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Светослав Риболов

КОМЕНТАРЪТ	НА	ТЕОДОР	

МОПСУЕСТИЙСКИ	(352–428)	

ВЪРХУ	ЕВАНГЕЛИЕТО	СПОРЕД		

СВ.	ЕВ.	ЙОАН

Теодор Мопсуестийски е роден през 352 г. в Антиохия, в богато гръцко семейст-
во от местната градска аристокрация. След като получава отлично образование 
в ораторската школа на Ливаний, ок. 370–371 г. той постъпва в школата, или 
по-скоро училището със затворен, почти манастирски характер (ἀσκητήριον) на 
Диодор Тарсийски. Тук той изучава дълбините на Светото писание и се подгот-
вя за служение на Църквата. Вероятно през 383 г. е ръкоположен за свещеник и 
във връзка с пастирската и проповедническата си дейност се налага да взима 
ясна позиция по въпроса за Аполинариевата ерес, доколкото някои богословски 
позиции на Аполинарий от Лаодикия са осъдени на Втория вселенски събор в 
Константинопол (381). Така той бива въвлечен активно в христологическите 
дебати. От този период нататък Теодор ще престане да пише тълкувания на 
старозаветни книги и ще се насочи към новозаветните.1 През 392 г. е ръкополо-
жен за епископ на град Мопсуестия в провинция Втора Киликия. Именно от този 
период са най-важните му догматически съчинения и някак изолирани сред тях 
по време стоят Коментарите му върху Евангелието според Йоан и Коментарите 
върху Посланията на ап. Павел.2 Вероятно е починал малко след като неговият 
последовател Несторий заема архиепископската катедра на Константинопол 
през 428 г. След смъртта си Теодор е осъден в едикта за „трите глави” на имп. 

1  Вж. J.-M. Vosté, «La chronologie de l’activité littéraire de Théodore de Mopsueste», Rbibl 34 (1925), с. 78.
2  Вж. Ibid. сс. 70 сл.

Д-р Светослав Риболов е редовен доцент в СУ „Св. Климент Охридски”, 
учил е класическа филология и теология в Софийския и Солунския Аристоте-
лев университет, специализирал е в Ostkirchliches Institut Regensburg, Trinity 
College Dublin и University of California Santa Barbara. Бил е гост изследова-
тел в American School of Classical Studies at Athens, Adams Möller Institut и 
International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation. Пре-
подава гръцка патристика, гръцки език и религиите в САЩ в Богословския 
факултет и юдейска елинистическа литература в Историческия факултет 
на СУ. Издал е четири авторски книги в научната си област, множество 
статии в България и чужбина, както и редица преводи от старогръцки, ла-
тински, английски и новогръцки език. 
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Юстиниан, а окончателното отричане на неговата христология става на Петия 
вселенски събор в Константинопол през 553 г.3 

Негови съчинения са били преведени на сирийски още приживе, тъй като знаем, 
че веднага след Третия вселенски събор в Ефес (431) епископът на Едеса Рабулас 
(†435) е заповядал да се унищожат тези книги в неговата епархия.4 Съчиненията, 
които са избегнали тази участ, са коментарите на книга Екилисиаст и на Еванге-
лието според св. ев Йоан, тъй като в онзи момент все още не са били преведени 
на сирийски език.5 И двете съчинения са отправени до епископа на Газа Порфирий – 
близък приятел на Теодор и на св. Йоан Златоуст от ранните им младежки години.6 

Повечето от неговите екзегетически съчинения се разпространяват от ви-
зантийските монаси в анонимни фрагменти и под други имена, най-вече по-
средством катени, а сирийските монаси – последователи на несторианството, 
съхраняват през вековете в цялост няколко от най-важните му както катехи-
зически, така и екзегетически съчинения. В техните среди той е почитан като 
светец и най-велик „тълкувател”.

В Каталога на сирийския епископ на Нисибис Abdiso bar Brika (от ок. 1291; † 1318)7 
се казва, че Теодор е писал като презвитер „коментар на Матей в една книга, 
отправена до Юлий, и също коментари на Лука и Йоан в две книги, отправени до 
Евсевий”8. В сирийската Хроника на Сеерт, известна и като Несторианска ис-
тория, написана от несторианския епископ на Basra на име Išo‛dnah (акмето му 
е през втората половина на IX в.), ясно се казва, че Теодор е написал коментари 
на Евангелията според Матей, Марк и Йоан.9 

Коментарът на Теодор Мопсуестийски върху Евангелието според св. ев Йоан е 
от особен интерес за изследователите на история на догматите, тъй като е 
написан именно в началото на христологическите дебати – някъде след 383 г.10, 
когато антиохийският богослов става презвитер или след избирането му за 
епископ. Твърде вероятно това съчинение да е написано по време на епископ-
ското му служение, тъй като в коментара на посланието до Галатяните на 
св. ап. Павел, написано между 411 и 415 г., Теодор споделя, че коментарът му 
върху Евангелието според Йоан е отскоро готов и издаден11. 

3  По-подробно вж. Светослав Риболов, Изворът на Асирийското и Халдейско християнство. Сотириология и 
христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (354-428), София: Изток-Запад, 2013, с. 34-49.
4  Βж. D. Zaharopoulos,Theodore of Mopsuestia on the Bible: A Study of his Pld Testament Exegesis, NY: Paulist 
Press, 1989, с. 15.
5  Βж. J.-M. Vosté, «Le Commentaire de Théodore de Mopsueste sur S. Jean, d’ après la version syriaque» , Rbibl 32 
(1923), сс. 536-537.
6  Ibid. с. 539.
7  Βж. Hub. Kaufhold, ”Abraham Eccellensis et le Catalogue des livres de Abdiso bar Brika” – in Orientalisme, 
science et controverse: Abraham Ecchellensis (1605–1664), Turnhout: Brepols 2010, сс. 119-133.
8  Βж. Ebedjesus, Catalogue des livres ecclésiastiques syriens 19: Théodore de Mopsueste – in J.S. Assemani (ed.), 
Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, t. III, 1-2, Hildesheim-New York, 19752, сс. 32-33.
9  Chronique de Séert, ed. Addai Sher et Pierre Dib, Paris: Firmin-Didot et Co. 1950 (Patrologia orientalis 5,2), p. 290.
10  Βж. J.-M. Vosté, op. cit., pp. 78-79, Ef. Yaldiz, ”The Literary Activity and Biblical Exegesis of Mar Theodorus the 
Interpreter”, JAAS 12,2 (1998), pp. 12-13.
11  H. B. Swete, Theodori episcopi Mopsuesteni in Epistolas B. Pauli Commentarii, Vol I, Cambridge: CUP, 1880, p. 273.
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Този текст почти до края на XIX в. е известен и в четири латински фрагмента 
от четвъртата сесия12 на Петия вселенски събор13, няколко реда от Факунд 
Хермиански14 и пет фрагмента от папа Вигилий15, както и неголяма колекция от 
няколко некритично издадени гръцки фрагмента от византийски катени. Пър-
вата колекция от гръцки фрагменти е издадената през 1630 г. от Balthasar 
Corderius. Той идентифицира във византийска катена върху Евангелието според 
св. ев. Йоан 74 фрагмента от Теодор.16 През XIX в. John Anthony Cramer17 и кар-
дилан Angelo Mai18 независимо един от друг издават колекции съответно от 20 
и 27 фрагмента от същото съчинение. Първата е от Византийска катена от 
XI в. в ръкопис Coislinus graecus 23 и се фигурира във вече известната колекция 
на Corderius, а втората е от Ватикана, Bibiotheca Apostolica, MS. Regius gr. 9, пак 
от XI в. Изданието на съчинението от абат Migne19 от 1859 г. представлява 
компилация от трите колекции. 

Първият изследовател, който се наема критично да идентифицира и издаде 
гръцките фрагменти на Теодор Мопсуестийски от Коментара му върху Еван-
гелие според св. ев. Йоан, е о. Robert Devréesse. Първоначално идентифицира 
неправилно приписаните на Теодор фрагменти от вече издадените, които пред-
ставляват една трета от изданието на абат Migne – 400 реда20, а след това, с 
помощта на сирийския превод на целия коментар, вече издаден в средата на XIX 
в., установява принадлежността на 78 други фрагменти, анонимни или приписани 
на други автори през Средновековието в пет различни византийски катени. Така 
критичното издание на гръцките фрагменти от това съчинение достига до 140 
фрагмента, публикувани от о. Robert Devréesse през 1948 г. в Рим.21 

Това издание не би било възможно, ако не беше изданието на сирийския текст 
на цялото съчинение. През 1868 г. той е открит в халдейския манастир „Св. Ге-
орги” при градчето Telkef, недалеч от Mossoul, от мар Георги Khayyat – по онова 
време епископ на Амадия.22 Ръкописът съдържа несторианска катена – Gennath 
Bussāme23. През 1870 г. съчинението е публикувано от Khayyat, но до издаването 
му с паралелен латински текст през 1940 г. от J.-M. Vosté в Corpus Scriptorum 

12  Βλ. ACO IV,1, pp. 44 sq.
13  Βλ. κατάλογο των αποσπασμάτων συμφωνα με τις καινούργιες εκδόσεις των κειμένων στο Sv. Ribolov, ”Fragmen-
tite ot săčineniata na Teodor Mopsuestiyski v protokolite na V vselenski săbor”, BM 1-4 (2010), pp. 49-62.
14  Facundus, Pro defensione trium capitulorum IX, 3 (PL 67, 746D-747A).
15  Constitutum Vigilii papae de tribus capitulis (PL 69, 57C-114B).
16  B. Corderius, Catena Patrum Graecorum in Sanctum Ioannem ex antiquissimo Graeco Codice MS nunc primum 
in lucem edita, Antverpiae: Ex Officiana Palatiniana B. Moreti, 1630.
17  J.A. Cramer, Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, Oxonii: E Typogr. Acad. 1844, pp. 175-413.
18  A. Mai, Novae Patrum Bibliothecae,VIII, pars I, Roma 1854, pp. 396-407.
19  Theodori Mopsuesteni In Evangelium Joannis Commentarii Fragmenta (PG 66, 728B-785A).
20  R. Devréesse, « Note sur les chaînes grecques de saint Jean », Rbibl 36 (1927), сс. 209-215.
21  R. Devréesse, Essai sur Théodore de Mopsueste, Citta del Vaticano: BAV, 1948, сс. 287-419. Подробности от-
носно петте семейства-катени, от които произлизат въпросните фрагменти виж у: G. Kalantzis, The Christology of 
Theodore of Mopsuestia as Expressed in the Greek Fragments of His Commentarius in Evangelium Ioannis Apostoli, 
Vol. I (diss.), Evanson, Illinois, 1997, сс. 82 сл.
22  Βж. J.-M. Vosté, Le Commentaire de Théodore, 524 και πιό αναλυτικά J.-M. Vosté, « De versione syriaca operum 
Theodori Mopsuesteni, » OCP 8 (1942), сс. 477-481.
23  Βж. J.-M. Vosté, « Gennat Bussāme », Rbibl 37 (1928), pp. 399-414 και J.N. Birdsall, ”The Source of Catena Com-
ments on John 21:25”, Novum Testamentuim 36/3 (1994), с. 275.
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Christianorum Orientalium то не бива забелязано от академичната общност.24 Как-
то отбелязва издателят J.-M. Vosté, неизвестният преводач не е бил особено 
прецизен, доколкото сирийската изразност не може да отрази в пълнота бого-
словската и философска дълбочина на гръцкия език. По тази причина Devréesse 
се заема да издири и възстанови онова, което е останало от гръцкия текст на 
съчинението, като използва вече намерения сирийски текст като референтен. 
Особеното при сирийския превод е, че той е допълнително разделен при превода 
на 7 отделни части-книги съобразно разделението на сирийския текст на Еван-
гелието според Йоан25, фигуриращ в известния като Pešitta сирийски превод на 
Писанието. В ръкописа са налични и бележки с богослужебен характер. 

Тълкуванието на Евангелието според св. ев. Йоан на Теодор Мопсуестийски е 
едно от първите цялостни след тези на Ориген и на св. Йоан Златоуст. В това 
отношение то е важно като свидетелство за екзегетическия подход на древна-
та антиохийска традиция. Какво обаче е написал самият Теодор в пролога към 
своето съчинение, който е запазен само на сирийски език? 

Както ти е известно, о, най-чтими и най-славни сред епископите Пор-
фирие, между другото бях решен да пиша и наистина смятах да кажа 
слова в защита на Василий против нечестивия Евномий, изключително 
защото виждам, че мнозина желаят поне да чуят речите, които със-
тави онзи измамник [т.е. Евномий]. Та ако видех някого да се стреми 
силно към божествените книги, но без да ги изследва, не го хвалех. 
Смятам, че към каквото и занимание да се пристъпва, трябва да се 
прави с изследване и мисъл, така че, ако се окаже вредно онова, кое-
то изследваме, да донесе то бдителност на тези, които искат да са 
предпазливи. Ако, когато изследваме нещо, обаче излезе обратното на 
предположеното, след внимателно изследване – това явно е добро, а 
и така може да се покаже солиден аргумент, така че да се приеме с 
голямо желание от онези, които го получават. …
Затова онова, което целим с тази книга, с помощта на всемогъщия 
Бог, е следното: не ще пропуснем да изложим напълно всичко, което 
е трудно за някои; нито ще се поколебаем за онова, което е ясно за 
всичко още при първото четене. Не ще завидим на Астерий софиста, 
нито ще имитираме този мъж, защото с труда, който положи по онази 
книга, изглежда, че само слава търсеше, а не назидание… с нея той не 
постигна нищо полезно за разбиране на Евангелието…
Все пак, когато е невъзможно да се направи изяснение без много 
думи – нещо, което се случва, когато се достига до места, които са 
били повредени от измамата на еретиците заради чумата на тяхно-
то безчестие, тогава ние не ги обвиняваме, че са извлекли обяснение, 
което ясно да посочи желаното [от тях]. Ще сме много внимателни 

24  Изданието и латинският превод на това съчинение е осъществен от J.-M. Vosté, Theodori Mopsuesteni Com-
mentarius in Evangelium Johannis Apostoli (CSCO, Scriptores Syri, series IV, vol. 3, Paris 1940).
25  Книгите, на които е разделено съдържанието на текста, са следните: 1 книга: Йоан 1-2:22; 2 книга: Йоан 
2:23-5:47; 3 книга: Йоан 6-8:59; 4 книга: Йоан 9-10:42; 5 книга: Йоан 11-12:50; 6 книга: Йоан 13-17:26; 7 кни-
га: Йоан 18 до края. От друга страна, вероятно гръцкият оригинал е бил разделен на 8 части (G. Kalantzis, op. 
cit. p. 87).
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за това нещо. Защото това е именно дългът на тълкувателя, който 
излага текста колкото сам той може по-точно, и то не само за да 
даде своето авторитетно разсъждение, а също и за да обори мнение, 
което е против неговите думи.26

Не е и случаен фактът, че по-долу във встъпителната част на съчинението 
на няколко пъти Теодор споменава, че св. ев. Йоан, за разлика от останалите 
евангелисти, започва съчинението си с „учението за божествеността” и чак 
след това преминава към въплъщението.27 Така изглежда, че Теодор възприема 
съчинението си като по-скоро полемичен трактат върху Евангелието според 
Йоан, а не толкова като екзегетически схолии с проповедническа цел. Изглежда 
по време на епископското си служение в Мопсуестия той е бил силно ангажиран 
със започващите христологически спорове и е четял внимателно аргументите 
на евномианите относно тяхната визия за Христос. Нито веднъж обаче не е 
споменал Аполинарий в съчинението си, тъй като вероятно е смятал въпроса за 
приключен с анатематизмите на Втория вселенски събор, издадени през 381 г. 
Със сигурност това съчинение е от особено значение за изучаването на исто-
рия на догматите и на полемичните движения в Древната църква.

26  J.-M. Vosté, Theodori Mopsuesteni Commentarius in Evangelium Johannis Apostoli, pp. 1-2.
27  Ibid. 4-7.
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Смилен Марков

ХРИСТИЯНСКИЯТ	ХУМАНИЗЪМ	

И	КРИЗАТА	НА	ЕВРОПЕЙСКАТА	

ИДЕНТИЧНОСТ

1. Въведение

Непосредствено след края на Втората световна война Карл Ясперс публикува 
свои размисли за духа на европейската култура.1 Според Ясперс в периода на 
своя разцвет Европа е взаимодействала с неевропейците, снемайки тяхната 
манталитетна и културна другост в полето на собствената си рационалност. 
В Модерността обаче европейският разум изпада във вавилонско разноречие. 
Разколебаване на устоите на европейска идентичност е пророкувано от мис-
лители като Ницше и Киркегор, но те остават неразбрани. Така се стига до 
кризата на европейската култура след Втората световна война, когато Индия 
и Китай се утвърждават като конкурентни центрове, притискащи Европа така, 
както Египет и Месопотамия притискали Палестина. Многоцентровият свят 
разколебава историческата диалектика на Европа, понеже конкурентните кул-
турни метрополии вече не могат да бъдат безостатъчно снети от европейска-

1  Karl Jaspers, Vom еuropäischen Geist, Piper: München, 1947. Българският превод е осъществен от Георги 
Каприев в: Християнство и култура, 11 (2012), 61-82.

Д-р Смилен Марков (Варна, 1980) е преподавател по християнска философия в 
Богословския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”. Доктор по философия на Кьолнския университет (2010). Специализирал 
във Философския факултет на Лозанския университет. През 2015 година бе из-
дадена книгата му Метафизичният синтез на св. Йоан Дамаскин – исторически 
взаимовръзки и структурни трансформации (Брил) на немски език. Автор е на 
статии в областта на средновековната и в частност на византийската фило-
софия и култура, публикувани в списанията Архив за средновековна философия и 
култура (български, английски), Християнство и култура (български), Miscellanea 
Mediaevalia (немски), Philosophia – електронно списание за философия и култура 
(английски), Годишник на Киевската духовна академия (руски), Теологикон (Годиш-
ник на Богословския факултет на ВТУ). Смилен Марков членува в Международ-
ното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.), къде-
то е координатор в секцията „Аристотеловият корпус във Византия между IX и 
XV в. – прочити и традиции”. Редактор във Philosophia – електронно списание за 
философия и култура. Преводач от английски и немски.
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та рационалност. Ясперс настоява, че Европа е в ступор и пред своите бивши 
колонии Русия и САЩ, превърнали се в световни империи, засенчващи историчес-
кото си лоно. Глобалната Европа, за която Хегел е могъл да каже, че онези части 
на света, които все още не са завладени от европейците, или не си струват, 
или вече са определени за завладяване, в средата на XX в. се е самоопровергала.

Онова, което остава непокътнато, е волята за история, произтичаща от устре-
ма на свободата. Ясперс тълкува европейската идея за свобода като императив 
за вътрешно освобождение, който изисква граничното съществуване, безотказ-
но сблъскване на противоположностите вътре в пространството на Аза. Този 
сблъсък се разрешава чрез историзиране на персоналното битие. Така анти-
номичността въвлича европееца в служение на историческия прогрес. Ясперс, 
донякъде метафорично, нарича тази позиция кръстно съзнание. Намиращият се в 
перманентна криза европейски Аз получава потвърждение на битието си от ис-
торическите сблъсъци и от съответстващите тям дилеми на разума. Най-дъл-
боките устои на персоналното битие са три исторически и просветителски 
проекта, които според Ясперс моделират европейската цивилизация: пиетет 
към знанието, устрем на свободата и вяра в историческия прогрес.

Архисблъсъкът, който задвижва историческата диалектика на европейското 
съществуване, е противопоставянето между Библията и Гръцката античност. 
Ясперс показва, че тази антиномия е не просто факт от миналото на Европа; 
тя действа най-мощно тъкмо в епохата на Късната модерност. Макар и неот-
менна, тази историческа антиномия е недостатъчна, за да осмисли човешкото 
съществуване; тя продължава да произвежда силовото поле на европейското, но 
не потвърждава никакъв позитивен проект за човека. Така антиномичността на 
европейската идентичност в Късната модерност придобива трагическо изме-
рение: 

„Вече нямаме доверие в хуманизма. Но го обичаме и искаме да направим всичко, 
за да го запазим. Вече нямаме доверие в модерната цивилизация, в науката и 
техниката. Но разбираме световноисторическата им значимост и в никакъв 
случай не искаме да се откажем от тях, а с всички сили се стремим да ги раз-
виваме и формираме смислено. Вече нямаме доверие в обществото на герман-
ско-романските нации с неговото политическо равновесие. Но искаме да спасим 
идеята за единството на самостоятелните, свободните европейски нации. Вече 
нямаме безусловно доверие в християнските църкви. Но се държим здраво за тях 
като за скъпоценни съдини на една незаменима традиция. Хуманизъм, цивилиза-
ция, политическо равновесие, църкви, всичките тези велики неща, изглежда, са се 
превърнали в някаква авансцена. На тях не може да се разчита. Те са неотменни, 
но не са достатъчни”2.

Възможен ли е друг подход към кризата на Европейската модерност? Възможно 
ли е европейската идентичност да се мисли вън от една културно-историческа 
диалектика? Дали наистина универсалистките претенции на европейската кул-

2  Карл Ясперс. За европейския дух (прев. Георги Каприев) – Християнство и култура 11 (2012), 61-62. 
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тура са напълно опровергани? Дали все пак европейският възглед за човека не 
е валиден и за неевропейците? Мислителите, за които ще става дума по-ната-
тък, вярват в универсалната валидност на европейското разбиране за човека, 
което според тях е не просто християнско, а христоцентрично. Те поставят 
в центъра не културно-историческата диалектика, а нещо по-основоположно и 
по-определено – християнския възглед за човека.

2. Християнският хуманизъм в англосферата през ХХ в.

В края на 2018 година се появи книгата на Алън Якобс The Year of Our Lord 19433. 
Тя е посветена на тревожни умове, творили в англосферата между 30-те и 50-
те години на XX в., които могат да бъдат характеризирани като християнска 
интелигенция, а някои отговорят на определението християнски богослови. Сред 
тях са Симон Вейл, Жак Маритен, Клайв Стейпълз Луис, Томас Елиът и Уистън 
Одън. Самият избор на фигури, чийто интелектуален портрет Якобс рисува, 
като че ли опровергава констатациите на Ясперс. Тези християнски интелек-
туалци, произхождащи от различни европейски страни, принадлежат както на 
Европа, така и на САЩ и тяхната културна идентичност може да бъда опре-
делена като евроатлантическа. Те не преживяват маргинализацията на Европа 
(наричана от тях най-често „Запада”), която смущава Ясперс.

Списъкът на Алън Якобс не е изчерпателен. В книгата не са включени значими 
интелектуални фигури, изповядващи православното християнство, като отец 
Лев Жиле и Чарлз Малик. През 1942 г. французинът Лев Жиле издава на английс-
ки монографията Communion in the Messiah, в която развива програма за диалог 
между християнство и юдаизъм в перспективата на есхатологията.4 Чарлз Ма-
лик разсъждава за междурелигиозния диалог и за човешките права от позициите 
на философията на историята. Своеобразна поанта на неговия философско-бого-
словски размисъл е сборникът есета Christ and Crisis (1962 г.)5. Книгата на Малик 
е усилно молитвено дирене на християнски отговор на кризата, която прежи-
вява глобализираната западна цивилизация. Като християнски мислител, Малик 
е най-значим с отстояването на общочовешката валидност на християнския 
анпропологически дискурс посредством доктрината за човешките права.6 Якобс 
пропуска така също английския християнски философ, йезуита Мартин Дарси, 
който в монографията The Mind and the Heart of Love (1947)7 формулира философ-
ски модел за персонална идентичност, конструиран като критика на модерните 
разбирания за любовта.

3  Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 
2018. По-нататък в основния текст заглавията на книгите, които нямат български превод, са дадени на анг-
лийски в курсив.
4  Lev Gillet. Communion in the Messiah. Studies in the Relationship between Judaism and Christianity – Wipf and 
Stock, New York 2013.
5  Charles Malik. Christ and Crisis – Acton Institute, Michigan 2015.
6  Смилен Марков. Чарлз Малик, човешките права и небесната антропология – Християнство и култура, 137 
(2018), 38-47.
7  The Mind and the Heart of Love. Lion and Unicorn. A Study in Eros and Agape – Henry Holt and Company, New 
York, 1947.
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Докато Ясперс е разтревожен от културно-историческото маргинализиране на 
Европа в резултат на Втората световна война, героите на Алън Якобс не се 
съмняват в неотвратимата глобална валидност на европейските ценности. Тях-
ното тревожно питане обаче звучи така: Доколко Западът е духовно подготвен 
да поеме отговорност за света и дали може да понесе тази историческа отго-
ворност? 

Мнозина от тях размишляват за онтологичните основания на мира, доколко-
то мирното съвместно съществуване между народи и култури се приема за 
аксиоматичен принцип на европейския (западния) модел за света. Питането в 
програмната статия на основаното през 1943 г. от Райнхолд Нийбур списание 
Christianity and Crisis8, в което пишат богослови като Маритен, Барт и Тилих, 
гласи: На какво би стъпил мирът, след като Западът победи във Втората све-
товна война? Отговорът, че мирът би се основал на моралната правота на 
Запада, е неприемлив за тези интелектуалци. За тях подкрепата за морално 
справедлива кауза, каквато е борбата срещу нацизма или болшевизма, все още 
не прави личността морално безупречна.9 Кой е тогава устоят на персоналната 
отговорност пред историята? Вместо да търсят този устой в историческата 
диалектика, християнските хуманисти на XX в. отстояват едно пространство 
на човешкото и на човешкия Аз, в което се разкрива Богочовекът. Не диалек-
тиката на разума, а една личност – Христос – стои в центъра на историята. 

Християнските хуманисти са повлияни от интелектуалното направление на не-
отомизма (Eрик Прживара, Етиен Жилсон), но и от феноменологията на Хусерл, 
както и нейния специфичен прочит у Хайдегер. С наследството на Хайдегер е 
свързано и обстоятелството, че своята християнска, позитивна версия за Мо-
дерността тези автори градят преимуществено в опозиция с технологично 
рамкираното човешко съществуване. Причината за недоверието в онтологичния 
статут на технологичната цивилизация не произтича от носталгия към пред-
модерното време. Съмненията в нейната онтологична истинност са свързани с 
убеденост, че технологично определеното съществуване скрива универсалните 
измерения на човешката ситуация. Технологията сепарира човечеството на суб-
култури и контракултури, а това прави проблематичен холистичния подход към 
модерната култура. И на този проблем обаче християнските хуманисти гледат 
не като на непреодолима пречка, а като на повод за критично преосмисляне на 
Модерността и препотвърждаване на границите на човешкото. На техно-крати-
ята християнските мислители противопоставят отговорността. Те в никакъв 
случай не схващат себе си като защитници на един традиционен „европейски” 

8  Списанието Christianity and Crisis си поставя за цел да насърчи американската интервенция в Европа 
срещу нацизма, като посочи светогледни основания за тази намеса. След 60-те години то става трибуна на пос-
ледователите на феминистични направления, както и на богословието на освобождението. Последният брой на 
списанието излиза през 1993 г. (https://www.nytimes.com/1993/04/04/us/influential-christian-journal-prints-
last-issue.html).
9  Алън Якобс посочва несъгласието на Клайв Стейпълз Луис срещу една нововъведена молитва на Англи-
канската църква, която измолва Божията помощ за британската армия: „Подкрепи, Боже, нашата праведна 
кауза” (Prosper, o Lord, our righteous cause). В едно писмо до брат си Жак Луис протестира, че е нелепо да ин-
формираме Бога за праведността на нашата кауза. В този контекст той разсъждава, че подкрепата за справед-
ливата кауза не прави подкрепящия нравствено състоятелен (Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian 
Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 2018, 10-13).



14

Християнство и истина

начин на живот или на определен културен стил. Тя вярват, че носят отговор-
ност не само за християнските църкви, но за цялото човешко общество. 

По-долу ще се спрем на три устоя на човешкото, които отстояват християн-
ските хуманисти и които донякъде се припокриват с набелязаните от Ясперс 
характеристики: образование, любов и човешки права. Преди това обаче ще раз-
гледаме историческите значения на понятието.

2.1. Екскурс: Понятието „християнски хуманизъм”

Понятието „хуманизъм”, въведено от Петрарка, обозначава първоначално об-
разователната програма на Studia humanitatis – мисловно течение, възникнало 
в Италия през XIV в. Основната цел на италианските хуманисти (фигури като 
Поджо Брачолини, Лоренцо Вала и Леонардо Бруни) е да допълнят курикулума на 
факултетите по изкуства с дисциплини от областта на естетиката и литера-
турата. Оттогава хуманизмът се възприема като поле на загриженост за оно-
ва в човека, което трансцендира „смяната на епохите”. Хуманизмът така също 
изпълнява просветителска и освобождаваща роля, доколкото цели преоткриване 
на корените на човешкото в неговата цялост. Така хуманизмът е критична, но 
не и антиметафизична позиция.10 Християнският хуманизъм през XX в. отстоява 
онтологичното пространството на човека срещу тотализиращите претенции 
на различни учения, политически идеологии или властови режими Но той неизмен-
но е и позитивен антропологически проект. 

Християнският хуманизъм не е само теоретично занимание. Както посочва Дит-
рих Бонхьофер, трансценденталната стойност на човешкото може да се разкрие 
само в реакцията срещу определени практически предизвикателства.11 Дедукция-
та от абстрактни принципи не е задоволителна. Следователно не би могло да се 
говори за един-единствен християнски хуманизъм през XX в. Когато се отстоява 
пространството на човешкото с оглед на Богочовека, изходните позиции може да 
са различни, макар и метафизическите основания да конвергират. 

Плурализмът в християнския размисъл за човека от дадена епоха не е безпре-
цедентен. Така например във Византия християнските хуманистични проекти 
имат различни смислови акценти: богопознавателния опит, дискурсивния разум, 
класическата образованост или човешката физиология. Именно поради този плу-
рализъм острото противопоставяне между хуманистичен и патристичен свето-
глед, при което една голяма и разнородна група византийски интелектуалци се 
оказва противопоставена на богословите ригористи, противопоставяне, прока-
рано от авторитети като Герхард Подскалски, днес се счита за анахронично.12 
По същия начин италианските хуманисти не отхвърлят напълно богословските 

10  Вж. напр.: Ива Манова. Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и хуманистичната 
критика на аристотелизма. С., София-Р, 2011.
11  Charles Marsh. Strange Glory: A Life of Dietrich Bonhoeffer – Knopf, New York, 2013.
12  Вж. напр.: Georgi Kapriev, Die byzantinische Kultur und der Philosophie – Die Philosophie des Mittelalters (Bd. 
1 Byzanz und Judentum), hrsgb. Alexander Brungs/Georgi Kapriev/Vilem Murdoch – Schwabe Verlag, Basel, 2019, 
6-7.
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интереси на схоластическите философи, а ги допълват. В общия случай става 
дума за антропологическа критика на определени интелектуални парадигми, а не 
непременно за противопоставяне на някакъв човекоцентричен светоглед срещу 
богословски или метафизически системи. Това важи и за християнските хума-
нисти през XX в (вж. 3.1).

Неотменна част от хуманистичните проекти е позоваването на определена ин-
телектуална традиция. Така хуманистичните проекти на византийския IХ век са 
свързани с традицията на античната физиология и с интелектуалната програма 
на Кападокийците. Италианските хуманисти допълват логицизирания схоласти-
чески дискурс с етическа и космологическа проблематика, както и с политическа 
философия. 

3. Стълбове на християнския хуманизъм

3.1. Образованието

Образованието, образоваността и личната принадлежност към определена бого-
словска или философска образователна традиция неизменно занимават христи-
янските хуманисти от XX в. Повечето констатират кризата на европейската 
образованост и особено проблемите в европейските и американските универси-
тети. На това са посветени например лекциите на Жак Маритен в Йейл през 
1943 г. под заглавие Education at the Crossroads, както и серията от лекции на 
Клайв Луис „Отвъд човека”. Тези мислители не гледат на образованието като на 
средство за налагане на светоглед или християнски морал. Маритен настоява, 
че фокусът на образованието е освобождението на отделната личност. Не ста-
ва дума за социално или политическо освобождение, а за разчистване на пътя 
за „добрите енергии в човека”. Необходимо е образованието да култивира инте-
лектуален и духовен аскетизъм у ученика, който ще създаде усетливост за една 
„радикална свобода”. Не става дума за анархия, а за йерархия на свободата. Ако 
образованието промотира анархията, то тласка обществото към деспотизъм.13

Особено показателни са разсъжденията на Симон Вейл в нейната книга The 
Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties towards Mankind. Тя настоява, че 
е неприемливо гротескно чрез средствата на масовото образование да бъдат 
налагани християнските ценности. Масовото образование е част от управлен-
ския механизъм на модерната държава. Ето защо християнските светогледни 
ориентири, които ценностно превъзхождат държавата, биха били превърнати в 
идеологически инструмент, ако посредством държавата се налагат като групо-
ва идентичност, изискваща безпрекословна вярност. 

Според Вейл образованието не следва непременно да еманципира личността от 
нейната „заварена” културна идентичност. Става дума за друго: образование-
то имунизира обучавания срещу злотворните проявления на изконния човешки 

13  Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 
2018, 127.
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стремеж към служение и унизително себепонизяване пред силата. Самата Вейл 
споделя, че макар да е напълно убедена в истинността на християнската вяра, 
тя се бои да стане член на Църквата, понеже се ужасява от вродения духовен 
инстинкт към идолопоклонство, който би могъл да принизи нейното църковно 
членство до следване на тоталитарна идеология. Авторката признава, че кога-
то слуша речите на Хитлер, макар да отхвърля напълно неговите политически 
послания, определени сектори на нейната личност резонират с пароксизма на 
диктатора и тя сякаш попада под властта на неговата злотворна харизма. Об-
разованието следва да изцели подобна подвластност, предоставяйки аргументи 
срещу тотализиращото схващане на реалността.14 

Според Маритен един от признаците на подобно тотализиращо схващане 
са културно-историческите антиномии, като например противопоставянето 
между европейския хуманизъм и християнското учение. През 1933 г. той пише: 
„Спорът не е между хуманизма и християнството. Той е между два възгле-
да за хуманизма”15. Отъждествяването на хуманизма с автономизирането на 
човека спрямо метафизичната йерархия, появило се в епохата на Ренесанса, 
стеснява онтологичното пространство на човека, понеже го превръща в част 
от природата – макар и най-привилегированата част, която може да избере 
ексцентрична позиция спрямо природния ред. Но един християнски възглед, спо-
ред който човекът е само пасивен получател на Божията благодат, освобож-
даваща от страстите, е също толкова несъстоятелен. На различни места в 
своите съчинения Маритен критикува спиритуалисткия монизъм.16 Той счита, 
че човешката природа е аналогична на безкрайното битие, поради което подле-
жи на нравствено усъвършенстване посредством свободата. На тази битийна 
аналогия следва да стъпи и философията на образованието. Последното е поле 
на синтез между нормативистки и дескриптивистки подходи към човека, при 
който ученикът трябва да получи херменевтични умения да разчита човешката 
ситуация. Аналогичният метод дава възможност за плуралистични версии за 
човешкото.

Наред с противопоставянето срещу тотализиращите идеологии и опростените 
антиномии, образователният модел на християнските хуманисти от XX в. не-
изменно е противодействие срещу масовата култура. Съвсем не се препоръчва 
надменен и самозатворен елитаризъм, който, както забелязва Оруел през 1941 г., 
непременно би се утаил в болезнена привързаност към нацията.17 Томас Елиът 
подчертава, че образованието не е утилитарно ограмотяване – елементарно или 
високоспециализирано. Нещо повече, затрупването с фактология прави ученика 
безпомощен да се ориентира в сложната обществена динамика на западноевро-
пейската демокрация. Така той става уязвим за пропагандни внушения. Настоява 

14  Simone Weil. The Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties towards Mankind (first published 1949) – 
Routledge, London and New York, 2005, 12cf.
15  Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 
2018, 42.
16  Вж. напр.: Jacques Maritain, Notebooks – Magi books, New York, 1984, 249-257.
17  Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 
2018, XV.



2019 / брой 10 (147) Зима

17

се, че образоваността има собствена антропологична стойност, независеща 
от утилитарните претенции на технологичната цивилизация.18 

Маритен и Вейл обобщават, че образованието е целево ориентирано към непод-
лежащото на научаване: любовта към истината и интуицията за нея.19 В този 
парадокс е универсалната освобождаваща мисия на образованието. 

3.2. Любовта

В книгата си Предквусване на християнството сред древните гърци Симон Вейл 
се позовава на Платон, който в диалога „Пир” твърди, че Ерос е по-мъжествен 
от Арес, понеже последният бива владян от любовта на Афродита. Казано дру-
гояче, силата не може да придобие любовта, но любовта сама по себе си прите-
жава сила. В този смисъл любовта, като добродетел, превъзхожда силата; от 
всички човешки сили тя е онтологично най-мощна.20 Какво обаче представлява 
любовта? Дали християнският хуманистичен дискурс през XX в. добавя нещо 
съществено ново в разбирането за любовта като устой на човешкото?

В своите бележки към дневниците на съпругата си Раиса Маритен разсъждава за 
йерархията на разните видове любов. Той следва томисткия модел, според който 
страстната любов (amor concupiscentiae) e по-несъвършена от приятелската 
(amor amicitiae). И едната, и другата обаче са само са аналогии на съвършената 
любов, при която „голият Аз” преодолява себе си и навлиза в съвършено обще-
ние с Бога. Маритен се мъчи да излезе от субстанциалисткия тип метафизика 
и вижда любовта като определител на разумното персонално битие. Впрочем 
такъв е подходът и на самия Тома от Аквино. Когато говори за най-дълбоките 
устои на персоналното битие, последният се обръща към традицията на хрис-
тиянския неоплатонизъм и към Дионисий Ареопагит.

Размислите на Вейл и Маритен сякаш предусещат философията на любовта на 
английския йезуит Мартин Дарси. Неговият фундаментален труд The Mind and 
the Heart of Love съдържа философска програма за критика на модерния дискурс 
за любовта. За Дарси едностранчивите богословски и психологически рациона-
лизации на любовта в модерната епоха бележат разколебаност на персоналната 
идентичност. Критическото им преодоляване обаче дава подстъп за по-дълбоко 
навлизане в онтологията на Аза.

Книгата на Дарси е написана като реплика на знаменитата книга на Дени дьо 
Ружмон Любовта и Западът (1939)21. Чрез сюжета на Тристан и Изолда Ружмон 
анализира рицарската любов, интересът към която нараства през Високото 
средновековие. Авторът настоява, че средновековната куртоазна култура, сти-

18  T. S. Eliot. Christianity and Culture – Harcourt Brace and Company, San Diego/New York/LLondon, 1967, 171-
187.
19  Alan Jacobs, The Year of Our Lord 1943. Christian Humanism in an Age of Crisis – Oxford University Press, Oxford 
2018, 127; 165.
20  Simone Weil. Intimations of Christianity among Ancient Greeks – Routledge, New York, 1987 (7 Dec. 1941).
21  Дени дьо Ружмон. Любовта и Западът, ЛиК, С., 2003.
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лизираща рицарската любов, е превърната форма на разрушителна и егоцен-
трична еротична страст. Църковната нравствена норма не само не може да 
изцели деструктивния ерос, но допълнително го обостря, като предписва про-
цедури за силовото му „укротяване”. Модерността заменя куртоазната любов 
с друга антитеза на слепия ерос: романтичния блян за индивидуалния свободен 
избор в любовта, който е благовидна опаковка на същия непререкаем порив, 
подчиняващ тотално личността и рушащ идеята за общност. Опитвайки се да 
скрие грозното лице на ероса чрез благородната, но илюзорна идея за индивиду-
алната свобода, Модерността още по-перфидно дестабилизира устоите на Аза.

Мартин Дарси се наема да възрази на Ружмон, като посочи, че има надежда там, 
където последният съзира разрушение, поробване и разпад на личността. В кни-
гата си The Mind and the Heart of Love той характеризира ероса като творчески, 
откровителен, просвещаващ и преобразяващ.22 Това са свойства на Небесната и 
Църковната йерархия на Дионисий-Ареопагит, на когото Дарси се позовава. Фи-
лософският проект на Дарси е пример за историко-философско взаимодействие 
между традицията на византийското богословие, на Латинското средновековие 
и модерното християнско богословие. 

Дарси използва авторитета на Дионисий, за да спаси ероса както от позити-
вистките редукции, като тази на Ружмон, така и от нормативния морализъм 
на следсредновековното християнско богословие. В своя прочут двутомник, 
посветен на любовта (Eros and Agape, 1930; 1936), Андерс Нигрен обвинява 
средновековното християнство, че е изменило на жертвения идеал на Еванге-
лието, подменяйки любовта (агапи) с неоплатоническия ерос. Според Нигрен 
еросът е егоцентричен, понеже изключва реално общение с Другия. Дионисий 
и схоластическите богослови са сред главните обвиняеми за тази подмяна. В 
своя отговор към Нигрен Дарси прави опит да синтезира спекулативното и ас-
кетическо богословие на Изтока и на Запада, следвайки модела на неотомиста 
Ерих Прживара. 

Дарси се опитва да помири любовното желание със саможертвената любов, про-
тивно на позитивистката нагласа, която свежда субективността до високите 
етажи на съзнанието, т.е. на духа или ума. Той не е съгласен възприятията и 
инстинктите на телесността да се отпращат в полето на несъзнаваното, не-
подлежащо на персонализация.23 Подобно парцелиране изхожда от една предпос-
тавена и статична представа за Аза, откъсната от емпиричното разгръщане 
на персоналното съществуване. Дори онова, което не подлежи на рационализа-
ция, дори неясното и непредсказуемото, дори онова, което изглежда безлично и 
сляпо в човека, е част от персоналната участ на всяка личност.24

22  Martin d’Arcy. The Mind and the Heart of Love. Lion and Unicorn. A Study in Eros and Agape – Henry Holt and 
Company, New York, 1947, 156cf.
23  Martin d’Arcy. The Mind and the Heart of Love. Lion and Unicorn. A Study in Eros and Agape – Henry Holt and 
Company, New York, 1947, 124cf.
24  Martin d’Arcy. The Mind and the Heart of Love. Lion and Unicorn. A Study in Eros and Agape – Henry Holt and 
Company, New York, 1947, 157.
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Дарси съвсем не отхвърля моделите на модерната психология за описание чо-
вешкото съзнание. Напротив, той се позовава на парадигмите на Карл Юнг за 
пасивното и самоутвърждаващото начало на любовта. Според него обаче те не 
бива да се схващат като обяснителни механизми, а само като феноменологични 
проявления на интенционалността на любящия. С анти-Хегелов патос той нас-
тоява, че екстазът, регресът и утвърждението не са просто моменти от само-
рефлексията на любящия субект; те обозначават въздигането на целия човек до 
ядрото на персоналното битие, до онтологичната истина и молитвения диалог 
с Бога. Това тристепенно любовно-познавателно движение е типологично сход-
но с тройното познавателно движение на душата в Дионисиевата гносеология. 
Неслучайно една от програмните тези на Ареопагитиките, с която корпусът 
се разграничава решително от оригенизма, е, че ерос и агапи не са взаимноиз-
ключващи се, а конституират любовната връзка между Бога и отделните нива 
на йерархията. 

Така Дарси стига до най-каверзния въпрос в своя философски труд – онтологич-
ните устои на личността. Авторът предприема една археология на среднове-
ковните модели за персоналността. По-подробно се спира върху схващанията 
на Боеций и Дънс Скот. Според първия персоната е акцидентално различимата 
индивидуална субстанция на разумната природа. Дарси е заинтригуван и от 
схващането на Дънс Скот за haecceitas, която предшества природата. Това е 
една предварително положена „себе-вост”, която е предпоставка за природно-
то битие и предшества съществуването. Философът не се произнася коя от 
двете философеми е за предпочитане. Убеден е обаче, че такъв тип модели ясно 
показват, че човешкият Аз не може да бъде сведен до индивидуална саморефле-
ксивност, тоест до разумно-волеви субект. Става дума за единство на човешки 
сили, което има свой особен битиен принцип и което не е сводимо до подразде-
лянето на психическата активност на съзнание, подсъзнание и инстинкти.

Елементите, които персоналността включва, пише Дарси, може често да са в 
противоречие, да ни се изплъзват, но ние трябва да утвърдим едно радикално 
единство. И това е задача на изкуството. Персоната не е някаква суперструк-
тура на човешкото, тя често не е над, а е скрита дълбоко под сили, които ние 
възприемаме като слепи природни стихии в човека. Това единяване е факт, но 
задача на изкуството е да го покаже, да разкрие смисъла на диалога между съз-
нание и подсъзнание. Описанието на това как персоната придава лик на своите 
проявления, как действено и феноменологично се заявява чрез тях, Дарси нари-
ча персонална духовност. За него всички импулси и възприятия, дори когато 
техният механизъм наглед не се различава от този при животните, са типо-
логично различни, те са човешки, защото са феномени на човешката Аз-овост. 
Усещането и чувствата са протоплазма на ума, а пък зрението и възприятието 
въвеждат във въображението.

3.3. Природен закон и човешки права

Жак Маритен посочва, че идеята за човешки права се проявява за пръв път през 
XVIII в. Тя, от една страна, е свързана с развитието на теорията за природен 
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закон в Античността и Средновековието. Налагането на юридическия позитиви-
зъм над идеята на естественото право през XIX в. не прави природния закон из-
лишен. Може определени теории за природния закон да са отхвърлени, но идеята 
за природен закон продължава да бъде валидна. Победата на позитивизма в края 
на XIX в. не отменя самия принцип на природния закон, а бележи надмощието на 
консервативната историческа школа над революционния рационализъм, появил се 
в началото на века.25 

От друга страна, идеята за човешки права се базира на рационализма, според кой-
то Природата диктува на Разума закона, който е добър за всички – за пещерния 
човек, но и за човека от модерната епоха, за номада, но и за уседналия земеделец.26 
Това рационализиране на теорията Маритен оценява като грешка, понеже норма-
та на природния закон става зависима от формулировките на даден юрист, които 
не може да са универсални. Така към края на XVIII в. вече са се появили повече от 
8 системи на природния закон. В тях абсолютен носител на правата е индиви-
дът – по Русо и Кант. Това обаче предполага, че законът е положен в човека като 
някакъв рационален принцип. По този начин се утвърждава рационалистически 
субективизъм, който е проблематичен, понеже върху него не могат да се форму-
лират универсални права, универсални граници на човешкото. На рационалистиче-
ския субективизъм Маритен противопоставя антропологически холизъм.

Маритен се заема да осмисли холистичната онтологична перспектива на при-
родния закон. Всяко нещо има свой природен закон, тоест има норма на битието 
си.27 Природният закон за човека несъмнено е моралният закон. Според Маритен 
обаче моралният закон има амбивалентен характер: той е едновременно он-
тологичен и идеален. Идеален е, понеже се основава на една неизменна и обща 
човешка същност. Онтологичен е, доколкото е норма на отделните съществу-
вания на човеците, в които човешката същност битийства. 

Тази двузначност обуславя и две гносеологически нива на схващане на закона и 
респективно на човешките права. Знанието на закона бива вродено и открито. 
Откритото знание е свързано с определени практики на разпознаване и призна-
ване. Необходимо е той да бъде обявен и провъзгласен; да се превърне в норма 
на практическия разум. Разумът не открива природния закон като абстрактни 
принципи на теоретичния разум. Напротив, както забелязва Тома от Аквино, 
разумът открива естествения закон не посредством аксиоми, а посредством 
природната насоченост (habet naturalem inclinationem)28. Природната насоченост 
обаче не е саморазбираща се очевидност, не е per se nota. Необходими са ис-
торически натрупвания, за да бъде разпозната. Необходим е така също и коре-
ктивът на социалния ред. Най-елементарните проявления на природния закон се 
разкриват не посредством разсъждения на субективния разум, а чрез социална 
нормативност – тоест модели на социално поведение. 

25  Jacques Maritain, On the Philosophy of History – Charles Scribner’s Sons, New York, 80.
26  Jacques Maritain, On the Philosophy of History – Charles Scribner’s Sons, New York, 82. 
27  Jacques Maritain, On the Philosophy of History – Charles Scribner’s Sons, New York, 86-87.
28  Jacques Maritain, On the Philosophy of History – Charles Scribner’s Sons, New York, 91. Маритен цитира Тома 
от Аквино: S. Th. I-II, 94.2; 94.3; 94.4.
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Паралелно с това обаче, е налице и някакво базово знание за закона и за човеш-
ките права, което съществува като вродено. То бива познавано по естествен 
начин. За всекиго е очевидно например, че отнемането на човешки живот не 
е същото като убийство на животно. Това положение е принципно ясно, то е 
познаваемо като аксиома. Но в различните общества има разни норми относно 
това доколко и как се санкционира отнемането на човешки живот. Тъкмо тук, в 
детайлите на конкретната ситуация, е съпоставката между съвест и социална 
норма. Историческото развитие на представите и изразните форми на природ-
ния закон е херменевтика на моралните ситуации. 

До XVIII в. идеята за природен закон се свързва преди всичко със задължения на 
човека. След това заради развитието на моралната философия, на философията 
на правото, на юриспруденцията и на политическата мисъл се стига до изво-
да, че задълженията имат и съответстващи им права. Както философията на 
позитивизма, такава и идеализмът са неспособни да достигнат до идеята за 
човешки права, понеже те или признават само фактите на съществуването, 
или пък вярват само в един абсолютен иманентен принцип. Правата очертават 
едно пространство, което не следва от обществена конвенция, от писан закон 
или от природна необходимост. Абсолютистките метафизични модели не могат 
да приемат това.29

Пространството на човешкото е самостойно метафизическа инстанция, която 
не е функция на друг принцип. В същото време пространството на човешкото се 
реализира действено в полето на Аза, без да е налице антагонизъм между лич-
ност и природа. Човешките права са социално и юридически призната възмож-
ност за поемане на отговорност по примера на Богочовека. Така чрез правата 
Маритен отстоява антропологически реализъм. Той обаче не пропуска да забеле-
жи, че е налице определено напрежение между персоналните и човешките права, 
което няма как да бъде снето чрез методите на разума. Причината за това е, 
че историзиращото постигане на човешката природа в рамките на отделното 
човешко съществуване е постъпателно и стохастично и изисква общуване с 
Божията благодат. Ценностната разнопорядковост между различните степени 
на благодатно постигане на човешката персоналност ще стане повод за бого-
словска критика срещу концепцията за човешки права, отправена от Ханс Урс 
фон Балтазар и от нашия съвременник Оливър О’Донован.

4. Заключение

Устоите на европейската християнска идентичност, които разгледаните хрис-
тиянски хуманисти предлагат, не се различават принципно от посочените от 
Карл Ясперс. Доколкото не се съмняват в тяхната универсална антропологична 
валидност и в глобалната им приложимост, християнските хуманисти от XX в. 
схващат обаче принципите на идентичността не просто като аксиоми на ра-
зума, а като феноменологични маркери на целия човек. Понеже холистичният 
човек е небулозен, изплъзващ се от рационализиращите дискурси, образованието, 

29  Jacques Maritain, On the Philosophy of History – Charles Scribner’s Sons, New York, 102.
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любовта и отстояването на универсалните права на човека са не толкова га-
ранти за съхраняване на една природна норма, а по-скоро проекти за откриване 
на нови и нови аспекти на човешкото. Подобен иновативен устрем предполага 
както радикално разбиране за личната свобода, така и йерархизиращо (онтоло-
гически консервативно) осмисляне на съществуването. Устремът към свобода-
та тук е прогресивно постигане на йерархията на смисъла. Така антиномията 
„персона-природа” не е трагично поемане на отговорност пред лицето на една 
обезличаваща неотвратимост, не е отстояване на историческия прогрес чрез 
усъмняване във всеки позитивен проект за универсалния човек, а е напрегната 
историзация на персоналната екзистенция чрез любовта.
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Невена Димитрова

ОБЩНОСТТА	НА	СЕСТРИТЕ	

ЕВХАРИСТИНКИ,	ИЛИ	КАК	И	КЪДЕ	

СЕ	СЛУЧВА	ДИАЛОГИЧНОТО	

БИТИЕ	НА	БЛАГОДАРЕНЕТО

(Мария и/или Марта: за думите и действията, сестра 

Максимилиана)

1. Евхаристията – тайнство на общението, на 
единството

Въвеждането в темата за диалогичността изисква няколко уточнения. Там, къ-
дето творенето е ословесяването, про-говарянето, където диалогът започва 
от второ лице, а именно от Ти, за да бъда аз; от извикването в битие, самото 
творение е съ-битие1, съществуващо, доколкото е желано и докъдето се прос-
тира възможността му за диалог.

„Бог не е битие или идея, която бихме могли някак си, a modo sublimiori, да „по-
стигнем”, но е събитие, което можем да призовем да се случи...  Бог откровява 
себе си – от Себе си в нас, в „мястото” ни, в което ни открива, за да ни прео-
бърне – да ни направи за Себе си.”2

Централното събитие в живота на вярващия в Христа е причастяването с 
Божествените Тайни, участието в Господнята трапеза, удържането и съхра-
няването в диалога на споделеното съществуване. Диалогичното битие пред-

1  Арх. Софроний Сахаров. (2005). Ще видим Бога, както си е. София: Омофор, с. 253.
2  Янакиев К.(2002). Богът на опита и богът на философията. Рефлексии върху богопознанието. София: Анубис, 
с. 15.

Невена Димитрова е доктор по философия с дисертационен труд върху пробле-
ма за познанието при св. Максим Изповедник (Human Knowledge according to Saint 
Maximus the Confessor Eugene,OR: Wipf&Stock Publishers, 2016). Специализирала е в 
Католическия университет в Лувен, Белгия, в Томас Институт, Кьолн, Германия, 
с постдокторантура в Карловия университет, Прага, Чехия. Публикувала е в раз-
лични международни издания, свързани със средновековната философия, теология 
и култура. В момента работи като гл. асистент в Националния център за нема-
териално културно наследство, БАН.
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ставлява такава споделеност и съпричастност; готовност за взаимопонасяне 
на нашите недостатъци3, взаимодопускане на пространство за другия4. Молит-
веният живот и чистотата на ума и сърцето са необходим първи подстъп към 
съзерцателното съществуване. Необходимо е обаче те да бъдат реализирани в 
действията на практическата ангажираност. Практиката, дейният живот за-
дават хоризонта на истинската вяра – тялото става посредник на добродетел-
та, въ-плътената вяра води към живот в истината: единствено въплътеното 
слово е говорещо слово, през тялото духът намира своя израз и изказ. 

Както тялото, отделено от духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва 
(Яков 2:26 и св. Максим Изповедник, Мистагогия). Това е и примерът на Марта, 
който сестрите евхаристинки следват: невъзможността „да бъдеш Мария”, без 
да бъдеш „Марта”, е невъзможността да дириш собственото си спасение без 
общението с другите в Христа.5 По думите на основателя на общността о. 
Йосиф Алоати това общение може да се случва единствено при познаване на 
Исус Евхаристия. Ето защо дейността на сестрите е насочена колкото към 
„бедния” Исус, т.е. социалната им ангажираност, толкова и към Евхаристийния 
Исус, т.е. просвещаване в Тайнството на Тайнствата.6

Какво представлява животът в Христа?

Църквата в светоотеческа перспектива е преди всичко дар на новия живот – 
живот на Христос в нас и наш живот в Него.7 Църквата според о. Александър 
Шмеман не представлява нова природа, субстанция. Определението нов, прило-
жено към нея, не означава онтологична новост, а е преобразената перихореза 
между Бог и Неговите творения. Тя е новият живот на „старата” – изкупена 
и преобразена от Христос – природа. В Него човекът, а посредством човека и 
цялата природа намират истинския си живот и стават ново творение, ново съ-
щество – Тяло Христово8… Църквата ни дава нов живот не защото е организъм, 
а обратно – новият живот ни е даден в нея или по-скоро, като нов живот, тя 
прави от нас организъм, преобразява ни в Тяло Христово, разкрива ни като ново 
битие.

Както посочва и папа Ратцингер, Църквата дава възможността за единение 
в перихорезата на любовта. Църквата като Христов организъм, като тялото 
Христово е Христовата плът в духовното напрежение на любовта, в което се 
изпълнява брачната тайна на Адам и Ева, следователно в динамиката на един-
ство, което не отменя противоположността.9 

3  Из архива на общността на евхаристинките: О. Йосиф Алоати. (1921). Добродетелите на сестра Мария 
Христина Исусова, раздел трети: с. 60
4  Levinas E.(1991).Totality and Infinity. An Essay on Exteriority. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 39.
5  Библия, Нов Завет (Лука, 10:38-42).
6  ФнАИФ 1253: Сестра Максимилиана – настоятелка на общността на сестрите евхаристинки в интервю, 
проведено в манастира на общността в София, 2019 г.
7  Шмеман, А. (2012). Неделни беседи и статии. София: Комунитас, 223.
8  Вж. Янакиев К. (2017). Христовата жертва, евхаристията и църквата. Студии върху библейските основания. 
София: Комунитас.
9  Ратцингер Й./Бенедикт XVI.(2014). Мария-изначалната църква. София: Комунитас, 73.
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Църквата е възпитателка в християнска свобода по думите на Романо Гуар-
дини, където свободата е обръщането към пълната действителност на от-
кровяващия в Христа самия себе си Бог.10 Той говори за едновременността на 
случването ни в Христа, която, макар и невъзможна исторически, се случва чрез 
вестителството на всички и всичко, което имаме като Църква – свещеници, 
семейство, хората от енорията… Чрез всички тях Христос заговаря вярващия 
не като изолирана фигура, а като Църква.11 „Еврозия изпълняваше с много удо-
волствие своята учителска работа, предавайки катехизис на момиченцата от 
енорията. Тя беше строга и изискваше от ученичките си не само да заучават 
истините на вярата наизуст, но и да ги разбират. И за да им обясни по-добре 
това, тя си служеше с най-подходящи и простички думи и методи… С голямо 
удоволствие заемаше и раздаваше на ученичките си добри, назидателни книги 
и по този начин несъзнателно постави основите на циркулиращи библиотеки, 
като книгите минаваха от ръка на ръка, докато всички момичета ги изчетат, и 
се връщаха при нея. С това тя вършеше много голямо добро на душите.”12 Божи-
ята любов е огън, казва св. Викентий от Паула, и горивото, необходимо на този 
божествен огън в християнската душа, е безспорно – ближният. Божията любов 
по естество е съобщителна.13

Вглъбяването и молитвата са подготвителният етап към тази любов. Готов-
ността за споделяне е преливането  към ближния.

„… Влез в Исусовото сърце, разположи се в него и там мълчи, обичай, въздишай, 
плачи, моли се, проси, вкуси, говори на Исус, слушай Той какво казва… Ти при-
тежаваш сърцето Му, а Той твоето. Това е размишлението.14” Размишление и 
диалог имат един корен на гръцки, което означава, че влизането в църква, учас-
тието в Тайните Христови е вече случилият се диалог между човек и Бог, между 
хората в общността.

Както въздухът е необходим за живота на тялото, така размишлението е пот-
ребно за живота на душата. Без размишление не можем да напредваме в духов-
ния живот… Ако те [мислите] не пораждат в нас твърди решения, размишление-
то ни не струва, както не струват листата на едно дърво, което не дава плод. 
А плодът на размишлението е: добро и практично решение.”15

Преоткриването на Евхаристията като Тайнството на Църквата представлява, 
с други думи, преоткриване на Църквата in actu, на Църквата като Тайнство на 

10  Гуардини Р. Църква и догмат – път в свободата, превод: Г. Каприев в Християнство и култура (2018), бр. 130, 
с. 53.
11  Гуардини Р. Църква и догмат – път в свободата, превод: Г. Каприев в Християнство и култура (2018), бр. 130, 
с. 55.
12  Думи на сестрата на Еврозия – Наталия, за нея: архив на сестрите евхаристинки: из Живота на Еврозия 
Алоати, от о. Йосиф Алоати, с. 50-51.
13  Из архив на сестрите евхаристинки: из Живота на Еврозия Алоати, от о. Йосиф Алоати, с. 46-47.
14  Из архива на общността на евхаристинките: Напътствия и мисли, свързани с Евхаристията (2005), от о. 
Йосиф Алоати С.М. и сестра Еврозия Алоати, основатели на М.О. Евхаристинки, с. 8.
15  Из архива на общността на сестрите евхаристинки: Спомени и съвети: частни и общи съвети от нашата 
майка основателка сестра Мария-Христина Исусова (Из дневника на една сестра), от 15 юли 1911 г., с. 19.



26

Християнство и история

Христос и на Неговата „Парусия” – идването и присъствието на Царството, 
което има да дойде.16 „Едно средство, за да достигнем съвършенството, е да 
съзнаваме, че живеем в Божие присъствие. Пред Бога! Да работим в Бога! С 
Бога! За Бога!... Както рибата живее във водата, тъй и ние живеем в Бога. Бог 
е в нас, Бог е около нас. Колко е утешителна тази истина на нашата вяра!17”

Според св. Йоан Дамаскин посредством Евхаристията сме в общение и сме 
обединени едни с други, „… ние ставаме членове едни на други, защото ставаме 
едно тяло с Христос”. Св. Игнатий Антиохийски нарича Евхаристията „лекар-
ство на безсмъртието”18, а папа Павел VI казва, че „Евхаристията е установена, 
за да станем братя… от чужди, разпръснати, безразлични едни към други, как-
вито бяхме, да станем единни, равни и приятели. Тя ни е дадена, за да можем от 
апатична тълпа на егоисти, хора разделени и враждуващи помежду си, да станем 
един народ, един истински народ, вярващ и любещ, народ с едно-единствено сър-
це и една-единствена душа”19.

Именно чрез разбирането ни за еклесиално единство разбираме есхатологично-
то измерение на Църквата като указваща света, който има да дойде, като тяло 
Христово, където всички ставаме едно, предвкусваме новия живот в Христа.

2. Общността на евхаристинките – история и 
съвременност

Общността на сестрите евхаристинки е уникално явление за българската ре-
лигиозна среда. Единственото женско източнокатолическо общество, което е и 
сред единствените, заети както с просветна, така и със социална дейност.20 
Възниква в Солун през 1889 г., но този път не двама братя са родоначалници на 
благородното дело, а брат и сестра: о. Йосиф и сестра Еврозия Алоати. 

Обществото на сестрите евхаристинки е създадено като принадлежащо към и 
напомнящо на милосърдните сестри на св. Викентий от Паола. Самият Йосиф 
като лазарист е вдъхновен от примера на светеца на милосърдието.

„Животът на евхаристинката трябва да бъде олицетворение на живота на две-
те сестри Мария и Марта; като Мария ще седят при нозете Исусови, а като 
Марта ще му слугуват: това значи – съзерцателност и деятелност или иначе 
казано, молитва и работа.”21

Според Йосиф Алоати и сестра му Еврозия мисията на сестрите евхаристинки 

16  Шмеман, А. (2012). Неделни беседи и статии. София: Комунитас, с. 232.
17  Из архива на общността на сестрите евхаристинки: Спомени и съвети: частни и общи съвети от нашата 
майка основателка сестра Мария-Христина Исусова (Из дневника на една сестра), от 10.08.1910 г., с. 14.
18  Кардинал Каспар В. (2005). Тайнството на единството. Евхаристия и Църква. София: Изток-Запад, с. 60.
19  Лубик, К. (2006). Евхаристия. Софийско-Пловдивска епархия, с. 28. 
20  Вж. Елдъров Св. (2002). Католиците в България 1878–1989. Историческо изследване, с. 86.
21  Добротворното дело… 297.
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не се ограничава само до обожаването на Пресветото причастие. В това те 
подражават на Мария, Лазаровата сестра. Но трябва да подражават и на дру-
гата сестра на Лазар – Марта, която служила на Христа. Така евхаристинките 
трябвало едновременно да обожават Христа, но и да служат на ближния, да 
обединяват Мария и Марта. 

По това те много приличат на милосърдните сестри от Западната църква, 
но с тази разлика, че имат за цел не само служба на болните и нищите, но и 
спазване на евхаристичния култ и възпитаването и образованието на децата и 
поучаването им в християнската доктрина. Сестрите евхаристинки, като част 
от последователите на св. Викентий, следват устава на милосърдните сестри 
освен източното облекло и обреди.

Тъй като дейността им е свързана с просвещаване и ограмотяване на момичета 
и малки деца, към общността се създават забавачници за деца, образователни 
групи, работни ателиета, неделни беседи за момичета и жени. Грижат се за 
достолепието на службите в църква, шият богослужебно облекло. Сестрите 
евхаристинки се водят формално подчинени на отците лазаристи, а оттам и 
на семейството на св. Викентий. По регулата на св. Викентий обетите им са 
едногодишни и относно обета за милосърдие за тях той представлява възпита-
ние и образование на децата. „Сестрите евхаристинки следваха в училищата си 
една и съща програма, дадена им от къщата Майка. Преподаваха от 8 до 11.30 
сутрин и от 2 до 4 следобед. В Гевгели и с. Богданци големите момичета идват 
само следобед да учат бродерия. В неделя катехизис, набожни песни…”22

Сестра Максимилиана пояснява, че разпространявайки дейността си из околни-
те на Солун населени места, сестрите са създавали малки образователни гру-
пи, подобно на килийните училища от българската история, за да ограмотяват 
момичетата и децата, които са идвали при тях – учели са ги на писане, четене 
и успоредно с това, на духовна култура и в този смисъл е била разгърната тях-
ната просветна дейност. Тя нарича това образ-ование, или приемане на образ, 
вчовечаване, с духовната просвета идва това човешко облекло, което ни прави 
участници в Господнята трапеза. „Вие сте за Изтока това, което са милосърд-
ните сестри за Запада, но с уточнението, че ако те служат на бедния Исус, вие 
сте посветени на служба на бедния, изоставен и непознат Исус и ваша задача 
е да го направите познат за хората.”

3. Основателите на общността: о. Йосиф и сестра 
Еврозия

О. Йосиф е роден на 20 юли 1857 г. във Виластелоне, Пиемонт, Италия. Още бре-
менната му майка решава, че детето  ще бъде отдадено на Богородица, и на-
истина още в детство той е излекуван от болест на очите с вода от прочутия 

22  Драговъ Хр. Ив. (1939). Добротворното дело на отецъ Иосифъ Алоати и на сестра Еврозия Алоати основатели 
на обществото на сестритъ евхаристинки (по случай 50-годишнината отъ основаването на делото Солун 1889 – 
София 1931). София: Търговска печатница, с. 209.
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животворен извор на Св. Богородица Лурдска23. Йосиф, който живеел до Торино, 
недалеч от Лурд, донесъл чудотворната вода и започнал новена, или деветница, 
на Дева Мария Лурдска на деветия ден: 23 юни 1873 г. той прогледнал с окото, 
с което до момента не виждал. Това събитие още по-силно затвърдило у него 
усещането за Божието звание. Той бил запознат с житието на св. Викентий от 
Паола (St. Vincent de Paul), основател на Ордена на лазаристите. Житието на 
светеца много интригувало младия Йосиф и той мечтаел за далечни мисионер-
ски мисии към Китай и Индия. Вероятно е искал да стане и мъченик на вярата.

През есента на 1877 г. той встъпва в Ордена на лазаристите. Изпращат го не 
в Китай, а в Солун. О. Бонети, настоятел на лазаристите в Солун през 1867 г., 
се заема с идеята за създаване на българско католическо учебно заведение и за-
наятчийска школа: Зейтинлик, завършен през 1885 г. Има два отдела – единият, 
който осигурява богословско и средно образование, подобно на учебната програ-
ма на екзархийната гимназия в Солун „Св. св. Кирил и Методий”, а в другия се 
изучават практически занаяти. Училището е открито през 1886 г. с 57 ученици, 
11 в занаятчийския отдел, където се учат шивачество, обущарство, дърводел-
ство, готвачество и градинарство. Учебната програма е като в българските 
училища с изучаване специално на френски език. Преподаването също е на френс-
ки език. Училището разполага с 4 френски преподаватели, двама италианци, 
един българин и един поляк. Гимназията в Зейтинлика съществува до 1914 г. (вж. 
Повече на www.solunbg.org)

Поради обстоятелствата, които заварва тук, о. Йосиф решава да научи бъл-
гарски и да приеме източния обряд, като се откаже от западния завинаги. През 
1883 г. той получава разрешение от Рим и от настоятеля на лазаристите в 
Париж да приеме източен обряд.24 Наблюденията си от простотата и невежес-
твото на пасомите той излага в писмата си, но започва на местна земя да 
изучава български и с добросърдечието си спечелва доверието на хората, които 
го именуват по-късно Йосиф Палюрски, отказвайки да приемат, че всъщност е 
италианец, а не българин. В писмата си до френския консул започва да се под-
писва като Йосиф Алоди, знак за побългаряването му според проф. Рая Заимова.25

Сестра Максимилиана, настоятелка на сестрите евхаристинки, сподели, че ко-
гато през 1984 година, по време на образованието си в Рим, посетила Торино и 
попитала за о. Йосиф сред събратята му дали са чували и могат ли да разкажат 
нещо за него, никой не знаел нищо. В един момент един доста възрастен све-
щеник дочул разговора и възкликнал: „il bulgaro” и започва да описва о. Йосиф как 

23  Скромната овчарка от Южна Франция Бернадета Субиру от 11 февр. 1858 до 16 юли с.г. била свидетелка 
на осемнадесет явявания на Пресвета Богородица в пещерата Масабиел, близо до гр. Лурд в Южна Франция. 
Дева Мария се явила на благочестивото момиче в бяла премяна с две рози на краката. На последното явява-
не, запитана коя е, Божията Майка отговорила: Аз съм Непорочното Зачатие”. По внушение на Дева Мария 
Бернадета ударила стената на пещерата и бликнал извор от бистра вода, която се оказала чудотворна. Там и 
до днес се извършват чудодейни изцеления на болни.
24  Еленков И. (2000). Католическата църква от източен обряд в България от времето на нейното учредяване 
с присъединението на част от българския народ към Рим през 1860 г. до средата на XX в. София: Католическа 
апостолическа екзархия, с. 333.
25  Zaimova R. (2018), Droulez C.M., Arthur Histoire de la mission Lazariste de Macédoine (1839-1939), Texte 
publie par les soins de Raïa Zaimova, Istanbul: Les Editions ISIS. 12.
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ходел с брада, с източни одежди, поклоните, които е правел… О. Йосиф носел 
източно облекло и спазвал източния обряд през целия си живот, като намирал в 
него особено очарование.

Вдъхновен от местата из Македония, където и св. ап. Павел проповядвал, о. 
Йосиф с огромна енергия започнал ограмотителното и просветното си дело. Той 
си спомнил за надписа от Атина „На непознатия Бог”: Религиозно и материално 
аз станах българин до ноктите на краката и ръцете си, казва той.26

По време на кръстния път, на 25 август 1884 г., на четвъртата спирка, той 
получава видение, че трябва да основе манастир, посветен на Евхаристията: 
„Стоях унесен повече от час и се вдигнах просветен, подкрепен, уверен, че Бог 
иска едно ново общество от сестри, които, посветени на Тайнствения Исус, 
под покровителството на Дева Мария, да се наричат евхаристинки; да имат за 
началница сестра ми Еврозия и чрез училища и други средства да се стараят да 
наставляват децата и доближаващите се до тях невежи християни във вярата, 
като най-вече ги запознават с Исуса Евхаристия…” На едно място той заявява, 
че именно в Евхаристията ставаме едно, и това е една от причините да посве-
ти новото общество от монахини на Евхаристийния Исус. На 9/21 април 1889 г., 
Великден, когато съвпадали католическата и православната пасха, служил, как-
то обикновено, о. Йосиф и същия ден първата къща, където се помещавали сес-
трите, била наименувана „Евхаристически дом на Пренепорочното Зачатие” (о. 
Йосиф питаел голяма почит към Св. Богородица Лурдска, като пещера със ста-
туята  винаги присъства при евхаристинките от създаването им). Словото 
на о. Йосиф било за достойнството на Мариините дъщери и за особената им 
набожност към Богородица Лурдска. 

Сестра Еврозия, сестра на Йосиф, е родена на 4 май 1859 г. и също от ранна 
възраст показала своята набожност и желание да отдаде живота си в служба на 
Христа. Първоначално като Мариина девойка, а по-късно и като настоятелка на 
общността на евхаристинките, тя дава пример за истинска вяра: „Желая това, 
което Бог желае”. През 1888 г. тя заедно с милосърдната сестра Виченца Пучи 
заминават за Генуа, а оттам за Солун. Първи дом за сестрите, на брой 4: една 
българка, германка, италианка и сестра Еврозия, към които се присъединява и 
пета от с. Богданци, става къщата майка в Солун.

Сестра Еврозия използвала свободното си време за предаване на уроци, шиене 
на черковни одежди, бродиране или плетене. Нейните ръце снабдяват с чорапи 
момчетата от земеделската колония. Помагала е в кухнята, дори се научила да 
преде с хурка в ръцете.

Ето какво пише за нея о. Йосиф Алоати:

„Добрият трън на Еврозия убождал много бързо, тъй като тя още в детските 
си години проявила особено голяма склонност към всичко, което е добро. С това 

26  Добротворното дело, с. 99.
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не бих искал да кажа, че у нея са липсвали онези малки недостатъци, тъй често 
срещани у жените, като например: любопитство, суетност, леснота да се из-
виняват, малки лъжи, бъбривост… и други подобни. Като дъщеря на Ева, както 
всички други, безспорно е наследила и нейните недостатъци. Обаче, след като 
е била облагодетелствана от Бога да се роди от добра майка, която е съумяла 
още от най-ранна възраст да я възпита в добродетелта, Еврозия започнала да 
работи върху себе си и с всеки изминал ден да изкоренява малките си недоста-
тъци”.27

Сестра Еврозия по думите на о. Йосиф Алоати е била въплъщение на „бого-
словските добродетели”28, „евангелските добродетели” и т.н. Като богословс-
ки добродетели отецът нарича вяра, надежда, любов и в своите описания на 
добродетелния живот на сестра Еврозия (Мария Христина) той дава примери, 
завещани от сестрите послушнички. На 26 септември 1889 сестра Еврозия е 
ръкоположена за монахиня с името Мария Христина Исусова. Служат се източен, 
а след него и западен обряд, за което сестрата пише: „Имам щастието да видя 
от време на време съединени двата обряда: и двата са ми мили: в единия съм 
родена и го обичам като семейството и отечеството си, а другия го прегърнах 
от любов към Исуса и го обичам, както невестата обича родителите и дома 
на жениха. Можете да си представите прочее какви чувства възбуждат в мене 
двата обряда…”.

Сестра Максимилиана започна разказа си от Франческо, по-малък брат на осно-
вателите на общността, за когото сестра Еврозия полага майчински грижи и 
който по-късно заедно със съпругата си идва при своите брат и сестра и пома-
га в делото им. Тя продължи разказа си за о. Йосиф Алоати и неговото начално 
образование при лазаристите. Поставянето на катехизиса в началото на учеб-
ния процес, независимо дали по-късно ще бъде избран пътят на религиозна посве-
теност в манастир, какъвто е случаят с двамата братя – о. Йосиф и Франческо, 
е показателен пример за необходимостта от религиозна образованост. 

Според думите на сестра Максимилиана целта на новосъздаденото общество 
от о. Йосиф е духовната просвета относно Исус Евхаристия – не специално пос-
вещаване и образование на децата, колкото духовно проясняване и извисяване 
относно Исус Евхаристия, тъй като при първите си срещи с местната църковна 
практика той е поразен от машиналното приемане на причастните Тайни и не-
вежеството сред енориашите. 

Първоначално не е имало идея за създаване на сиропиталище, но донасят изос-
тавено бебе, което основателите приемат за знак и така се ангажират с от-
глеждането на деца сираци от войните, като по взаимоучителния метод всяка 
сестра е имала своята „малка”, за която се е грижела. Така в общуването се е 
извършвал малкият ритуал на одухотворяване и взаимовъзпитание, постигани в 
смиреност и добротворство.

27  Из архива на общността на сестрите евхаристинки. Животът на Еврозия Алоати… с. 11.
28  Из архива на общността на сестрите евхаристинки. Добродетелите… с. 9.
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Сиропиталището има вид по-скоро на професионално училище, защото след тре-
ти прогимназиален клас децата се занимават с ръкоделие. Особено внимание се 
отделя на бродерията, която тогава много се цени. Работят за богати дами 
бродерии по поръчка.

Интересен факт е, че чичото на Йосиф и Еврозия Алоати, дон Франческо Кико, 
полиглот, високообразован за времето си човек, преподавател, подпомагал дей-
ността им също и чрез собствените си действия. Бил е делегат на Филоложко-
то дружество и има особени заслуги за женската секция там.29

Той подкрепял председателката на женската секция, която издала много книги 
за образованието на жените и ценни стихотворения. Женската секция давала 
допълнително образование на девиците, затова нейният принос за издигане ро-
лята на жената в Торино е била голяма. В слово, четено в памет на дон Фран-
ческо Кико, се казва:

„Нещатна ли си? – Аз те оплаквам – Слаба ли си? – Защитавам те – Обиждаш 
ли ме? – Аз ти прощавам. – Мразиш ли ме? – Аз те обичам. За дон Кико жената 
беше една сладка Божия твар, която Творецът е дал за другарка на мъжа; той 
откриваше в нейната усмивка отломки от Божията благодат, а в нейния поглед 
намираше безкрайни съкровища на жертва, вяра и добродетели…”30.

4. Образователна дейност и животът в общността

Общността на евхаристинките има задачата да ангажира сестри българки в миси-
ята в Македония. Мисионерската дейност на св. ап. Павел (средата на I в. сл.Хр.) по 
тези земи вдъхновява мисиите на ордена на Лойола още от 1693 г., продължава се 
от йезуитите, а през 1783 г. Мисията на отците лазаристи на св. Викентий от Па-
ула, към които се присъединяват Милосърдните сестри, разгръща своята дейност 
тук. Последните имат един и същи супериор със седалище в Париж, а мисионерските 
им цели и задачи съвпадат: единственият начин да се поднови и поддържа Христо-
вата вяра е диалогът между отделните личности и образование на младите.31

Още през ХVIII век отделните католически общности в самата Франция провеждат 
отделно и независимо една от друга своя образователна политика. Преди оконча-
телното разделяне между религиозно и светско образование през 1905 г. Франция 
„просвещава” и води последователна образователна политика, поверена на мисио-
нерите от католическите общности не само в нейните територии, но и в Леванта. 

Откриват се училища – в Солун първото мъжко франкофонско училище е от 
1834 г., а по-късно и българската католическа семинария в Зейтинлика (1886 г.)32. 

29  Добротворното дело… с. 186.
30  Пак там… с. 188.
31  Заимова Р. (2017). Католическите мисии в Македония (края на 18–19 век): между духовното и светското. 
В Българско общество за проучване на 18 век. Просвещение. http://bulgc18.com/ (посетен на 12.06.2019 г.)
32  За образованието в Зейтинлика вж.: Заимова Р. Католическите мисии в Македония…, както и онлайн изда-
нието: http://solunbg.org.
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Извършва се образователна дейност и сред общността на сестрите евхарис-
тинки.

Съобразяването на мисионерската дейност с местната среда намира израз в 
постоянното търсене на подходи и начин за комуникиране, интензивно общуване, 
диалог и лична ангажираност, които имат различна успеваемост. В случая с о. 
Алоати – той изцяло се отдава на своята дейност, научава български и се впис-
ва в локалната среда. В Солун, който е мултикултурен град, „Просвещенският 
дух” от Франция идва през катехизиса и дейността на Католическата църква, 
така че секуларизацията, последвала Френската революция и продължила до 
окончателното разделяне на държава от Църква, не повлиява на католическите 
мисии и образователни дейности на Балканите.

Малко по-късно в Спомени и съвети четем: „Трябва да бъдем духовни майки, 
християнски учителки и примерни сестри. 1. Както майки трябва да раждаме 
духовно децата, като им отваряме очите да познаят Светата Католическа 
Църква, трябва да ги закърмяме с млякото на Исус Христовото учение и да ги 
учиме да растат като възпитаваме в сърцата им страх Божи и християнските 
добродетели. Малките деца които ще спасим ще ни бъдат венец на небето. 2. 
Християнски учителки – ще ги учим преди всичко на християнската наука, после 
на световната. 3. Примерни сестри – малките деца са като маймунки, виждат 
какво правим и ни подражават. Те не слушат толкова нашите думи, колкото 
наблюдават нашите дела, затова трябва да сме примерни сестри, за да имат 
винаги добри примери пред очите си”33.

За разлика от общността на Милосърдните сестри, както бе споменато, и 
други женски монашески общности, посветени на социална дейност, евхаристин-
ките са отдадени и на просветна и образователна работа в сиропиталището 
към манастира им. В документите от държавния архив в София, в устава на ка-
толическото сиропиталище „Княгиня Евдокия”, 26 септември 1924 г., е посочено:

Чл. 6. На сирачетата приети в сиропиталището се дава първоначал-
но образование, завършен прогимназиален курс, а на по-способните и 
гимназиално образование по възможност. Вън от това, в специални 
курсове, сирачетата изучават ръкоделие и домакинство. 

В устава на сиропиталището на общността от 1942 г. се включва уточнението 
и допълнението:

Чл. 5. … Обръща се особено внимание върху нравствено-религиозното 
възпитание на сирачетата.

Секуларизацията и продължителният процес на акцентиране върху науки и уме-
ния и слабо застъпеното религиозно образование стават причина да се преак-
центира върху смисъла на познанията по религия. Още повече че в тези години 
(1946 г.) сиропиталището, което носи името на княгиня Евдокия, променя наиме-

33  Из архива на общността на сестрите евхаристинки: Спомени и съвети: частни и общи съвети от нашата 
майка основателка сестра Мария-Христина Исусова (Из дневника на една сестра), от 12 август 1912, с. 26-27.
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нованието си, а именно „Източнокатолически дом за сираци „М. Христина Ало-
ати” на обществото на сестрите евхаристинки”34, като уточнението, че при-
надлежи на общността, е особено важно. През тези години сиропиталището е 
взето от монахините и превърнато в светско заведение за закрила на детето. 

Правилникът на евхаристинките, както е посочено в Добротворното дело35, се 
състои в следното: „ставане в 5, молитва на славянски, размишление на българ-
ски и литургия, в 7 и четвърт – закуска с черно кафе, до 9 часа свободно време 
за туряне в ред на къщата, от 9 до 11 ч. занимания, в 11 и половина – обяд, 
в 1 и половина духовно четиво, посещение на Евхаристическия Исус, шиене на 
черковни дрехи; броеница, кръстен път, в 5 и половина – второ размишление, в 
6 и половина – вечеря, в 8 – молитва, и в 9 ч. – лягане. Спим на сламеници, като 
сваляме само горната дреха. Уверявам ви, че ми е толкоз добре на моя сламеник, 
като че спя на най-мека постелка”.

Послушничеството, което било 5 години, две от които са подготвителни за 
получаване на Ангелско облекло – монахинската дреха, а другите три – да се 
приемат всички обети на обществото. Последните се полагали за една година 
и се подновявали всяка година на 25 март, Благовещение.

„Не трябва никога да стоиш със скръстени ръце, а непрестанно да работиш и 
с всяко нещо да си служиш, за да достигнеш съвършенството. Да! Всяко нещо 
трябва да е стъпало към съвършенството, даже опущенията си трябва да из-
ползваш, за да се смиряваш.36”

„След закуската сестри и деца се отдаваха на почистване и уреждане на къща-
та; те бяха разпределени по стаите, и на всяка бе определено какво да прави. 
Нямаше външна прислуга. Девизът беше „Молитва и работа” и нямаше време 
за губене. В 8.30 почваха училищните занимания до 11 ч., а след пладне от 2-4 
ч. След една малка закуска и кратко забавление, от 4.30 до 6.30 се извършваха 
домашните упражнения”, споделя една от сестрите. Освен български сестрите 
учат и италиански език.

През 1894 г. купуват място в Палюрци със собствени средства, където построяват 
манастир и сиропиталище. Имат домакински двор с животни и земеделско здание, 
където се учат 18 момчета под покровителството на св. Исидор – земеделец.

След чифлика в Палюрци следва закупуването на къщи в Богданци (1900), Гевгели 
(1901), Пирава (1905), Стойаково (1908), Долни Тодорак (1911). Евхаристинките 
официално са признати от Рим, макар да биват разглеждани като част от Ми-
лосърдните сестри на св. Викенти от Паула. През следващите години разпрос-
траняват дейността си в селата и малките градове в Македония (Гевгели, Мойн 
(Муин), Енидже Вардар и др.). 

34  ЦДА, ф. 264к 1304, 14.
35  Добротворното дело… 127.
36  Из архива на общността на сестрите евхаристинки: Спомени и съвети: частни и общи съвети от нашата 
майка основателка сестра Мария-Христина Исусова (Из дневника на една сестра), от 24 март 1909, с. 7.
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През 1909 г. евхаристинките наброяват 22 и 3 новиции, 30 сирачета момичета 
и 9 сирачета момчета, къщата в Солун е продадена за 23 000 франка. Отец 
Алоати смята да създаде общност на момчета евхаристини към българското 
училище в Зейтинлика, но този план остава нереализиран.37 Той прегръща идея-
та за създаване на общност от момчета евхаристини, които да се грижат за 
земеделската колония „Св. Исидор” и за общността на сестрите. Париж и Рим 
подкрепят и окуражават проекта му, но супериор Казо (директор на гимназия-
та) и папският визитатор Лобри не са така ентусиазирани, дори през 1911 г. 
монсеньор Сарди при апостолическата си визитация предлага евхаристинките 
да се отделят от покровителството на лазаристите и да преминат към апос-
толическата делегация в Константинопол. Но нито о. Алоати, нито сестрите 
позволяват това.

На 22 юни 1914 пада министър-председателят на Сърбия, о. Алоати, страдащ 
от глаукома, се подлага на операция за екстракция на дясното око. Сестрите 
евхаристинки страдат от недоимък, глад, болести, но са окрилени от мисълта, 
че в България ще намерят по-добри условия.38

Евхаристинките не могат да останат повече в Палюрци, окупиран от сърбите, 
напускат чифлика и отиват в Скопие, очаквайки да им се даде разрешение да 
преминат в България.39

Сестра Еврозия се завръща в Торино поради влошеното си здраве, където умира 
на 26 декември 1920 г. О. Йосиф Алоати умира десет години по-късно през януари 
1930 г. 

Сестрите, които от 32 вече наброяват едва 17, пристигат в София през 1920 г. 
Цар Борис III и княгините Евдокия и Надежда засвидетелстват признателността 
си към сестрите евхаристинки и сиропиталището – с царски указ им се дава 
общинско място, което закупуват на минимална цена. От папския престол – 
папа Йоан XXIII – получават 15 000 лири за построяването на своя нов дом40 на 
ул. „Пиротска” 179. Върху 16 декара те построяват триетажно училище, панси-
он, параклис и помещение за сестрите. След 1944 г. сградата е превърната в 
помощно училище, като днес е заета от частни офиси, но по думите на сестра 
Максимилиана тя е една светиня и като строителство е много хубава – в стро-
ежа са помагали дори деца от сиропиталището.

През 1938 г. Столичната община им дава субсидия и поема издръжката на 25 
деца. Министерството на вътрешните работи отпуска фонд „Обществено под-
помагане” за издръжка на децата.

37  Zaimova R. (2018), Droulez C.M., Arthur Histoire de la mission Lazariste de Macédoine (1839-1939), Texte 
publie par les soins de Raïa Zaimova, Istanbul: Les Editions ISIS. 106.
38  Zaimova R. (2018), Histoire de la mission... 209.
39  Ibid. 212.
40  Еленкова В. (2004). Работата на обществото на сестрите евхаристинки. В Известия по история, Благоев-
град: ЮЗУ, 2004. history.swu.bg/vania_elenkova.pdf ( acc. 20.07.2019).
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След 1944 г. са одържавени имотите на общността на евхаристинките, някои 
от сестрите са арестувани. Отнето им е сиропиталището и грижите за деца-
та, което сестрите преживяват много тежко. Децата са настройвани срещу 
тях, а самите монахини са преместени заедно със сестрите кармелитки на ул. 
„Асен Златаров”.

През 1992 г. повечето имоти са възвърнати на евхаристинките и започва ново-
то преустрояване.

Днес в манастира на ул. „Монтевидео” № 15 в кв. „Овча купел” няма сиропита-
лище към манастира, но отново монахините помагат на бедни или изоставени 
деца – повече от 30 деца, които си тръгват като студенти, са минали през ма-
настира в последните години. Днес има две момичета и едно дете на 14 години, 
което вероятно ще бъде подпомагано от сестрите. Монахините в София са 12, 
като по-младите се грижат за по-възрастните. Три момичета, които са живели 
сред сестрите, са пожелали да останат като монахини в манастира в послед-
ните години. Има и семейства, които се създават в рамките на монашеската 
общност.

Сестрите живеят като едно голямо семейство: един ден протича с молитва, 
работа, почивка. Първите часове са за индивидуална молитва, обща утринна мо-
литва и литургията, след закуска всеки поема задълженията си, в 11:30 ч. имат 
обща молитва към Св. Богородица – броеница, като по-възрастните монахини 
се отдават на обожание. На обед всички са заедно – духовно четене, животът 
на светците, но откакто децата са сред тях, обедното време е по-скоро за 
споделяне на събитията от деня им. В последните години идват и хора, които 
помагат на сестрите и споделят трапезата им. Следобедите са време на раз-
лични задължения, които имат – помагане на болните, грижи за по-възрастните 
сестри, грижата за кухнята. Следобедните часове между 14 и 15 ч. са посве-
тени на духовно четене, литература, лично време. Следобедите са за духовни 
общи практики. В 17 ч. има обща молитва, причастна молитва. Следва вечеря и 
обща почивка за споделяне на деня. В 21:30 ч. е последната заключителна молит-
ва, след което всяка от сестрите се отделя в покоите си. През празничните 
и почивните дни животът в общността има различен ритъм – посещаване на 
болни, нуждаещи се, подпомагане с хранителни продукти на възрастни хора. За-
едно с Малтийския орден и фондация „Комунитас” извършват благотворителна 
дейност за подпомагане на бежанци и бедни. Социалната кухня към манастира 
се грижи за нуждаещите се, а също така и здравният център „Бл. папа Йоан 
Павел II” в двора на обителта, където се предлагат безплатни медицински гри-
жи за социално слаби пациенти. По думите на сестра Максимилиана любовта и 
грижата трябва да се даряват и споделят.

Диалог и икуменизъм

В своята енциклика Ut Unum Sint папа Йоан Павел излага значението на икуме-
ническото движение, като се позовава на енцикликата си от 1985 г. Slavorum 
Apostoli, където припомня, че Кирил и Методий чрез своето дело осъществяват 
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в действителност онова „съвършено общение в любовта, което предпазва Църк-
вата от всякакъв вид етнически партикуларизъм или ексклузивизъм или расов 
предразсъдък, както и от всякакво националистическо високомерие (Там 11)41”.

Диалогът е онова място, в което истината става явна, а случването му е в 
търсенето и откриването/Откровяването на значението на истината в раз-
личните начини на нейното изразяване. Папа Йоан Павел говори за обновление на 
изразните форми за възприемането на евангелското благовестие. Това обновле-
ние има икуменическо значение. И не става дума само за обновление в начина на 
изразяване на вярата, но и в самия начин на живот във вярата.42 

Според думите на св. папа Йоан Павел II странстващата Църква е призована от 
Христос към постоянно обновление в светлината на Апостолското предание и 
това е една от най-важните отличителни черти на икуменизма.43 Папа Павел VI 
освещава икуменическото движение в края на Втория ватикански събор, поде-
майки диалога на братолюбието с намиращите се в общение с Цариградския 
патриарх църкви…44 

Католическата църква, отбелязва Тавар, винаги е била в състояние на скрит 
диалог с православието, който се засилва през ХIХ в., а през ХХ в. излиза в 
публичното пространство. Въпреки отбелязаните трудности диалогът между 
Католическата и Православната църква е стигнал твърде напред. От страна на 
византийското православие докладите от 1982 г. (Църквата и Евхаристията), 
от 1987 г. (Вяра и тайнства), от 1988 (Тайнството на йерархията), от 1993 г. 
(Комюнике от Баламанд – богословска школа в Ливан – относно „Униатството 
като метод за обединение в миналото и съвременните опити за пълно общение 
на вярващите).45

Отвъд настоящите вътре православни проблеми, както и визитата на папа 
Франциск през пролетта в България с посланието му за мир, отвъд нежеланието 
за вслушване и вглеждане във все по-очевидната липса на онова, което Левинас, 
а също Зизиулас наричат „пространство за другия” в самите нас, това е исто-
рията на едно общество, което по самата си същност търси и намира общение 
с другия, доказва, че взаимоотдадената грижа е най-добрата форма на съвмес-
тен живот, че най-интелигентният начин на съществуване за(едно) и с другия46 
се състои в перихоретичното единение.

41  Папа Йоан Павел II (1996). Енциклика: Да бъдат всички едно, Ut unum sint за екуменическия диалог. София: 
Научен център „Ронкали”, с. 26.
42  Пак там, с. 27.
43  Папа Йоан Павел II (1996). Енциклика: Да бъдат всички едно, Ut unum sint за екуменическия диалог. София: 
Научен център „Ронкали”, с. 22-23.
44  Пак там, с. 24
45  Пак там, с. 105.
46  „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защо-
то ви казах всичко, що съм чул от Отца Си” (Иоан. 15:15). О. Нешков, Н. Сектантството и духовният тоталитари-
зъм – външен или вътрешен проблем на Православната църква, в сп. Християнство и култура, бр. 142, 2019, 
София: Комунитас.
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Ето думите на сестра Еврозия за смирението и взаимното понасяне: „Трябва 
да бъдем много смирени. Ако трябва да бъдат смирени сестрите, които ще ни 
наследят, то колко трябва да бъдем смирени ние, които сме основата… Милост 
и смирение, ето средствата за осигуряване съществуването на нашето общес-
тво. Не е сиромашеството, не е липсата на парични средства, не са трудности-
те, които ще разтурят Обществото ни, не, но гордостта и несъгласието. Бог 
да пази малкото ни Общество от такова голямо зло…”47.

Когато св. Максим говори за хексис или предразположеност, съответна на 
природата, той описва такъв именно тропос: когато душевните способности 
съответстват на действията в добродетелта. Не е възможно постигане на 
добродетелност извън праксиса, а оттам и съзерцателният живот идва като 
постижение, не като даденост, на едно по-високо ниво на съществуване: сестра 
Еврозия казва на едно място, че стремленията  са били насочени към живот в 
съзерцание, но Бог  отредил, напротив, съвършенстване в добрите дела, прак-
тикуване и осъществяване на заложените логосни добродетели в деен, действи-
телен тропос на милосърдност и смиреност.

Разбирането на Евхаристията като преход прави възможен самия живот на 
Църквата. Ако това е есхатологичният образ на живота в Христа, то евхарис-
тийното единение е тъкмо това при-частяване, пред-вкусване на тропосологос-
ното съответствие на конституцията ни в Христа. 

Кардинал Валтер Каспар нарича „скандал” невъзможността на всички християни за 
празнуване на единството днес. Чрез слово и знакови действия Христос присъства 
в евхаристийното тържество. Целият живот се движи в едно изпълнено с напреже-
ния „между”. В този смисъл ние от икуменична гледна точка се намираме във време 
на преход.48 Според св. Максим съществуването ни се дава по благодат, вечното 
ни благобитие също е дар от Бога. Позицията на човека е в устояването в бла-
го-битието. Това придобиване на устойчив хексис в добродетелта е и в основата 
на евхаристинската програма за живот в общността (живот в Бога). Удържането 
в добродетел, подобно на истината и традицията, не е застинала величина. Необ-
ходим е „прогрес в познанието” на веднъж завинаги откровената Истина.49

Икуменическият диалог започва преди Втория ватикански събор с приятелски 
кръгове, общности, жизнени центрове. Духът на единството съществува и се 
търси не в хартии и документи, а в създаването на „дух на приятелство”50.

„Темата за единството и многообразието е валидна не само за Църквата като 
цяло, а става актуална и при всяко тържество на Евхаристията, при което 

47  Из архива на общността на сестрите евхаристинки: Спомени и съвети: частни и общи съвети от нашата 
майка основателка сестра Мария-Христина Исусова (Из дневника на една сестра), от 16 юли, 1910 г., с. 11-12.
48  Кардинал Каспар В.(2005). Тайнството на единството. Евхаристия и Църква. София: Изток-Запад, с. 71.
49  Пак там, с. 73.
50  О. Нешков, Н. Сектантството и духовният тоталитаризъм – външен или вътрешен проблем на Православна-
та църква, в сп. Християнство и култура, бр. 142, 2019, София: Комунитас, с. 58, и кардинал Каспар В. (2005). 
Тайнството на единството. Евхаристия и Църква. София: Изток-Запад, с. 82-83.



38

Християнство и история

различните харизми, духовни движения и общности празнуват заедно, където гу-
бят… значението си различията между мъже и жени, бедни и богати, господари 
и роби, образовани и необразовани…”51 Икумената не е някаква странична за-
нимавка – тя е пътят на Църквата.52 Път, където единението в Евхаристията 
позволява всеки да съ-съществува с другия, без да губи своята уникалност, да 
бъде в своето перихоретично общение с другите, оставайки уникално, неповто-
римо битие.

Настояването за смиреномъдрие и дълготърпеливост като подготовка за до-
бродетелност, което стои и в основата на правилника на евхаристинската 
общност, е представено от папа Франциск (2016) 53 в неговата Amoris Laetitia. 
Допускането на пространство за другия е възможно единствено с раз-читане-
то и приемането на различието, без да се нарушава единството в логосната 
конституция на човека. Единението, общението е първоначалната настроеност 
или предразположеност на основателя на общността – отец Алоати – с при-
емането на източния обряд и отдаването на живота и дейността му на при-
общаването в живота-в-Христа на деца, сираци, и всички, дирещи Бога със и 
посредством любовта към другите. Vita activa и vita contemplativa в образите на 
Марта и Мария от Ориген до Майстер Екхарт са разбирани като необходими 
две страни на едното движение към Бога. Двете части на душата (Аристотел) 
се провиждат през образите на двете сестри в тяхната необходима взаимоза-
висимост и взаимосвързаност. В отношението или проговарянето между Творец 
и творение, между Бога и човека, такава необходимост не съществува. Движещ 
механизъм в този свят е не необходимостта, а любовта.Това е и обемащото в 
себе си останалите движения на душата. Практиката и съзерцанието са подчи-
нени на любовта и благодарността.

51  Кардинал Каспар В. (2005). Тайнството на единството. Евхаристия и Църква. София: Изток-Запад, с. 163.
52  Папа Йоан Павел II (1996). Енциклика: Да бъдат всички едно, Ut unum sint за екуменическия диалог. София: 
Научен център „Ронкали”, с. 7.
53  Св. о. Франциск (2018). Апостолическо следсъборно насърчение Amoris Laetitia – радостта от любовта. 
прев. Методиев.М. София: Католическа църква в България, с. 75-76.
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Джордж Демакопулос

ЦЪРКОВНАТА	ЮРИСДИКЦИЯ,	

НАЦИОНАЛНАТА	ДЪРЖАВА	И	

ПРИЗРАКЪТ	НА	ВИЗАНТИЯ

Макар да е обичайно за православните християни да се обръщат към канонично-
то право, когато се опитват да оценят предизвикателствата на съвременния 
свят – рядко се случва търсещите да си дадат сметка за целия контекст или 
Sitz im Leben на каноните. И макар да приемаме като аргумент извънвремевия 
характер на каноническите предписания, когато става въпрос за догматическо-
то учение или за моралните възбрани, това съвсем не е така безпроблемно, ко-
гато се опитваме да приложим каноните към въпроси на църковната юрисдикция, 
като например въпроса за автокефалията. Причината за това е, че църковните 
граници в Православната църква винаги са отразявали по-широките геополити-
чески реалности, макар и някак със закъснение. И именно това е контекстът, 
в който няколкото канона, засягащи споменатите въпроси, възникват. С други 
думи, каноните по въпросите за юрисдикцията не предлагат богословски реше-
ния, а просто потвърждават, че църковната карта на византийската църква 
трябва да оглежда юрисдикционната рамка на имперската провинциална мрежа. 
Вероятно още по-проблематичен за съвременното възприятие е фактът, че те 
предполагат една имперска свръхструктура, която вече не съществува.

В Ранната църква появата на диоцезните граници не е нищо повече от призна-
ване на една социологическа реалност: тази, че е имало географска дистанция 
между градовете и селата с християнско присъствие. Епископът е бил надзира-
тел (episcopos) на едно местно събрание (ekklesia) на християните в дадената 

Джордж Е. Демакопулос е преподавател по историческо богословие във Fordham University 
и заема Катедрата по православни християнски науки на името на Майендорф и Патер-
сън. Защитава докторат по религиозни науки в University of North Carolina. Полето му на 
експертиза обхваща Късната античност, ранносредновековния Запад и Византия. Той е 
директор и съосновател (заедно с Аристотел Папаниколау) на Центъра за християнски 
изследвания във Фордам. Член е на изпълнителния борд на Центъра за средновековни 
изследвания. Автор е на три монографии: Gregory the Great: Ascetic, Pastor, and First Man 
of Rome (University of Notre Dame Press, 2015); The Invention of Peter: Apostolic Discourse 
and Papal Authority in Late Antiquity (University of Pennsylvania Press, 2013); Five Models of 
Spiritual Direction in the Early Church (University of Notre Dame Press, 2007). Дж. Демакопулос 
е също така редактор и съставител на важни академични сборници като: Orthodox 
Constructions of the West, ed. by Demacopoulos and Papanikolaou (Fordham University Press, 
2013) и Orthodox Readings of Augustine, ed. by Demacopoulos and Papanikolaou (St. Vladimir’s 
Seminary Press, 2008). 
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локация независимо от размера на общността и всяка отделна общност е със-
тавлявала „Църквата” като сакраментално цяло. Когато броят на християните 
е нараснал, особено след легализацията на християнството в IV век, църковните 
водачи се обръщат към римските имперски структури, за да регулират този 
ръст. Индивидуалните диоцези биват групирани в по-големи митрополии, всяка 
от които е административно ръководена от епископ-митрополит. Църквата не 
само усвоява този принцип от римската политическа структура, но също и въз-
приема географското разпределение на имперската провинциална мрежа, като 
припознава за митрополитски същите градове, които римляните са били означи-
ли да управляват отделните провинции. Всеки път, когато римляните променят 
границите между или вътре в провинциите – което те правят често – Църква-
та следвала това, променяйки собствената си еклезиална карта, тъй че тя да 
съвпадне със секуларната.

Следователно най-ранните артикулации на автокефалията, които се запазват 
в каноничното право, представляват практически църковната адаптация към 
вътрешната структура на римското управление, което дава административна 
независимост на неколцина римски провинциални управители със свръхюрисдик-
ционна власт. Всяка от тези свръхюрисдикции се състои от множество провин-
циални митрополии, подчиняващи се на един политически водач, който докладва 
непосредствено на Римския император. Дори правата, които каноничното право 
дава на автокефалните водачи на Църквата, отразяват правата на провинциал-
ните управители в имперската структура. И тъй, макар и да е вярно, че няколко 
църковни канона от периода между V и VII век описват условията за автокефалия 
и подчертават независимостта на църковния примат, тези канони просто пред-
полагат съществуването на една обемаща имперска структура и в исторически 
план губят смисъл без подобна структура. Това е така, защото същите тези 
канони приемат като даденост, че всеки автокефален водач е гражданин на 
обща политическа структура – на Римската или на Византийската империя – и 
като такъв е обвързан с империята (и императора) по много начини. Или – да го 
кажем на съвременен политически език – суперюрисдикциите са били самоуправ-
ляващи се, но не са били суверенни.

По няколко причини трябва да подхождаме внимателно, когато се опитваме да 
разберем прилагането на тези исторически реалности днес. Първо, не същест-
вува свидетелство, че епископите, които са набелязали това законодателство, 
са промислили църковните последици от (или са защитавали богословски) точ-
но този модел. От историческа гледна точка изглежда много по-вероятно те 
просто да са възприели имперския модел, защото това е бил моделът, който им 
е бил познат и защото Църква и държава са били така изцяло интегрирани до 
VI век, че на никого не би му хрумнало, че Църквата трябва да развива отделна 
административна свръхструктура.

Второ, обхватът на византийското канонично право по въпросите за юрисдикцията 
е включвал преди всичко християнските общности, които са съществували вътре в 
империята. Той само косвено засяга управлението на Църквата отвъд имперските 
граници. Всъщност, макар значителен брой християни да живеят отвъд имперските 
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граници в периода между IV и VII век, византийското канонично право не се опитва 
да установява специфични диоцезни граници или да свързва външната юрисдикция и 
епископи с онези в империята. Например, макар Никейският събор (325) да дава – по 
твърде неопределен начин – юрисдикционна власт „над Изтока” на Антиохийския 
епископ, до нас не е достигнало свидетелство някой да е разбирал това в смисъл 
на „Изтока отвъд римската граница”. Твърде голямата популация християни отвъд 
римско-персийската граница е действала независимо; техният еклезиологичен до-
мен е бил отвъд обхвата на византийския канонически интерес. 

Наистина 28-и канон на Халкидонския събор (451) дава на Константинополския 
архиепископ правото да ръкополага и избира епископи във „варварските земи”. 
Това остава важен факт поради импликациите за юрисдикционната власт на 
Вселенския патриархат. Но по отношение на това, което е означавал във визан-
тийския период, бих отбелязал, че този канон не установява специфични юрис-
дикционни граници вътре във „варварските земи” и предполага, че там няма 
никакви епископи, които в дадения момент да обгрижват населението, за кое-
то става дума. Следователно канонът не се отнася към онези общности, кои-
то са установени отдавна, но съществуват извън империята (както например 
християните в Персия или Етиопия), а по-скоро общностите, които в дадения 
момент нямат епископски надзор (подобно на германските племена северно от 
Тракия). С други думи, 28-и канон от Халкидон почти със сигурност засяга пра-
вата и регулациите на епископите вътре във Византийската империя (Констан-
тинопол vis-à-vis Рим, Александрия и Антиохия) относно евентуална експанзия в 
нови територии и под чия юрисдикция тези християни биха попаднали. Той не се 
опитва да регулира юрисдикцията на съществуващите епископи, които пребива-
ват отвъд империята, нито юрисдикционните спорове между епископите вътре 
в империята и извън нея. 

Отдавнашното погрешно прилагане на византийската канонична традиция без 
съмнение се дължи отчасти на факта, че някои византийци са имали навика да 
използват универсалистки език, макар да са се опитвали да регулират казуси 
вътре в империята. Наистина в съвременния свят ние често се позоваваме на 
универсалисткото понятие oikoumene, когато обсъждаме Ранната църква. Дума-
та буквално означава „населената земя”. Именно по тази причина се позоваваме 
на „Вселенските” (Екуменически) събори, защото приемаме, че догматичните им 
положения са универсално задължаващи. Но в законодателството на Римския им-
ператор Юстиниан, което дава фундамента на толкова голяма част от разсъж-
денията ни по въпросите на автокефалията и пентархията, думата oikoumene 
функционира като означаваща „империята”. Можем да настояваме, че езикът на 
Юстиниан – поне риторически – е предвиждал един глобален хоризонт при арти-
кулацията на имперското законодателство. Но византинистите все по-често 
подлагат на съмнение идеята, че съвременниците на Юстиниан са споделяли 
тази универсалистка политическа визия, и особено се съмняват, че последващи-
те византийски мислители са гледали по този начин на своята империя.1 Как-

1  Вж. по-специално Anthony Kaldellis, Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the 
Reception of the Classical Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
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то ще видим, очевидната несъвместимост на интересите на индивидуалната 
държава и универсалистките заявки на християнското богословие, отразени във 
византийските канонични опити да се установят църковните юрисдикции, се е 
оформила с възникването на националната държава.

Предизвикателството на националната държава

В революционния си труд Въобразените общности Бенедикт Андерсън убедително 
представя националната държава като един уникално съвременен феномен. Спо-
ред Андерсън националната държава обединява иначе различни хора чрез сложна 
матрица от така дълбоко въобразени единения и зависимости, че индивидите са 
склонни дори да воюват, за да бранят люде, които никога не са срещали.2 За Ан-
дерсън тази социополитическа вярност съществува единствено в Модерността, 
защото едва след Просвещението индивидите започват да възприемат граждан-
ството като обезателство спрямо една идея. Идеята за принадлежност е различ-
на от тази на предмодерния клан, царство или империя, настоява той, защото при 
тези последните индивидуалната вярност към групата се основава на йерархични 
обвързаности, включващи специфични индивиди – водача на клана, краля, предста-
вителя на краля и т.н. В националната държава обаче гражданската лоялност и 
идентичност са свързани с нацията и равенството, което индивидът вярва, че 
споделя с другите граждани на нацията. Например в предмодерна Франция вер-
ността на индивида е била към френския крал и положението му в държавата е 
било определяно според отношението му към краля или кралския представител. 
В постреволюционна Франция лоялността на индивида е била към самата идея 
за Франция и положението му е било това на гражданин сред съграждани. Бихме 
могли да подложим на питане Андерсъновата дихотомия на предмодерно-модерно, 
като посочим някои аспекти на византийската цивилизация, която, изглежда, му 
е непозната. Но прозренията му за модерната национална държава са особено 
плодотворни, когато мислим за предизвикателствата на църковната юрисдикция 
в епохата на националната държава.

За нашите цели една от ключовите величини в оценката на Андерсън за модер-
ната национална държава е, че макар националната държава да смята себе си за 
суверенна, тя никога не гледа на себе си универсалистки. Нито една национална 
идеология няма претенция да е валидна за цялото човечество – няма oikoumene 
на нацията – защото самата организация на националната държава предполага 
съществуването на други нации. Самата идея за нацията привилегирова един 
набор от разнообразни фактори – както заварени (като езика например), така и 
новопридобити (като правната система), за да отличи дадена нация от друга. 
Казано още по-накратко: националното въображение способства един свето-
глед, който е по-скоро диференциращ, отколкото универсалистки. В някои вари-
анти националистичното въображение е благоприятно, но в други може да се 
превърне в лице на злото. Православната християнска история от ХIХ век насам 
е свидетел и на двете крайности, както и на целия междинен регистър.

2  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (New York: 
Verso, 1983).



2019 / брой 10 (147) Зима

43

Църковната юрисдикция след националната държава

Ако условно приемем работните определения на Андерсън, ще трябва да си при-
помним, че много от факторите, които се предполага да свързват членовете на 
дадена нация в едно – като езика, културата, етноса или споделената история – 
отразяват социални, културни и политически реалности, които не могат лесно 
да бъдат транспонирани във византийския опит. Особено трудно е те да бъдат 
приведени в съответствие с византийската каноническа традиция, засягаща ав-
токефалията. Да, византийците са развили сложни системи на организация, както 
политически, така и църковни, и тези системи са позволявали относителна неза-
висимост и самоуправление. Но ние не бива да губим от поглед факта, че отделни-
те части никога не са били суверенни. Те винаги са били част от едно по-голямо 
цивилизационно и църковно цяло. Нещо повече: между IV и VII век, когато каноните 
за юрисдикцията са били съставяни, границите между автокефалните църкви ни-
кога не са били конституирани на базата на културно или лингвистично различие.

През ХIХ век, когато политическите активисти в Източна Европа за първи път се 
вдъхновяват да положат основите на независимите национални държави в Гърция, 
Румъния, Сърбия и други места по френски модел, те черпят от византийската 
традиция на автокефалните църкви като средство да укрепят националната иден-
тичност, като свързват политическите и църковните интереси и независимост.3 
Този подход не е бил съвсем нов: византийците също винаги са редополагали по-
литическата и църковната идентичност. Но условията за автокефалия, които са 
възникнали от експеримента с националната държава, са фундаментално различни 
от онези на Късната античност. Възникналите автокефални църкви не само се ор-
ганизират на принципите на социалното, етническото, езиковото и политическото 
различие, но също така там отсъства обемаща структура, която да ги свързва 
институционално и социологически. От самото начало тези църкви са дълбоко 
ценностно свързани с културната и политическа независимост на съответните 
им нации. Всъщност те са били агенти на независимостта. И обществената 
подкрепа, и официалният им статус са били (и продължават да бъдат) свързани с 
волята им да въобразят и артикулират някакъв израз на християнството, който 
усилва националната обособеност. Трудно можем да надценим степента, до която 
тази историческа реалност е преобразила православния опит за автокефалията.

Засега появата на националните църкви все още не е довела до онази догмати-
ческа дезинтеграция, която се е случила през вековете след политическото и 
културно изолиране на Римската църква от Византия. Независимо от това, от 
времето на формиране на националните църкви съществуват безброй недогма-
тични юрисдикционни спорове между автокефалните църкви. Много от тези спо-
рове са довеждали до схизма, макар и временна. Бих искал да настоя, че именно 
поради факта, че византийските канонични текстове не са предвиждали една 
постимперска национална църковна структура – Църквата се е оказала така зле 
подготвена да отсъди и разреши юрисдикционните спорове при възникването им.

3  Вж. Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern Europe, ed. Lucian Leustean 
(New York: Fordham University Press, 2014).
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Всъщност достатъчно е да погледнем Събора в Крит през 2016 г., за да си при-
помним колко е различна сегашната ни ситуация от византийската. Докумен-
тите на Критския събор бяха безобидни в сравнение с догматичните спорове 
от V и VI век. Но за организацията на Крит нямаше имперска свръхструктура, 
която да наложи участието на онези примаси, които не искаха да вземат учас-
тие. Ако трябва да сравним – по време на пика на христологичните спорове 
през V и VI век, нито един епископ не е можел да откаже поканата за общ съ-
бор на Църквата, защото поканите са идвали от императора. Вярно е, че на 
Петия вселенски събор Римският епископ е присъствал единствено защото е 
бил довлечен насила от Юстиниановите войници! Не твърдя, че византийският 
модел е за предпочитане или дори че е уместен, а само показвам колко различно 
е нашето положение днес. Без папа и император нищо не може да препятства 
това предстоятелят на някоя национална църква да се самоизолира, ако реши 
да действа така.

Вероятно нищо не показва така красноречиво неадекватността на византийс-
ката каноническа традиция спрямо юрисдикционните въпроси на ХХI век, както 
многостранните противоречия относно ситуацията в Украйна. Като начало, 
възниква въпросът за това кое йерархично тяло служи като окончателен апела-
тивен съд, когато осъдени клирици искат отново да бъдат приети в общение с 
Църквата. Византийската история утвърждава че Римската катедра, а по-късно 
Константинополският патриархат изпълняват тази функция. Но пък съществу-
ва също така прецедент от византийската епоха, който предполага, че този 
авторитет на примаса невинаги е бил признаван от останалите автокефални 
църкви дори когато същите тези църкви при други ситуации охотно са го прие-
мали. След това – налице е въпросът за това кое епископско тяло има властта 
да дава автокефалия на нова (национална) църква. ХIХ и ХХ век изобилстват от 
примери за подобни спорове. В почти всяка предишна ситуация (с изключение на 
формирането на Американската православна църква), всяка независима църква 
в последна сметка е била признавана от останалите примаси. Този път обаче 
може да е по-различно. Но се съмнявам, че това ще е задълго.

Някои автокефални предстоятели, които държат да не заемат страна между 
Москва и Константинопол, предложиха свикването на нов събор, който да реши 
различните юрисдикционни въпроси, отнасящи се до Украинската църква. Теоре-
тично това изглежда много смислено. Исторически погледнато, Православната 
църква е съборна. Но в отсъствие на император какво би накарало Константи-
нополския или Московския патриарх да вземат участие, ако очакват укори? Дали 
не биха предпочели да лобират сред останалите, за да избегнат събора? Прак-
тически погледнато: кой механизъм би ги принудил да вземат участие?

Като обобщение: църковната юрисдикция в Православната църква продължава 
да бъде това, което винаги е била – огледало на по-обширни геополитически 
процеси. Появата на националните църкви отразява и усилва реалността на на-
ционалната държава. Това оглеждане едва ли ще спре както в Украйна, така и 
другаде. По мое мнение дадената ситуация представя две различни, но взаимосъ-
държащи се предизвикателства. Първото е, че винаги ще съществува изкушени-
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ето националните църкви да отдадат приоритет на местните интереси, лоби-
та и политически давления пред универсалистката същност на християнското 
послание, щом възникне ситуация, която поставя двете в конфликт. Второто (и 
по-проблематично) предизвикателство е това, че каноническата традиция на 
Църквата не може адекватно да управлява църковна свръхструктура, която се 
състои от национални държави, защото тази каноническа традиция е родена от 
и предполага една имперска структура, която вече не съществува.

Нека да е ясно: аз оставам обнадежден за това, че ако Църквата се сблъска с 
истинска догматическа криза в някакъв бъдещ момент – тогава ще възникне и 
необходимият административен механизъм, който да разреши ситуацията. Но 
какъв ще бъде този механизъм и как ще компенсира той фрагментацията на 
нашата поствизантийска национално-църковна дисфункция, не зная.

Превод от английски: Слава Янакиева
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Дмитрий Узланер

ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНАТА	

ИДЕНТИЧНОСТ	И	„АГРЕСИВНИЯТ		

ЛИБЕРАЛИЗЪМ”:	НЕ-БОГОСЛОВСКИ	

АСПЕКТИ	НА	КОНФРОНТАЦИЯТА
1

Не съм богослов и няма да говоря като богослов. Аз съм изследовател на религи-
ята. И моята перспектива е тази на външния наблюдател. Това е перспективата 
на човек, който изследва съвременното православие (в Русия) от много години – 
с особен фокус върху религиозния консерватизъм и различните му проявления.

В дискурса на съвременното православие (руското) един от най-важните въпроси 
през последните години е борбата с онова, което тази риторика нарича „агресив-
ния либерализъм” или „агресивния секуларизъм”. „Агресивният либерализъм” е мно-
гоизмерно понятие, но най-плашещата негова страна, която често се споменава 
като свидетелство за това защо либерализмът е опасен, е „сексуалното многооб-
разие” и в частност нетрадиционните сексуални взаимоотношения, еднополовите 
бракове, феминизмът и т.н. Изглежда църковната визия е сама по себе си структу-
рирана около тази конфронтация, около това чувство, че Църквата е нападана от 
агресивен идеологически враг, който налага някакви чужди ценности и практики.

1  Текстът е превод от английски на Uzlaner, Dmitry. ”Eastern Orthodox Identity and ‘Aggressive Liberalism’: Non-
Theological Aspects of the Confrontation.” Public Orthodoxy, 9 Oct. 2019, https://publicorthodoxy.org/2019/10/09/
eastern-orthodox-identity-and-aggressive-liberalism-non-theological-aspects-of-the-confrontation/.

Дмитрий Узланер е директор на Центъра за изучаване на религията при Рус-
ката академия за народно стопанство и публична администрация при прези-
дента на РФ, научен сътрудник в Московската висша школа за социални и ико-
номически науки, главен редактор на списанието Държава, религия и Църква 
в Русия и по света и старши изследовател в проекта „Постсекуларни конф-
ликти“ на Инсбрукския университет. Дмитрий Узланер е също така член на 
Центъра за богословие и философия в Нотингамския университет. Автор е на 
монографията Конец религии? История теории секуляризации, 2019 и на мно-
жество статии в областта на социологията, религията и секуларизацията. 
Публикуваният тук текст е доклад, изнесен на международна конференция, 
проведена през август т. г. в Оксфорд и свързана с изследователския проект 
„Съвременната Източноправославна идентичност и предизвикателствата на 
плурализма и сексуалното многообразие в секуларната епоха“.
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Първо: разбира се, тази конфронтация е богословски мотивирана, т.е. възможно 
е да се открият богословски аргументи в подкрепа на въпросното остро про-
тивопоставяне на „сексуалното многообразие”. И по-специално, някои от тези 
аргументи бяха набелязани в съответния официален документ на Руската пра-
вославна църква „Основи на учението на Руската православна църква за дос-
тойнството, свободата и правата на човека”2. Това противопоставяне обаче 
не е движено от богословие. Бих казал дори, че има една огромна съпротива към 
самата идея за превръщането на „сексуалното многообразие” в легитимна част 
от богословската мисъл. Аргументът, който често бива привеждан тук, е този 
на „Прозореца на Овертон”: ние обсъждаме нещо и по този начин автоматично 
започваме да го легитимираме. Тъй че по мое мнение – за да получат адекватно 
богословско решение въпросите за сексуалното многообразие, трябва първо да 
станат богословски, т.е. да бъдат приети като легитимна част от богослов-
ския дебат. Но това все още предстои да се случи.

Следователно източниците на православното противопоставяне спрямо сексу-
алното многообразие трябва да се търсят другаде. Някъде отвъд богословието, 
в не-богословските фактори, които захранват тази конфронтация. Какво имам 
пред вид под не-богословски фактори? Това са факторите, които се определят 
не чрез богословски аргументи, а по-скоро чрез политически, идеологически и 
други влияния.

Второ: противопоставянето на „сексуалното многообразие” е една от клю-
човите оси (а може би и ключовата ос), около които се структурира съвре-
менната православна идентичност. Въпросите за природния и социалния пол 
са крайъгълният камък на съвременната православна идентичност. През това 
противопоставяне на „сексуалното многообразие” се случва конструкцията на 
„ние”-идентичността, противопоставена на „тях”. Нещо повече: „ние” не само 
сме различни от „тях” (при руснаците „те” се отнася до постхристиянския 
либерален Запад), но и „ги” превъзхождаме морално, „ние” сме морални, „те” са 
неморални; „ние” сме духовни, „те” са материални. Тази логика беше чудесно 
илюстрирана от един от докладчиците на нашата конференция, който проти-
вопостави моралните християни на неморалните „нови езичници” – така той 
доказа, че случаят с руското православие не е изключение.

Има множество горещи въпроси, които изискват отговори. Какво означава да 
бъдеш православен християнин днес (като противопоставен на това да си ате-
ист или неправославен християнин)? Какво прави православните християни „сол-
та на земята”? Къде е доказателството, че християните не са се разтворили 
в ежедневната действителност на съвременните секуларни общества? Проти-
вопоставянето на „сексуалното многообразие” се превърна в отговор на тези 
въпроси. Това противопоставяне стана границата, която позволява да различим 
„нас” и „тях”, да установим устойчива идентичност и устойчива координатна 
система в стремително менящата се реалност на съвременните флуидни об-
щества.

2  https://mospat.ru/en/documents/dignity-freedom-rights/



48

Проблеми на съвременното православие

Тъй че да повторим: противопоставянето на „сексуалното многообразие” е 
оста, крайъгълният камък, върху който се конструира съвременната православ-
на идентичност. Например противопоставянето на еднополовия брак е станало 
в руски православен контекст един вид вътрешнообщностна парола, „шиболет”3, 
която позволява „истинните” вярващи бързо да разберат с кого си имат работа: 
дали е един от „нас”, християните, или е един от „тях” – неморалните либерали, 
псевдохристияните и т.н. Противопоставянето на „сексуалното многообразие” 
не е богословски оправдана позиция – то е механизъм за конструиране на съвре-
менна православна идентичност.

Трето: тази православна идентичност винаги се представя като нападана. Вра-
гът е не просто либерализмът или секуларизмът, а „агресивният либерализъм” и 
„агресивният секуларизъм”. Православната идентичност винаги е подложена на 
гонение и трябва да се защитава. Дори заглавието на тази конференция съдър-
жа в себе си следи от представената логика: „Източноправославната идентич-
ност и предизвикателствата на плурализма и многообразието”. Не можеш да 
имаш идентичност просто така. Тази идентичност трябва да се схваща като 
постоянно предизвиквана и съответно отбранявана. 

Наративът, който онагледява подобна логика, е много прост. Можем да го 
срещнем в множество църковни документи: има една добра Църква, която обе-
динява „милиони люде в молитва, добротворство, грижа за бъдещето на на-
рода” и пр., и от друга страна – има секуларизъм и либерализъм, възприети 
от чужди антихристиянски сили, които се опитват да разрушат това благо 
съществуване.

Разбира се, тук си имаме работа със стандартен идеологически трик. Право-
славната идентичност, конструирана чрез противопоставянето на „сексуално-
то многообразие”, е сама по себе си до голяма степен неустойчива – по проста-
та причина, че всички идентичности са неустойчиви. В тази идентичност има 
вътрешни напрежения, вътрешни антагонизми. Тези вътрешни напрежения са 
екстернализирани, овъншнени са и са въплътени в лицето на „антицърковните” 
и „антихристиянските сили”.

Предизвикателствата на „сексуалното многообразие”, позиционирани като 
външни заплахи за православната идентичност, пояждат отвътре тази иден-
тичност. Не нетрадиционните сексуални взаимоотношения и Църквата, не фе-
минизмът и Църквата, не кризата на традиционното семейство и Църквата, 
а нетрадиционните сексуални отношения вътре в Църквата (трябва да кажа, 
че бях наистина впечатлен от книгата на Фредерик Мартел В килера на Ва-
тикана; това е книга за Католическата църква, но третира проблеми, които 
съществуват и в православен контекст), феминизмът вътре в Църквата (имам 
предвид проблема за мястото на жените вътре в Църквата), кризата на тра-
диционното семейство вътре в Църквата (напр. кризата в семействата на 
свещениците, домашното насилие в православните семейства) и т.н. Всички 

3  Съд. 12:5-6.
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тези проблеми, които засягат не само съвременното секуларно общество, но 
също и собствено Църквата, получават просто идеологическо решение: те са 
овъншнени и представени като сили, които застрашават православната иден-
тичност отвътре.

Около въпросите за „сексуалното многообразие” съществува въпиеща нереши-
телност, която пояжда жива православната идентичност – индивидуална или 
колективна. Овъншняването на тази нерешителност е една от стратегиите 
за справяне с нея. Това е защитен механизъм – във Фройдовия смисъл на дума-
та – срещу нещо, което е твърде болезнено и към което все още не може да се 
подходи директно. Фактът, че ние седим тук и дискутираме този въпрос – ма-
кар и в рамките на много специфични ограничения – ме кара да мисля, че това е 
наистина историческо събитие.

Друг начин за преодоляване на вътрешното напрежение в православната иден-
тичност е, разбира се, намирането на „изкупителна жертва” – така майсторски 
описано от Рене Жерар. Вътрешният антагонизъм бива въплътен във фигура-
та на „жертвеното животно”, което бива обвинено за дестабилизирането на 
общността и за предизвикването на хаос в нея. След това този въплътен ан-
тагонизъм бива изхвърлян от общността и вътрешният мир се възстановява. 
Струва ми се, че нещо подобно се случва с изритването на ЛГБТК хората от 
енориите, след като се признаят за такива. Но тук просто нямам достатъчно 
информация.

Четвърто: има една малко по-различна версия, която захранва православното 
противопоставяне на „сексуалното многообразие”, макар че тази версия е свър-
зана със споменатото по-горе. Това е историята на демографската тревожност 
(и на национализма, който се свързва с демографската тревожност). Тревогата, 
че „ние” ще изчезнем, а „те” ще дойдат и ще превземат всичките ни ресурси 
и територии. „Те”, сиреч мюсюлманите или китайците, които са по-витални, 
които имат повече деца и т.н. Тази тревожност се крие зад „сексуалното мно-
гообразие”, а не е просто позицията на светите Отци. И интересното тук е, 
че резултатът от тревожността не е опит да се постигне някакво реалис-
тично научно разбиране за демографската ситуация и начините да бъде подо-
брена. Тази тревожност резултира в параноидни наративи a la конспиративна 
теория за гей или феминистките, или либералните елити, които се опитват да 
разрушат Русия, да погубят нейната демография, да унищожат традиционните 
семейства (напр. чрез пропаганда на нетрадиционни сексуални взаимоотноше-
ния – затова е и нужен специален закон, който да попречи подобна пропаганда 
да навреди на децата!) и т.н.

Пето: фактът, че тази нерешителност е въпиеща, че противопоставянето на 
„сексуалното многообразие” е наситено с тревожност за бъдещето на пра-
вославието, преекспонира подобна конфронтация и по този начин я затваря за 
каквато и да било смислена дискусия. Просто не е възможно да се дебатират 
въпросите за сексуалните взаимоотношения и семейството по един рационален 
начин; тези въпроси за взривоопасни. Ще дам само един пример: преди известно 
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време един добре известен и твърде уважаван свещеник даде интервю4, в което 
каза, че семействата с много деца понякога „прегарят”, защото е много тежко 
да се живее в бедност, и т.н. Това предизвика такава огромна буря, че интервю-
то беше изтеглено и беше публикувано опровержение5, което по същество каз-
ваше, че дискутирането на подобни въпроси по този начин е неприемливо. Не ми 
се иска дори да се докосвам до въпроса за еднополовите взаимоотношения, за-
щото тук степента на преакцентиране е толкова висока, че това се превръща 
във въпрос на живот и смърт, на физическо оцеляване за онези, които посмеят 
да засегнат тази тревожност и нерешителност.

Това означава, че рационалната богословска дискусия на въпросите за сексуалното 
многообразие е почти невъзможна в настоящата ситуация. Тези въпроси трябва пър-
во да бъдат „де-акцентирани” и едва тогава ще стане възможна богословската дис-
кусия. Но може ли да се окаже, че щом това „де-акцентиране” се случи – а аз съм сигу-
рен, че един ден това ще стане – подобна дискусия вече няма да е интересна никому?

Шесто: Не казвам, че всички православни вярващи конструират своите идентич-
ности около оста на „сексуалното многообразие”. Това е начинът, по който тази 
идентичност се конструира в дискурса на официални и неофициални, но много 
влиятелни говорители на Църквата – и не само в Русия. Да подлагаш на питане 
това градене на идентичности и да търсиш алтернативно на него, е един много 
лесен начин да се превърнеш във „враг на Църквата”.

4  Прот. Павел Великанов. Многодетность – высокое призвание, а не „печать православности”. Интервю на Дарья 
Рощеня, 28. 11. 2016, Първа част: https://www.pravmir.ru/mnogodetnost-vyisokoe-prizvanie-a-ne-pechat-pravo-
slavnosti/  Втора част: https://www.pravmir.ru/nelzya-smotret-na-semyu-kak-na-chadorodnuyu-mashinu/ „Не бива на 
многодетността да се гледа като на някакъв „печат на православност”. Това не е печат, а призвание и онзи, който 
се решава да го изпълни, е храбрец и подвижник; такива люде трябва всячески да бъдат подкрепяни и от държа-
вата и от енорията. Да бъдат подкрепяни, а не принуждавани, когато не са готови за това, още повече – когато 
отношенията им един с друг и без това висят на косъм. Разбирам, че не съм в тренда със своите разсъждения. 
Но имам ясното усещане за това, че многодетността в никакъв случай не е универсална рецепта за спасение. 
Убеден съм и настоявам, че в брака са първични отношенията между мъжа и жената, между съпрузите. И е добре, 
когато големият брой деца укрепва тези отношения, като ги довежда до едно по-сериозно и по-дълбоко ниво.  Но 
най-често се случва така, че мъжът и жената стават машини по обслужване на децата. И когато децата се „разле-
тят”, съпрузите се гледат един друг с опустошени очи, често без да разбират – какъв е бил този кошмар, който им 
се е случил? И какъв е този кошмар, който все още им предстои, защото не знаят какво да правят един с друг – та 
нали освен децата в техния живот не е имало нищо друго. За изминалите двадесет-тридесет години те може и да 
са се научили успешно да „функционират” един с друг, но така и не са се придвижили към дълбинното си взаимно 
постигане.  Убеден съм, че на семейството не бива да се гледа като на детеродна машина.  Значимостта на отно-
шенията между съпрузите в семейството е по-висока и по-дълбока; тя надвишава пределите на детерождението. 
Семейството – това не е времето, което прекарваме в очакване на старостта. Не е правилно и не е нормално в 
семейството съпрузите да не могат пълноценно да общуват един с друг, да не могат да се потопят в тайната на 
другата душа, да се учат да уважават свободата на другия, неговата (или нейната) несводимост към „предвари-
телно зададени рамки”.  Никакъв брой деца не може да бъде оправдание за неспособността за реално и дълбоко 
единение на душите на тези люде. Защото излиза, че любовта между хората е послужила единствено като мотив за 
зачеване – и с това цялата  енергия се е изчерпила и свършила. А сетне е заработила машината по обслужването 
на онези, които са се родили. Но ще дойде момент, когато тази машина неизбежно ще спре – и от там нататък 
какво? Ще се натрапват в качеството си на баби и дядовци? Главният смисъл, мисията на семейството, която е 
вложена в него от Бога, се състои в това, че семейството е пространството на пределна концентрация на любовта 
в света. Ако детето с всички клетки на своя организъм не усеща тази любов, ако вижда, че родителите му са пото-
пени в някакви натрапени отвън предписания и стават заложници на тези шаблони, при това в помръкналите им 
очи няма живот, няма никаква радост още от сутринта, на мен ми се струва, че нещо не е както трябва в нашата 
консерватория: нотите са безупречни, само дето май със слуха на изпълнителите има проблем…” 
5  Емельянов, Николай. „О „печати многодетности”.” Милосердие.ru, 29 Nov. 2016, https://www.miloserdie.ru/
article/o-pechati-mnogodetnosti/.
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Най-очевидното възражение на това, което казах, е възражението, че противо-
поставянето на „сексуалното многообразие” не може да бъде крайъгълен камък 
на православната идентичност, защото крайъгълният камък на православната 
идентичност е Иисус Христос. На това мога да отговоря така: първо, аз гово-
ря не като богослов – говоря като външен наблюдател, който описва не какво 
трябва да бъде в идеал, а каквото виждам. Второ, негативната идентичност 
(идентичност срещу някого или нещо) е по-силна от позитивната идентичност 
(идентичността заради някого или нещо). Поне това четем в литературата 
за идентичността и за опозицията „ние” vs. „те”. Но трето – и този отговор 
ми се струва най-убедителният – защото голям брой православни вярващи (от 
260-те милиона) – бих казал дори мнозинството – въобще не вярват в Иисус 
Христос (в Неговото Богочовечество, във Възкресението и т.н.). В Русия една 
трета от православните християни не вярват в Бога, един от десет (от са-
мозаявените православни християни) не е кръстен и т.н. Вярата в Христос не 
може да бъде основа на християнската идентичност, когато принадлежността 
към християнството е просто маркер за национална и културна принадлежност. 
Вярата в Христа може и да е крайъгълен камък на православната идентичност – 
но само за онзи малък процент, за които тяхната вяра има някакъв смисъл 
именно като вяра. За другите, изглежда, логичната опция е противопоставянето 
на сексуалното многообразие като основание на религиозната им идентичност.

* * *

Започнах този текст, като казах, че не съм богослов и няма да говоря като бо-
гослов. Но ще се осмеля да завърша, като задам богословски въпрос. Конструира-
нето на идентичност чрез противопоставянето на моралното „ние” на неморал-
ното „те”, идеологическото прикриване на вътрешните антагонизми, диренето 
на жертвено животно, тревожността за бъдещето и търсене на виновния – 
това са типичните, почти универсални черти на всяка човешка общност, на 
всяка човешка идентичност (езическа, атеистична и пр.). Означава ли това, 
че християнската общност, християнската идентичност не е по никакъв начин 
по-различна от останалите общности (били те езически или атеистични)? Или 
се различава? И ако се различава, тогава къде да търсим това различие? И под 
търсене аз нямам предвид някакво богословско обяснение за това каква трябва 
да бъде християнската общност в някакъв идеален свят. Имам предвид – къде 
да гледаме, за да видим това различие?

Превод от английски: Слава Янакиева
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Д-р Василий Чернов (Москва, 1979) е доктор по история на Англиканската църк-
ва от Оксфорд. Понастоящем е главен редактор в Московското православно 
издателство „Николин день”. Участва в международния проект Bogoslov.ru – не-
зависимо богословско електронно списание, базирано в Москва, чийто главен 
редактор е прот. Павел Великанов. Василий Чернов е работил като преводач 
за патриарсите Алексий и Кирил. В периода 2003–2008 г. е член на Отдела за 
външноцърковни отношения на Московската патриаршия. Разговаряме с доктор 
Чернов по време на XVIII конференция по патристични изследвания, която се 
проведе през август 2019 г. в Оксфорд.

ПЪТИЩА	НА	РУСКАТА	ЦЪРКВА	

С д-р Василий Чернов разговоря д-р Смилен Марков 

Д-р Чернов, най-напред бих искал да ви попитам кое ви подтикна към изуча-
ване на Англиканската църква и дали работата по тази тема може да е из-
точник на богословски проникновения, имащи отношение към днешния ден? 

Англиканите сами наричат църквата си „лабораторията на християнството”. 
Случващото се в Англиканската църква в момента очертава реалността във 
всички християнски църкви след 20 или 30 години. Нека да дам два примера. Ан-
гликанската църква започна да ръкополага жени през 70-те години на XX в., а по-
настоящем повечето протестантски църкви го правят. По темата за правата 
на хомосексуалните се заговори най-напред в Англиканската църква, а днес всич-
ки християнски деноминации се вълнуват от този въпрос. Но това е най-повърх-
ностният, политическият аспект, който показва значението на Англиканската 
църква в християнския свят. По-важен е опитът на англиканите за богословско 
осмисляне на Модерността. 

„Казанът на Модерността” завря най-напред тук в Англия. Английските христия-
ни първи се изправиха пред сложните предизвикателства на модерното общест-
во. Никъде другаде богословските разногласия (не става дума само за ереси) не 
са ангажирали толкова голям брой членове на Църквата. Единството на Англи-
канската църква не се основава на някаква унифицирана богословска доктрина. 
Това прави тази общност отворена, може би най-отворената от всички христи-
янски общности – с произтичащите от това проблеми. Тъкмо тази отвореност 
превръща англиканството в лаборатория на християнството. Това е валидно 
особено днес, когато конфесионалната основа на християнските общности се 
поставя под въпрос. 

Модерността успя да разколебае концепцията за принадлежност. Тя най-напред 
застави всекиго съзнателно да се пришие към някаква общност и да действа 
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според една строга групова идентичност: държавна, национална или църковна. 
Модерните общности са консолидирани групи – споени от общо учение (идео-
логия) и изискващи от своите членове безпрекословна вярност. Днес обаче мо-
дерното общество вече е навлязло в нова фаза, при която от всекиго се иска 
да бъде пропусклив за различни групови идентичности, да действа независимо 
или дори противно на групата, към която първоначално е принадлежал. Сега 
членовете на Църквата следва да се ориентират в пространството на сблъсък 
и преливане на групови идентичности. Англиканите се справят с това, понеже 
тяхното единство не е формално основано на кредото. Поради специфичния и 
горчив исторически опит те предпочитат да центрират единството си около 
общото богослужение. Разбира се, молитвата е израз на учението на вярата. 
Вие не можете да се молите заедно с една общност, ако не споделяте нейната 
вяра. Англиканството добре знае това и проявява уважение към онези, които не 
желаят да участват в богослужението поради доктринални различия. Но те на-
стояват, че ако ви се удава обща молитва, то вие споделяте общата вяра без 
значение от различията в богословските позиции и мнения. Така че вярата не 
се изразява на първо място в интелектуални структури. Тя най-непосредствено 
се изразява в общата молитва. В това отношение ние можем да се поучим от 
англиканите.

Имаме ли основание да противопоставим разбирането за единство в Англи-
канската църква и съответната съборна култура, от една страна, и раз-
витията в Римокатолическата църква след Втория ватикански събор, от 
друга. Вторият ватикански събор модифицира разбирането за доктринално 
единство и отваря Римокатолическата църква към други християнски църк-
ви и общности, в т.ч. и чрез завръщане към по-традиционни възгледи. За 
целта Съборът си позволява рязко да промени богослужебната практика. 
Дори някои негови апологети са скептични относно легитимността и ефи-
касността на подобна намеса в богослужението, защото се опасяват, че 
Съборът е надскочил прерогативите си. Как се подхожда към богослужеб-
ните реформи в Англиканската църква?

В Англиканската църква богослужението се е променяло многократно. Тук през 
XX в. има поне три значими богослужебни реформи, които са много по-радикални 
от извършеното на Втория ватикански събор. Подходът обаче е различен. Ан-
гликаните никога не отменят и не видоизменят богослужебни последования. Те 
просто добавят нови форми. Този подход прилича на православния. Ние никога не 
отменяме или изменяме стари чинопоследования, а само добавяме нови. Така нап-
ример последованието, в което участвах, преди да дойда на тази конференция – 
молитвата преди пътуване със самолет, не е съществувало преди. Текстът на 
молитвата и ектенията са нови.

Несъмнено Англиканската църква понякога е бивала изкушена да подменя бо-
гословските въпроси със социални. При нас, православните, изкушението е в 
точно обратна посока. Ние почти винаги сме бивали под външна власт – визан-
тийски император, османски султан или руски цар. Поради това сме свикнали 
да оставяме социалните въпроси на светското обществото. Оттук произтича 
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разпространеното сред православните отношение към богослужението и мо-
литвата като към нещо, което няма връзка с реалния живот. В англиканството 
господства разбирането, че молитвата е социално действие, тя е заемане на 
позиция по проблемите на обществото. Общата молитвата определя начина, по 
който стоим в обществото. 

При всичките си слабости, Англиканската църква е сторонник на социалната 
актуалност на молитвата. Тяхното богослужение, тяхната обща молитва е об-
ществено значимо действие. В Римокатолическата църква процесът върви в 
сходна посока. Мъчат се да се върнат към принципа на св. Бенедикт от Нурсия 
„моли се и работи” (ora et labora). Мисля, че Православната църква трябва да наб-
людава внимателно опита на Англиканската и Римокатолическата и да направи 
своето богослужение по-адекватно към социалната реалност. Иначе богослуже-
нието може да се превърне в концертно изпълнение на византийска музика; може 
да се озовем в Нарния.

Св. Бенедикт развива йерархичен модел за общностен живот, който е кон-
тратеза на късноантичния социум. В съвременното общество хората се 
групират по произволен, неосъзнат или принуден начин. Поради това много 
християни са нетърпеливи да зачеркнат светското общество, да го обявят 
за напълно неспасяемо и да се изолират от него. По този начин обаче ние се 
отказваме да се молим за нашите ближни, блокираме диалога между Бога и 
света. Как можем да живеем молитвата в днешния фрагментиран социален 
контекст? Дали „лабораторията на Англиканската църква” е изработила 
някакво решение на тази трудност? 

Мисля, че това е съвсем ново питане, на което Англиканската църква няма 
отговор. И ние нямаме. Новите средства за общуване, социалните мрежи, са 
много полезни. Те подпомагат глобалното взаимодействие. Представяте ли си, 
ние вече не зависим от разстоянията! Като студент, трябваше да пътувам до 
Оксфорд, колчем исках да прочета някоя книга от тукашната библиотека. Така 
си написах доктората. Днес мога да напиша същия докторат от стаята си в 
Москва, без да пътувам никъде. Това не ме радва, понеже аз обичам да пъту-
вам. Но когато хората се свържат в групи в социалните мрежи, това им дава 
илюзията, че човечеството мисли като тях. Ако общувате само с онези 1000 
души във Фейсбук, които споделят вашите възгледи, вие се чувствате удобно. 
Никога няма да срещнете противоположно мнение. Но ако погледнете някоя чуж-
да стена, онова, което се говори на нея, може да ви стресне и наскърби. Ще се 
ужасите колко примитивни и крайни идеологии процъфтяват. Ще срещнете ци-
низъм или атеизъм. Много е вероятно да се затворите в себе си, да се окопаете 
по-дълбоко в нишата на познати и приемливи възгледи. Когато повечето хора 
постъпват така, атомизацията на обществото се задълбочава.

Международните пътувания също подсилват разделението. Ето, ние идваме тук, 
на Патристичната конференция в Оксфорд, на която участват около 1000 учени 
от цял свят. Може да ни се стори, че патрологията е първа грижа на човечест-
вото. А мнозина от минувачите, които ще срещнем на улицата, няма да знаят 



2019 / брой 10 (147) Зима

55

Кой е Иисус Христос. Да не говорим за св. Йоан Златоуст или Кападокийците. 
И ние ще предпочетем да отминем тези хора, вместо да влезем в разговор с 
тях… Трябва да преодолеем тази атомизация, но не знам как може да стане. 
Новите средства за комуникация са много полезни, но представляват сериозна 
заплаха за обществото. Не знам как да преодолеем тази заплаха, но съм сигу-
рен, че Бог ще намери начин да действа.

Нека се върнем към богословието. Според бившия Кентърбърийски архиепис-
коп Роуън Уилямс, ако днес се занимавате с богословие, вие сте длъжен да 
влезете в съприкосновение с руската богословска мисъл. С други думи, според 
него руското богословие е основоположно за всяко съвременно богословско 
занимание. Но какъв е съвременният дневен ред на руското богословие – как-
то на богословието в Русия, така и на рускоезичното богословие в чужбина?

Радвам се, че споменавате доктор Уилямс. Срещал съм го три пъти: веднъж в 
Москва и два пъти тук, в Англия. Той е блестящ учен и има дълбока вяра. Един 
от най-добрите архиепископи на Кентърбъри. Отлично говори руски и познава 
руското богословие. Тук обаче трябва да уточним нещо важно. Онова, което 
Западът познава и цени като „руско богословие”, не се е развило в Русия. В пред-
революционна Русия, въпреки някои изключения, задълбочена богословска тради-
ция отсъства. Революцията настъпва тъкмо когато това явление начева. Днес 
ситуацията е същата. Ценното в руското богословие се внася отвън. Самата 
Русия разполага със значими църковни историци, може би и с добри специалисти 
по библейски езици, но нейното богословие все още е развиваща се дисциплина. 

Причините за това се крият в историята на университетското образование в 
нашата страна. Повечето европейски университети имат богословски факул-
тети от самото си създаване. Московският университет, основан от Михаил 
Ломоносов през XVIII в., никога не е имал богословски факултет. Не болшевиките 
изхвърлиха богословието от руските университети. Него никога не го е имало 
там. Според Ломоносов и неговите съмишленици богословското образование е 
привилегия на Светия синод. Това издига непроницаема преграда между бого-
словието и останалите сфери на образование. Когато дойдете в Оксфорд, вие 
изучавате богословие така, както бихте учили химия или математика; тук бо-
гословието е не просто научно знание (scholarhip), а научна дисциплина (science). 
Както в САЩ има непресекаемо разграничение между държава и Църква, така 
в Русия е издигната стена на разделение между богословието и онова, което 
наричат секуларна наука. 

Въпреки всичко богословието е неотменна част от човешката култура. Да, то 
е опит да знаем повече за Бога, Който е трансцендентен. Но самият език на бо-
гословието е човешки феномен. Ето защо, ако търсите богословие в Русия, няма 
смисъл се отправяте към някоя от богословските академии, които не са нищо 
повече от колежи за свещеници. Би следвало да потърсите адреса на факултет 
или секция по история, литература или философия. Там е по-вероятно да наме-
рите учени богослови. Така например патристичните изследвания са вписани в 
структурите на философските катедри. 



56

Проблеми на съвременното православие

Едва ли е случайно, че в СССР учени като Алексей Лосев и Сергей Аверинцев 
членуват в светски академии, а не в духовните висши училища?

За да сме докрай прецизни, трябва да отбележим, че в СССР имаше нещо като 
богословски институти в университетите – катедрите по научен комунизъм. 
Там не се изучаваше някаква конкретна наука, а се разпространяваше идеоло-
гията на Съветския съюз, тоест религията на комунизма. Но християнското 
богословие е, както казах, маргинализирано още отпреди Революцията. Това 
е руска, а не съветска традиция. Сега се мъчим да я надскочим; опитваме да 
населим богословските теми в публичната среда и в едно отворено академично 
пространство.

Кой точно прави такива опити? Църквата, университетите, интелигенци-
ята, клирът или църковният народ?

Това е отговорът – всички. Основно християнската интелигенция, или по-точ-
но – богословски чувствителната интелигенция, която е призвана да изучава 
богословски теми в различни дисциплинарни контексти. Те имат желание да фор-
мират нещо като богословско академично суперпространство или „облак”, както 
популярно се нарича. Но това е методологически, а не доктринален въпрос. Напук 
на руската традиция, методологически по-уместно е да имате богословие в 
университета. Университетът е място за изучаване на богословски съчинения, 
както е на Запад. Колкото по-устойчива е една научна общност, толкова бого-
словието е по-здраво свързано с останалите научни дисциплини. Просто такава 
е добрата практика. Това не означава, че Църквата не бива да има думата в 
богословието. Подобно изискване би било скудоумно. 99 процента от големите 
православни мислители са свещеници. Никой не иска от Църквата да държи бо-
гословието извън църковните стени.

Промяна вече има. В последните години богословски факултети се основаха в 
много руски университети. Някои виждат в това идеологическа намеса на Църк-
вата в академичното образование. Нерядко това обвинение е основателно. Но 
ако вие свържете двете пространства, които досега винаги са били разделени, 
взаимодействие ще протече в двете посоки. Резултатите могат да донесат 
изненади в различни направления. С интерес и надежда следя това развитие.

Съвпада ли сегашният дневен ред на богословието в Русия с този на глобал-
ното православно богословие? Нека вземем за пример т.нар. литургическо 
богословие. Афанасиев и Зизиулас са автори на класически текстове, които 
са толкова безспорни, че критиките срещу тях, и дори тяхното пренаписва-
не, се гледат като закономерен опит на едно по-младо поколение богослови 
да се легитимира чрез традицията. Имам впечатление, че сред по-младите 
и нека ги наречем условно, реформаторски настроени богослови в Русия съ-
ществува скептицизъм по отношение на литургическото богословие. Като 
че ли то не ги удовлетворява, понеже не им предоставя инструментариум 
за активно включване на богословската мисъл в изучаването на общество-
то и демократичния процес.
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Ако наистина съществува такъв сблъсък между литургическо и социално направ-
ление в богословието, за какъвто вие говорите, той би бил значим за съвсем 
тънък слой от академичната интелигенция. Широката публика, и дори образова-
ната част от нея, е напълно встрани от такива дебати. Богословието в Русия 
има обаче широко практическо измерение, което е значимо от гледна точка на 
християнската социология. Литургическото богословие е важно за всекиго, кой-
то членува в Църквата. Зизиулас е познат, но не е особено популярен. Работите 
на Шмеман и Майендорф обаче оказват голямо влияние върху литургичната прак-
тика. Преди 10-ина години, ако на една литургия са присъствали 200 души, при-
частници биха били между 10 и 20. Днес от 200 богомолци причастници биха били 
190. Това е грамадна промяна, случила се само за едно десетилетие. Йоан Зизи-
улас призовава за това, Анри де Любак – също. А в Русия ние го изпълнихме на 
практика. Можем да разсъждаваме дали това е за добро, или е за лошо. Можем да 
дискутираме как се отразява това на християнския етос (според мен постоян-
ното причастяване е нужно, но не бива да се забравя, че механичната честота 
не може да доведе до преобразяване на собствения живот). Несъмнено това е 
една значима промяна, катализирана от богословието. Друг важен практически 
въпрос, който има богословски измерения, е спорът за езика на богослужението. 
Преди 10 години се разгоряха дебати дали църковнославянският език да не бъде 
заменен с руски. Днес такъв въпрос изобщо не стои, понеже радетелите на рус-
кия са незначително малцинство. Ние решихме да запазим църковнославянския.

Защо?

Защото осъзнахме, че по-познатият език не само не води автоматично до раз-
биране, а може да внесе допълнителна неяснота. Опитахме да превеждаме и се 
провалихме. Някои елементи от богослужението са на руски – например нерядко 
ще чуете евангелското четиво на двата езика. Проповедите са само на руски, 
разбира се, понеже църковнославянският не е говорим. Но мнозина осъзнаха, че 
ако не сте вникнали в смисъла на молитвата, буквалното разбиране на текста 
никак няма да ви помогне. Разбирането идва от самообразоване на всеки член на 
Църквата. Има чудесни ресурси в интернет и разнообразни помагала за това. 

Промяна несъмнено ще има. Някой ден ще се появи руски превод на всички бого-
служебни книги. Но това няма да бъде буквален превод, а преосмисляне и ново 
тълкуване на богослужението. От буквални преводи нямаме нужда. Преведохме 
на руски Великия канон на св. Андрей Критски; прочетете го и ви обещавам, че 
няма да разберете нищо. Ако не сте запознати из основи с Библията, с богослу-
жението и с византийската поезия, на какъвто и език да четете или слушате 
текстовете, те няма да стигнат до вас. За да изпълним тази амбициозна пре-
водаческа задача по ново тълкуване на традицията, ние трябва да формираме 
поколение преводачи, които дълбоко разбират богослужението. В момента не 
разполагаме с такива. 

„Руската църква е църква в пагони” – гласи една популярна сентенция. Няма 
съмнение, че отношенията между Църквата и държавата в Русия са пробле-
матични. Но дори и потисната, Църквата трябва да е вярна на своя етос. 
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От тази гледна точка какви са предимствата и недостатъците на позици-
ята на Руската църква в политическата система на днешна Русия?

Русия е секуларна държава. Макар законът да признава ролята на Църквата в 
миналото, за настоящия конституционен ред Църквата няма никакво значение. В 
същото време мнозинството граждани са номинално православни. Третото важ-
но обстоятелство е, че според установената практика Църквата е подчинена на 
държавата. Ние не сме независими. Трябва да подчертаем, че и в другите правос-
лавни страни ситуацията не е много по-различна. В това отношение ние повече 
приличаме на Англиканската църква, отколкото на Римокатолическата. Независи-
мостта обаче има различни измерения. Има разлика между правна, политическа и 
морална независимост. Важно за Църквата е, дори и зависима от държавата, да 
съхрани своята морална независимост, да пази чистотата на моралния си глас. В 
Руската империя Църквата няма морална независимост. Но Империята е била все 
пак християнска. Населението е очаквало управляващите да следват нравстве-
ните изисквания на Евангелието. Днес в това отношение ситуацията е напълно 
различна. Обществото е секуларно. Под 10 процента от гражданите на Русия 
посещават храма дори на Рождество и Възкресение. Но и от тях повечето са 
само ритуалчици. Те не се причастяват. Не разполагам със статистика за прак-
тикуващите, но няма как те да са над 3–4 процента. Разбира се, у нас има мюсюл-
мани, юдеи и лутерани и това религиозно многообразие е ценно. Православното 
християнство обаче се практикува вяло. При това положение Църквата не може 
да е лидер на общественото мнение. Руската църква добре разбира това и търси 
начини да действа в тази неблагоприятна среда. Епископите дръзват да издигат 
глас само по въпроси от обществен интерес, защото по верови въпроси никой 
не ги слуша. Така обаче се налага впечатление, че свещениците говорят само за 
политика. Но това не е вярно. Просто те биват чувани само по такива въпроси. 
Бедата е, че има непреодолимо разделение между църковно и секуларно простран-
ство – не просто в обществото, но и в нашите умове. Едно от следствията е, 
че дори ревностни християни са едни в Църквата и съвсем други в обществото.

Дали причина за това трагично разделение не е неспособността или неже-
ланието на Църквата да критикува държавата и управляващите?

Несъмнено. Църквата би следвало да разобличава нравствено несъстоятелните 
решения на управляващите. Но тя не може да го прави, понеже зависи от тях. 
Все пак аз твърдя, че това не е най-големият проблем. Дори някой в Църквата да 
събере смелост да критикува властта, той няма традиция, на която да стъпи. 
Ние открай време страним от активна намеса в обществото и в политиката. 
Считаме, че нашата изключителна грижа е спасението, респективно обоже-
нието. Това е вярно, разбира се. Но ако отделим обожението от всичко друго в 
живота, се показваме недостойни за него. Справедливостта изисква да отбе-
лежим, че тази немощ на православните в Русия (макар според мен немощта да 
не засяга само руското православие) в историята се е проявявала и като сила. 
Благодарение на нея Църквата е оцелявала по време на страшни гонения. Проб-
лемът обаче е, че днес ние сме твърде защитени, социално осигурени сме. Това е 
донякъде безпрецедентна ситуация за руското православие. Отделната личност 
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може да практикува вярата си толкова свободно, колкото никога преди това. Боя 
се тази сигурност да не ни разврати. Убеден съм, че добрият пример трябва да 
се даде от йерарсите. Трябва да посмеят да говорят критично за политиката. 
Не бива да се боят. 

Вие сте преводач на патриарсите Алексий и Кирил. Защо РПЦ отказа да 
участва в Светия и Велик събор в Крит? Чухме много обяснения, но не мис-
ля, че глобалната православна общност разбра точната причина. Подчерта-
вам, че ме интересува личното ви мнение.

Нямам представа какво става в главите на епископите. Според мен основната 
причина е, че РПЦ не може да търпи център на власт или морален авторитет 
извън самата нея. Щяха да отидат в Крит само ако са били сигурни, че биха 
могли да дирижират решенията на Събора. Но това не беше възможно. Опася-
ваха се, че биха ги заставили да приемат решения, взети извън техния контрол; 
решения, взети от „чужда сила”. Днес в руския политически истаблишмънт цари 
неуважение към международното право. Има много причини за това. Но основно-
то е, че не искат да се подчиняват на нещо, което не могат да контролират. 
Църквата започва да споделя тази нагласа поради факта, че ние слабо вярваме 
в благодатта на Светия Дух. Ако вярваме в Светия Дух, според изповеданието, 
което правим на всяка литургия, не би трябвало да постъпваме така.

Всъщност дневният ред на Събора беше контролиран от РПЦ. Той беше 
утвърден с консенсус в предсъборния процес и РПЦ имаше право на вето. 
Много въпроси бяха снети от обсъждане именно от уважение към РПЦ. 
Дневният ред на Събора е дело на Руската църква.

Съвършено вярно. РПЦ беше много активна в подготовката на Събора. Но днес 
РПЦ усеща, че светът се променя много бързо. Тя не може да реагира адекватно, 
понеже  липсва вяра в самата себе си.

Нима? Гледана отвън, РПЦ изглежда уверена в себе си, като имаме предвид 
социалния статус на йерарсите и връзките им със светската власт. 

Аз имам предвид не властова, а духовна несъстоятелност. Увереността в себе 
си идва от чувството за морална правота. РПЦ днес има проблем точно с това. 
Когато не сте сигурен, че сте морално прав, сте плах и самозатворен. Уверени-
ят в себе си няма проблем да участва в остри дискусии било на Събора в Крит, 
било у дома. Мъчениците са ходели на езическите позорища и знаейки, че са в 
Истината, без страх са изповядвали вярата си.

Как бихте коментирали разпускането на Руския екзархат на Константино-
полската патриаршия, което стана в края на миналата година? Този въпрос 
занимава интензивно православните на Запад, но обсъждан ли е в Русия?

Обсъжда се, но само в тесни кръгове от заинтересовани. Широката публика не 
проявява интерес. Някои казват, че това е агресия от страна на Константино-
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пол, но аз не мисля така. Всеки, който е наясно със случващото се в Екзархата 
от десетилетия насам, си дава сметка, че тази институция отдавна линее. 
Вътрешните конфликти се твърде остри. Не мога да коментирам решението 
на патриарх Вартоломей, понеже не знам истинските мотиви. Няма смисъл да 
строя хипотези. Твърдя обаче, че не става дума за разрушаване на нещо, което е 
работело както трябва. По-скоро се премахна един анахронизъм. Със сигурност 
патриарх Вартоломей можеше да действа и по-учтиво. Но не мисля, че в начало-
то на XXI в. Екзархатът трябваше да продължи да съществува. 

Екзархатът е наследник на традицията на руското православие, което е 
свидетелствало за вярата във времена на преследване. Тук, на Запад, Екзар-
хатът е свидетелствал за Христовата вяра в трудните условия на емигра-
цията. Във всичко това е дишал Духът; не става дума просто за носталгия 
по Царска Русия. Не е ли прискърбно, че тази традиция се заличава? 

Когато настъпва промяна, винаги нещо се губи. Римокатолиците промениха бо-
гослужението си и бяха много разстроени. Обаче сега свикнаха с новото. Не 
забравяйте, че Преданието на Духа е различно от институцията! Екзархатът 
не е Църквата, той е само институционална форма, която може и трябва да се 
променя. Не можем да твърдим, че разформировайки институцията, Константи-
нополската патриаршия е убила Традицията. Не, не – наследството на Духа са 
живите хора! Именно те живеят Църквата, те преподават в университетите. 
Те носят Преданието. Да, промени се формата на управление. Но ние знаем, че 
в историята на Православната църква много структури са били премахвани и 
възстановявани. Например Александрийската патриаршия не е съществувала за 
дълги периоди, преди да се възстанови през XIX в. В Османската империя няколко 
патриаршии са били разформировани. Българската църква няколкократно е била 
драстично реорганизирана, преди да се създаде сегашната автокефална юрис-
дикция в България. Нима това е разстроило църковното Предание в България – 
разбира се, че не! Напротив, обогатило го е. 

А ще обогати ли църковното Предание сблъсъкът между няколкото църков-
ни структури в Украйна? Там понастоящем съжителстват една нова струк-
тура, две схизматични (които се разформироват, но не докрай) и Руската 
църква. Как виждате еклисиологичните и моралните аспекти на този проб-
лем? Питам за моралните аспекти с оглед на войната в Източна Украйна.

Вижте, тук има два различни аспекта, които всъщност са контрарни. От една 
страна, схизмата неизменно е зло и грях. Всички схизматици са призовани към 
покаяние. От друга страна, съревнованието има и положителни ефекти. То е 
здравословно. В Украйна често е имало съревнование между църковни структу-
ри и това е една от причините Църквата там винаги да е била по-здрава от 
Църквата в Русия. Като православни, ние сме длъжни да вървим по пътя на един-
ството. Но трябва да знаем, че всички ние сме морално неправи. Схизмите се 
случват заради нашите грехове, заради греховете на всекиго поотделно. Радвам 
се, че настоящият президент на Украйна, господин Зеленски, публично декларира, 
че няма да се намесва в делата на Църквата. Намесата на светски политици в 
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църковните дела е голям проблем, както и обратното. Предходният президент, 
господин Порошенко, в това отношение изпадна от палубата на разумната по-
литика. 

Някои клирици съучастват в трагичните събития в Източна Украйна. Това не 
може да се игнорира. В същото време мнозина вярващи в Украйна се асоциират 
с РПЦ по свой собствен избор. Това е тяхно право. Някой би попитал: Как може 
украинци да се асоциират с Московската патриаршия, след като има военен 
конфликт между Русия и Украйна? Тук искам да обърна внимание на отговорната 
позиция на Московската патриаршия, която незаслужено се пренебрегва. След 
като Русия окупира Крим – една окупация, която не е призната от международ-
ната общност – РПЦ не измени структурата си. С други думи, и понастоящем 
официално Крим е в диоцеза на Украинската православна църква към РПЦ, а не е в 
диоцеза на Московската патриаршия. Самопровъзгласените републики в Източна 
Украйна, които – нека припомним – не са признати от никоя държава, нито дори 
от официален Кремъл, също не бяха присъединени към Московската патриаршия. 
Да, вярно е, че подобни жестове не са достатъчни. Но дори и те изискват огром-
на смелост. Нещо повече. Тържеството по повод преминаването на Крим под 
руска власт – преминаване, което не беше признато от почти никоя държава и 
от никоя от великите сили – не беше удостоено от присъствието на патриарх 
Кирил. Представяте ли си: предстоятелят на Руската църква не се появи на едно 
толкова важно за държавата събитие! На аналогичното тържество, на което 
стана официалното преминаване на Руската задгранична църква към Московска-
та патриаршия, руският президент дойде. Моля да имате предвид това…

В момента ставаме свидетели на протести в Москва по повод на местни-
те избори. За какво става въпрос?

Някои независими кандидати за местната управа в Москва събраха подписи, кои-
то им дават възможност да участват в изборите. Подписката беше обявена за 
невалидна от съда. Това решение може да се оспори, но няма да има достатъчно 
време. Почти сигурно е, че те няма да могат да вземат участие в изборите.

Дали тези протести допринасят за създаване и утвърждаване на граж-
данско общество в Москва и в Русия? Като че ли протестните вълни от-
минават, а нищо не се променя по отношение на социалнополитическата 
инфраструктура в държавата.

Настоящият период в руската вътрешна политика започна през 2012 г., когато 
имаше избори за Държавна дума, съпроводени с големи измами. След това протес-
тите периодично се възпламеняваха и сега пак се активизират. Това е знак за 
формиране на по-активно и ангажирано гражданско общество. Тъжно е, че онези, 
които сега са на власт, не разбират това. Отличителна черта на днешните про-
тести е смяната на поколенията. Допреди 5 години протестираха 40-годишните 
и по-възрастните от тях. Те имаха проблеми в живота; чувстваха се бедни или 
лишени от шанс. Но днес по-голямата част от протестиращите са под 30-го-
дишна възраст. Има много студенти и ученици, дори ученици! Родителите им са 
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лоялни или аполитични, а те не са. При управлението на Путин израсна ново по-
коление със силно чувство за независимост. Те знаят, че бъдещето им принадле-
жи. Днешните протести не са само срещу определена форма на упражняване на 
властта. Те приличат на протестите от 60-те години на Запад. Хората искат 
промяна на начина на живот, на организацията на обществото. И това е добре.

Нима е възможно да се промени всичко?

Не само е възможно; неизбежно е. Всички, които сега са на власт, след 25 години 
ще са мъртви. Това са законите на човешкия живот. Всеки умира някога. Така 
се сменят поколенията. Днешните властимащи нямат механизъм да запазят 
властта си, след като престанат да са живи.

А ако технологиите се развият и направят възможно дори немислимото?

Може, но се надявам да не се случи. Природата има механизми да ограничава 
властта. Тъжно е, че трансферът на власт ще стане по радикален начин. Много 
добри неща ще бъдат разрушени и вероятно ще има кръвопролития. При отсъст-
вие на механизъм за мирно предаване на властта протестите са единственият 
начин за изразяване на мнение.

Какво ще се случи със самата Русия? Ще преживее ли страната тази транс-
формация?

Не съм нито политолог, нито футуролог. Сигурно е, че Русия ще се трансфор-
мира. Вижте, аз съм роден през 1979 г. Тогава СССР се управляваше от Леонид 
Брежнев. Моите родители вярваха, че това ще продължава вечно. Аз не съм го 
вярвал, но те вярваха. Смятаха, че през цялото време занапред до края на све-
та без прекъсване ще господства съветската система. С очите си видях как 
Съветският съюз се срутва за няколко месеца. През 1989 година можеше да се 
допусне, че ще има промени. Но нищо повече. Промените не заплашваха същест-
вуването на държавата. Въпреки това след две години нея просто я нямаше. 
Никой не е могъл да го предвиди. Повтарям, видял съм най-мощната във военно 
отношение държава, съществувала някога на този свят, да изчезва без никаква 
външна намеса. Нека ви напомня, че СССР имаше най-големия ядрен арсенал в 
света, най-големия арсенал от танкове и една от най-големите армии. Това по-
могна ли му? Не. Когато обществото започне да се променя, никоя власт – воен-
на или друга – не може да спре мигновената промяна. Така че, ако Русия изчезне, 
това ще стане за няколко седмици или месеци. 

От сърце ви благодаря за това интервю, доктор Чернов!
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Светослав Малинов

АРТЮР	ДЬО	ГОБИНО:	

ПРИМИРЯВАНЕ	НА	РАСИЗМА	С	

ХРИСТИЯНСТВОТО

Историческото развитие на отношенията между расизма и християнството не 
ни позволява да обявим тяхната несъвместимост за очевидна. От една страна, 
всеизвестни са ясните и недвусмислени слова в Светото писание, изначално ут-
върждаващи равенството и единството на човешкия род, като „След това рече 
Бог: да сътворим човек по Наш образ, и по Наше подобие” (Бит. 1:26) или „Той 
произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице” 
(Деян. 17:26)1 . От друга страна, достатъчно е да припомним „мита за Хам” на 
американските робовладелци, нацисткото Glaubensbewegung ”Deutsche Christen” 
или южноафриканското Afrikaner Broederbond. Техните расистки идеи са били рев-
ностно защитавани от действащи свещеници и професионални богослови. Убе-
ден съм, че и за в бъдеще много хора безпроблемно ще съчетават християнство 
и расизъм, без да смея да прогнозирам коя от версиите на подобно съвместяване 
би доминирала или отпаднала. 

1  Позовавайки се тъкмо на тези откъси, съвременният католически богослов Алън Дейвис директно заявява: 
„Расизмът и християнството са фундаментално несъвместими”. Вж. Davies, Alan. Infected Christianity, McGill-
Queen’s University Press, Montreal, 1988, с. x. Като контраст бих привел следната радикална теза: „Мълчанието 
на американските католически богослови относно расизма е сходно с мълчанието на водещите германски бо-
гослови и интелектуалци по време на нацистките зверства и осъществяването на така нареченото „окончател-
но решение” срещу еврейския народ”. Phelps, Jamie. „Communion, Ecclesiology and Black Liberation Theology,” 
Theological Studies, № 61, 2000, с. 692.
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Връщането към Артюр Жозеф дьо Гобино (1816–1882) ни позволява да проследим 
първия измежду многобройните опити за примиряване на расизма и християн-
ството. През ХХ век френският аристократ бива наречен „баща на расизма”2; 
познавайки идеите, биографията и характера на френския мислител, няма съмне-
ние, че той би приел това определение като заслужена втора своя титла. Него-
вият труд Essai sur l’inegalite des races humaines (1853–1855) е първото съчинение, 
в което тезата за неравенството между расите е в основата на универсална 
теория, обясняваща историята на човечеството и предсказваща неговото бъ-
деще. 

*****

Essai sur l’inegalite des races humaines започва с драматизъм, характерен за готи-
ческите романи на епохата. Усещане за скрита заплаха, злокобност, дори без-
надеждност; с читателя ще бъдат споделени страшни тайни и мрачни истини. 
Не става дума обаче за неминуемата гибел на древен благороднически род или 
изоставен стар замък, обвит с предания и легенди, а за историята на цялото 
човечество. Началото на текста не оставя никакви съмнения в писателския 
талант на Гобино: 

Падението на цивилизациите е най-поразителният и същевременно 
най-неразбираемият от всички исторически феномени. Всявайки страх 
в душите, това злочестие таи в себе си нещо толкова тайнствено и 
грандиозно, че мислителите не престават да се обръщат към него, да 
го изучават и да се занимават с неговата тайна.3 

Раждането и развитието на народите представлява забележителен предмет 
за изследване; постъпателното развитие на обществата, техните успехи, за-
воевания и триумфи не могат да не поразят въображението; но колкото и да 
са значими подобни факти, те имат лесно обяснение; възприемаме ги като нор-
мални последствия от умствените заложби на хората. Разпознали веднъж тези 
заложби, ние не се дивим на техните резултати; със самото си съществуване 
те обясняват великите дела, които са породили. 

Но когато видим как след определен период на слава и могъщество 
всички общества стигат до упадък и падение – всички, повтарям, а 
не едно или друго; когато видим как с ужасно безмълвие земята ни 
разкрива пръснатите по нея отломки от цивилизации, предшестващи 
нашата, и то от цивилизации не само известни, но и от много други, 
които знаем само по име, а също и от такива, които лежат като ка-
менни скелети вдън гори, стари като света, и не са ни оставили дори 
сянка от спомен за себе си; когато духът ни се обърне към модерни-
те държави, замисли се за тяхната невероятна младост и осъзнае, 
че макар и да са се появили съвсем отскоро, те вече са към края си, 

2  Biddis, Michael. Father of Racist Ideology. The Social and Political Thought of Count Gobineau, Weidenfeld and 
Nicholson, London, 1970.
3  Gobineau, Joseph-Arthur (Comte de), Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris: Librairie de Firmin-Didot, 
1884, том.1, с. 1.
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тогава се убеждаваме, и то не без философски ужас, до каква степен 
словата на пророците за нетрайността на тленните неща се отна-
сят не само за цивилизациите, но и за народите, не само за народите, 
но и за държавите, не само за държавите, но и за индивидите, и ни се 
налага да признаем, че всяка човешка общност, дори и да е защитена 
от най-здрави социални обвързаности, още в деня на своето създаване 
става подвластна, заедно с елементите на живота, на принципа на 
неизбежната смърт.4 

Ние имаме тъжното предимство да наблюдаваме и познаваме този принцип не-
сравнимо по-добре от древните. Каква е неговата същност – пита Гобино. По 
един и същ начин ли действа той във всичките си географски и исторически про-
явления? Наистина ли всички цивилизации са били и неизбежно ще бъдат негова 
жертва? Преди да пристъпим към отговорите, трябва да уточним разбирането 
на Гобино за общество и цивилизация. 

Обществото е съюз, в който хората имат сходни идеи и общи инстинкти; не е 
задължително да имат силен и завършен политически съюз помежду си.5 Атин-
ската демокрация или Египетският халифат не са общества в този смисъл, а са 
само политически добре организирани фрагменти от общества. Цивилизацията 
е по-широко понятие, обозначаващо определено състояние на човешките общес-
тва. Тя се отличава със стабилност, мирно съжителство на различни интереси 
и отхвърляне на насилието. Френският мислител е максимално конкретен, де-
финирайки цивилизация като „състояние на относителна стабилност, при кое-
то множеството от хората се опитват да задоволяват своите потребности 
с мирни средства, усъвършенствайки по този начин своята интелигентност и 
нрави”6. 

Не обяснението на възникването и развитието, а на неизбежния крах на цивили-
зациите е истински трудната задача. Гобино признава, че са правени опити да 
се реши този проблем, но не приема постигнатото от предшествениците си. 
Фанатизмът, склонността към разкош, лошите нрави, неверието и лошото уп-
равление са най-често изтъкваните причини. Всички те биват отхвърлени чрез 
исторически анализ и привеждане на множество примери. Макар и с негативно 
влияние, те не са достатъчно силни, за да доведат до истинско разрушение и 
гибел. Читателят вече се досеща за обяснението, загатнато в самото загла-
вие на книгата. В появилото се в по-късните издания на книгата посвещение 
към крал Джордж V Гобино предлага още в началото синтезирана формулировка 
на своята „теория за расите”, предхождаща аргументите и примерите:

Преминавайки от една индукция към друга, постепенно се проникнах 
от убеждението, че етническият въпрос доминира всички други проб-
леми на историята, че съдържа ключа за тяхното обяснение и че не-
равенството на расите, от чието смесване се образува една нация, 

4  Пак там, том 1, с. 2.
5  Пак там, том 1, с. 7.
6  Пак там, том 1, с. 90.
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е достатъчно да обясни съдбите на народите. Всеки би трябвало да 
има някакво предчувствие за тази колосална истина, защото всеки 
би трябвало да е видял как определени човешки групи са превземали 
дадена страна и са преобразявали напълно начина  на живот, как са 
показвали способности да вдъхнат жизненост там, където преди тях-
ната поява нещата са били потънали в застой. Осъзнавайки, че има 
силни и слаби раси, предпочетох да изследвам първите, да анализирам 
техните качества и най-вече да проследя техния произход. С помощ-
та на този метод най-накрая се убедих, че всичко велико, благородно 
и плодотворно в делата човешки на земята в областта на науката, 
изкуството и цивилизацията произлиза от една начална точка, поник-
ва от едно семе, рожба е на едно мислене; всичко принадлежи на едно 
семейство, чиито разклонения са властвали над всички цивилизовани 
държави на земята.7  

В пределно синтезиран вид тук е казано всичко – взаимодействието между ра-
сите „съдържа ключа” за обяснението на цялата човешка история, расите не са 
равни помежду си, „едно семейство” е над всички и е в основата на човешките 
цивилизации. Естествената отправна точка на тази теоретична схема е въп-
росът как са се появили расите. Веднъж разпознати на историческата сцена, 
техните действия и противоборства могат да бъдат проследени с обичайните 
методи на историческата наука. За един католик обаче началото не може да 
бъде друго освен книга Битие. Всяка теза за неравенството между расите 
предполага изначално различие и плурализъм между тях. Но Бог раси не е създа-
вал; създал е Адам.

*****

Въпросът за произхода на расите въвлича Гобино в дебата „моногенизъм срещу 
полигенизъм”.8 Той е твърде интензивен в средата на ХIХ век, когато все още 
не съществува общоприет критерий, по който да се преценяват и класифици-
рат физиологическите различия между хората. Моногенистите приемат общия 
произход на човешкия род, обяснявайки последвалите различия като постепенен 
резултат от въздействието на околната среда, разбрана в най-широк смисъл. 
Полигенистите твърдят, че човешкото разнообразие е съпътствало самата 
поява на хората, т.е. тяхната множественост е изначална, а не е следствие от 
взаимодействие със заобикалящия ги свят. Очевидно е че полигенизмът е много 
по-подходящ за всеки защитник на тезата за неравенството между расите; 
моногенизмът обаче има на своя страна Светото писание. 

Примиряване на двете теории чрез сливането им – това е подходът на Гобино. 
Човечеството има общо начало, общ прародител, и освен Библията в защита 

7  Пак там, том 1, с. vi-vii.
8  За кратко въведение в темата препоръчваме Marvin, Harris. The Rise of Anthropological Theory: A History of 
Theories of Culture. Rowman Altamira, 2001, с. 87-94, както и Nathan G., Alexander. „Atheism and Polygenesis in 
the Nineteenth Century: Charles Bradlaugh's Racial Anthropology”, Modern Intellectual History, № 3, 2019, с. 835-
861.
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на това може да се изтъкне и очевидният факт, че всички човешки хибриди са в 
състояние да имат потомство. Наистина различията между хората са се полу-
чили след взаимодействия със заобикалящия ги свят. Но светът непосредствено 
след Сътворението е бил твърде различен от света, който познаваме днес. 
Трябва да напомним, че според тогавашната геология Земята е на не повече 
от няколко хиляди години и не са събрани достатъчно данни за първоначалните 
процеси, въздействали върху нейната повърхност. На фона на тази оскъдица от 
научни доказателства и въоръжен със своето въображение, Гобино дава следно-
то обяснение. 

Току-що сътвореният човек все още е бил неустойчив като вид и твърде веро-
ятно да не е принадлежал към нито една от расите, които са ни известни днес. 
Възможно е Адам и първоначалните му потомци да са имали характеристики, 
еднакво различни или сходни с всички днешни човешки раси. Нищо конкретно не 
можем да твърдим за тях със сигурност. Имаме обаче категорични доказател-
ства, че тогавашната природа е била много по-динамична и активна; тя плътно 
е обхващала в своята прегръдка малцината люде и е оказвала неизмеримо го-
лямо влияние над тях. Гигантски катаклизми разтърсвали нейните недра, земе-
тресения разкъсвали и съединявали континенти, променяли релефа, отклонявали 
реките, създавали морета, вулкани заличавали цели планини и издигали острови 
сред океаните. Човешкият род започнал пътя си в разгара на жестока война 
между суша, огън и вода, пораждаща резки промени в климата, липса на сезони, 
редуване на горещина и студ – всичко това е оказвало сурово въздействие върху 
развитието на всяко живо същество.9 Земята никога повече няма да преживее 
яростта и силата на неорганичните сили от онова време. Винаги обаче ще жи-
веем с последиците, защото тогава човешкият род безвъзвратно се е променил 
и разделил на раси.10

Безсмислено е да си задаваме въпроса – на който расистите впоследствие 
задължително имат отговор – към коя раса е принадлежал Адам. Не знаем и ра-
сата на преките му потомци, или казано с езика на примитивните расистки въз-
гледи, опитващи да намерят опора в Библията – нито Адам е бил бял, нито Хам 
е бил черен. Това обяснява защо защитниците на робството в САЩ мигновено 
превеждат теоретичната част от книгата на Гобино, но дискретно я цензури-
рат, изпускайки пасажи, засягащи тъкмо този въпрос. В крайна сметка важен е 
крайният извод: равенство и еднаквост в произхода – непреодолими различия и 
неравенство впоследствие във всичко останало:

И така, бидейки потомци както на първородната клонка Адамова, така 
на космогоническите сили, човешките раси имат твърде малко общо 
помежду си. Единственото постоянно потвърждение на това далечно 
родство откриваме във възможността им да пораждат плодовити 
хибриди – това обаче е всичко и няма нищо друго. В момента, в който 
различията в условията в околната среда са придали на всяка човешка 
група отделния  характер – нейните външни форми, черти и цвят – 

9  Gobineau, Essai, том 1, с. 136-140.
10  Пак там, том 1, с. 142-143.
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от този момент нататък напълно е скъсана връзката с примитивно-
то единство, чието влияние върху етническото развитие става на-
пълно безплодно. По този начин строгото постоянство и неизменност 
на чертите и наклонностите, за които свидетелстват най-древните 
исторически документи, слагат печата, утвърждаващ вечното разде-
ление на човешките раси.11 

Независимо към коя теория за произхода на човека се придържаме, днешните 
раси имат постоянни признаци, различаващи ги една от друга по пропорциите 
на тялото, формата на черепа, вътрешното устройство, окосмяването, цвета 
на кожата.12 Вече нищо не може да ги слее и да ги върне към първоначалното 
единство. Постоянните физиологически различия пораждат разнообразие и не-
равенство, които вървят ръка за ръка с различия в морала. Човечеството се 
състои от три чисти първородни елемента – черна, жълта и бяла раса.13 Гобино 
директно заявява, че те са неравни помежду си в интелектуално отношение, 
преди да е описал йерархията между тях и техните особености. Основание за 
това извлича от един предварителен общ аргумент, базиран на историческото 
развитие на човешкия род в древни времена. 

Човешката история щеше да изглежда по съвсем друг начин, ако расите бяха 
равни помежду си. Тогава те още от самото начало биха имали равностойни 
сили да се организират и да преодоляват трудностите; цялото човечество 
щеше да се развива плавно и постепенно, щяха да възникнат множество равно-
ценни цивилизации навсякъде, където е имало човешки същества. Вероятно при-
родните и климатичните особености биха затруднили едни народи или улеснили 
други, но като цяло всички хора щяха да се развиват с незначителни различия по-
между си, тласкани от общи потребности и притежаващи еднакви способности. 
Различните човешки цивилизации, освен че биха били многобройни и равномерно 
разпръснати по цялата земя, вероятно биха били в оживени контакти помежду 
си, подобно на всички човешки общности със сходно развитие.14

Историческите свидетелства напълно опровергават тази логика. Добре знаем, 
че човечеството се развива неравномерно, с колосални разлики между различни-
те човешки общности, с ограничен брой цивилизации в началото, с успешно пре-
одоляване на природните стихии от едни и необяснима пасивност при отлични 
природни дадености от други, със смайващо бързо развитие на определени части 
от човечеството, с дълбока враждебност към всяка промяна у други, със съзна-
телно търсена вековна изолация на определени цивилизации, с неспирен устрем 
към пътешествия и контакти за други... Толкова разпокъсани, неравномерно раз-
вити и различни от най-древни времена са човешките общности, че няма как 
расите да са равни. Дълбоките физически различия са съпътствани от морални 

11  Пак там, том 1, с. 144.
12  Пак там, том 1, с. 137.
13  Пак там, том 1, с. 149-150.
14  Пак там, том 1, с. 173.
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различия и интелектуална неравнопоставеност.15 В заключението на книгата си 
Гобино предлага запомнящ се образ:

Човешката история прилича на огромно тъкачно платно. Земята е 
рамката, на която е опънато. Изминалите столетия са неуморните 
тъкачи. Още с раждането си те веднага се захващат за работа и не 
изпускат совалката чак до смъртта си. Така изпод умелите им пръсти 
се ражда новата тъкан. Тя е многоцветна и се състои от различни 
нишки... Двете низши разновидности на човешкия род, черната и жъл-
тата раса, са грубата основа – памукът и вълната – която вторични-
те семейства на бялата раса омекотяват със своята коприна, докато 
арийската група, запазила чрез благородните си потомци своите фини 
нишки, ги вплита в поразителни шедьоври, създавайки арабески от 
сребро и злато.16 

Историята може да бъде разбрана само ако се осъзнае, че нейните основни 
движещи сили са взаимодействията между расите, неравенството между които 
е непреодолимо. Но макар и превъзхождаща черната и жълтата раса, висшата 
бяла раса притежава собствена йерархия – на нейния връх са арийците. Гобино 
твърди, че цялата световна история потвърждава тази теза. Десет са вели-
ките човешки цивилизации, които са съществували досега на земята. Първа е 
индийската от островите на Индийския океан и Североизточна Азия; втора, 
египетската, долината на Нил; трета, асирийската; четвърта, древногръцката; 
пета, китайската; шеста, римската; седма, западната цивилизация на герман-
ските народи; осма, алеганската; девета, мексиканската; десета, перуанската.17 

Не е тук мястото за преглед, коментар и оценка на доказателствата; важни са 
изводите, а те са безспорни и недвусмислени. Седем от десетте цивилизации – 
всички с изключение на трите американски – са възникнали след решаваща на-
меса от страна на арийците. Няма европейска цивилизация следователно, която 
да не е арийска. Нито една световна цивилизация не е създадена от черната или 

15  Няма да навлизаме в детайлите на расовото разделение. Вместо това предлагам кратък преразказ на 
глава 16, том 1. Черната раса е най-ниско в йерархията. Сетивата на нейните членове са силно развити, 
физическата им сила е голяма. Интелектът е ограничен, желанията и волята – необуздани. Същевременно са 
непретенциозни към храната и условията за живот. Характерът им е неустойчив, настроенията бързо се про-
менят, чувствата лесно пламват и угасват. Колкото са издръжливи физически, толкова са лабилни психически 
и лесно се отказват от продължително преследване на определена цел. Трудно различават порок от добродетел; 
не ценят високо нито чуждия, нито своя живот. Жълтата раса е антитеза на черната и я превъзхожда. Нейните 
представители са по-слаби физически, желанията им са овладени, склонни са към апатия. Чревоугодници са, 
стремят се умерено към материални и телесни удоволствия. В морално отношение са много по-улегнали и не 
стигат никога до крайности в поведението си. Практични са в най-висока степен – в състояние са да разберат 
всичко, стига да не се отличава с възвишеност или дълбочина. Затова не се впускат в мечти или теоретични 
разсъждения. Не са изобретателни, но разбират и ценят всичко полезно. Много уважават реда и по-малко 
свободата, не търсят нищо повече от спокоен и удобен живот. Бялата раса категорично превъзхожда черната 
и жълтата. Нейните народи не отстъпват по физическа сила на черните, но са подвластни на сетивата в много 
по-ниска степен; интелектът им е несравнимо по-силен от останалите. Практични са като жълтите, но са дръзно-
вени и идеалисти; преследват упорито целите си, добре преценяват препятствията и средствата за преодолява-
нето им. Дори когато проявяват жестокост, тя е наложена от необходимостта и винаги е в определени граници. 
Еднакво обичат реда и свободата – никога не биха търпели деспотизъм. Отличават се с дълбоко уважение към 
живота – както към своя, така и към чуждия. Устойчиво се придържат към определен морален ред, в който 
първа добродетел е честта; заради нея понякога са готови да жертват живота си. 
16  Пак там, том 2, с. 539.
17  Пак там, том 1, с. 222-223.
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жълтата раса; техните представители са били навсякъде пасивни последовате-
ли, никога активни основатели. 

*****

Повече от две трети от книгата представляват изследване на историята от 
дълбока древност до съвременната на Гобино епоха. Както вече споменахме, 
то се предхожда от цялостна теория за възникването и неравенството между 
расите, представена в синтезиран вид с множество исторически примери и 
илюстрации, но без систематично излагане на доказателства. Авторът първо 
ни съобщава почти всички изводи, до които, както сам твърди, е достигнал, 
преминавайки от една индукция към друга; едва след това се впуска в подробно 
историческо описание, което бихме очаквали преди формулирането на изводите. 
Използвайки наложила се впоследствие терминология, бихме могли да определим 
тази конструкция като „философия на историята”, при която теоретичните 
предпоставки предшестват и плътно проникват във всички исторически факти 
и извори. Оттук и основанията да се говори за „расов детерминизъм” и да се 
прокарват паралели с икономическия детерминизъм на Маркс.18 

Гобино си дава сметка, че християнството предлага цялостна алтернатива 
на една философия на историята, основана на неравенството между расите.19 
За втори път след проблема за моногенизма и полигенизма трябва да се опро-
вергават традиционни християнски възгледи за човешкото развитие. На това 
равнище на противопоставяне между расизъм и християнство не става дума за 
библейска екзегеза и затруднения, предизвикани от един или друг пасаж в Све-
тото писание. Историята на християнството като световна религия показва 
неговия универсален характер и общодостъпност, изравняващи човешките съ-
щества пред техния Създател, който не ги различава по расов признак. За един 
вярващ християнин, какъвто френският мислител винаги е претендирал да бъде, 
концепцията за „християнска цивилизация” би трябвало да представлява самото 
отрицание на расовия детерминизъм. 

Тук подходът на Гобино е различен; без да прави опит да се примиряват двете 
крайни позиции, той директно заявява, че християнска цивилизация не съществу-
ва.20 Непонятна ми е тази съвременна доктрина, признава френският мислител, 
чиито привърженици до такава степен отъждествяват закона на Христа с на-
шия свят, че утвърждават наличието на християнска цивилизация21; те очевидно 
не разбират що е цивилизация. Наистина християни има навсякъде, във всички 
климатични пояси. Християнството смекчава нравите, осъжда насилието, при-
зовава към благоразумие, подпомага благотворителността, т.е. тласка хората 

18  Хана Аренд систематично прокарва в този смисъл аналогия между „расизъм” и „комунизъм”. Вж. Arendt, 
Hannah. The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace and Company, New York, 1968 и особено глава 13 „Ideology 
and Terror: A Novel Form of Government”. По-всеобхватна защита на същата теза имаме у Cassirer, Ernst. The 
Myth of the State, Yale University Press, New Haven, 1946 и най-вече последната част 3 „The Myth of the Twentieth 
Century”.
19  Cassirer, Ernst. The Myth of the State, Yale University Press, New Haven, 1946, с. 232-234.
20  Gobineau, Essai, том 1, с. 75.
21  Пак там, том 1, с. 63.
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към поведение, съзвучно с цивилизования начин на живот. Преувеличаването на 
тази роля обаче е сериозна грешка. Църквата съществува вече осемнадесет 
столетия, в нейното лоно са дошли много народи и тя е съхранила политическа-
та уредба на всеки от тях. Малцина забелязват, че тя никога не е настоявала 
вярващите да създават обща цивилизация; винаги се е приспособявала към вече 
съществуващите. Тя е използвала всички тях и същевременно е оставала над 
тях:

Нито една цивилизация, каквато и да е била тя, не е събуждала нейна-
та завист или презрение; и тъкмо заради тази рядка безпристраст-
ност и произтичащите от нея последствия нейното право справед-
ливо се нарича „католическо”, т.е. универсално. То не принадлежи на 
нито една отделна цивилизация и не благославя нито една форма на 
земното съществуване; без да отхвърля никоя, то пречиства всички... 
Християнството следователно притежава цивилизаторска функция, 
различаваща се от обичайното разбиране; то може да бъде възпри-
емано от различни раси, без да вреди на навиците им и независимо от 
техните способности.22

Чрез тези аргументи основните тези на расовата философия на историята ос-
тават непокътнати. Низшите човешки раси не могат да създадат цивилизация, 
ако не се смесят с бялата; няма вътрешна или външна сила, която да им помогне 
да преодолеят тази вродена безплодност. Способността на всички хора да прие-
мат християнството и да подобрят социалния си ред не бива да се обърква със 
способността да се достигне нивото, необходимо за създаване на цивилизация. 
Гобино е съгласен, че Неговото царство наистина „не е от тоя свят”, прида-
вайки обаче расистки смисъл на този принцип. Това, че всички раси могат да из-
питат преимуществата на християнството, не означава, че то ги прави равни 
една на друга в земния им път. Равенството между расите не е за този свят.

*****

Не бива да забравяме, че основният въпрос, който Гобино формулира в самото 
начало на своето изследване, е защо всички цивилизации, независимо колко ус-
пешно е развитието им, са обречени да загинат. Отговорът трябва еднакво 
убедително не само да разтълкува миналото, но и да предскаже неминуемата 
гибел на настоящите и бъдещите цивилизации. Френският мислител започва с 
тезата, че осъзнаването на неравенството между расите и проследяването на 
взаимодействието между тях е единственият начин да бъде разбрана логиката 
на историята. Наличието на расова йерархия, възникнала още в зората на чове-
чеството, обяснява възникването и развитието на всички човешки цивилизации, 
включително и съвременните; нейната динамика обосновава неизбежния упадък. 
Според Гобино тя се задвижва от наличието на определени закони:

Човешкият род се подчинява на два закона – първият е закон на отблъс-
кването, а вторият – на привличането; те въздействат с различна сила 
върху различните раси. Първият закон се следва само от онези раси, 

22  Пак там, том 1, с. 64, 67.
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които никога не са били в състояние да се издигнат над елементарните 
подобрения на племенния живот, докато вторият упражнява по-голяма 
сила и етническите семейства, които са му подвластни, имат по-високи 
способности за развитие… Във всичките си разклонения човешкият род 
изпитва скрита неприязън към смешение, която е неизкоренима при едни 
и по-слаба при други. Дори онези, които са преодолели нейното бреме, не 
могат да се отърсят напълно от нея; тъкмо те обаче представляват 
онази част от човечеството, способна на цивилизация.23

Човешката история е насочвана от непреодолимата сила на расова диалектика. 
Расите съпътстват човечеството от неговото раждане, тяхното неравенство 
е изначално и неизкоренимо. Човешкото развитие изисква възникването на добре 
уредени общества и цивилизации, с помощта на които хората се опитват с мир-
ни средства да удовлетворяват своите потребности и да усъвършенстват сво-
ите способности. Смесването на расите, или расосмешението, е дало началния 
тласък на най-древните цивилизации; водещата роля е принадлежала на бялата 
раса и по-точно на представителите на онова нейно семейство, което нарича-
ме „арийци”. Тъкмо те, въоръжени с неизтощима енергия и висок интелект, са 
преодолели в най-голяма степен „скритата неприязън към смешение” и поста-
вят началото на множество цивилизации. Затова и трябва да сме благодарни на 
започнатия от тях процес на смесване, което облагородява по-низшите народи 
и ускорява тяхното развитие. 

Расовата диалектика на Гобино води към дълбоко песимистичен парадокс. В край-
на сметка, както раждането, така и смъртта на цивилизациите имат една и 
съща основополагаща причина – расосмешението. Висшата бяла раса се оказва 
основната действаща сила и в двата случая. Със своята жизненост и енергич-
ност тя катализира процеси, които първоначално облагодетелстват цялото 
човечество, но впоследствие го изправят пред неговата гибел. Расосмешението 
издига по-нисшите, но принизява по-висшите. С течение на времето висшата 
раса започва да губи своите качества, нейните способности се влошават, циви-
лизационната  енергия отслабва. Безпристрастно погледнато, през последните 
две хилядолетия цялото човечество постепенно бива обхванато от необратим 
процес на израждане. То се приближава към едно общо усреднено ниво, което 
все повече се отдалечава от първоначалните качества на арийците. Напълно 
естествено е това изродено човечество – и тук европейците не правят изклю-
чение – да прегърне абсурдната по-рано идея за човешко равенство. Тя напълно 
съответства на окаяното му състояние. 

Затова няма нищо случайно в историческата съдба на една цивилизация. Нищо 
и никой не може да я промени – нито заобикалящата я среда, нито природните 
условия, нито качеството на институциите, нито усилията на човешките об-
щности или отделния човек. Велики личности в историята наистина съществу-
ват, но те не са нещо повече от олицетворение на своята раса, въплъщавайки 
в изчистен вид нейните качества. Да се отделиш и издигнеш над човешкото 

23  Пак там, том 1, с. 29.
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множество не означава драстично да се различаваш от него, а бидейки устроен 
като неговите членове, да притежаваш в пълен обем заложените в него отличи-
телни черти. Затова решаващи са расовите характеристики на човешките гру-
пи, а не качествата на отделния индивид. Колкото и да е трудно, имайки предвид 
оформилата се традиция, историците трябва да преместят погледа си от оби-
чайните теми и да прегърнат този нов подход. Каквито и да са отклоненията 
и препятствията пред расовата диалектика, те са временни и от дистанцията 
на времето незначителни. В крайна сметка тя винаги намира начин да тласне 
човешките групи по предопределения им път. Ние вече знаем, че той води към 
израждане, упадък и гибел; но знанието е безпомощно пред лицето на тази зло-
щастна действителност. Твърде късно е за обрат, а ново начало е невъзможно:

Бялата раса завинаги е изчезнала от лицето на земята от абстракт-
на гледна точка. Преминала през епохата на боговете, когато е била 
съвършено чиста, през епохата на героите, когато смешението не е 
било достигнало връхната си точка, през епохата на аристокрация-
та, когато нейните качества не са били напълно похабени, тя посте-
пенно се приближава към окончателно смесване на всички принципи 
в резултат на различните сливания. Ето защо понастоящем тя се 
представлява само от хибриди, като онези, обитаващи териториите 
на първите смесени общества, са имали времето и възможностите да 
се изродят в най-висока степен.24 

Арийските характеристики отслабват все повече и накрая ще бъдат напълно 
погълнати и унищожени. Когато този процес завърши, ще настъпи епохата на 
единството.25 Достойнствата на бялата раса ще бъдат загубени за човечест-
вото, защото повече няма да съществува расосмешение между чисти раси, а 
само между вторични и третични хибриди. Тогава ще се достигне до последната 
степен на посредствеността – хората ще бъдат еднакви и посредствени в ин-
телектуално и физическо отношение. Всеки ще носи в равна степен това печал-
но наследство и никой няма да бъде надарен с нещо повече от останалите. Това 
наистина ще бъде жалко зрелище. „Народите, или по-точно човешките стада, 
обзети от унила сънливост, ще влачат безцелното си съществувание подобно 
на биволите, преживящи в неподвижните блатни води...”26 Тази зловеща анти-
утопия не може да бъде нито предотвратена, нито дори забавена. На човешкия 
род са му отредени не повече от дванадесет или четиринадесет хилядолетия, 
но първата половина от тях, и то по-добрата, вече е отминала. През следва-
щите няколко хилядолетия изроденото човечество едновременно ще деградира 
и ще намалява. На тези жалки наши бъдещи събратя, лишени от сила, красота 
и ум, ще им остане само вярата в Бога – последен спомен от славното минало. 
Трудно е да си представим по-отчайващ край на човешката история от послед-
ното изречение на Essai sur l’inegalite des races humaines:

Печална е не толкова мисълта за смъртта, а фактът, че със сигур-
ност ще я достигнем в толкова изродено състояние; и вероятно дори 

24  Пак там, том 2, с. 560.
25  Пак там, том 2, с. 561.
26  Пак там, том 2, с. 561.
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позорът, запазен за нашите потомци, би ни оставил невъзмутими, ако 
не усещахме и тайно не се ужасявахме, че хищните ръце на съдбата 
са вече протегнати към нас.27

*****

Опитът на Гобино за примиряване на християнство и расизъм завършва с фа-
тализъм. В крайна сметка Бог е справедлив – всички раси ще имат една и съща 
съдба. За жалост няма възможност за поемане по друг път – има само пре-
допределеност за гибел, неотделима от процеса на цивилизоване. Френският 
мислител следва самоотвержено логиката на своя расов детерминизъм, дости-
гайки до единствения възможен край – позорно израждане на цялото човечество. 
„Краят на историята” и „последният човек” добиват ясни отблъскващи контури, 
чиято неизбежност води към отчаяние. Няма надежда; никой не може да бъде 
спасен, никой не може да промени и поправи историческо развитие. Тоталният 
песимизъм обезсмисля всяко социално и политическо действие. От дистанцията 
на времето знаем, че още преди края на ХIХ век идеите на „бащата на расизма” 
ще претърпят ревизия, възраждаща оптимизма. Спасението на една раса все 
пак ще стане възможно – за сметка на другите.

27  Пак там, том 2, с. 563-4.
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Прот. Сава (Щони) Кокудев

ЕКЛИСИОЛОГИЧНИТЕ	

ПРЕДПОСТАВКИ	НА	„ОСНОВИ	

НА	СОЦИАЛНАТА	КОНЦЕПЦИЯ	

НА	РУСКАТА	ПРАВОСЛАВНА	

ЦЪРКВА”	–	НЯКОЛКО	ВЪПРОСА	

ЗА	РАЗМИСЪЛ

Приетият от Архиерейския събор на Руската православна църква през 2000 г. 
документ „Основи на социалната концепция на РПЦ”, макар и да не представлява 
по жанра си богословски трактат с характерната му строгост и изчерпател-
ност, съдържа в себе си важни богословски положения, концепти, конструкции и 
предпоставки, които задават аксиоматиката на отношенията между Църква и 
държава. Едно от тях е актуалното отношение между Църква и нация, църковна 
и национална идентичност, което предизвиква множество дебати и днес. Тук ще 
представим щрих и споделен опит от четенето на документа, поставяйки някои 
въпроси за размисъл и дебат.

В първата си част, наречена „Основни богословски положения”, документът пос-
тавя еклисиологичните фундаменти, които ще бъдат разгърнати и към които 
ще се правят препратки по-нататък. Ето как започва документът – „Църквата 
е събрание на вярващите в Христос, в което от Него самия е призван да влезе 
всеки”. Основният концепт тук е събранието – събранието в Светия Дух, чрез 
което трябва да се извърши обожението на творението и да се изпълни изна-
чалният Божи замисъл за човека (I.1). 

Прот. д-р Сава Кокудев е главен асистент в Богословския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по философия. Служи в параклиса на 
факултета. Автор на редица статии в областта на патристиката и по 
актуални въпроси на Православната църква.
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Според документа Църквата образува единство на „новото човечество в Хрис-
та”, което е последвано от интерпретативен ключ – „единството на Божията 
благодат, пребъдваща в множеството разумни творения, които  се покоряват”. 
Последните думи принадлежат на основателя на ранното движение на славофи-
лите от XIX век Хомяков, който развива специфичната идея за „соборност”, 
свързана с вътрешната структура на местната селска община в Русия. При 
Хомяков терминът „соборност” изразява една органична идея за живот наедно, 
за църковно съединение – събор, включващо пълнотата на църковния народ и но-
сещо истината на вярата. Съборността по Хомяков е засвидетелстван в опита 
принцип на живота в големия църковен организъм.1

Според Концепцията Църквата е богочовешки организъм I.2), който събира в себе 
си двете естества – божествено и човешко, и е свързана със света чрез своя-
та човешка, тварна природа, но това взаимодействие трябва да бъде мислено в 
аспекта на нейната тайнствена пълнота. Богочовешката природа на Църквата 
е основата, която прави възможно „благодатното преобразяване и очистване на 
света, извършващо се в рамките на историческия процес чрез творческото съра-
ботничество или „синергия” между членовете и Главата на църковното тяло” (I.2).

По такъв начин една от главните характеристики на Църквата – нейното хрис-
тологично единство на божествено и човешко – дефинира един диалектичен 
етос между Църквата и света – „Църквата не е от този свят, така както и 
нейният Господ, Иисус Христос, не е от този свят”, и в същото време Същият 
този Христос дойде в този свят, за да го спаси и възстанови, „смирявайки себе 
си, според неговите условия” (I.2). Църквата е Тялото на Богочовека Христос, 
но това е едно борещо се Тяло, „враждуващо с греха”, все още не съвършено 
както Главата – макар и „вътрешно съединено с Божеството”, църковното тяло 
„далеч не Го изразява и не Му съответства във всичко” (I.2). 

Документът дефинира живота на това живо тяло в категориите на специфич-
ното служение – „Животът в Църквата, към който е призован всеки човек, е 
непрестанно служение на Бога и хората” (I.3). Харизматичният аспект на това 
служение следва органологичната метафора на св. ап. Павел за Църквата, 
представяща членовете на Тялото – всеки член изпълнява особени функции, 
доколкото му е даден специален дар да служи на всички чрез и във Светия Дух – 
„Дарбите на многоразличната Божия благодат се дават на всеки поотделно, но 
за съвместно служение на Божия народ (в това число и за служение на света)” 
(I.3, срв. 1 Кор. 12 гл.).

Ако трябва накратко да обобщим – Църквата е едно събрание на верни, което 
оформя в своята цялост една универсална, т.е. вселенска църква – „По самата 
си природа Църквата има вселенски, следователно наднационален характер”(II.1) 
и конституира едно Тяло – „Бидейки вселенска по природа, Църквата е в същото 
време е и организъм, тяло (1 Кор. 12:12)”.

1 Срв. Хоружий, С. С. „Алексей Хомяков: Учение о соборности и Церкви” – В: Богословские труды, 37, 2002, с. 
153-179. Онлайн на български в: Двери.бг, https://dveri.bg/uxhfu
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Тук бихме могли да зададем и някои въпроси, на които няма лесно да открием 
отговор, следвайки Концепцията:

1.  Как това органично Тяло е формирано? В какъв смисъл е „тяло” и цяло?

2.  Какъв вид единство оформят автокефалните поместни църкви? Това аб-
страктно единство ли е – събрание, разбирано като математическо мно-
жество на елементи („непълен вид” по Хомяков, съответстващ на протес-
тантското разбиране за църква) или някакъв друг вид?

Концепцията твърди, че единството на всички верни се постига светотайн-
ствено – „Единството на този нов народ се обезпечава не от национална, кул-
турна или езикова общност, но от вярата в Христос и Кръщението” (II.1).

Много интересно е в същото време, че Евхаристията тук е пропусната – и още 
повече – въобще не се споменава никъде в еклисиологичния контекст на цялата 
Концепция! Употребата на Евхаристията е спорадична – общо 4 пъти – 2 пъти 
във връзка с брака, един във връзка с личното здраве и веднъж в биоетичната 
част.

От друга страна, Светопавловата органологична метафора за Тялото и члено-
вете функционира в двойна употреба по отношение на местната църква и Евха-
ристията.2 Следователно липсата на позоваване на евхаристийната същност 
на Църквата отваря важна празнина по отношение на фундаменталната за този 
текст органологична метафора3.

В Концепцията универсалният (вселенски) свръхнационален характер на Църк-
вата като събрание на верните по никакъв начин не противоречи и не отхвър-
ля националните идентификации: Вселенският характер на Църквата обаче не 
предполага, че християните нямат право на национална самобитност и нацио-
нално самоопределение. Напротив, Църквата съединява в себе си вселенското и 
националното начало. Така Православната църква, бидейки вселенска, се състои 
от множество поместни автокефални църкви. Православните християни, осъзна-
ващи себе си като граждани на небесното си отечество, не трябва да забравят 
и за своята земна родина (II.2)

Националната идентичност осигурява първични белези на местните църковни 
цялости – техните корени в отечеството (II.1) и техните етнокултурни раз-
личия (II.2) 

Единството на Божия народ (Старозаветния Израил) било обезпечавано от при-
надлежността на всички негови представители към една религия, както и към 

2 За поместната църква – „Вие сте тяло Христово, а поотделно – членове” (1 Кор. 12:27), а за Евхаристията – 
„Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб” (1 Кор. 10:17).
3 Тук си позволяваме да коментираме твърденията на Концепцията в светлината на евхаристийната еклиси-
ология, понеже самата Концепция избира да ползва органологичната метафора, която е фундаментална тъкмо 
за евхаристийната еклисиология.
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една племенна и езикова общност, и свързаността им към една земя – тяхното 
отечество (II.1)

Културните различия на отделните народи намират своя израз в литургичес-
кото и всякакво друго църковно творчество, както и в особеностите на хрис-
тиянската уредба на живота. Всичко това създава националната християнска 
култура (II.2)

Следователно Църквата представлява вселенско (универсално) събрание на 
верни, което оформя (съставя) едно Тяло Христово, което се състои от много 
автокефални членове, всеки от които е идентифициран чрез своето отечест-
во. Какъв следва да бъде тогава релевантният етос, който поддържа тази 
еклисиологична система?

Концепцията определя християнския патриотизъм като основен принцип, който 
охранява и осигурява нацията, националната идентичност. Този патриотизъм 
набавя християнска идентичност, базираща се върху образа на отечеството, 
който от своя страна се изгражда върху два образа с огромен идеологически 
потенциал и психологична мощ – това са образите на земята и кръвта (II.3).

Православният християнин е призван да обича своето отечество, притежаващо 
териториално измерение, както и своите братя по кръв, живеещи по целия свят. 
Тази любов е един от начините на изпълнението на Божията заповед за любовта 
към ближния, като включва в себе си и любовта към семейството, сънародници-
те и съгражданите (II.3)

Според горното Божията заповед за любов към ближния има чисто домашни и 
национални конотации, включвайки братята по земя и кръв, без въобще да се 
споменава за братя по вяра (поместните църкви) по света.

Има нещо специфично и в самото схващане за нациите в Концепцията. От една 
страна, тя възприема старозаветното отношение между народите (goy, ethnos, 
nationes) и Богоизбрания народ (am, laos), което както е известно, е отношение 
на взаимоизключващи се множества, характеризирани със затвореност и про-
тивопоставеност едно на друго. В същото време според Концепцията религиоз-
ният идентитет на Божия народ (am) още от древност не е радикално проти-
вопоставен на всяка „националност” – напротив, той я включва и предполага:

Чувството за национална общност, характерно за синовете на Израил, било вко-
ренено в съзнанието за тяхната принадлежност на Бога чрез завета, сключен 
от Господ с техните отци (II.1, с. 16). 

Ветхозаветният Израил (am) е предобраз на Божия народ, Църквата, „новото 
човечество” в Христа, духовното потомство на праотеца Авраам (II.1). Спа-
сителното дело на Христос е отворено за всички народи – оттук Църквата е 
„вселенска” и има „наднационален характер”, в нея няма „ни елин, ни юдеин, ни 
обрязване, ни необрязване, ни варварин, ни скит, ни роб, ни свободник, но във 
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всичко е Христос” (Кол 3:11; вж. II.1). От своя страна националната идентич-
ност днес се разбира в Концепцията по два начина (II.1) – като етническа (= 
ethnos) общност и като гражданство на специфична национална държава. Вза-
имоотношенията Църква-държава се базират и на двете значения (II.1) и отново 
не противоречат на религиозната идентичност на Новия Израил:

Вселенският характер на Църквата обаче не предполага, че християните ня-
мат право на национална самобитност и национално самоопределяне. Напро-
тив, Църквата съединява в себе си вселенското и националното начало. Така 
Православната църква, бидейки вселенска, се състои от множество поместни 
автокефални църкви (II.2)

Доколкото Новият Израил (am, laos) е реализиран в множество нации и нацио-
нални идентичности (всяка в нейната „национална християнска култура”), но в 
същото време нацията не е паралелното понятие за laos, означаващо църковно-
то събрание на народа Христов – народа на Царството, което има да дойде – би 
било резонно да поставим следните въпроси:

1. Ако поместните автокефални църкви са национални цялости и нацията 
се третира едновременно като етническа идентичност и гражданство, 
тогава как бихме дефинирали Едната, Света, Съборна и Апостолска Църква, 
новото човечество в Христа (срв. II.1)? Тя сбор от автокефалните по-
местни църкви ли е? Тогава този вселенски над-национален „сбор” гарантира 
ли нейната съ-борност? Къде е точката на синтез между този вселенски, 
универсален (но все пак иманентен, „тукашен”) „сбор” и съборността (ка-
толичността) на есхатологичното („тамошно”) Царство?

2. Автокефалните църкви структурирани ли са по някакъв начин? Еквивалент-
ни, равноценни ли са те? Субординирани ли са по някакъв начин? Кой тогава 
е primus, първият между тях? Ако не са еквивалентни, то тогава може би 
съществува по-висш, от по-висок разред порядък? Но тогава какъв би бил 
критерият за превъзходство, ако става въпрос за национални църкви? Съ-
ществува ли по-висша нация? И ако не, то възможно ли е за вселенската 
Църква да бъде лишена от свой primus? Тогава как и къде е обединена тя в 
едно цяло, респ. Едно Тяло?

3. Как са определени границите на тези православни нации? Разпростират ли 
се те отвъд границите на националната държава, разпростират ли се върху 
цялата диаспора? Тогава, ако разпростирането върху диаспората е реле-
вантно, как да се справим с припокриващите се множество юрисдикции на 
дадено място? Такъв странен юрисдикционен пример представлява „подворие-
то”: църковен национален анклав на територията на друга православна стра-
на, който запазва юрисдикцията на екстратериториална автокефална църква 
в някакъв особен вариант на „двойна” (!?) юрисдикция – какво означава това? 

4. Как да възприемаме идеята, че съществува „руски суперетнос”, който обединя-
ва славянските етнически групи (свързано с идеята на панславизма) и този су-
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перетнос се заявява като „моноконфесионален”– определен като преобладаващо 
или напълно (?!) православна нация (II.3). Не е ли тази идея нещо като „късо съ-
единение” между религиозна и национална идентичност? Възможно ли е обаче 
една от т.нар. „православни нации” да оказва натиск, доминация (господство), 
имперски амбиции и експанзия върху другите? Възможно ли е православна нация 
да води „освободителни войни” (срв. II.2) с други православни страни?

Последният параграф наистина предупреждава за „агресивен национализъм, ксе-
нофобия, чувство за национална изключителност и междуетническа вражда” 
и учения, които „поставят нацията на мястото на Бога или свеждат вярата 
до един от аспектите на националното самосъзнание” (II.4). Документът ясно 
заявява, че Православната църква се противопоставя на такива феномени и в 
случаи на междуетнически конфликти „тя не застава на нечия страна, с изклю-
чение на случаите на явна агресия или несправедливост, проявявани от едната 
от страните” (II.4)

Разбира се, ние бихме могли да оставим настрана повечето от тези въпро-
си, тъй като Концепцията не е собствено еклисиологичен трактат. Но все 
пак остават някои важни отворени въпроси: защо тези основни еклисиологични 
концепти за съборната, т.е. „католичната” църква, както и за Божествената 
Евхаристия като еклисиологичен критерий са пропуснати и какви са послед-
ствията от това?

Ако се опитаме да начертаем една сравнителна скица на двете еклисиологични 
структури – тази на Концепцията и тази на евхаристийната еклисиология, бази-
рана на оста единство–множество, ние бихме откроили следните разминавания:

- на равнището на единството: свръхнационално, иманентно и абстрактно един-
ство (вселенскост на Църквата, универсалност) срещу едно есхатологично и 
трансцендентно единство (католичност, съборност на Църквата)

- на равнището на множеството: национални етнически автокефални поместни 
църкви срещу много географски свръхетнични (всеправославни) евхаристийни 
поместни църкви.

Еклисиологичните предпоставки на Концепцията се концентрират върху опози-
цията национално–наднационално, оставайки в категорията на иманентното, 
и по този начин отместват фокуса от двойката история–есхатология, респ. 
поместна–католична (съборна) църква и нейния евхаристиен характер. Изглеж-
да еклисиологичната рамка на Концепцията се ситуира в един дълъг процес на 
отместването в интерпретацията на съборността от католичността към 
идеята за общинност и общинно единство – процес, който започва от Хомяков, 
развива се от късните славянофили и по-късно е възприет в идеите на евра-
зийството, които успешно се съчетават днес, в посткомунистическа Русия, с 
идеята за национална държава.4

4 Срв. Хоружий, цит. съч.
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В заключение можем да обобщим, че Концепцията на Социалната доктрина на 
РПЦ е основана на една еклисиологична рамка, която предпоставя определена 
иманентизация и национализация на Църквата в сравнение с евхаристийната 
еклисиология и заслужава по-нататъшно разглеждане и дебати.

Иманентизация се забелязва в неясното съчетаване на разбирането за лаоса, 
Народа Божий на Царството, с националната принадлежност към исторически 
„православен” народ; в разбирането за съборността на Църквата има опреде-
лена редукция на католичността в универсалност, вселенскост на Църквата, 
сродно с римокатолическото разбиране за универсална „католичност” на Църк-
вата. 

Що се отнася до „национализацията”, имаме едно обратно движение – „виртуа-
лизация” на географското понятие за поместна църква в абстрактното мно-
жество на „въобразената общност”, нацията, която се простира в множество 
географски топоси и реализира своеобразни анклави там, в тях – своеобразни 
„виртуални слоеве” над географски обусловената реалност. Една възможна ре-
дукция на православната (ортодоксалната) християнска идентичност тогава е 
разпадането  до множество „православни” нации и култури. Липсата на евхари-
стиен център и ос в Концепцията прави възможно едно разбиране за Църквата 
като абстрактно математическо множество на кръстените и вярващите в 
Христос, което е сродно с една протестантска визия за църковното единство. 

Интересно е, че тъкмо Хомяков, на когото се позовава в самото си начало тек-
стът на Концепцията, предупреждава за подобни отклонения в разбирането за 
единство. В Концепцията разбирането за „соборност” в неговия жизнено-орга-
ничен контекст върви наред с историзъм, универсализъм, националност (кръв, 
земя) и стои далеч от разбирането за католичност и есхатологизъм, като по 
този начин чертае траекторията на една иманентна „вселенска”, наднацио-
нална и пр. природа на Църквата, в която обаче странно липсва нейната евха-
ристийна и есхатологична същност – факт, който буди недоумение и известна 
тревога от възможните идеологически интерпретации. 
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Гюнтер Меншинг

ЗНАЧЕНИЕТО	НА	

ДИОНИСИЕВОТО	МИСЛЕНЕ	ЗА	

ЕВРОПЕЙСКАТА	ПОЛИТИЧЕСКА	

ТРАДИЦИЯ

Произведенията на Дионисий Ареопагит не заявяват някаква политическа пози-
ция. Съчиненията на както преди, така и сега неизвестния автор са съставени 
по-скоро в маниер, който изглежда отвлечен от всяко време. Те очевидно не 
искат да се захващат със спорните въпроси, които по това време разтърсват 
не само учения свят, но и политическата сфера. Напротив, в шестото си писмо 
Дионисий изрично препоръчва на един свой приятел, свещеника Сосипатър, да се 
държи далеч от полемиката по религиозни проблеми: „Искаш ли да следваш при-
мера ми, тогава направи го така: Спираш да спориш срещу други” (B. R. Suchla, 
Dionysius Areopagita: Leben – Werk – Wirkung, Freiburg im Breisgau, 2008, 42). Достиг-
налите до нас текстове на Дионисий не съдържат и никакви борчески пасажи, 
отнасящи се към актуални контроверзии. Това е една от причините, поради кои-
то на Ранните векове им изглежда приемливо да приемат и почитат Дионисий 

Професор Гюнтер Меншинг е роден в Бон на 4 март 1942 г. Син е на про-
чутия изследовател на религията Густав Меншинг. Следва в Бон и Париж, 
където е участник в събитията от 1968 г. Във Франкфурт на Майн през 
1969 г. защитава дисертацията си при Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер 
като техен последен докторант. Преподавателската му кариера преминава 
през Кил, Люнебург и Хановер, където се пенсионира през 2007 г. като дирек-
тор на Философския семинар. Сред основните му монографии са Тоталност 
и автономия. Изследвания върху философската социална теория на френския 
материализъм (Франкфурт 1971), Общото и особеното. Произходът на мо-
дерното мислене през Средновековието (Щутгарт 1992), Тома от Аквино 
(Франкфурт 1995), Въведение в Жан-Жак Русо (Хамбург 2000), Роджър Бей-
кън (Мюнстер 2009). В момента пише пространно изследване върху крити-
ческата теория. Гюнтер Меншинг е тясно свързан с българската философ-
ска общност, която връзка кулминира в съставителството (заедно с Георги 
Каприев) на три сборника, съдържащи материалите от българо-немски кон-
ференции, организирани от тях: Историчността на философското мислене 
(София 2004), Разум и откровение (София 2006), Що е идея? (Хановер 2007). 
Настоящият текст е докладът му пред Годишния колоквиум на S.I.E.P.M., про-
веден във Варна през септември 2019 г.
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от Деяния на светите апостолите като техен автор. Липсата на експлицитни 
отнасяния към времето между другото не означава, че Ареопагитиките не биха 
могли да са оказвали съществено въздействие върху политическата сфера. При 
това в догматичното им съдържание има видими знаци за историческата им 
епоха, особено с оглед ориентацията на тяхното учение.

Текстовете приемат, без да ги дискутират същински, основанията на тога-
вашния образ на света, обозначаван обикновено като Птолемеев. Макар и да не 
са обсъждани астрономически теми, все пак описанията на ангелските чинове, 
изпълващи универсума в обхват, степенуван на хорове, са в съзвучие с разчле-
няването на материалната природа, изповядвано от астрономите на епохата. 
Над изцяло контингентната подлунна сфера се редят полусферично по-висшите: 
тези на планетите и на неподвижните звезди, чак до сферата на чистата свет-
лина, в която обитава Бог. Горните сфери са в нарастваща мяра интелигибилни 
и благи. Колкото по-малко материални са те, толкова повече са обиталище на 
„отделните субстанции” и са толкова по-близо до ангелите, а с това и до Бог. 
Небесната йерархия на Дионисий допълва този астрономически възникнал модел 
с едно религиозно измерение, което при него изцяло прикрива астрономичното. 
Затова небесният ред се мисли напълно спиритуално и е изобщо прицелен към 
метафизичното ядро на света. Въпросът дали този ред се схваща като мета-
физична реалност или алегорично, засяга онтологичния статус на Дионисиевите 
понятия, за което ще стане дума по-късно.

Изложенията от такъв вид получават в своето си време и много векове след 
това изключително позитивен отклик и високо почитателен прием тъкмо защо-
то се държат надалеч от спорното и се стремят да дават собствена интер-
претация на интелигибилния ред на света. Ареопагитиките не полемизират, но 
и обратно, не предизвикват критична съпротива. Изключение правят някои от 
писмата, например осмото до монаха Демофил, в което се упражнява усърдна 
критика срещу поведението на адресата. За сметка на това, налице е ранна за-
щита на Дионисиевото учение, но не срещу противостоящи му позиции, а срещу 
такива автори, които действително или мнимо са усвоили идеите на Дионисий, 
но „от славолюбие и лукавство” са премълчали името на техния автор (Suchla, 
цит. съч., 205). Той бива защитаван тъкмо срещу твърде усърдни поддръжници, 
които нямат страх от плагиатстване. Тъй като Ареопагитиките следва да са 
писани от ученика на апостол Павел, даже местата в текста, отвеждащи към 
Прокъл и други ранни елински философи, се описват като незаявени копирания. 
Първият езичник, кръстен от апостол Павел, се приема за един от първите сви-
детели на християнската вяра и затова бива предпазван от всяка критичност. 
Навярно затова Тома от Аквино, който иначе не пести критика към други авто-
ри, не възразява с нищо на Дионисий.

Всеки, който иска да отнесе делото на Дионисий към привидно чуждия му поли-
тически свят, трябва да има пред очи този рядък в историята на философията 
и теологията случай на почти изцяло позитивна рецепция на един значим автор. 
Най-напред трябва да се обърне внимание, че животът на мнимия Дионисий про-
тича във време, което е всичко друго освен спокоен и безконфликтен период 
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от европейската история. Историята на възникването на Ареопагитиките сти-
га интелектуално до догматично и политически изключително бурното време 
на Халкидонския събор. Спорът относно учението за двете природи на Христа 
провокира намесата на мнозина източноримски императори, разпознали догма-
тичния конфликт като крупна политическа опасност за бездруго заплашеното 
единство на империята. Изключително противоречивата история на догматич-
ните битки, определили още първите християнски векове, докарва във времето на 
Дионисий посредничещи позиции, опитващи се да смекчат противоречията между 
монофизити и диофизити. Съчиненията на Дионисий също са съвместими с двете 
позиции и не взимат еднозначно решение в полза на някоя от партиите. Източ-
норимските императори Зинон, Анастасий, Юстин и Юстиниан правят опити 
за укрепването на единството на империята чрез различни политически мерки. 
Спорът за природата на Христа и постоянната опасност от схизми продължава 
обаче до събора в Константинопол през 680/681 година. Следователно във време-
ната, в които се пишат Ареопагитиките, христологичните конфликти в никакъв 
случай не са приключили. Разбягването в различни догматични насоки и съответ-
но основаващите се върху тях поместни църкви предизвикват императорите от 
това време към опити да противодействат, защото е заредено с опасността от 
въоръжени сблъсъци и разцепление. Най-големите успехи в тази посока постига 
император Юстиниан, чието управление се пада малко след времето на Дионисий. 
Целта на неговото отношение към религията е интелектуалното обединяване 
на империята. Християнската религия става солиден политически инструмент. 
Юстиниан преследва все още останалите нехристияни и принуждава всички по-
даници на империята да станат християни. Кръщаването на деца се въвежда в 
този смисъл, така че всички новородени да стават християни, а езическите рели-
гии да изчезнат в далечна перспектива. Постигнатата във всеки случай частич-
но цел на тази политика е възстановяването на цялата Римска империя под знака 
на диофизитското християнство, както е формулирано от събора в Халкидон.

Друго едно усетимо постижение на Юстиниан, стигащо в политическите си 
въздействия до Новото време, ако не и до съвременността, е кодифицирането 
на римското право. То е в една линия с държавнополитическите и военните му 
действия. Идеята за всеобщо валидно право, формиращо собствена сфера на 
обективността, остава определяща за европейската традиция, макар чак до 
съвременността да е имало многобройни епохи на произволно господство и пра-
вен дефицит, епохи, в които правото е просто налагане на върховния владетел. 
Усилията на Юстиниан да изгради единна империя целят една Римска империя, 
подведена не само под едно господство при своето най-голямо разширение, но и 
под едно интелектуално единство, което Юстиниан в последна сметка може да 
си представи само като религиозно. Неговият антипаганизъм го докарва дотам, 
че да закрие и Атинската академия, смятайки, че тук и в неоплатоническите 
школи се оказва съпротива срещу християнството. Доминиращата мисловна по-
зиция на това време обаче отдавна е формирана неоплатонически. Църковните 
отци преди Дионисий вече са направили своите заемки от Плотин и Прокъл. Още 
император Галиен е имал през трети век контакт с Плотин, което вероятно е 
отговаряло интелектуално на неговите стремежи да удовлетвори империята в 
тогавашните бурни времена. Във всеки случай антиплатоническата политика 
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на Юстиниан не смогва да предотврати единението на християнството с нео-
платоническия начин на мислене. Въпреки устояването на някои антични фило-
софски школи (скептицизъм, епикурейство) неоплатонизмът оказва най-силното 
влияние, разпределено върху мнозина автори. Дионисий Ареопагит му добавя един 
политически действен мотив, имащ значение до съвременността.

В произведенията на Дионисий неоплатонизмът се утаява по своеобразен начин. 
Определящата още при Плотин и Прокъл идея, че биващото е произтекло чрез 
еманация от свръхпълнотата на Едното и е предизвикало по-нататъшни емана-
ции на по-ниските степени, чиито продукти целокупно се стремят обратно към 
Едното, се прехвърля от Дионисий към личния християнски Бог и неговия твор-
чески ред във вид, според който сътвореното биващо желае да се завърне към 
Бога. При това той говори предимно за човешките членове на Църквата, която 
трябва да подпомогне отделния човек да постигне обожение (théosis, понятие, 
ползвано още от Плотин). То става преди всичко чрез раздаването на тайнства-
та, което трябва да въздигне отделните вярващи. Тъкмо в това следва да се 
състои тяхното освещение. Своеобразното тук е, че Дионисий наистина говори 
за спасението чрез ставане на бог (théosis), не обаче и за въ-човечаването на 
Бога Христа, ако се абстрахираме от няколко кратки бележки в писмата. Въ-
плъщението не играе централна роля при спасението. „Ето това отвъдно на 
всичко пребогоначално Блаженство, истинно съществуващата Троица-Единица, 
непостижимо за нас, но познаваемо за Нея Самата желае разумното ни спасение 
и спасението на по-висшите същности, а то не е нищо друго освен обожение. 
Обожението е на свой ред уподобяване, доколкото това е възможно, и единение 
с Бога” (За църковната йерархия, I, прев. И. Христов).

На вярващия се придава помощ от Църквата и нейния порядък. Извън молитва-
та, тайнствата, раздавани от представителите на Църквата, са онова, които 
прави възможно ставането на бог за подлежащия на спасение. Не става дума за 
Божията благодат и за спасението чрез кръстната смърт на Христа. Затова 
спасението на душата става преди всичко чрез усилията на отделния вярващ 
към обожение и просветление, което, разбира се, се осъществява в рамките на 
църковната общност. Следователно идейната концепция на Дионисий върви все 
още подир езическия неоплатонизъм, който говори за божественото само като 
за Едното, схващано като принципа, от който изхожда всичко биващо и към 
който всичко се стреми. „Преди всичко обаче трябва да изречем онази истина, 
че чрез своята благост свръхсъщностното Богоначалие (hyperoúsios thearchía) 
е положило същностите на съществуващото и ги е извело в съществуване. На 
Причината на всичко и превишаващата всичко Благост е свойствено да призова-
ва съществуващото за приобщение към себе си […] Тъй че всичко съществува-
що е причастно на Промисъла, извиращ от свръхсъщностното и всепричиняващо 
Божество” (За небесната йерархия, IV, прев. И. Христов). Формулата би могла 
да стои при Плотин, при когото има съвсем подобни места, в които става дума 
напр. за препълнотата на Едното, създаваща нещо друго (Енеади, 11, 2).

Дионисий изковава понятието „йерархия” и го въвежда трайно в теологията. 
Този мотив добива твърде скоро политизиране, отиващо далеч отвъд негово-
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то време. При Дионисий терминът има предвид преди всичко един духовен ред, 
насочващ усилието за прицелено завръщане към началото. В него се проявяват 
мистични черти, набелязващи един аскетически път, открит пред отделния чо-
век, разбира се, само в случай че той, съобразно с обществения си ранг, приема 
тайнствата, които следва да го издигат над неговото тук-и-сега и да го до-
ближават до обожението.

Степенуваната скала на интелигибилния свят не бива, разбира се, да се зао-
бикаля или прескача. При Дионисий тя е преди всичко редът, водещ хората до 
обожение. Поради това предполага водачи и водени. Първите правят така, че 
другите да са причастни на светлината, която те – като водачи – вече са 
получили. Църквата, чиято йерархия Дионисий обмисля особено детайлно в За 
църковната йерархия, се разбира още тук като неотменим посредник при въз-
хождането към божествения принцип. Затова идеята за йерархията е мислена 
най-напред като душеспасителна. В нея не е внедрен някакъв ред на господство 
със стриктни правила за заповядване и послушание. Изобщо не става дума за 
сферата на светското, за държава и за общество. Понятието hierós обознача-
ва святото, докато arché може да се превежда както като „принцип”, така и 
като „начало”. При Дионисий тези значения все още не са разделени. Неговите 
дефиниции са в отношение с един ред на духовното издигане към божествено-
то начало: „Като става дума за йерархия, се има предвид някакво общо чино-
устроение, образ на богоначалното великолепие, което посредством чиновете 
и йерархичните знания извършва свещенодейственото тайнство на своето 
просветление и доколкото е позволено, достига до уподобяване на своето нача-
ло. Съвършенството на всяко естество, удостоено да участва в йерархията, 
е в това според своята мяра да се извиси до богоподражание, да стане, както 
казват Словата, „съработник на Бога” (1 Кор. 3:9) и доколкото му стигат си-
лите, да разкрие проявяващото се в него Божествено действие” За небесната 
йерархия, III, прев. И. Христов).

Този текст има две значими импликации. Едната се разкрива в Небесната йе-
рархия, едно съчинение, чрез което могат да бъдат установени основите на 
Дионисиевата онтология и схващането му за природата. Тя съответства на 
Птолемеевата космология и може да бъде разбирана като емпирична реалност 
само при предпоставяне на тази картина на света. Въпреки всички мистични 
мотиви, които Ареопагитиките несъмнено съдържат, тяхното послание не е ня-
каква субективно-иманентна фантасмагория, а изказване за централното ядро 
на реалността, което не е достъпно посредством сетивен емпиричен опит, а 
изисква въвеждане и насочване. В този смисъл неоплатонизмът, и то не чак при 
Дионисий, е последователен реализъм. Джон Скот Ериугена, големият преноси-
тел на Дионисий в латинския Запад, извежда в произведението си За разделение-
то на природата спекулативните следствия от йерархичната еманация на бива-
щото. От четирите реда, на които той разчленява природата, следва, че тази 
еманация трябва да представлява реалността отвъд всички сетивни явления. 
Понятията, чрез които бива изразявано това, не са следователно метафори, а 
са сами по себе си неоплатонически разбрани образи на реалността.
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Другата е в насочването от страна на цитираното място към „реда на ду-
ховното издигане”, свързван с един (наистина, само индиректно изразяван) по-
литически ред. Оттук може да бъде разбрано и ограничението, подчертано на 
много места. Дионисий многократно сочи границите на съответното ниво, кои-
то трябва да включват и границите на просветлението. Издигането и уподо-
бяването с Бога не е следователно възможно в еднаква мяра за всички членове 
на Църквата, за всички кръстени. Чрез по-висшите посвещения отделният член 
стои и по-близо до Бога от просто кръстения мирянин, който трябва да бъде 
извеждан от състоянието на нечистота едва посредством свещениците. Чрез 
посвещението свещениците и по-висшите от тях клирици се полагат в по-ви-
соко ниво на интелигибилното съществувание. „Йереите пък прекланят и двете 
колена, понеже свещено водените от тях не само се очистват, но пречистили 
живота си, възводително и свещенодействено се посвещават чрез пресветли-
те им свещенодействия в най-съзерцателно свойство и сила” (За църковната 
йерархия, 5, прев. И. Христов). Те са следователно по-съвършени същества от 
миряните, които трябва да водят.

Не е далеч от ума неоплатоническият ред на духовните нива и достъпното им 
просветление да бъдат преведени едновременно в една политическа структура 
на пълномощията и една стълбица на властовото съвършенство. В светската 
сфера властта, разпределена по степени от един най-висш връх до най-нис-
шия плебс, се натоварва с тотална очевидност. Източната римска империя 
от Късната античност е исторически първото и натрапчиво свидетелство за 
това. Европейският Запад се налага да бъде приведен в политическо единство 
едва след християнизирането. Многообразният антагонизъм между народите и 
племената, противопоставили се срещу примата на западноримския император 
и сринали старата езическа империя по време на преселението на народите, е 
тенденциозно преодолян едва през т.нар. Каролингски ренесанс. Подчертавана-
та renovatio imperii Romanorum посяга обратно към неоплатоническия начин на 
мислене, господстващ във византийската сфера. В постепенно налагащия се 
порядък за подреждане на свитата и на съсловията въздействие оказва идеята 
за йерархията. Значим знак за това е, че Ареопагитиките са отнесени в Сен 
Дени, където след това се почитат като реликва. Вече споменатият Джон 
Скот Ериугена ги превежда на латински още по времето на Каролингите. Тях-
ното влияние, оказвано върху философията и теологията на Средновековието, е 
многократно демонстрирано и обсъждано.

За развитието на християнския Запад е между другото характерно, че полити-
ческото единство под идеята за една универсална йерархия ни най-малко не се 
превръща в действителност. Западното християнство се подразделя по-скоро 
на различни сфери на власт и господство, които в последна сметка намират 
израз във взаимно враждебни нации. Империята поставя под купола си парти-
куларните Regna идеално, но не успява да го стори и реално политически. Само 
малцина крале се подчиняват на императора, което подчинение е всъщност 
техен дълг. В обновената Римска империя Августиновата civitas terrena става 
твърде несъвършено политическа реалност. Нейното сакрално значение, кон-
ципирано от Августин, намира своя антагонист в лицето на Римската църква. 
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Общоизвестната епохална, обхващаща столетия борба между тях определя по-
литическата реалност на Европа. Центробежните сили на няколко кралства, 
особено на Франция и Англия, се задействат твърде рано срещу единството, 
макар субстанциалността на универсалните политически и социални системи 
на реда дълго, чак до XIV век, да не се поставя под въпрос. Общото постоянно 
има по-висок ранг от особеното, под-стоящо на общото. Това е политическата 
страна на метафизичната ориентация, известна като реализъм с оглед на уни-
версалиите. 

Напук на всички разцепления, Римската църква се съхранява като наднационална 
институция чак до ранното Ново време. В хода на сблъсъците със светските 
империи самата църква се организира последователно йерархично и в хоризонта 
на тази идея става една във висша степен светска политическа власт. Йерар-
хията се включва сред системата на каноничното право окончателно през XII 
век в законодателна форма, следваща фиксираните през Късната античност 
кодекси на Римската империя. Валидният и до днес Codex iuris Canonici, Коде-
ксът на каноничното право на Католическата църква, говори и след промените, 
въведени от Втория ватикански събор, за църковната йерархия (cann. 330–572). 
Според него тя е с Божествен произход и не може да бъде променяна по силата 
на човешки произвол. Най-високият връх, папата, има властта си благодарение 
на апостолското последование, положено от Бог чрез апостол Петър. Еписко-
пи, свещеници и миряни се намират в степенувана структура на послушание, 
чрез която са степенувани и пълномощията – например при раздаването на 
сакраментите и сакраменталиите, както и дисциплинарните упълномощения. 
Абстрахирайки се от някои детайли, църковният правен ред съответства на 
Дионисиевото понятие за йерархията. Неговата степенна структура се обос-
новава, също като при Дионисий, чрез различните посвещения. Лицата, на които 
те се придават, получават чрез това неразрушим характер, а заедно с това и 
метафизична същност.

Този, въпреки антагонизмите, ясно разчленен свят се разклаща през ранното 
Ново време. Разклащането се основава върху убеждението, че той не е зависим 
или поне не е принципно зависим от волята на включените в него отделни лица 
и даже не от цялостната общност на индивидите. Той би следвало да е един 
ordo naturae, един природен ред, и като такъв положен от Бог. Промяната на 
политическата ориентация се предусеща от теоретическите дискусии около 
природата на универсалиите, които от XIV век започват да се схващат вече 
не като стилизирани образи на нещата, а по-скоро като fabricata per intellectum, 
като прости знаци, полагани от интелекта, за да формира ред на мислите, кой-
то по всяко време може, наложи ли се, да бъде променян. Аналогично, политиче-
ският ред също така се разбира все по-малко като богопожелана инвариантна 
природа, а като продукт на човешката воля, чиито съюзи и държави следва да 
произтичат или от насилието на по-могъщите, или от договорно споразумение 
между индивидите. Концепцията за народния суверенитет, чиито първи следи 
отвеждат отново към XIV век, към Окам и Марсилио от Падуа, свидетелства за 
загубата на субстанция от страна на традиционното естествено право и съз-
дава валидност на една антийерархична тенденция, характеризираща християн-
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ството в неговите исторически начала, преди всяка рецепция на неоплатониче-
ската философия. Акцентът пада върху отделния човек и неговата душевност, 
а не върху образуването на някаква институция, която изобщо да му придава 
субстанция. Модерността се характеризира чрез ликвидацията на традицион-
ната метафизично обосновавана йерархия. Опитите за възстановяването на 
обществени йерархии посредством така наречената консервативна революция 
водят до авторитарно господство на произвола, не обаче до възобновяване на 
нароченото за здраво Средновековие. Но това не унищожава идеята, че на при-
родата и обществото е вътрешно присъща някаква интелигибилна структура. 
Тя оказва съпротива срещу произвола и насилието, които се наслагват с напред-
ването на Модерността. Осъзнаването на техния генезис, дал ход на прогреса, 
но и на варварството, би могло да им сложи край.

В Модерността идеята за йерархията се отдалечава изцяло от религиозния 
си произход. Тя намира употреба в съвършено профанния свят на икономиката. 
Предприятията и техните бизнес сфери са степенувани според правомощията 
на техните шефове и под-шефове. Заради прикриването на този факт се го-
вори – чрез един оксиморон – за „плоски йерархии”. Висшата цел е, разбира се, 
не обожението на числящите се към тези йерархии, а печалбата на предпри-
ятието. Друг един, съвършено профанен по интенцията си ефект от идеята 
за йерархията бе степенуваният ред на властта в комунистическите партии 
в сферата на съветското господство. От генералния секретар до местния 
политрук и дребните функционери бе действен един съвсем неоплатонически 
изглеждащ ред на послушанието, служещ обаче не за обожението на човека, а за 
простото съхраняване на властта. От него ни най-малко не произлезе „съюз на 
свободни хора” (Маркс).

Превод от немски: Георги Каприев



90

Християнство и изкуство

Вячеслав Иванов

ДОСТОЕВСКИ:	ТРАГЕДИЯ	–	МИТ	–	

МИСТИКА

I

TRAGODUMENA

Достоевски си отиде преди половин век, но неговите творения и неговото въз-
действие са по-живи от всякога. Той вдъхна демоничен живот в образите на 
своето изкуство; времената се променят, но те не отстъпват от нас дори на 
педя, не остаряват, не искат да се отдалечат в светлата обител на Музите и 
да станат предмет на нашето отчуждено и безволево съзерцание. Разпознаваме 
ги по улиците в съмнителните петна на уличната мъгла, като лишени от покой 
скиталци те чукат по домовете ни, независимо дали в тъмните или бели нощи, 
и се разполагат спокойно, за да беседват с нас в моменти на безсъние и с тих 
и познат глас те водят страшни разговори. В края на хоризонта Достоевски 
запали най-далечните фарове, които са почти невероятни по силата на неземния 
си блясък и ни изглеждат не като земни фарове, а като звезди на небето – но 
самият той не си тръгна, а остава с нас неотстъпно и насочва лъчите им към 
нашите сърца – жестоко изцеляващи копия на светлината, които изгарят по-сил-
но и от нажежено желязо. На всеки спазъм на сърцето ни той отвръща: „Знам – и 
по-нататък, и още повече знам”. На всеки тътен на водовъртежа, който ни при-
мамва, на всеки поглед на бездната, която ни призовава, той откликва със зву-
ците на главозамайващи флейти, идващи от дълбините. И вечно стои пред нас с 
изпитващ и неразгадаем поглед, самият той е неразгадаем, но нас ни разгадава – 
сумрачен и зорък предводител в душевния ни лабиринт – предводител и съгледвач.

Той е жив сред нас и върви с нас, понеже при цялата си устременост към вселен-
ското и общочовешкото той в по-голяма степен от всички свои съвременници е 
основоположник на онази духовна и душевна сложност, която предопредели сегаш-
ното самосъзнание; той стана неин основоположник и предопределител благода-
рение на необичайното психологическо и онтологическо задълбочаване и изостряне 
на противоречията на своя век и на своеобразното въздействие на тези доне-
сени от него метежни сили, които развълнуваха дълбините на човешкото под- и 
свръхсъзнание. Той откри, показа и облече във форма на осъществяване – както 

Вячеслав Иванов (1866–1949) е руски поет символист, философ, преводач 
и драматург, литературен критик, идеолог на символизма. Една от клю-
човите и най-авторитетни фигури на Сребърния век в руската култура.
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„Търнър създаде лондонските мъгли” – още неразгаданата многосложност, много-
слойност и многоосмисленост на съвременния човек – на вечния човек в неговото 
най-ново откровение. Той постави пред бъдещето въпроси, които преди това никой 
не бе поставял, и прошепна отговорите на още неразбраните въпроси. Благо-
дарение на неговата художествена интуиция пред нас се откриха най-тайните 
импулси, най-скритите гънки и бездни на човешката личност. Преди него ние не 
познавахме нито човека от подземието, нито свръхчовеците от рода на Расколни-
ков (в Престъпление и наказание) и Кирилов (в Бесове), тези идеалистични главни 
слънца във вселената от таванските стаи и задните дворове на Петербург, нито 
бягащите от света и от Бога личности-полюси, около които се движи не само 
целият отричащ ги житейски ред, но и целият отричан от тях свят – и в разго-
ворите с които, водени в техните уединени местенца, се научи на толкова много 
неща новопоявилият се Заратустра. Ние не знаехме, че в тези сърца-бърлоги има 
достатъчно място за непрестанната небесна битка между духовните воинства 
на Михаил и Луцифер, водена за придобиване на господство над света. Той подслу-
ша от съдбата самото откровение за това, че човек е един и че човекът е сво-
боден; че животът е в основата си трагичен, защото човекът не е това, което 
е; че раят цъфти на земята около нас, но ние не го виждаме, защото не искаме 
да го видим; че вината на всеки обвързва всички, както и че неговото освещава-
не освещава всички и неговото страдание изкупва всички; че грехът на едно зло 
действие може да бъде изкупен, понеже всички го приемат върху себе си, но не 
може да бъде изкупен грехът на злия сън за света, защото отдалият се на съня е 
отделен от единството в своето самоотражение и е обречен изцяло да пребивава 
в своя сън; че вярата в Бога и неверието не са две различни обяснения на света, а 
са две битиета с различна природа, съществуващи едновременно – както земята 
и противоземята – и всяко от тях докрай е подчинено на своя вътрешен закон и 
се намира върху своето самостоятелно поле за действие.

За да може така да изследва, задълбочи и обогати нашия вътрешен свят, за да 
може така да усложни живота, този нов Дедал трябваше да бъде най-сложен 
и от определена гледна точка най-грандиозен от художниците. Той беше архи-
тектът на подземния лабиринт, намиращ се в основите на новата духовност 
на вселенското и общочовешко аз.

Поради това погледът на художника е неизменно насочен навътре и толкова ряд-
ко в неговите творения се вижда светлото лице на земята и ясното слънце над 
широките полета, единствено вечните звезди понякога надникват през процепи-
те на сводовете като тези звезди, които вижда Данте в една от областите на 
Чистилището, от дълбоката пещера с тесен вход, за които казва: „И къс небе се 
виждаше над нас, но грееха звездите в далнината и всяка бе по-ярка от алмаз”1.

Poco potea parer li del di fuori 
Ma per quel poco vedev'io le stelle 
Di lor solere e più chiare e maggiori. 
   (Purg. XXVII, 88)

1  Данте Алегиери, Божествена комедия, прев. Иван Иванов, Любен Любенов, С., Захарий Стоянов, 2011.
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Но разстоянието между пещерата и звездата е прекалено голямо, за да може да 
бъде преодоляно със средствата на чистия епос, който, подобно на река, тече 
широко и бавно по плоската равнина. Единствено никога досега неразкритото 
дионисийско изкуство може да извести как си откликват душевните бездни 
(abyssus abyssum invocate – бездна бездна призовава, Псалом XLI, 8). Сценичното 
изображение тук не би било подходящо – то не е достатъчно интроспективно 
и многослойно. Има обаче един литературен род, който – макар и да няма нищо 
дионисийско и поради своята протеична, течаща и променлива природа не може 
да бъде причислен към нито една строга литературна форма – усвоява с еднаква 
готовност и податливост както епическия разказ, така и размишлението, как-
то диалога, така и монолога, както макрокосмоса, така и микрокосмоса, както 
дитирамба, така и анализа. И точно той претендира за ролята на най-предста-
вителното изкуство на съвременността и дръзва да се състезава с голямото 
изкуство на миналото. А защо обновената колесница на Дионис да не мине по 
военния път, прокаран от романа?

Ето защо разказвачът на странстванията из лабиринта ни показва в същината 
на своя поетически дар, без сам да осъзнава това, своята трагическа природа 
и под неговото перо романът се превръща в трагедия, скрита под покривалото 
на епоса – такава е била и Илиада.

I. Роман-трагедия

1.

Напълно ново при Достоевски е крайното приближаване на формата на романа 
до прототипа на трагедията. Той не желае това съзнателно и не се стреми 
към тази художествена цел – напротив, той съвсем не действа умишлено. Ця-
лото му същество се нуждае от това – той е можел да твори само така, за-
щото само така може да усвои живота чрез мисълта и да я лицезре в образи. 
И затова всичко, което той иска да разкаже в епическо повествование (никога 
не се е опитвал да пише драми, а границите на сцената са били твърде тесни 
за него), приема формата на трагедия и следва – като цяло и в най-малките 
детайли – нейните вътрешни закони. Няма по-поразителен пример за тъждество 
между форма и съдържание, ако под съдържание разбираме първичната интуиция 
за живота, а под форма – начина да се прояви тази интуиция с художествените 
средства на получилия плът и кръв нов свят от живи образи. 

Есхил казва, че неговото творчество представлява само трохи от Омировия 
пир. Илиада възниква като първа и най-велика трагедия на Гърция в тази епоха, 
когато от трагедията като художествена форма още няма и помен. Най-стари-
ят по време и недосегаем откъм съвършенство паметник на европейския епос 
вътрешно е трагедия както по замисъла и развитието на действието, така и по 
одушевяващия го патос. Според древното определение Илиада, в противополож-
ност на „нравоописателната” („етическа”) Одисея, е „патетична” поема, т.е. 
тя представя страстите на героите. В Одисея изконната трагическа закваска 
на епоса е вече изтощена – след нея започва бавното падение на целия герои-
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чески епос, а тази епическа форма, която наричаме роман, се развива все по-мо-
гъщо и през новата епоха става все по-обширна и разнообразна. В стремежа 
си да усвои всички атрибути на голямото изкуство тя достига пълна зрялост и 
побира във формите си чистата трагедия.

Според Платон епосът е смесен вид – отчасти повествователен, или извес-
тяващ, отчасти подражателен, или драматически – там, където разказът е 
прекъснат от многобройни и дълги монолози или диалози на действащите лица, 
чиито думи в пряка реч звучат за нас като че ли от устата на създадените 
от майсторството на поета маски, играещи на невидима трагическа сцена. И 
така според мисълта на Платон лирика и еполира, от една страна, обхващащи 
всичко, което поетът казва сам, и драма, от друга, обхващаща всичко, което 
поетът нарочно слага в устата на други лица – това са два естествени и чис-
ти рода на поезията, а епосът обединява в себе си нещо от лириката и нещо 
от драмата. Тази правилно призната от Платон смесена природа на епоса се 
обяснява с неговия произход от онова изкуство, което Александър Веселовски 
описа и нарече „синкретично” – общото мусическо изкуство на първобитното 
време, където епосът още не се е отделил от музикално-орхестичното2 свеще-
нодейство и лицедейство. 

Така или иначе, елементите на трагедията, които образуват съдържанието 
и вътрешната форма на Илиадата, са тази историческа причина, поради коя-
то ние трябва да разглеждаме романа-трагедия не като изкривяване на чисто 
епическия роман, а като негово обогатяване и възвръщане на напълно принад-
лежащите му права. Обаче какви са признаците, които оправдават даденото 
от нас определение за романа на Достоевски като роман-трагедия? Всъщност 
във всички големи произведения на Достоевски трагичен е преди всичко самият 
поетически замисъл.

Die Lust zi fabulieren – самодостатъчната радост на измислицата, тъчаща своя-
та пъстра прежда от разнообразно свързващи се и преплитащи се положения – 
някога е било главната формална цел на романа; и в този фабулизъм епическият 
разказвач сякаш изцяло е намирал себе си – безгрижен, словоохотлив, неизтощимо 
изобретателен, който най-малко от всичко искал да завърши разказа и все не 
успявал да го направи. Той бил верен на изконния стремеж на приказката към 
щастлива развръзка, която удовлетворява чувството на симпатия, родило се у 
нас след толкова дългите странствания с летящо килимче и след приключенията, 
преживени заедно с героя, и спокойно ни връща в привичния ни кръг, вкъщи, идеал-
но наситени от многообразието на живота – отразен в тези огледални миражи, 
които се намират на границата между действителността и съня – и изпълнени 
със здрав глад за по-младо и свежо възприятие на впечатленията от битието.

Патосът на този безгрижен „празномислещ”, по думите на Пушкин, фабулизъм е 
може би безвъзвратно загубен от нашето мрачно време.

2  Орхестра (стгр. orchestra) — кръгла площадка, където играе и пее Хорът. В центъра  се намира олтар на 
Дионис. Б.пр.
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Освен това основните разклонения от главния ствол са идеологическият ро-
ман (например много преди Русо утопичните повести) и романите, които са 
посветени на описанието на душевни настроения (не само сантименталните 
романи, но дори и Фиамета на Бокачо). Достоевски обаче – също както Балзак 
или Дикенс, които явно са му повлияли – напълно справедливо не иска и няма нуж-
да да жертва солидната техника на още напълно живия фабулизъм – неговото 
богатство от непредвидими произшествия и тяхното тайнствено преплитане, 
изкуството да се държи читателят в мъчително очакване на развръзката на 
събития, които изглеждат безнадеждно заплетени. Но при Достоевски този ярък 
и разнообразен материал се подчинява на една висша архитектонична цел. Той е 
необходим във всеки един от своите най-малки и на пръв поглед несъществени 
детайли, за да бъде построена трагедията.

В необикновения и както изглежда, дори прекалено развит и до дреболии обстоя-
телствен прагматизъм на Достоевски не можем да отстраним и най-малкия 
детайл – до такава степен всички детайли са подчинени най-напред на малкото 
единство от отделните перипетии на разказа, а тези перипетии на свой ред, 
сякаш групирайки се в актове от непрекъснато стремящата се напред драма, 
са железни звена от логическа връзка, на която като някакво планетно тяло 
виси основното събитие, целта на целия разказ, с цялата му многозначителна и 
тежка съдържателност, понеже на тази планетна сфера отново се води борба 
между Ормузд и Ариман и на нея катастрофално се случва свой апокалипсис и 
свой нов страшен съд.

2.

Романът на Достоевски е катастрофичен роман, защото цялото му действие 
бърза да стигне до една трагична катастрофа. Той се различава от това, кое-
то наричаме трагедия – ако оставим външната форма на разказа и се заемем 
само с вътрешната структура на разказаното – по това, че вместо няколко 
прости линии на едно действие ние имаме пред себе си една сякаш потенцирана 
трагедия. Сякаш гледаме трагедията през лупа и виждаме в нейния молекулярен 
строеж един отпечатък и едно повторение на същия този антиномичен принцип, 
на който е подчинен целият организъм. Всяка клетчица носи в себе си зародиш 
от развитието на вътрешната борба и ако цялото е катастрофично, то и всеки 
възел поотделно също е катастрофичен. Оттук и този своеобразен и напълно 
съответстващ на същността на трагедията епичен ритъм при Достоевски, 
който непрекъснато засилва тежестта на събитията и превръща всички негови 
създания в система от напрегнати мускули и изпънати нерви.

Всичко това дава на тези създания толкова по-голяма власт над нашата душа, 
колкото по-мъчително е исканото от нас усилие. Оттук – а не от вивисекцията 
на страдащата душа – произтичат жалбите срещу „жестокия талант”, който 
ни забранява радостта и наслаждението; ние трябва да изминем докрай този 
криволичещ път – пътя, по който ни води все по-страшното и тъмно действие. 
И дори своенравните прищевки – както е свойствено за романтиците – на пос-
тоянно проявяващия се хумор не ни развеселяват. Ние трябва да изпием гор-
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чивата чаша до дъно, преди да постигнем радост и светлина в „трагическото 
пречистване”. Но това „пречистване” – за което толкова настоява Аристотел 
в своето знаменито определение за трагедията и за което се водят толкова 
много спорове – в какво се превръща то при Достоевски?

Античната трагедия е трябвало да завърши с пречистване (катарзис). В древ-
ни времена, когато трагедията още не е загубила своето религиозно значе-
ние – блаженото осветяване и успокояване на душата – всички, които наисти-
на са били приобщени към тайнствата на страстното служене на Дионис, се 
чувствали оправдани и благи, когато свещенодействието (δρώμενα) приключи. 
Аристотел, в желанието си да основе естетика сама за себе си и избягвайки 
да привнася в нея елементи на религиозното чувстване, изобразява катарзиса 
като освобождаване на душата посредством отново възстановеното равнове-
сие – като medicina animae в психологическия смисъл – освобождаване на душата 
от хаотичния смут на появилите се в нея афекти – издигнали се от дъното 
чрез действието на трагедията – преди всичко афекти на страх и състрада-
ние. Сгъстяването на тези афекти е опасно за душата, ако те не намерят 
изход, но чрез съвместното преживяване на трагическата съдба на героя те 
благотворно „се разреждат”. Не трябва да забравяме обаче, че пред нас стои 
едно теоретично построение, чийто автор не е можел сам лично да преживее 
едно трагическо действие от епохата на разцвета; той си признава и това е 
показателно – че е за предпочитане да се четат трагедии, вместо да се гледа 
действото на сцената. Естествено, той се старае да осветскости понятията 
за Дионисовото пречистване, за Дионисовото преборване на ужаса от смърт-
та, за Дионисовото състрадание към страстите на героя и по този начин да 
спаси тези понятия и да ги пренесе в своята култура, която вече е забравила 
свещения език.

Ужас и мъчително състрадание – точно по формулата на Аристотел – изди-
га от дъното на душата ни „жестоката” (понеже до последното си острие е 
трагическа) муза на Достоевски, но и тя винаги ни води до един възвисяващ и 
освобождаващ потрес, запечатвайки по този начин достоверността и чисто-
тата на своето художествено действие – каквито и тълкувания да даваме на 
„пречистването”, за съдържанието на което водим спорове от психологическа, 
метафизическа или морална гледна точка. Изминавайки трудния път през някое 
от големите произведения на нашия епотрагик, ние от непосредствен опит 
знаем, че ненапразно се свиваше нашето сърце в конвулсии, цялото изранено, не 
е напразно, защото вътре в нас се случи някакво незабравимо събитие, защо-
то в нещо ние вече сме различни – сякаш някакво неуловимо, но ощастливяващо 
утвърждаване на смисъла и ценността на живота и страданието грее като 
звезда в нашата душа – която жертвено и тайно се е отрекла от нещо и по-
ради това е облагородена, но нещо е приела и заченала в мъки и поради това 
вече е богата и оправдана. Поетът си поставя за цел такова действие; както 
при древните някои трагедии („Освободеният Прометей”, „Евменидите”, „Едип 
в Колон”) е трябвало тържествено да утвърдят един оправдаващ и примиряващ 
апотеоз на героичните страсти, така и Достоевски в епилога на Престъпление 
и наказание показва духовното прераждане на един вътрешно добър човек, но 
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заблудил се из тъмния път; и това ново раждане на човека прилича на силен нов 
клон, който се събужда от здравите корени и израства с мощен ствол на място-
то на стария, изпепелен от мълнията на възмездието; а в последната част на 
Братя Карамазови младият мъченик е така силно прославен, че ние сме утешени 
и благославяме неговата тъмна жертва – като непресъхващ извор на целителна 
благодат за нас. Катарзисното облекчение и укрепване, с които Достоевски 
дарява душата, преминала през мъките на ада и митарствата на чистилището 
до прага на света, са толкова силни в творчески план, толкова преобразяващи, 
че ние отдавна вече сме се примирили с нашия суров водач и не роптаем повече 
срещу трудния път. 

Неразумно е да се определя като несъвършенство на художника това, което 
води до такова преживяване. Като недостатък на стила може да се посочи 
еднообразието от няколко похвата, които изглеждат така, сякаш са направо 
пренесени от условията на сцената в епическото повествование – изкуст-
веното съпоставяне на хора и положения на едно и също място и в едно и 
също време; воденето на диалог, който е по-малко характерен за действител-
ността, отколкото под светлините на рампата; изобразяване на психологи-
ческото развитие също така изцяло чрез катастрофични тласъци, поривисти 
и неистови доказателства и разобличения, случващи се пред хората, в самото 
действие, при неправдоподобни, но сценично благодатни условия; завършване 
на отделни сцени с финални ефекти на действието – чисти coups de théâtre3 – 
и в този момент, когато наистина катастрофичното още не е съзряло и не 
може да настъпи, то бива предугадено в карикатури на катастрофата и в 
сцени на скандал. 

3.

Тъй като според строго прилаганата формула на Достоевски (също сценична по 
своята същност) всяко вътрешно нещо трябва да бъде показано в действието, 
той неизбежно стига до необходимостта да въплъти антиномията – която е в ос-
новата на трагедията – в антиномично действие. А то в зависимост от сферата, 
в която се случва, винаги представлява някакво престъпване на границите на кос-
мическия ред (така древната трагедия възприема вината на Прометей, Пентей и 
Иполит) или на обществения ред (Антигона), но в този случай подобно престъп-
ване на границите в неговата най-остра форма обозначаваме като престъпление.

Следователно в центъра на трагическия свят на писателя се намира престъпле-
нието. Изучавайки го, Достоевски си припомня и проверява всичко, което е разбрал 
за дълбините, за скритите стремежи на човешкото сърце. Разбира се, неговият 
анализ е преди всичко психологически и социологически, но великият психолог, кой-
то противопоставя на психологическото разбиране едно „по-реално” проникнове-
ние в тайната на човека, не може да се спре дотук. Та нали това, което самият 
той е изпитал, прониквайки в дълбините на човешкото сърце, го е отвело далеч 
от сферата на тези явления, които може емпирично да опише или предвиди. И 

3  Coups de théâtre (фр.) – неочаквана развръзка, сензация. Б.пр.
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проникновението в свръхемпиричната природа на свободата на волята обуславя 
основната трагичност на неговия светоглед. Не в земните преживявания са скри-
ти корените на онази въплътена духовно-душевна същност, която се нарича човек, 
а в надсветовото битие, и затова всяка индивидуална съдба има свой „пролог на 
небесата”. В предсветовия план, където Бог и дявол се борят за съдбата на всяка 
твар – „и бойното поле за тази битка е сърцето на човека” – incipit tragoedia.

Понеже за емпиричния взор човекът явява себе си, ако не напълно лишен от сво-
бода, то във всеки случай не абсолютно свободен. Но това не е така – иначе 
човекът не би бил човек, т.е. единствен сред творенията на Бог, на когото му 
е дадено да живее трагично. Колкото и той да зависи в своя душевен или физи-
чески живот от външния свят, в дълбините на съществото му живее неговият 
собствен автономен закон, на който в края на краищата някак си пластично се 
подчинява всичко, което го заобикаля. Последният импулс на неговите действия и 
противодействия на земята, неизмеримата дълбина на неговото аз се определят 
от него самия и се утвърждават автономно. Там, където няма свободно самооп-
ределение, можем да говорим за „трагичното” единствено в преносен и неточен 
смисъл, понеже истинската трагедия на човешкия живот се разкрива във външни-
те действия само доколкото те отразяват извънвремевата, първородна траге-
дия на човешкото умопостигаемо същество. Достоевски пренася завръзката на 
трагическото действие в метафизичната сфера, където ние, водени от поета, 
се досещаме за чистото действие на свободната воля и го съзерцаваме в духа.

Ето защо Достоевски трябва да обясни и обуслови едно престъпление трояко: 
първо, от метафизичната автономия на личната воля, която, призована да вземе 
решение между битие за себе си и битие в Бога, трябва да избере едната или 
другата възможност, или по-точно, да подчини едната на другата и по този 
начин свободно да определи основния закон на своето съществуване; второ, от 
психологическия прагматизъм, т.е. от връзката и развитието на периферни-
те състояния на съзнанието, от веригата от преживявания, от патологията 
на страстите, от прибоя на вълненията, които водят до решителния тласък, 
последния афект, необходим за престъплението; трето, най-накрая, от прагма-
тизма на външните събития, от тяхното сплитане в паяжина, която образува 
една много тънко, но постепенно превръщащо се в неразрушимо платно от жи-
тейски условия, с които животът обгражда своята жертва, от заплитането на 
действието и съвпадението на обстоятелства, логиката на които неизбежно 
води до престъпление. Освен това съвкупното действие на всички тези явления 
се отразява и в обществен план, така че ясно виждаме как съборната воля тай-
но влияе върху самоопределението на личната воля.

Този maestro di color che sanno – майстор и първи сред надарените със знание, 
що се отнася до дълбините на човешкото сърце – чрез определеното по-горе 
тройно изследване на причините за престъплението нагледно и жизнено ни явява 
една тайна за антиномичното съчетание на обречеността и свободния избор в 
човешката съдба. Той сякаш ни довежда до самия тъкачен стан на живота и ни 
показва как във всяка негова клетка се пресичат и кръстосват нишките на сво-
бодата и необходимостта. Метафизичното му изображение е иманентно на пси-



98

Християнство и изкуство

хофизичното; всеки иска и постъпва така, както пожелава неговата най-дълбока, 
намираща се в Бог или противяща се на Бог и отделяща се от Него свободна 
воля, и изглежда така, сякаш външното повърхностно искане и вълнение са изцяло 
обусловени от закона на живота, но този закон не може да въстане срещу вис-
шата, взета от самия човек върху себе си обусловеност, тъкмо която е и израз 
на неговото свободно самоопределение. Това изначално решение – да бъдеш с Бог 
или без Бог – се отразява всяка една минута върху това, че човек съзнателното 
се съгласява с повелителното предложение на някакви безбройни духове, които му 
предписват да стъпи тук, а не там, да каже това, а не онова. Понеже, щом вече 
метафизичният избор е направен, човек не може да постъпи другояче във всеки 
отделен случай, съпротивата е просто невъзможна, а първоначалният избор не 
може да бъде променен, щом вече веднъж е направен, той е вътре в самата същ-
ност на човешкото аз, избрала за себе си едно или друго свойство. 

Това, което в трагедиите на Софокъл се представя като непостижима присъда 
на съдбата, бива възвисено от Достоевски (подобно на Есхил, който поставя на 
мястото на Ананке заслуженото от човека проклятие от страна на боговете) 
до първоначален метафизичен акт на волята на човешката душа, която или се 
обръща към Бог и с този си акт в течение на целия си земен живот запазва дъл-
бинното чувство за Неговото присъствие и вярата в Него – или се отдалечава 
от Него и тогава през целия си живот не може да си спомни за Него, не може да 
вярва в него, дори и ако се стреми към вярата и говори за вярата. Откъснала се 
от единството, тя виси в празното пространство и не намира истински достъп 
до хората – понеже само в Бог човек реално може да намери човека; тя сънува 
човека и света, но ненавижда своя сън и своето желание за лъжа и тягостен 
сън; тя иска да убие заобикалящите я призраци и в отчаяние се стреми да се 
потопи в небитието и така да се освободи от гнетящото я бреме. 

И само благодатната смърт в духа, след която идва ново раждане – смъртта 
на ветхия човек в личността – може да я спаси посредством обещаното  из-
купление. Това умиране и възраждане, което сравнихме с израстването на нови 
клони от старите корени, е възможно само там, където корените са наистина 
здрави, където откъсването от Бог не произтича от окончателното решение на 
метафизичното аз, а е само един антитетичен момент от предсветовата дра-
ма, момент на своеволно отделяне от Бог от страна на възгорделия се човек, 
чиято мечта е да изпита необузданата мощ на един свободен и автономен акт, 
момент на самоволно, онтологично отстъпление и себеразпиляване (вид кеносис, 
както виждаме, на човешката богоподобна личност) – тогава, след всички теж-
ки разочарования все още е възможно завръщането в Бащиния дом, след всички 
блуждаения и престъпления разкаялият се разбойник все още може да произнесе: 
„Господи Иисусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си”. 

4.

Желанието на всяка цена да изобразява най-съкровените състояния на душата 
сценично, във външни действия, е по-силно от спокойния обективизъм на епоса. 
Преувеличеното изостряне, което е свойствено за такова изображение, изг-
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лежда патологично дори там, където преживяването – колкото и да е сложно 
то – не съдържа в себе си нищо болезнено. Патетичното непрекъснато е в 
готовност да премине в неестествено напрежение, ако не направо в истерика. 
Героите на романа, които докрай преживяват своя трагичен вътрешен разрив, 
живеят и действат в състояние на изстъпление – ту тихо, ту яростно. 

В пълен контраст с повишения и прекалено развълнуван тон на диалога се нами-
ра съдебно-протоколният стил на повествованието. Поради криминалния стро-
еж на романа читателят си създава впечатление, че присъства на един дълго 
подготвян, необикновено сложен и тежък процес. Всичко това трябва да приеме 
онзи, който, четейки грандиозните произведения на своеобразния гений, изпитва 
едновременно и неизказана болка, и дълбока наслада.

Посредством сухия език на деловия отчет и подробния протокол Достоевски по-
стига илюзията за една необикновена реалистична правдоподобност и безуслов-
на, почти документална достоверност. С нея той прикрива чисто поетичната, 
грандиозна, високо издигаща се над емпиричния свят условност на създавания 
от него свят, който не е като действителния свят от нашето всекидневно въз-
приятие, но така му съответства и с такова ясновидство отгатва в него от-
ношенията му с реалния живот, че самата действителност като че ли бърза да 
отговори на този Колумб на човешкото сърце, разкривайки предвидените и като 
че ли предопределени от него явления, които досега са се крили зад хоризонта.

Илюзията за съразмерност с ритъма и релефа на действителността скрива от 
очите на читателя една почти заплашителна планина, образувана от колосална-
та фантазия на руския Шекспир; а зад умишлено прозаичния и протоколен стил, 
който презира всякакъв вид украси, обикновено не се забелязва необикновената, 
може да се каже, неизбежна точност и могъщото извайване на великолепния 
изразителен и адекватен на предмета си език – ценен вече и заради своята ос-
вободителна енергия, заради метежа си срещу условните литературни маниери, 
превзета гладкост и лицемерие.

Изводът от тези наблюдения върху външните покрови на създанията на Достоевски 
и върху неговия стил не би бил пълен обаче, ако не вземем под внимание едно могъщо 
средство на изобразителността, с помощта на което романистът може като с 
магия да превърне протокола от наказателното разследване в тъкан на един чисто 
поетичен разказ – Достоевски може майсторски да изостри трагичната атмосфера 
на цялото чрез особеното осветление, яркото озарение и играта на светлосенки. 
По това той прилича на Рембранд, характеристиката на когото, дадена от Бодлер, 
живо напомня страдалческия свят на нашия поет, неговия „Мъртъв дом”:

Рембранд – болница тъжна със сводове голи 
и разпятие черно над ропот и злъч, 
дето – сам в мръсотията – всеки се моли, 
озарен от студен и безрадостен лъч.4

4  Шарл Бодлер, Цветя на злото. Малки поеми в проза, прев. Кирил Кадийски, С., Народна култура, 1984, с. 30.
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При Толстой – неговия велик съвременник и съперник – всичко се къпе в мека 
светлина и не позволява да се съсредоточим върху една отделна форма и да 
забравим за просторите на заобикалящото ни цяло. Достоевски целият е в 
тъмните струпвания на сенки по ъглите на затворените килии, целият е в яр-
кото озарение на преднамерено хвърлената светлина, чиито изкуствени снопо-
ве осветяват изпъкналостите и вдлъбнатините. Така изглежда лабиринтът за 
онзи, който влиза с факла да изследва тъмниците на духа и насочва своя лъч към 
стотици озарени от подвижния пламък лица, в очите на които той се вглежда 
със своя тежък, разголващ, проникващ в дълбочината поглед.

Достоевски – разузнавач и ловец в непрогледната тъма на душите – няма нуж-
да от това да хвърля светлина върху предметния свят. Той като че ли нарочно 
потапя своите поеми в сумрак, за да може, също като древните Еринии, да 
проследи и издебне в тъмна нощ някой престъпник, да се спотаи и да изчака 
зад издатината на скалата, а после изведнъж, като хвърли пурпурно сияние, да 
открие бездиханно окървавено тяло и вперилия в него своя мътен и трескав 
поглед бледен и безумен убиец. Музата на Достоевски, с нейното екстатично 
и ясновидско проникновение прилича едновременно на обезумялата Дионисова 
Менада, устремила се напред „със силно биещо сърце”, и на друг лик на същата 
тази Менада – дъщерята на Мрака, ловното куче на богинята Нощ, Еринията 
със змии в косите, с изкривено лице, чувствителна към пролятата кръв, веща, 
неумолима и неуморна отмъстителка с факла в едната ръка и с бич от змии в 
другата. 

Превод от руски: Владимир Теохаров
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МЕДИЕН	ПРЕГЛЕД:	2019,	

ОКТОМВРИ	–	ДЕКЕМВРИ

Синодът за Амазония, Християнството днес за американския президент и въз-
ходът на християнския популизъм – това са темите, които включваме в насто-
ящия медиен преглед на Християнство и култура. 

***

Разделение във Ватикана

Разделителните линии във Ватикана стават още по-ясно видими около свиква-
нето на Синода за Амазония от началото на октомври.1 Под водачеството на 
кардинал Реймънд Бърк някои консервативни католици призовават за молитви 
по време на събитието – но не в името на неговия успех, а заради избягване-
то на тежки богословски грешки, които според тях са много вероятни. Според 
кардинал Бърк например Instrumentum laboris – работният документ за срещата, 
подготвен преди нейното начало – е „пряка атака срещу Христовото върховен-
ство” заради отвореността към „нехристиянски форми на мъдрост и религиозна 
практика”; по негови думи, тук става въпрос за „апостасия”. 

Според критиците на папа Франциск проблемите са изключително дълбоки. В 
Instrumentum laboris те виждат скрито езичество, което възвеличава творението 
само по себе си; изоставяне на истините на християнството чрез призив към като-
лиците „да се учат” от местни традиции и лечителски практики; принизяване на чо-
века чрез превръщането му в някакъв елемент от екологична верига. От канонична 
гледна точка нито един от синодалните документи няма да има задължителна сила; 
но те със сигурност ще бъдат старателно изучени както от противниците, така 
и от най-близките привърженици на папата. Така на преден план в бъдеще ще се 
появят някои особено трудни въпроси: как например следва да се съчетае идеята за 
„божествения отпечатък върху природата” с богословското схващане за разликата 
между Създателя и творението? В какъв смисъл документът указва, че Св. Дух при-
съства „във всички” човешки култури? Какво означава това, че много християнски 
общества са вършили грешки и че хората в днешни дни трябва да „усвоят отново” 
мъдрост, почерпана от нехристиянски култури? Разрешаването на тези въпроси по 
канонично изряден начин безспорно ще определи успеха или провала от провеждането 
на синода – и това, което ще последва по-нататък. Поне засега кардинал Бърк и 
неговите съюзници остават по-скоро шумно малцинство; с поставянето под въп-
рос на съвместимостта между радикалните виждания за климатичната политика и 
автентичния католицизъм обаче те докосват едно чувствително място. Мнозина 
редови католици със сигурност ще се почувстват отблъснати, ако не бъдат наме-
рени достатъчно ясни начини за утвърждаване на тази съвместимост.

1  „A high-noon moment for Pope Francis over the Amazon”, www.economist.com (04.10.2019).
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***

Christianity Today: президентът трябва да бъде отстранен

В пространно обръщение към читателите на водещото евангелистко американ-
ско списание Християнството днес главният редактор Марк Гали заявява, че е 
настъпило време „да кажем същото, което казахме и преди 20 години, когато 
характерът на президента беше разкрит такъв, какъвто е в действителност”2. 
Въпреки че списанието не е политическо, отбелязва Гали, неговата мисия е да 
работи с новините по начин, който е съобразен с вярата на неговите читатели; 
затова понякога е необходимо позициите по даден политически въпрос на деня да 
бъдат изразявани – ясно, с твърдо убеждение и любов. Случаят със задействана-
та в края на 2019 г. процедура по импийчмънт е точно такъв.

Трябва да се признае, пише Гали, че противопоставянето между демократите в 
САЩ и настоящия президент датира от първия ден на неговия мандат, както 
и че неговата гледна точка в крайна сметка остава недобре представена по 
време на изслушванията в Конгреса. Всичко това хвърля дълбока сянка на съмне-
ние върху опитите за неговото отстраняване; но основната част от фактите 
са ясни: президентът на САЩ е извършил опит да използва политическата си 
власт, за да принуди чуждестранен политически лидер да опетни негов полити-
чески опонент. Освен че всичко това е в разрез с Американската конституция, 
то е и дълбоко неморално.

Основната причина за липса на широка вълна на възмущение е свързана с обстоя-
телството, че в собствената си администрация президентът до голяма степен 
е обърнал гръб на идеалите на морала. Той е назначавал и уволнявал такива слу-
жители, които днес са осъдени като престъпници; признавал е, че сам е извърш-
вал неморални действия в професионалния си живот и в отношенията си с жени 
(с което продължава да се гордее); профилът му в социалната мрежа Туитър – с 
обичайните нишки на обиди, лъжи и представяния в лоша светлина – е почти съ-
вършен пример за човешко същество, което е морално изгубено и много объркано. 

Евангелските застъпници на президента посочват неговите подходящи назна-
чения във Върховния съд, всеотдайността, с която той защитава религиозните 
свободи, неговите икономически успехи. Изслушванията по импийчмънта обаче 
разкриват много ясно – по начин, който остава непостижим за разследването 
„Мълър” – че е налице президентска злоупотреба с власт и престъпване на 
конституционната клетва; моралните дефицити на президента вече са добре 
видими за всички. Това нанася щети на президентската институция, уврежда 
репутацията на страната и изобщо духа и бъдещето на нейния народ. Прези-
дентските успехи не са в състояние да компенсират всичко това. 

В този смисъл ситуацията напомня за 1998 г., когато за президента Клинтън 
Християнството днес казва: „Това, че президентът не каза истината – дори 

2  „Trump should be removed from office”, www.christianitytoday.com (19.12.2019).
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когато беше притиснат в ъгъла – разкъсва обществената тъкан; тук не ста-
ва въпрос за личен въпрос. Общественото взаимодействие се основава преди 
всичко на доверие: доверие, че млякото на продавача в магазина е чисто; че 
парите, които човек влага в банка, могат после да бъдат изтеглени; че пожар-
никарите, детските гледачи, църковните служители, шофьорите на линейки ще 
дават най-доброто от себе си. Макар политиците да са известни с това, че 
нарушават обещанията си, докато са на служба, те имат задължение да пазят 
доверието в тях и да живеят съгласно закона. Неприятните и неморални дейст-
вия на президента и неговите приближени повече не позволяват на настоящата 
администрация да запази мястото си на водач”. За съжаление думите, които се 
отнасят за г-н Клинтън от преди 20 години, се отнасят с пълна сила и за нас-
тоящия президент. Дали той ще бъде отстранен от длъжност чрез действия на 
Сената или на гласоподавателите през 2020 г., е въпрос на внимателна прецен-
ка. Но че той трябва да бъде отстранен – това вече не е въпрос на партизански 
пристрастия, а на вярност към Създателя на Десетте заповеди.

***

Възходът на християнския популизъм

„Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; за-
щото всички вие едно сте в Христа Иисуса” – тези думи на св. ап. Павел от Гал. 
3:28 са основополагащи за християнската вяра, пише Гардиън.3 В някакъв смисъл 
те са призив за всеобща солидарност и справедливост. Духът на традицион-
ните изображения на Рождество е подобен: те свързват Спасителя с бедните 
и отритнатите. Ето защо напоследък за много християни става мъчително да 
наблюдават изоставянето на тези идеали в Европа, Америка и отвъд; за онези 
с по-либерална настройка 2019 се оказва последната в една поредица от ужа-
сяващи години, през които културното присвояване на тяхната религия беше 
използвано за възход на национализма, популизма и ксенофобията.

В Полша управляващата партия „Право и справедливост” спечели с ентусиази-
рана църковна подкрепа – дотам, че Краковският архиепископ Марек Йедрашев-
ски заявява, че „чумата на дъгата” е заменила „червената чума” на комунизма. 
Унгарският премиер Виктор Орбан, от своя страна, вече е изоставил идеята за 
„илиберална демокрация” и вместо това говори за „християнска свобода”, а Бу-
дапеща в голяма степен се е превърнала архиконсервативна опозиция на Ватика-
на. Според него „мюсюлманската миграция” е основна заплаха пред християнска-
та култура като цяло, а преследванията срещу „християните в Европа” – много 
по-близо, отколкото изглежда на пръв поглед. В Италия Матео Салвини, водач 
на Лигата, използва християнството за своите културни войни с миграцията и 
националната идентичност. Когато през 2018 г., като министър на вътрешните 
работи, той предлага излагането на кръста на всички публични места в Италия, 
в т.ч. и пристанищата, близкият съветник на папа Франциск о. Антонио Спа-

3  „The Guardian view on the rise of Christian-nativist populists: a troubling sign of things to come”, www.
theguardian.com (25.12.2019).
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даро му отговаря в Туитър: „Кръстът е знак на протест срещу греха, жесто-
костта, несправедливостта и смъртта. Той НИКОГА не е знак на идентичност. 
Той изисква любов към врага и безусловно гостоприемство”. В отговор Салвини 
представя себе си за част от „последните добри християни”, а подкрепата за 
него сред практикуващите католици нараства. И все в същата посока, разбира 
се, Америка, „юдео-християнските ценности”, модерният американски национа-
лизъм и широката подкрепа за днешната политика на Белия дом – особено в 
средите на старите поколения евангелисти и донякъде католици.

Разбира се, либералните демокрации с право възхваляват следпросвещенското 
разделение между държава и Църква; но когато реакционни политически вкусове 
очернят идеите за човешкото достойнство и равенство, които са вкоренени в 
най-ранната история на християнството, то изглежда, че през 2020 г. хората с 
либерална настройка и добра воля ще трябва да се обединят – въпреки и отвъд 
светските и църковните разделения.

Съставил: Мартин Осиковски


