението на Христос. В този акт се извършва освещаването на света, без да се нарушава не-
говата автономия, тъй както в личността на Христос двете природи – Божествената и човешката – запазват 
своята неслитност. Твърди се, че „щом Исус е осветил всичко на земята, няма смисъл да се различават сфери 
на сакрум и профанум”. Често обаче върху необходимостта от ново оформление на литургичното пространство 
дискутират хора, несвързани с Църквата.
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Параклис Св. Анна, Санта Мария да Фейра, Португалия, 2009 г.
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Разширяването на обществените функции на култовата сграда придобива раз-
лични форми и широко разпространение в Западна Европа, в скандинавските 
страни и в Съединените щати. Градоустройственото разположение и архитек-
турна форма са подчинени на комплексни функционални задания, свързани с въз-
питателски, благотворителни, образователни и културни дейности, които орга-
низира религиозната общност.

Изсред множеството католически храмови комплекси, създадени в европейските 
градове на границата на ХХ и ХХI век, трудно може да се посочи и характери-
зира изчерпателно някой като образец или идеал. Един красноречив пример е 
разположеният в периферен квартал на Рим сакрален комплекс, увековечаващ 
честването на юбилейната 2000 година.

Реализираният проект е избран в резултат на конкурс, за участие в който са 
поканени водещи съвременни архитекти, представящи различни културни и рели-
гиозни традиции: Тадао Андо, Гюнтер Бениш, Сантяго Калатрава, Питър Айсен-
ман, Франк Гери, Ричард Майер. Общият за всички проекти елемент е подчерта-
ването на общностното измерение на храма. В авторския коментар на Ричард 
Майер, автора на наградения проект, четем: „Както беше посочено в условията 
на конкурса, неговата главна цел е реинтеграцията и възстановяването на изо-
лирания и деградирал район и неговото население. Църквата беше проектирана 
като място само в себе си, отчасти сакрално, отчасти профанно, което трябва 
да помогне на жителите му да намерят своето място в света...”.

Храмът за хилядолетния юбилей на християнството в Рим, посветен на Бог 
Отец, богат с милост, е построен от бял бетон. Освен на чистия си цвят той 
дължи особения си изглед на фотокаталитичния цимент, благодарение на който 
под влияние на слънчевата светлина се почиства сам, използвайки процеса на 
фотокатализа. Обемът на юбилейния храм наподобява три издути от вятъра 
платна, които символично ще въведат Църквата в третото хилядолетие. Трите 
раковини представляват реминисценция на трикорабните базилики, но също и 
символ на Светата Троица.

В архитектурата на католическите храмове от края на ХХ и началото на ХХI век 
се забелязват няколко характерни общи похвата:

В реализираните в Западна Европа сакрални обекти преобладава естетиката на 
минимализма, възприемана като благоприятстваща тишината и съзерцанието. 
Тя е търсена особено в простотата и суровата фактура на бетона, в аноним-
ната перфектност на използваните съвременни материали и конструкции.

В създаването на вътрешността и формата на храма участва светлината, 
която се третира от авторите почти като градивен материал. С нейното 
участие, в зависимост от времето, периода на деня и годината, характерът на 
вътрешността се преобразява. 

В много от църквите е забележима внимателно обмислената „режисура” на 
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преминаването от света към вътрешността, от профанното към сакралното, 
осъществена най-често като преход от мрак към светлина.

За заключение нека послужат думите на кардинал Ратцингер: „Духът е който 
гради от камъните. Там, където не гради, камъните остават неми. Божият 
дом не възниква там, където хората строят сами (...). Но там, където искат 
да се ангажират за Бога, се появява и мястото за Него. Тогава готовността 
за простота е също така разбираема, както правото на красота. Нещо пове-
че, едва при такова одухотворяване на света, отправено към идещия Христос, 
красотата се проявява с цялата си изразителност, в своята преобразяваща и 
укрепваща мощ и тогава (...) Божият дом е истинският дом за човека”.


