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ЕВХАРИСТИЯТА НА ЦЪРКВАТА –
MYSTERIUM FIDEI – MYSTERIUM
VITAE
Литургични основания и интерпретации на евхаристийното
тайнство в Литургията, във вярата, в живота на човека

Претворяването – общение с Троичния Бог и пребъдване в
Божието Царство
Основно и важно място в това изследване се отделя на Евхаристията и евхаристийната молитва epiclesis и свързания с това литургиен феномен на претворяването в контекста на световните и български изследвания в тази област.
За християнина животът в Църквата е възможен единствено и само чрез участие в тайнствата и логично без тайнства не би могла да съществува Църквата. Църквата се реализира реално и мистично в Евхаристията, а от Евхаристията, в която е животът на Тялото Христово, се раждат всички останали
тайнства. Независимо от различните теории и интерпретации за произхода
им Евхаристията е в Църквата и следователно – тя е в тайнствата. Който
не участва в Тайнствената Господня трапеза, той онтологически не е свързан
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с Христос и с Неговата Църква; той е като отсечена лозова пръчка, която не
дава плод; тя изсъхва и се хвърля в огъня (Иоан. 15:1-2). Затова и в древност
онези християни, които по неуважителни причини не се причастявали редовно
и неоправдано са отсъствали от богослужение и участие в събранието на Евхаристията, са бивали изключвани от Църквата.1 Във и чрез Евхаристията се
осъществява също и единството на Църквата в множествеността на нейните
членове. Това сакраментално единство се постига в началото като единство
на вярата (Ефес. 4: 5) чрез еднаквото изповядване на вярата в Символа, който
се чете по време на Литургията, а след това и мистически, чрез евхаристийното претворяване и причастие. Св. ап. Павел ясно е изразил това с думите: „Един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме
от един хляб” (1 Кор. 10:17). Същата мисъл е изразена и в Учението на дванадесетте апостоли – Дидахи2: „Както тоя хляб е бил разс еян по хълмовете и,
бидейки събран, е станал един, така да бъде събрана Твоята Църква (Отче наш)
от краищата на земята в Твоето царство”. Затова и присъединяването към
Църквата и съчетаването с Христа в тайнствата Кръщение, Миропомазване,
Евхаристия и Изповед е литургичното – евхаристийното общение.
За това свидетелства и практиката на Древната църква, според която символите, т.е. изповеданията на вярата, твърде рано били включени в Литургията,
както е и днес в източните и западните литургии – от I до IV век те вече са
оформени. „Изповеданията на вярата (символите) са били четени при кръщаване на новите членове на Църквата и чрез това изповядване на вярата и чрез
кръщението се е встъпвало в евхаристийната общност, т.е. в Църквата и
църковната Литургия. Без общото и единодушно изповядване на едната и съща
истинна православославна вяра не е било възможно да се пристъпи към евхаристийната общност, т.е. към Църквата и към евхаристийното общение, т.е. към
причастието. Затова Църквата на Изток е повела още от самото начало енергична борба срещу ересите и е изключвала еретиците от своята общност, т.е.
от евхаристийното общение. Съборите, които са започнали да се свикват по
повод различни ереси и еретици (съборите против монтанистите в Мала Азия
около 160 г., съборите от края на II в. и началото на III в. на Изток), са имали
тази именно цел: да защитят истинската вяра и по този начин да защитят
и запазят евхаристийното единство между правовярващите верни и правовярващите общности – църквите; или пък – отсичане и изваждане от църковното
евхаристийно общение на онези, които са нарушавали това общение със своето
нарушаване на истинската и спасителна вяра (съгласна с Евхаристията), с което се разрушавало единството на Църквата.”3
Претворяването в Евхаристията е залог за съчетаването на всички в Едното
Тяло на Христос – Църквата. Без претворяването е невъзможно единение с
1

Срв. за свещенослужителите каноните определят: Правило 8 и 9 на светите Апостоли; Правило 2 на Антиохийския събор. Срв. Правила на Светата Православна Църква. Славянобългарски монастир „Св. Вмчк Георги
Зограф”, 2004.
2
Повече за българското изследване върху текста на Дидахи. Учение на дванадесетте апостоли. Увод, текст и
изяснения от проф. прот. Иван Гошев. ГСУ-БФ, т. XVIII, 8, 1940–1941.
3
Йевтич, еп. Атанасий. Евхаристия в Източната църква. Църква, Православие, Евхаристия. Кратка антология
на съвременното сръбско богословие. Част І. София, 1999, с. 112.
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Господ и съчетаване в едното евхаристийно цяло. Това е онтологично и сотириологично значимо, защото всички сме синове на Единия Троичен Бог и в Него
търсим спасение и вечен живот. Ето защо – общението в едното Тяло и пребъдването в Него е пребъдване в Божието Царство во веки. При тайнството
Кръщение ние се претворяваме в нова твар, умираме за греховете и възкръсваме за живот в Христа в името на Светата Троица.4 По време на тайнството Миропомазване ние се запечатваме с благодатните дарове на Светия
Дух и се претворяваме в съсъд на Бога5, в Когото няма петно и нечистота.
Апостолът наставлява: „всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест, а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога” (1
Сол. 4: 4-5). По време на тайнството Евхаристия принесените дарове – хляб
и вино се претворяват чрез силата и действието на Светия Дух в сакраменталното Тяло и Кръв Христови, а ние се претворяваме в част от това
Тяло, т.е. Църквата.6 Чрез участието ни в Евхаристията ние се утвърждаваме като нейни членове. По време на тайнството Свещенство достойните
мъже, избрани от църковната община, се претворяват в нови служители на
Бога, и придобиват благодатта и силата да принасят от името на народа
пред Божия престол.7 Чрез тайнството Брак свободно пристъпилите според
законите на любовта мъж и жена се претворяват в едно цяло пред Църквата
и Бога.8 В тайнството Изповед ние се претворяваме чрез покаянието и от
грешни и паднали човеци се въздигаме с нови духовни сили, за да продължим
по пътя на нашето спасение.9 По време на тайнството Елеосвещение ние се
претворяваме от болни – духовно и телесно слаби, отдалечили се от Бога,
в здрави личности, духовно и телесно обновени и изцелени в името на Иисус
Христос.10
За общността и единството в едното Тяло на Христос свидетелстват много
от раннохристиянските текстове, основавайки се на евангелския текст за Молитвата на чашата в Гетсиманската градина, като проява на Жертвата Христова и евхаристийната жертва. Според архим. Софроний Сахаров „Гетсиманската молитва на Христос по своето вътрешно достойнство и изкупителна
сила е несъмнено най-висшата от всички молитви. Заедно с това тя е безценно
откровение и за Бога, и за Човека. Принесена на Бог Отец в Духа на божествената любов, тази молитва е Светлина, която никога не намалява и вечно
действа в живота на света. Като исторически факт тя трае кратко, но като
духовен акт на Божията любов тази молитва е започнала още отпреди сътворяването на света (срв. 1 Петр. 1:20), като не престава и до днес. Нейното
Срв. Кръщение: Требник. Свети Синод на БПЦ (ТРЕ Бг 2002), София, с. 38-59 Срв. Μικρὸν εὐχολόγιον ἢ
ἀγιασματάριον. Ἔκδοσις τῆς ἀποστολικῆς διακονίας τῆς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Αθήναι, 1999, σ. 78-110.
4

Срв. Миропомазване: ТРЕ Бг 2002, с. 59. Срв. Μικρὸν εὐχολόγιον..., σ. 100.
Евхаристиен канон – CHR, BAS. Срв. Служебник. Свети Синод на БПЦ, 1957 (СЛУ Бг 1957), София, с. 89-96,
129-140.
7
Срв. Ръкоположение: Чиновникъ архiерейскаго священнослужения, книга А. Издание Московской Патриархии, Москва, 1982.
8
Срв. Брак: ТРЕ Бг 2002, с. 95-137. Срв. Μικρὸν εὐχολόγιον..., σ. 114-162. Срв. Иванов, дякон И. С. Венчават
се божиите раби. Литургическо изследване на тайнството брак. София, 2009.
9
Срв. Изповед: ТРЕ Бг 2002, с. 74-85. Срв. Μικρὸν εὐχολόγιον..., σ. 162-172.
10
Срв. Елеосвещение: ТРЕ Бг 2002, с. 145-223. Срв. Μικρὸν εὐχολόγιον..., σ. 172-219.
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присъствие се усеща в часовете на молитва за целия свят и особено по време
на Литургията. Нейната святост и величие привличат сърцата на онези, които пазят в себе си непомрачен образа на Живия Бог. В тази молитва Господ е
включил всичко, станало от момента на появата на Първия Адам, до последния
човек, който ще се роди от жена. Така сме научени да мислим в нашата Църква (срв. Иоан. 1:29; 1 Иоан. 2:2). Хората, непознали битийно тази любов, не са
способни да проумеят несъкрушимата енергия, която освещава през вековете
всеки човек, жаден да приеме този дар. „Небе и земя ще премине”, но делото,
извършено от Христос (срв. Иоан. 17:4), „не ще премине” (срв. Мат. 24:35). Тази
молитва се превръща в същностно съдържание на нестихващото славословие
на небесата. Тя винаги ще предизвиква възторг в духа ни; ще поражда в нас
желание да отвърнем със също толкова пълна любов „докрай” – и в този век, и
в бъдещия”11.
Св. Игнатий Богоносец, един от първите Антиохийски епископи, подчертава в
своите послания до поместни църковни общини единството на Църквата. В Послание до филаделфийци12 той пише да бъдем привързани към една Евхаристия, да
ревнуваме за една Евхаристия, тъй като Господ Иисус Христос е един. „Защото
един хляб, едно тяло сме ние многото” (1 Кор. 10:17). „Хлябът”, това е евхаристийният хляб, а „ние многото” се отнася за всички християни, събрани за св.
Евхаристия, за да вземат участие в преломяването на този хляб. Ние всички сме
едно Тяло Христово: „Вие сте тяло Христово” (1 Кор. 12:27). Причастявайки се
с Тялото и Кръвта Христови, създаваме общение: „Да бъдат всички едно: както
Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно (Иоан. 17:21). От
тези евангелски думи виждаме ясно тъждествеността на Църквата и Евхаристията, изявена в евхаристийното събрание. В Евхаристия Христос присъства
в пълнотата на Своето Тяло и Неговото Тяло е Църквата. Защото „Църквата е
там, където се извършва Евхаристията, и където се извършва Евхаристията,
там е Църквата”13.
Еп. Атанасий Йевтич определя, че „още в Древната църква на Изток виждаме св. Евхаристия като поява и откриване на „Царството Божие” в света.
Там, където се споменава понятието Ἐκκλισία, става дума преди всичко за
Евхаристия, за евхаристийно събрание (синаксис) или за събиране на цялото множество вярващи (τὸ πλῆτον – Деян. 4:32) на едно „и също” място
заради „хлеболомението” (Деян. 2:42, 46; 20:7). Така например самият начин,
по който апостол Павел адресира посланията си („... на църквата Божия
в Коринт” – 1 Кор. 1:1, или „... до солунската църква” – 1 Сол. 1:1), указва
за евхаристийните събрания на верните в Коринт или Солун, пред които
тези послания е трябвало да бъдат прочетени. Затова изразът „домашна
църква” (ἡ κατ’ οἶκον ἐκκλησία – Рим. 16:4, 23; 1 Кор. 16:19) се отнася към
евхаристийното събрание на всички християни от дадено място в дома на
някой от изтъкнатите вярващи. От това ясно следва, че самосъзнанието
11

Сахаров, архим. С. Ще виждим Бога както си е. Гетсиманската молитва. София, Омофор, 2005.
Св. Игнатий Богоносец. Послание до Филаделфийци. – В: Светоотеческо наследство. Изборник. София,
2001, с. 40.
13
Афанасиев, прот. Н. Трапеза Господня. В. Търново, 1999, с. 25-26.
12
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на Древната църква обвързвало и отъждествявало евхаристийната общност (община) с Църквата Божия. Евхаристийното събрание (σύναξις) на
вярващите от едно населено място наистина било Църквата Божия на това
място – „Църквата Божия, която е в Коринт” или „Църквата Божия, която
пребивава” (παροικεῖ – оттук „парикия”) на определено място, в местната
(локална) евхаристийна общност на народа Божи от съответното място14.
Това се вижда ясно в Първото послание до Коринтяни (глава 10-14), което е
едно от най-евхаристийните и еклисиологични послания на великия апостол
на езичниците. Така в 1 Кор. 14:23 апостолът говори на християните как
трябва да се държат, когато „се събере цялата църква наедно (ἡ ἐκκλισία
ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτό)”, т.е. на евхаристийно събрание заради участието в „Господнята вечеря”. По същия начин апостолът говори и преди това: „Кога
се събирате в църква... както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня вечеря” (1 Кор. 11:18-20). Употребените тук изрази са много
характерни. Те са от голямо значение за еклисиологичното самосъзнание
на Древната църква, защото показват отъждествяването на местната
църковна общност с евхаристийния синаксис. Така в съзнанието на апостол
Павел и на първите християни Църквата като общност (κοινωνία, σύναξις)
и тяло (σῶμα) Христово се отъждествява с Евхаристията като „общност
(κοινωνία) на Тялото и Кръвта Христови”15. За това самосъзнание на Древната църква свидетелстват и други текстове на апостол Павел. Свидетелство за същото са и много от текстовете на св. Игнатий Богоносец от
първото следапостолско поколение.
Св. Игнатий пише в Посланието си до Ефесяни: „Нека никой не се лъже: ако някой е извън жертвеника, той се лишава от Божия хляб. Защото, ако молитвата
на един или двама има такава сила, колко по-голяма сила би имала молитвата
на епископа и цялата Църква” (5, 2). Или малко по-нататък в същото послание:
„старайте се по-често да се събирате за Евхаристия и за славословие на Бога.
Защото, когато често се събирате на едно и също място, тогава се руши силата на сатаната и се унищожават гибелните му действия от единодушието на
вашата вяра” (13, 1). Също така в Посланието до Магнезийци (7, 2) св. Игнатий
казва: „Всички идвайте заедно в един храм Божи като един жертвеник, както е
един Иисус Христос”. Много е характерен също един пасаж от Посланието до
Филаделфийци: „Старайте се да имате само една Евхаристия, защото е едно
Тялото на Господа нашего Иисуса Христа и една е Чашата за единение с Неговата кръв; един е жертвеникът, както е един и епископът, и с него презвитерите
(свещенството) и дяконите”16. Евхаристията във всяка местна църква е била
една и единствена. Тя е била принцип, център и израз на единството на тази
местна, но пълна, цялостна Църква Божия. Очевидно е, че св. Игнатий напълно
отъждествява Църквата Божия като тяло Христово и евхаристийното събрание
Със значението на поместна църква изразът παροικεῖν, παροικία се открива още при св. Поликарп Смирненски (в Мартирион), св. Ириней Лионски и Евсевий Кесарийски (в Църковната история: I: 1,1; IV: 23,1; V: 5,8;
VI: 19,15; VII: 30,17). Цит. по Йевтич, еп. Атанасий; архим. Иустин Попович, митрополит Амфилохий Радович.
Църква, Православие, Евхаристия..., с. 100-101.
15
Пак там, с. 101.
16
Пак там.
14
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на вярващите от едно място, събрани около своя един епископ и единия жертвеник за извършването на една Евхаристия.
Св. Василий Велики открива незаменимия пример на неписаното предание за
утвърждаването на вярата на Църквата в Евхаристията и нейния вселенски
дух – sensus catholicus и църковен ум – φρόνημα ἐκκλησιαστικόν17. „Католичният,
всецърковен характер на Евхаристията и значението му за Църквата са очевидни”18, споделя еп. Атанасий Йевтич. За този вселенски (католичен) характер
на Евхаристията и за еклисиологичните последици от това още по-ясно ни говори следното характерно място от Посланието на св. Игнатий Богоносец до
Смирненската църква: „Всички следвайте епископа, както Иисус Христос – [следва] Отца и презвитерите както апостолите, а дяконите почитайте като Божия
заповед. Нека никой от тези, които принадлежат на Църквата, не прави нищо без
епископа. За сигурна да се смята тази Евхаристия, която се извършва от епископа или от този, комуто той позволи. Там, където е епископът, там нека бъде и
целият народ (τὸ πλῆθος) и по същия начин – там, където е Иисус Христос, там
е и католическата (съборна) Църква (ἡ κατολικὴ ἐκκλησία). Без епископа не е позволено нито да се кръщава, нито да се извършват агапи (вечери на любовта)”
(8, 1-2). Това място от посланието на св. Игнатий – епископа на католическата
църква Божия в Антиохия – е от фундаментална важност за разбирането на
Евхаристията, т.е. литургичното събрание на Църквата на Изток, като единствен акт на проявяване и откриване на целокупната, католическа Църква Божия
в света и историята. Това важи за всяко място, където истински вярващите в
Христос се събират около своя епископ и презвитерите на Евхаристиен синаксис, за да участват в единия хляб и чашата на Христовото тяло и кръв, т.е. да
участват в единия Христос, чието Тяло са те. Според св. Игнатий евхаристийната община, която събира в себе си всички вярващи от едно място начело със
своя епископ, предстоятелстващ евхаристийното събрание „на мястото и по
образа на Христос” (Магн. 6, 1; Ефес. 6, 1; Трал. 3, 1)19, е напълно идентична с
цялата „католическа Църква”, съединена в Христа. От приведеното място, т.е.
от свидетелството на Игнатий за самосъзнанието на Древната църква, става
ясно, че католическата (всецялата, целокупната) Църква Христова всъщност
изцяло присъства във всяка евхаристийна община или общност на вярващите
от всяко място (когато те са събрани около своя епископ на Евхаристия) и
е идентична с нея. Епископът на всяка такава местна църковна общност, на
всяка местна църква, предстои пред своя народ и извършва Евхаристията на
„мястото Божие”, като жива „Христова икона”. Единството на вярващите около него и с него отразява и крепи единството на Църквата около Христос и в
Христос20. Както правилно отбелязва митр. Йоан Зизюлас, „св. Игнатий не прави
разлика между единството на Църквата в Христа и единството на местната
17

Флоровски, прот. Г. Библия, Църква, Предание. София, 2003, с. 113.
Йевтич, еп. Атанасий; архим. Иустин Попович, митрополит Амфилохий Радович. Църква, Православие, Евхаристия..., с. 101.
19
Според св. Исидор Пелусиот: „Епископът, който е Христов образ, върши Неговото дело”. Писма, I, 136, PG,
78, 272. Цит. по Йевтич, еп. Атанасий; архим. Иусин Попович, митрополит Амфилохий Радович. Църква, Православие, Евхаристия..., с. 101.
20
Пак там, с. 106.
18
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църква в епископа, и то не в метафизическия, а в мистическия смисъл на реалната идентификация”21.
Единството на вярата в Иисус Христос се изразява в единството на любовта в Него и във всеки – в нашите близки, нашите далечни, в нашите врагове,
изпълнявайки спасителната заповед за единство в Отца (срв. Иоан. 17:21).
Така по време на Литургията „след изразяването на това единство в любовта, в Символа на вярата ние изразяваме единството на вярата”, казва отец
Шмеман.22
Служенията, дадени по благодат в Църквата, не съществуват сами за себе си,
нито са лична придобивка или наследствен дар, а са благодатна харизма – дар
от Светия Дух. Защото благодатта е една, а служенията са различни. За да
изгради Църквата при Кръщението, Духът дава Божиите дарове при Миропомазването и изпълва хората с Божия благодат в Евхаристията, където всички
са едно Тяло в Иисус Христос. Неговото присъствие в евхаристийната благодарствена служба „ни подкрепя в нашите немощи... Сам Духът ходатайствува
за нас с неизказани въздишки” (Рим. 8:26). Той ни помага да се молим, съветва
ни какво да търсим и как да го търсим. Ето защо св. Евхаристия е била и винаги ще бъде център на християнския живот23, и респективно – тайнствата,
които са животът на всички християни. Тайнствата се разбират и усвояват
единствено и само с вяра. Това е една от задължителните и необходими характеристики за съществуването на тайнството, но за да го разберем и да не
бъдем повече слепи, а да видим – трябва да имаме вяра в Иисус Христос, като
истински Бог и Спасител, по Неговите думи: „А когато дойде вкъщи, слепците
се приближиха до Него. И Иисус им рече; вярвате ли, че мога стори това? Те
Му казват: да. Господи! Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по
вашата вяра. И очите им се отвориха, а Иисус им строго заповяда: гледайте,
никой да не узнае. А те, като излязоха, разгласиха за Него по цялата оная земя
(Мат. 9: 28-31)”.
Свидетелството за истинската вяра, отразено в учредяването на тайнствата,
се открива, на първо място, в Свещеното писание и заповедите на Господ Иисус
Христос. Христовата заповед, предадена на апостолите, като пратеници, да
благовестят Божието слово по целия свят, е: „Идете, научете всички народи,
като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите
да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до
свършека на света. Амин” (Мат. 28:19-20). Свидетелството на вярата е важно в
контекста на изследванията на тайнствата въобще и по-специално по отношение
на тайнствата на Просвещението и терапевтичните (изцелителни) тайнства –
Кръщение, Евхаристия, Изповед.
21	 

Zizioulas, J. La communaute eucharistiquae et la Catolicite de l’Eglise. – In: Istina, Paris, 1, 1969, p. 72.
Шмеман, протопр. Александър. Литургия и живот. Лекции и есета върху християнското образование и израстване посредством литургичния опит. В. Търново, 2002, с. 58.
23
Иванов, дякон И. Светата Литургия – център на православното богослужение. В: Пътят на човека към Бога.
София, 2005, с. 128-137.
22
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Литургия на верните – изповядване на Тялото Христово –
Църквата
Най-важната част, по време на която ние, верните, се срещаме с Господ, е Литургията на верните. Това е центърът на православното богослужение. Тази
част включва благодарствена молитва, наречена Евхаристиен канон или Анафора (ἀναφορά – възношение). Частите на Византийския (западносирийски) евхаристиен канон са: dialogus – диалог, preaefatio – пролог, panctus – ангелска песен,
post-sanctus – следангелска песен, institutio – учредяване, anamnesis – възпоменание, oblatio – приношение, epiclesis – призоване (претворяване, освещаване),
post-epiclesis – следпризоваване, intercessio – застъпничество, doxologia – славословие24.
Според 19-ото правило на Лаодикийския събор (363 г.) Литургията на верните
започвала след напускането на оглашените с четенето на молитвите за верните.25 По време на тази най-древна молитва, която води началото си от Тайната
вечеря, подготвените на приношението хляб и вино се принасят в Литургията
на верните, за да се претворяват в Тяло и Кръв на Господ Иисус Христос. Редовното извършване на Евхаристията започнало непосредствено след Възкресението на Спасителя. За това свидетелстват думите на св. апостол Павел в
2 Кор. 13:13. „Хлябът и виното, които се принасят в Приношението, представляват нас
самите, т.е. нашия живот, цялото ни съществуване, целия свят, сътворен от Бога за
нас. Хлябът и виното са нашата храна, а храната подържа живота ни и се превръща
в наше тяло. Като принасяме хляб и вино на Бога, като жертваме тези дарове пред
Него, ние показваме, че отдаваме нашия живот на Него, че следваме Христос, Главата,
в Неговото възхождане на пълна любов и саможертва”26.
Право да участват в Литургията на верните имали само приелите кръщение,
затова в богослужебната практика тази най-тайнствена молитва (поредица
от молитви) – Евхаристиен канон – Анафората – се извършва след Символа на
вярата, имплантиран и в самите евхаристийни текстове на Църквата и изискуем като задължителна форма на публична изповед от страна на всички верни
християни.
Непълнотата в западните епиклетични молитвени тестове, въведена в периода
на силно схоластичните богословски влияния в Католическата литургия през
Средновековието, е запълнена след решенията на Втория Ватикански събор с
цел възвръщане към прототипа на древните християнски и източни литургийни

24

Срв. Карабинов, И. А. Евхаристическая молитва (анафора). Опыт историко-литургического анализа. СПб.,
1908; Успенский, Н. Д. Анафора. Опыт историко-литургического анализа. – В: Богословские труды, сб. 13; Керн,
архим. К. Евхаристия (Из чтений в Православном богословском институте в Париже). Париж, 1947; Красноселъцев, Я. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань, 1885.
25
Срв. Служебник. Синодално издателство на БПЦ. София, 1957, с. 79, 80,
26
Шмеман, протопр. Александър. Литургия и живот..., с. 57.
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практики.27 Панчовски в своето изследване за Евхаристията разглежда решенията на Constitutio de Sacra Liturgia и въвеждането на epiclesis в евхаристийната
практика на Католическата меса, както и в някои от Протестантските църкви.28 За възвръщането към древните евхаристийни текстове на Изтока – BAS
(Византийската редакция на Литугията (Анафората) на св. Василий Велики),
CHR (Византийската редакция на Литургия (Анафората) на св. Йоан Златоуст),
на Запад – Амброзианската анафора, Римската анафора, и реформата в западната евхаристийна практика, както и за Евхаристията в третото хилядолетие,
свидетелства италианският литургист Ч. Джираудо в своето изследване In
unum Corpus29.
Свидетелствата са ясни, че в ранния период на християнството догматическият елемент в култа е преобладавал над литургичния, така както и богослужението е било израз и символ на вярата в Иисус Христос и е имало силно
есхатологичен характер. Църквата разглежда Литургията (във всички нейни
форми – като Евхаристия, като денонощно, седмично и годишно богослужение),
като изява на духовното преживяване на християните и възможност за среща
с Бога. Богослужение, което е подчинено на единствения и най-важен принцип –
познаването на истината за Истината, за Бога. Протопр. А. Шмеман определя,
че единството на Църквата се изразява в „единство на Истината – единство
на божествено-откритата, пълна и абсолютна Истина. Онзи, който не я приема, не може да принадлежи на Църквата, защото е предпочел нещо различно от
Истината. Той сам се заслепява и е още роб на „стария живот” с неговите заблуди, мрак, греховност. Именно тази истина се изповядва в Символа на вярата
и за това е мерило за нея”30. За догматическото учение на св. Евхаристия като
тайнство българските изследователи се основават и на учението на светите
отци, като цитират възгледите на св. Юстин Философ и Мъченик, на св. Игнатий Антиохийски Богоносец, на св. Ириней Лионски, на Климент Александрийски,
на св. Атанасий Александрийски, на св. Кирил Йерусалимски, на св. Григорий Нисийски, на св. Нил Синайски, на св. Йоан Дамаскин и на св. Симеон Солунски.31
Евхаристията, като изповед на вярата, проявена в истинското благодарение
„Благодарим на Господа”32, се свидетелства и в текста на древната поклонничка Етерия в нейния Дневник, и в някои нейни думи, които могат да бъдат
определени като изповед и благодарение към Бога33. В много от древните ли27

Иванов (Кюмурджийски), дякон И. Богословските възгледи на проф. д-р Иван Панчовски за Светата Евхаристия в контекста на православната литургическа традиция. – В: Научно-богословското дело на проф. д-р Иван
Панчовски и развитието на Православната християнска етика в контекста на българската църковна и академична традиция, София, 2017.
28
Панчовски, И. Светата Евхаристия в православен аспект. – В: Духовна култура, 1985, бр. 6, с. 24.
29
Giraudo, C. In unum Corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia. Milano, 2001, p. 515-522, 542-549, 550-560.
30
Шмеман, Протопр. Арександър. Литургия и живот..., с. 59.
31
Панчовски, И. Светата евхаристия в православен аспект…, с. 18-20.
32
Евхаристиен диалог на Византийските литургии. Срв. Иванов, дякон И. С. Евхаристията – спасителен диалог
с Бога. София, 2005.
33
Дневникът на Етерия: V. 12; X. 2; XIX. 5; XXIII. 5; XXIII. 8; XXIII. 9; XXIII. 10. Срв. Срв. Иванов (Кюмурджийски),
дякон И. С. Литургични коментари, анализи и интерпретации на Дневника на Етерия. Сравнително изследване
с паралели от богослужебната традиция на Църквата. – В: Дневникът на Етерия. Peregrinatio ad Loca Sancta –
поклонение до светите земи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, с. 142-277.
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тургийни текстове се откриват текстове с изповеден характер. По въпроса за
изповядването на вярата, като основа на евхаристийните текстове, трябва да
се отбележат и някои важни библейски и исторически характеристики, свързани
с най-сакраменталната и важна част в Анафората – epiclesis.
Отново вниманието се насочва към факта, свързан с последната вечеря на Господ
с учениците Му, станала в деня преди Той да пострада, в навечерието на юдейския
празник Пасха, когато Господ Иисус установил тайнството Евхаристия. Това кара
литургистите да търсят все по-настойчиво връзката с юдейската пасхална и религиозна практика, особено в момента на благославянето на хляба и на чашата.34
Еп. Николай се обосновава, че „Новозаветните свещени текстове повествуват
съвсем накратко за това забележително събитие (Мат. 26:26-30; Марк. 14:22-26;
Лук. 22:14-20; 1 Кор. 11:23-25), без да излагат подробно неговото литургическо чинопоследование. Но и от тия кратки сведения, както и от данните, които черпим
от древноюдейските и древнохристиянските литургически паметници, с голяма
вероятност може да се приеме, че при учредяването на тайнството Евхаристия
Господ Иисус ще да е произнесъл и съответна за случая молитва, която е послужила за образец на всички древни християнски литургии”35, което е образец на култово, религиозно и вероизповедно свидетелство. Доказателство за връзката между
навозаветните текстове и дълбоката догматическа и богословска концепция на
византийските литургисти св. Йоан Златоуст и св. Василий Велики в техните литургии е следният паралел на текстовете от анафората CHR и BAS. Въведителна
част на евхаристийното praefatio, доказателство за вероизповед:
CHR36
Тринитарна вероизповед
Славословие на Бога:
Дост0йно и3 правeдно тS пёти, тS
бlгослови1ти, тS хвали1ти, тS бlгодари1ти
(2 Сол. 1:3), тебЁ покланsтисz на всsкомъ
мёстэ вLчествіz твоегw (Пс. 102:22):
тh бо є3си2 бGъ неизречeненъ, недовёдомь,
неви1димь, непостижи1мь, при1снw сhй,
тaкожде сhй, ты2 и3 є3динор0дный тв0й
сн7ъ, и3 д¦ъ тв0й с™hй. ты2 t небытіS
въ бытіE (Прем. 1:14) нaсъ привeлъ є3си2,
и3 tпaдшыz возстaвилъ є3си2 пaки, и3 не
tступи1лъ є3си2 вс‰ творS, д0ндеже нaсъ на
нб7о возвeлъ є3си2, и3 цrтво твоE даровaлъ
є3си2 бyдущее.

34
35
36
37

BAS37
Тринитарна вероизповед
Сhй вLко, гDи (Иер. 1:6) б9е џ§е
вседержи1телю покланsемый, дост0йно... (2
Сол. 1:3)
Изповядване на истината:
...ћкw вои1стинну, и3 првdно и3 лёпо
великолёпію с™hни твоеS (Пс. 144:5), тебE
хвали1ти, тебE пёти, тебE бlгослови1ти,
тебЁ клaнzтисz, тебE бlгодари1ти, тебE
слaвити є3ди1наго вои1стинну сyщаго бGа...
Приношение на духовната жертва:
...и3
тебЁ
приноси1ти
с®цемъ
сокрушeннымъ и3 д¦омъ смирeніz (Дан.
3:39) словeсную сію2 слyжбу (Рим. 12:1) нaшу:

Срв. Керн, архим. Киприан. Евхаристията..., с. 245.
Кожухаров, еп. Николай Макариополски. Евхаристийната епиклеза..., с. 8-9.
Срв. Praefatio на CHR. СЛУ Бг 1957, с. 90.
Срв. Praefatio на BAS. СЛУ Бг 1957, с. 130.
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Тринитарно благодарение:
...њ си1хъ всёхъ благодари1мъ тS,
и3 є3динор0днаго твоего2 сн7а, и3 д¦а твоего2
с™aго, њ всёхъ, и4хже вёмы, и3 и5хже
не вёмы, kвлeнныхъ и3 неsвленныхъ
бlгодэsніихъ бhвшихъ на нaсъ...
Благодарение:
...бlгодари1мъ тS и3 њ слyжбэ сeй,
ю4же t рyкъ нaшихъ пріsти и3зв0лилъ є3си2...
Ангелското славословие:
ѓще и3 предстоsтъ тебЁ тhсzщы
(Дан. 7:10) ґрхaгGлwвъ, и3 тмы6 ѓгGлwвъ
(Евр. 12:22), херувjми, и3 серафjми
шестокрилaтіи (Ис. 6:2), многоoчи1тіи
возвышaщіисz пернaтіи (Иез. 1:7; 18: 21;
Апок. 4:8).

9 (156)

Изповядване на истината:
ћкw ты2 є3си2 даровaвый нaмъ
познaніе твоеS и4стины (Евр. 10:26) и3
кто2 дов0ленъ возглаг0лати си6лы тво‰,
слhшаны сотвори1ти вс‰ хвалы6 тво‰ (Пс.
105:2), и3ли2 повёдати вс‰ чудесA тво‰ (Пс.
25:7) во всsко врeмz вLко (Пс. 33:2).
Универсална онтологична
вероизповед:
вLко всёхъ (Иов. 5:9), гDи нб7сE и3
земли2 (Мат. 11:25), и3 всеS твaри (3 Мак.
2:2), ви1димыz же и3 неви1димыz: сэдsй
на пrт0лэ слaвы, и3 призирazй бє1здны
(Дан. 3:54-59), безначaльне, неви1диме,
непостижи1ме, неwпи1санне, неизмённе
џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA (2 Кор. 1:3),
вели1кагw бGа и3 сп7си1телz (Тит. 2:13),
ўповaніz нaшегw (l Тим. 1:1)
Иисус Христос образ на Бог Отец:
и4же є4сть џбразъ твоеS бlгости
(Прем. 7:26): печaть равноoбрaзнаz, въ
себЁ показyz тS nц7A (Иоан. 14:8), сл0во
жив0е (Евр. 4:12), бGъ и4стинный (1 Ин.
5:20), превёчнаz премyдрость (1 Кор. 2:7),
жив0тъ (Иоан. 14: 6), њсщ7eніе
(1 Кор. 1:30), си1ла (1 Кор. 1:24), свётъ
и4стинный (Иоан. 1:9), и4мже д¦ъ с™hй
kви1сz: д¦ъ и4стины (Иоан. 14:17),
сн7оположeніz (Рим. 8:15) даровaніе,
њбручeніе бyдущагw наслёдіz (Ефес. 1:14),
начaтокъ (Рим. 8:23) вёчныхъ бл†гъ,
животворsщаz си1ла, и3ст0чникъ њсщ7eніz,
t негHже...
Приношение на духовната жертва:
... всS твaрь словeснаz же и3 ќмнаz
ўкрэплsема тебЁ слyжитъ, и3 тебЁ
присносyщное возсылaетъ славосл0віе, ћкw
всsчєскаz рабHтна тебЁ...(Пс. 118:91):
Участие в ангелското славословие:
тебe бо хвaлzтъ ѓгGли (1 Петр.
3:22), ґрхaгGли, пrт0ли, гDьствіz, нач†ла,
вл†сти (Кол. 1:16), си6лы (1 Петр. 3:22) и3
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многоoчи1тіи херувjми (Иез. 10:20): тебЁ
предстоsтъ џкрестъ серафjми, шeсть кри1лъ
є3ди1ному, и3 шeсть кри1лъ є3ди1ному: и3 двэмA
ќбw покрывaютъ ли1ца сво‰, двэмA же
н0ги, и3 двэмA летaюще, взывaютъ є3ди1нъ
ко друг0му (Ис. 6:2), непрестaнными
ўсты2, нем0лчными славословeньми.
Тези текстове отново показват, че когато Символът на вярата още не е бил
завършен и в Църквата се е водела борба с възникналите ереси, вярата се е утвърждавала и изповядвала чрез молитвата и по време на молитвата – на Литургията. Посредством тази вяра и изповед в Иисус Христос християните са намирали смисъл на живота си и са Го изповядвали така, както до днес в Символа на
вярата ние изповядваме: „Чрез Когото всичко е станало”. Но същият Никейски
символ учи, че небето, земята и всичко видимо и невидимо е сътворил Отец, а
Светият Дух е назован Животворящ. Според св. Атанасий Велики „Отец твори
чрез Словото в Светия Дух, защото където е Словото, там е и Духът. Сътвореното от Отца чрез Словото в Духа има битие. Определено и от Псалом 32:6:
„Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му”38.

Между ἀνάμνησις (възпоменание) и ἐπίκλησις (призивание)
като литургични феномени за реализиране на
Евхаристийното тайнство
След постоянното изискване за познаване на истината и истинска вероизповед
богослужебните текстове свидетелстват за вярата, която е изискуем и основен елемент за реализиране на тайнството. Така в Изповедта феноменът вяра
е много важен и основен елемент, изискуем за реализирането на тайнството и
качественото му литургическо и каноническо квалифициране като действително и
действено. Не е случайно, че гръцката дума за покаяние е μετάνοια – промяна на
ума39: „И недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения
ваш ум, та да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия” (Рим. 12: 2), което е основание за участие в евхаристийното претворяване.
Тази метаноя и промяна се получава при правилното разбиране на Литургията.
Процесът на възприемане и разбиране на Литургията и тайнството е истински
процес на разбиране и връзка между познавания – Бога, и познаващия – човека.
Както се отбелязва в текста на това изследване – в този процес на разбиране
на тайнството и свързаните с това богословски проблеми ще ни помогне разбирането на връзката – anamnesis40 (влизам в спомена, участвам в спомена) и еpiclesis41
38

PG, t. 26, col. 632 BC. (Руски превод: Творения, ч. III, с. 64). Цит. по В. Н. ЛОСКИ. Мистическо богословие..., с. 58.
μετάνοια – съжаление, разкаяние, промяна на ума – термин, обозначаващ промяна във възприемането
на живота, на фактите и явленията. В контекста на православното богословие това е разкаяние, свързано с
духовна промяна, което се нарича покаяние и е изискуемо условие за тайнството Изповед.
40
ἀνάμνησις – възпоменание в теологията, теорията за припомнянето – философско учение на Платон по епистемология.
41
ἐπίκλησις, от ἐπικαλέω – призовавам, викам към някого.
39
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(викам, призовавам нещо, т.е. участвам в процеса на призоваване) в литургическата и молитвената практика на Църквата. Образно казано, това е процес на взаимодействие между хронологичните свидетелства, натрупани с времето – χρόνος42,
като физически феномен, и мистичната връзка с Божията благодат, дадена на
човечеството с цел излизане от формалното преживяване на вярата и съчетаване
с Христос във времето на спасението – καιρός43, като основание за наследство в
Царството Божие и бъдещия век.44
Става въпрос за преплитане на анамнетичен и епиклетичен момент – един изключително сложен процес, който е основен и в култовия процес на реализиране
на тайнството Евхаристия и тайнството Изповед, когато вярващият прави
анамнетично споменаване – възспомване на своите грехове пред Църквата, а
Тя в лицето на извършващия тайнството свещенослужител – епиклетично –
благодатно по заповедта на Иисус Христос – опрощава греховете на каещия
се вярващ християнин и го причислява в лика на светиите – Тялото Христово,
цялата земна и небесна Църква. Така ясно свидетелство за закодираност на литургичния текст в процеса на изясняване на феномена на вярата, в контекста
на юдео-християнската традиция, са ранновизантийските литургични евхаристийни молитви и изповедната практика на Църквата. Възприемането на християнската вероизповед, нейното реално и същевременно мистично преживяване от
страна на вярващия оставя отпечатък в църковното творчество, като по този
начин съучаства в ангелското славословие, отправено към Твореца на небето и
на земята. Чрез мистично обединение на видимите и невидимите, посредством
проявата на Божията святост, какъвто е фактът със славословието – единението между човеците с ангелското войнство в Литургията, се постига онова
непрестанно славословие, с непрестанни славословия – „пою1ще, вопію1ще, взывaюще и глаг0люще”45. По този начин, наравно с ангелите46, участвайки в Евхаристията и тайнствата, човек е покрит и озарен с Божията святост. Тази интерполация на sanctus (ангелската песен) в евхаристийната молитва на Църквата
е изключително важна. Тя се потвърждава от връзката на текста на praefatio,
sanctus и post-sanctus, хармонично вплетени в един евхаристиен сакраментален
химн. Така: Ἅγιος εἶ (с™ъ є3си2 ) (от Литургията на св. ап. Яков) и Μετὰ τούτων τῶν
μακαρίων δυνάμεων (Съ си1ми бlжeнными си1лами) (от литургиятa на св. Василий
Велики), или Πλήρης γάρ ἐστιν ὣς ἀληθώς (И#сп0лненъ є4сть ћкw вои1стинну) (от Литургията на св. ап. Марк). Влизането в сакраменталната динамика на ангелското славословие е един от най-съществените литургични и богословски проблеми, които са плод на стотици трудно изградени изследвания поради тайното и
невеществено битие на ангелите. В този смисъл, ако си позволим да направим
паралел и с Литургия във всичките анафори от почти всички източни и западни

42
43

χρόνος – физическо измерение на времето – минало, настояще и бъдеще.

καιρός – в богословието това е термин, който се свързва с Божието време или времето на спасението.
Срв. Ivanov, diacono I. S. L’Eucaristia – dialogo salvifico con Dio, Roma, 2005, p. 9-10.
45
Срв. Sanctus във Византийските анафори.
46
По въпроса за ангелската природа, творение, служение, чинове, свидетелства срв. Т. Коев. Светоотеческо
разкритие на богооткровеното учение за ангелския свят. – Във: Вяра и живот. Сборник материали по Патрология, Догматика и Етика. В. Търново, 1994. с. 28-51.
44
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литургични семейства47, то например св. Василий Велики в Пролога на неговата Анафора, когато говори за ангелското пеене, използва термина богословене
(θεολογία) или богословие, за разлика от човешкото славословие (δοξολογία), за
което се споменава в текста на неговата Анафора48. Това е един текстови пример, който някои биха квалифицирали само като поетично разнообразие, но този
текст, който разкрива не просто разлика в израза или традиционни термини от
периода на формиране на византийското „Πιστεύω” (Credo)49, но е и съществен
факт, разкриващ цялото антиохийско-кападокийско богословие по отношение на
молитвената практика на Църквата.50 По същия, но косвен начин и в музикалните трактати се изисква подобаващо поведение от певците и ангелоподобна,
или вместообразна51 интерпретация на химнографските и музикални текстове.52
Много изследователи разглеждат литургията, в смисъл на богослужение, в нейния общ смисъл – богослужебните последования на годишния, седмичния и денонощния кръг и в частен смисъл – Евхаристията и тайнствата, като основа на
християнския култ – на богослужението, изграждайки характерна взаимовръзка
между архетипното (предобразното) и отобразеното, „връзка между старото
и новото, при която старото може изобщо да допусне новото и новото да не
отнеме от автентичността на старото”53. Е. Тончева отбелязва, че един такъв тип връзка е присъщ на византийския богослужебен език – връзка, при която
„новото е стойностно, защото е по-истинното старо, по-вглъбено в прототипното, постигащо архетипното – идеала, ангелогласието”.54 Този смисъл на
богослужението всеки път отново и отново припомня и тъкмо с това става
анамнетично, възхождащо към началото си.
Трябва да припомним, че всяка Евхаристийна молитва съдържа тези принципи –
възвръщане към архетипа – връзка между anamnesis и epiclesis, откриваща се
в различните литургични типове. Това е принципното взаимодействие между
основните съставни части на молитвата: възпоменателна (анамнетична) и призивателна (епиклетична). Така процесът на връщане към архетипа е възможен
само с призоваване на благодатта. Това се осъществява само в призивателната литургийна част, наречена epiclesis (ἐπίκλησις), по време на която се призовава Светият Дух, Който слиза, претворява и освещава предложените дарове
или личност и postepiclesis (след-призоваване), по време на която се изпросват
47

Този проблем подробно се изследва и тук. Срв. също Белоусов, А. В. Собрание древних литургий восточных
и западных. Анафора: евхаристическая молитва. Москва, 2007, с. 41-816.; Срв. Арранц, М. Евхаристия Востока
и Запада. Рим, 1998, с. 177-214, 400-816.
48
Иванов, дякон И. С. Между ангелите и човеците. Литургическата и музикално-химнографска традиция на
исихазма. София, 2006., с. 61, 180-181.
49
Credo – Πιστεύω – Символ на вярата.
50
Иванов, дякон И. С. Между ангелите и човеците..., с. 61, 180–181. Срв. BAS. СЛУ Бг 1957, с. 129-140. Срв.
Арранц, М. Евхаристия Востока и Запада..., с. 177–214.
51
Иванов, дякон И. С. Между ангелите и човеците...с. 190. Срв. BAS. СЛУ Бг 1957, с. 129-140. Срв. Арранц, М.
Евхаристия Востока и Запада..., с. 177-214.
52
Иванов, дякон И. С. Богословски поглед върху средновековните музикални трактати. – В: Българско музикознание, 3-4, 2007, с. 125-164.
53
Япова. К. Музиката на горните сърца. БАН, Институт за изкуствознание, София, 2007, с. 85.
54
Тончева, Е. Арс Нова и Йоан Кукузел в Балканската източноправославна музика през XIV век. – В: Религия
и изкуство в културната традиция на Европа. София, 1999, с. 130.
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благодатните дарове, различни за съответното тайнство. Благодатта е еднаква, даровете са различни.
Следването на традицията, отразена в литургичните текстове, и нейната
строга идентификация в контекста на обективните факти и правилната интерпретация на горепосочените се получава в синхрон при светоотеческите
творения на Църквата и особено в литургичните съчинения, свързани с Евхаристията. Поради това църковните автори на литургични съчинения, съобразно с изискванията на църковните събори за принципно следване на архетипа, многократно наричан традиция, стриктно са следели за изпълнението
и интерпретацията на основните християнски култови форми – за песнопенията, за иконописта, за тестовете. Така формирането на християнското
богослужение е подчинено на истинската вяра, за да се създават текстове
с характер на догматическо творение, както беше споменато „в противовес
на еретическите по-близки до човешката сетивност песнопения”55. Поради
това молитвите на тайнството Евхаристия, Кръщение и Изповед са тясно
свързани с вероизповедната практика на Древната църква. В някои Требници,
използвани в славянската литургична практика56, в началото на тайнството
свещенослужителят приканва пристъпващия християнин към изповед на вярата и точно свидетелство за нея: „Ето, чедо, Христос невидимо стои да приеме изповедта ти: не се срамувай, нито се страхувай и не скривай нищо от
мене, а без стеснение ми кажи всичко, което си сторил (или: сторила), за да
получиш прошка от Господа нашего Иисуса Христа. Ето и Неговата св. икона е
пред нас, а аз съм само свидетел, да свидетелствам пред Него всичко, което
ми кажеш. Ако ли нещо утаиш отъ мене, двоен грях ще имаш. И тъй, внимавай,
понеже си дошъл (или: дошла) в лечебницата: да не си отидеш неизцерен (или:
неизцерена)”. Тази практика на вероизповед е отразена съвършено в текста
на Православната евхаристийна молитва – Анафора – евхаристийния канон57 –
като основа за формиране на текстовете на всички тайнства: възпоменава
основните Евангелски събития и догматическите постановления на светите
литургисти, отнасящи се до живота на Иисус Христос и Църквата, и основните моменти, които предхождат и осъществяват призоваването на благодатта на Светия Дух.
55

Иванов, дякон И. С. Теория и праксис – литургия и музика – традиция и съвременност. В: Българско музикознание, София, 2009, кн. 2, с. 2-5.
56
Срв. ТРЕ Бг 1929, с. 98. И последващите издания.
57
Ранна класификация на типовете литургии, основана на класическите видове анафори, условно разделени
на части, еднакви по смисъл и характер на текста. Различните части на евхаристийния канон се развиват
еднакво, но се подреждат различно (някои липсват, други се появяват) в анафоралните текстове на литургиите
на Изток и на Запад. Срв. Чифлянов, протопр. Б. Православна литургика. София, 2008; Срв. Белоусов, А. В. Пос.
съч., с. 41-816. Основни съчинения по този въпрос, публикувани в през XX век са на: Brightman F. Е. Liturgies
Eastern and Western. Eastern Liturgies. Oxford, 1896, 1965; Дмитревский И. И. Историческое, догматическое и
таинственное изъяснение Божественной литургии. Москва, 1803; Карабинов, И. Евхаристическая молитва.
Анафора. СПб., 1908; Baumstark, A. Comparative Liturgy. Oxford, 1958; Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Πариж, 1947; Μосква, 1999; Успенский Н. Д. Анафора: Опыт историко-литургического анализа. – В: Богословские
труды. 1975. № 13, с. 40-147; Dix, G. The Shape of the Liturgy. London, 1945; Hanggi, A., I, Pahl. Prex Eucharisticä
Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti. Spicilegium Fribrugense 12. Fribourg, 1968; Taft, R. Beyond East and
West: Problems in Liturgical Understanding. Washington, 1984. p. 151-164; Арранц, M. Евхаристия Востока и
Запада. Рим, 1996, и други.
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Освещаващата и претворяваща сила в Евхаристията
Евхаристията е тайнство, в което вярващият християнин под вид на хляб и
вино приема Тялото и Кръвта Христови. Евхаристията е „Тайнство на тайнствата”58, център на живота в Църквата. Най-съществената част на Евхаристията е претворяването в момента на призивателната – ἐπίκλησις (епиклетична) част. В епиклетичната част от Евхаристията се реализира мистичното
тайнство – свещенослужителят моли и призовава Бог Отец да изпрати Светия
Дух върху нас, които принасяме, и върху принесените дарове – хляба и виното.
Призовава се Бог Отец да претвори, освети, благослови и направи предложените дарове светото Тяло и светата Кръв Христови, които са сакраменталното
Тяло на Господа, а нас да утвърди в едното мистично Тяло, което е Църквата
Христова. Свидетелството на древните евхаристийни текстове и особено византийските литургии на BAS и CHR, като шаблон за византийската литургична
традиция, доказва това59.
Чрез Евхаристията се живее в Христос и Той живее в тези, които Го приемат. В
Евхаристията се корени истината за Църквата, за това, което основава Господ
Иисус Христос. Това Тайнство на Тялото и Кръвта е учредено от Самия Него в
последната прощална, свята и тайна вечеря с Неговите апостоли.60 Началото
на тайнственото свещенодействие започва с думите, казани от Спасителя на
Неговите ученици и апостоли, както свидетелства Новият завет (Мат. 16:2628; Марк. 16: 22-25; Лук. 22:19-20; 1 Кор. 11:26): „Вземете яжте – Това е Моето
Тяло...” и „Пийте от нея всички – това е Моята Кръв...”61. Св. Юстин Философ
и Мъченик доказва, че „след свършв ането на молитвите и благодарностите от
свещеника целият присъстващ народ отговаря „Амин”, което, преведено от ев
рейски, означава: „бъди” или „да бъде”. По Негова заповед апостолите и техните
приемници продължават да извършват това свещенодействие и го предават на
следващите поколения, като възпоменание за Господ, за Неговия земен живот, изкупление, Тайната вечеря, страдание, смърт, Възкресение и Възнесение на небето, и сядането отдясно на Отца.62 Цялата тази последователност от събития
се отнася до евхаристийната спасителна динамика, изразена във и чрез живота
и делото на Богочовека Иисус Христос, проникната и в състава на текстовете
на тайнството Евхаристия. Тази спасителна евхаристийна динамика, която е
основа на вярата и молитвата на Църквата, изповед и вероизповед, живот и
спасение (lex credendi – lex orandi – lex vivendi) още от първите дни на християнството, се изследва и тълкува в този труд.
Отслужването на Евхаристията не е само един обред или култово действие в
контекста на историята и църковната традиция, но е и най-важната част на
58

Срв. св. Дионисий Ареопагит. Срв. Дюлгеров, Д., Цоневски, Ил. Учебник по мисионерство. София, 1992, с. 281.
Гошев, прот. И. Божествената литургия на Златоуста. Критични бележки и изяснения с четири приложения
на стари текстове. – В: ГСУ-БФ, т. XX, 6, 1942-1943, с. 68.
60
Иванов (Кюмурджийски), дякон И. С. Евхаристийната святост в Анафората. Разрешаване на конфликти
и оформяне на модели. – В: Съвременната святост: история, образи, символи, практики. Сборник доклади от
международа научна конференция, 1. Пловдив, 2018, с. 128-147.
61
Срв. Institutio в Йерусалимските, Византийските и Римските литургии.
62
Срв. Керн, архим. Киприан. Евхаристия..., с. 36-38. Срв. Anamnesis в Евхаристийния канон на BAS.
59
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богослужението като център на християнския живот. Участието в Евхаристията е участие в постоянната Петдесетница, в постоянно облагодатяване от
Светия Дух, което е истински залог за нашето спасение. Ако няма Евхаристия,
няма и вкусване на спасителното Тяло Христово, няма и Петдесетница, няма и
Църква.63
Процесът на претворяване в Евхаристията е процесът на освещаване, който
обхваща както небесната църква на ангелите, така и земната църква на пра
ведниците – юдеи и езичници от Адам до Христос, и Църквата, която се яви на
света като Тяло Христово, благодарение въплъщаването, смъртта, Възкресени
ето и Възнесението на Спасител я, членовете на която са станали „люде избра
ни, царско свещенство, народ свят”64, благодарение на това, че „Той ни очисти
чрез вода и ни освети чрез Духа Свети”.65 Св. ап. Петър утвърждава идеята за
святост на християните в Бога точно с тези свои думи: „Вие сте род избран,
царско свещенство, народ свят, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина;
вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте
непомилувани, а сега сте помилувани” (1 Петр. 2:9-10).

В подготовката за освещаване и претворяване
Изследвайки текстовете на евхаристийните молитви, се определя, че почти във
всички източни литургични чинове освещаваща Божествена ипостас е Светият
Дух. Така например изключително важната роля на Третото Лице на Светата
Троица в Кръщението, Ръкоположението и Литургията, както и в други тайнства, е подчертана в творчеството на повечето сирийски отци и църковни
писатели.66 Според тях самото присъствие на Богочовека Христос в Литургията не може да бъде обосновано без действието на Светия Дух, чрез Когото се
въплъщава и въчеловечва: „Дух Свети бива изпращан от Отца чрез Сина...”67.
Сродна позиция застъпват и представителите на Сиро-яковитската и Маланкарската църква, според които „делата на Света Троица са съпътстващи и
едновременни, както споменава и в тестовете за службата на Петдесетница
„Винаги, когато е споменат Отец, Синът и Духът са в Него...”68.
Важно от богословска гледна точка е, че не можем да разглеждаме Лицата на
Светата Троица като откъснати едно от друго или едното от останалите две.
Бог е един и когато говорим за Бог Отец, не може да бъде изключван Синът
Божии или Светият Дух, т.е. „молитвата, отправена към Второто Лице на Светата Троица, е в хармония с троичната структура на Анафората...”69, защото
63

Иванов (Кюмурджийски), дякон И. С. Евхаристийната святост в Анафората..., с. 134.
Срв. Post-sanctus на византийската BAS.
65
Срв. Post-sanctus от византийската BAS. СЛУ Бг 1957, с. 132. Срв. Чифлянов, протопр. Б. Структурата и
богословието на Василиевата литургия. – В: Духовна култура, кн. 1-2. София, 1970, с. 41.
66
Срв. Brock. S. Fire from Heaven: Studies in Syriac Theology and Liturgy. Aldershot, 2006.
67
Романидис, пропрезвитер Й. Кратка православна светоотеческа догматика. Руенски манастир, 2007, с. 48.
68
Varghese, B. West Syrian Liturgical Theology. 2004. Цит. по Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза
в източните анафори (литургико-исторически анализ). В. Търново, 2016, с. 57.
69
Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза..., с. 57.
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„всяка молитва на Анафората завършва със славословие към Светата Троица”
и именно то „предполага едновременно междуличностна и икономийна връзка
между трите божествени ипостаси...”70. Б. Варезе определя, че „отправените
към Второто Лице на Света Троица евхаристийни молитви трябва да бъдат
считани за „ориентирани към Господ Иисус Христос” или христоцентрични, което не противоречи по никакъв начин на троичния им характер”71. Според други
вероятно „отправянето на молитвите на Анафората към Господ Иисус Христос
може би обслужва една друга тенденция, появила се по време на христологичните и триадологичните спорове. Според нея „отсега нататък (от времето
на христологичните и триадологичните спорове) анафорите били съставяни, за
да подчертаят важността и ролята на равенството на Трите Божествени
Лица...”, т.е. отнасяйки най-значителната молитва в цялата богослужебна практика към Божия Син е търсен своеобразен баланс между Трите Лица на Света
Троица. Това се потвърждава от редакцията на Малкото славословие, възприета
в Източната църква, в която Лицата на Светата Троица са свързани със съюза
„и”. Важността и значимостта именно на тази редакция е подчертана чрез
практиката – всички молитви и последования, извършвани в Православния свят –
да завършват само с нея72.
Архим. Авксентий Делипапазов разглежда и мястото на предепиклезиса – proepiclesis, и епиклезиса – epiclesis, и следепиклезиса – post-epiclesis, в литургийната практика на Църквата. Според него мястото на pro-epiclesis в структурата
на евхаристийната молитва е относително устойчиво. Разположен е винаги
преди epiclesis, обикновено след post-sanctus и преди insitutio. Във всички случаи е
поставен преди epiclesis. Ако приемем, че pro-epiclesis има освещаваща функция,
то за такава при insitutio не може да се говори, което опровергава учението
на Западната църква, споменава Авксентий. Мястото на pro-epiclesis съвпада
с реда на събитията, станали на Тайната вечеря при учредяването на Eвхаристията. Обичайно epiclesis е следван от post-epiclesis. Неоспорим е фактът, че
pro-epiclesis – epiclesis – post-epiclesis са текстове с едно и също предназначение
и характер независимо от разположението на тези части в структурата на
Евхаристийния канон, което е различно в зависимост от произхода на текста
и неговото конфесионално предназначение. Подобно на останалите части на
евхаристийната молитва и epiclesis, и по-точно произходът му, са предмет на
Гръцката дума ὑπόστασις произлиза от глагола ὑφίστημι. На свой ред този глагол се състои от представката
ὑπό и глагола ἵστημι, чието основно значение е „поставям”. Глаголът ὑφίστημι има значение на „поставям под
70

нещо”, „поддържам”, „поставям основа”, „съществувам сам по себе си” и пр. Речникът Суда се превежда с глагола „съществувам” (ὑπάρχω). Срв. изданието: Rahlfs, A. Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1935. В Новия
завет ипостас е употребена пет пъти. Във Второ послание до Коринтяни св. ап. Павел два пъти я използва с помощен смисъл: „Та да не би, ако дойдат с мене македонци и ви намерят неприготвени, да останем посрамени
ние (за да не казваме вие), след като сме ви хвалили с такава увереност” (ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ) (9:4); „Което
казвам с такова самоуверено (ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει) хвалене, не го казвам по Господа, а като че ли в безумие”
(11:17). Три пъти ипостас е употребена в Послание до евреите. В един случай без особена семантична натовареност: „Защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра
(τὴν ἀρχὴν
ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως)” (3:14). На друго място в посланието думата се ползва за определяне на понятието
вяра: „Вярата е основа (ὑπόστασις) на очакваното и увереност в невидимото” (11:1). Същата дума той употребява и за характеризиране на троичните отношения на Отца и Сина: „Който, бидейки сияние на славата и
образ на Неговата ипостас (ὑποστάσεως)” (Евр. 1:3).
71
Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза..., с. 57.
72
Пак там, с. 57-58.
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различни хипотези, развити както на Изток, така и на Запад. Това ги натоварва
с конфесионални особености, вследствие на което някои от тях са много близки, а други са в явно противоречие.73 Във всеки случаи развитието на epiclesis
е в тясна връзка и зависимост от развитието на догматическото учение на
източните църкви, както и от появата и утвърждаването на съответната
терминология. Като цяло в Литургиката проблемът с произхода на epiclesis се
счита за нерешен. Еpiclesis или призователната молитва на Анафората има
свои структурни и езикови особености, които я отличават от другите  части. Структурата  задължително включва обръщение, най-често към Първото
и по-рядко към Второто Лице на Света Троица. Разбирането за epiclesis като
молитва, по време на която хлябът и виното се претворяват в Тяло и Кръв Христови, предопределят и по-особеното отношение към нея.
Проблемът с освещаването на даровете като дело на Светия Дух става особено
актуален през епохата на св. Атанасий Александрийски и избухналите през нея
спорове между православни и духоборци74. Вярата на Църквата в освещаващата
сила на Светия Дух в тайнството Евхаристия и в другите тайнства е изначална. Като цяло, процесът на развитие на частите на Анафората, имащи отношение към Третото Лице на Светата Троица – особено pro-epiclesis и epiclesis – е
тясно свързан с епохата на Втория Вселенски събор (Константинопол, 381 г.).
Защото сравнително рано в църковната история и литургичните порядки развитието на epiclesis е поставено в тясна зависимост от учението на Църквата
за Третото Лице на Светата Троица – Светия Дух. Оформянето на правилно
евхаристийно учение по този догматичен въпрос от най-висока важност, както
и утвърждаването на свързаната с него терминология, става точно на Втория
Вселенски събор, а кратка негова редакция е част от Никео-Константинополския
символ на вярата. И в този случай съображенията на Църквата са пастирски,
да бъде оборено лъжеучението на т.нар. духоборци, учещи че Третото Лице на
Света Троица е творение (κτίσμα), а не Бог.75
За да се премине към изясняване на проблема за освещаващата сила на Евхаристията, трябва да се разгледа и докаже взаимовръзката на думите, използвани
в анафоралните текстове, което от своя страна свидетелства за връзката на
Евхаристията с вярата на Църквата. Акцентът пада върху изследването и използването на различни термини, залегнали в Анафората: на гръцки: εὐχαριστέω –
εὐχαριστία (благодаря – благодарение); на сирийски: yadà – tawdìta (благославям,
хваля, служа – служение); на еврейски: jadàh – todàh (изповядвам – изповед), доказват пряката връзка – изповед-благодарение-освещение76. Тези термини са
смислово обединени от съдържанието на юдейската молитва beraka, на гръцки
73

Срв. Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза..., с. 28-31.
Духоборчеството се разпространява в целия християнски Изток (с имената духоборство, македонианство,
маратонианство). За разлика от други ереси духоборците не се ангажират с реформи в богослужението, нито
правят опити да включат в него молитви и песнопения, съобразени с учението им. Те не съставят свои евхаристийни последования, така че няма как да знаем какво място биха отредили в него на Третото Лице на Светата
Троица. Системната и последователна борба на Църквата с тази ерес има за следствие сравнително бързата
загуба на популярност и постепенно изчезване. Срв. Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза..., с. 58.
75
Срв. Пак там, с. 57-58.
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εὐλογία (благословия), и продължават да се използват и в християнските текс-

тове на Евхаристията.77

За пълнотата на историческия обзор и правилните анализи на евхаристийното
богослужение трябва да се постави началото с изследванията на най-древните
евхаристийни молитви. Божествената литургия, както и всяко църковно свещенодействие, има своето основание в Свещеното писание. Тайнството на Тялото
и Кръвта е установено от Самия Господ Иисус Христос в последната вечеря с
апостолите. По Негова заповед апостолите и техните приемници продължават
да извършват това свещенодействие и го предали на следващите поколения
като възпоминание за Господ, за Неговия земен живот, изкупление, Тайната вечеря, страдание, смърт, Възкресение и възнесение на небето. Цялата тази спасителна динамика, изразена във и чрез живота и делото на Богочовека Иисус Христос, е проникната в текстовете на тайнството Евхаристия и се оказва основа
на вярата и молитвата на Църквата, изповед и вероизповед, живот и спасение.
Както беше подчертано, пред литургистите на първо място стои въпросът за
самата Господня вечеря с апостолите и учениците – времето за извършване,
порядъка и всичко, което се е случило в този свещен за човечеството и цялото
творение акт. Но едновременно с това особено важно е изследването на централната евхаристийна епиклетична молитва (epiclesis) в Анафората. Направените изследвания доказват, че при всички древни и по-нови литургии, дори и при
наличността на различия в редакцията им, те имат забележително една и съща
форма, един и същ строеж и схема и което е по-важно – едно и също идейно
съдържание. Това именно обстоятелство дава основание да се приеме, че всички
литургии имат един и същ образец, един и същ произход, а именно – евхаристийната молитва, която Спасителят е произнесъл на Тайната вечеря. С течение
на времето Анафората се е уточнявала и дооформяла, докато се установила в
основните си части, съставящи почти неизменния канон на Евхаристията. Една
от тези съществени и най-важни части е eпиклезисът. През време на epiclesis
и чрез него става освещаването и претворяването на светите евхаристийни
Дарове. Той е евхаристийното ядро – идеалният център на Евхаристията.
Освещението в Евхаристията, т.е. проникването на очистителната и осветителна Божия сила в човешката и веществена природа, е съществен елемент
в култовия живот изобщо. То, освещението, е сакраментален акт, при който
чрез външно действие (благословение, поръсване и др.) се преподава на освещавания обект божествена очистваща или освещаваща сила. Така се освещават
предмети (Лев. 8:10; Мат. 23:17; Изх. 29:37), култови места и сгради (Изх. 29:43;
40:9; 3 Царств. 8:63), богослужебни лица и одеяния (Изх. 29:21; 40:15; Лев. 8:30),
жертвени животни и дарове (Изх. 29:27; Мат. 23:19) и обикновени човеци (Изх.
19:14; Лев. 11:44; 1 Кор. 6:11), освещават се също и дни (Бит. 2:3; Изх. 20:11) и др.
77

Taft, R. The Dialogue before the Anaphora in the Byzantine Eucharistic Liturgy, III: ‘Let us give thanks to the
Lord – It is fitting and right’, OCP 55 (1989), р. 63-74. Цит. по Иванов (Кюмурджийски), Дякон И. С. Евхаристийната святост в Анафората. Разрешаване на конфликти и оформяне на модели. – В: Съвременната святост:
история, образи, символи, практики. Сборник доклади от международа научна конференция, 1. Пловдив, 2018,
с. 128-147.
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В евхаристийното ядро – ἐπίκλεσις – nucleus eucharistica
Първите ясни свидетелства за epiclesis като част от евхаристийната молитва
са от първата половина на III век. Около средата на III век Фирмилиян, епископ
на Кесария Кападокийска, пише писмо до св. Киприян Картагенски, в което отбелязва, че преди 20 години една лъжепророчица дръзнала да извършва Евхаристия,
подражавайки на свещеника, и освещавала предложението с призоваване (Migne.
PL 3, 1213)78.
Така в контекста на литургичните особености на Йерусалимската църква и
първите свидетелства за съществуване на призивателна молитва – epiclesis,
за древната евхаристийна практика информират и Катехезите на св. Кирил Йерусалимски. С изяснението на Евхаристията св. Кирил Йерусалимски призовава
новокръстените – неофитите – да осъзнаят, че Евхаристията е тайнството,
което ни сраства с Христос и ни прави причастни на Божията природа (Срв.
2 Петр. 1:4): „във вид на хляб ти се дава Тялото, а във вид на вино ти се дава
Кръвта, за да станеш, приемайки Тялото и Кръвта Христови, приобщен към Тялото и Кръвта Му. Така ставаме и христоносци, когато Тялото Му и Кръвта Му
се разпространят из нашите членове. Така ставаме – според блажения Петър –
участници в божествената природа”79.
„В тази част на мистагогичното поучение не са приведени думите, установяващи
тайнството, но в мистагогичната катехеза, посветена на тайнството Причастие80, намираме обяснение на божествените тайнства на базата на 1 Кор. 11:23 и
нататък. Св. Кирил започва с думите на Иисус „това е Моето тяло” (1 Кор. 11:24)
и „това е Моята кръв” (Мат. 26:28), след което подчертава, че никой не бива да се
съмнява в тези думи. За да покаже действителността на Иисусовите слова, той
привежда чудото в Кана, където Господ Иисус Христос превръща водата във вино.
Това е особено важно предвид твърдението на св. Кирил, че приемащият тялото
и кръвта Христови става сътелесен и съкръвен с Него.81 Като използва термина
на ап. Павел „съплътни и единокръвни” с Бога (σύσσωμοι καὶ σύναιμοι)82, светителят извежда и обяснява на новокръстените тяхното сродство с Бога като „плод
на евхаристийното причащение”83. Така, основавайки се на 2 Петр. 1:4, св. Кирил казва: „за да станете участници в божественото естество”; и потвърждава, че благодарение на причастието ставаме носители на Христа: „χριστοφόροι
γιγνόμεθα”84. Св. Кирил особено ясно говори за хляба и виното в 4-тата си мистагогична катехеза, а в 5-ата обръща вниманието на новокръстените към Евхарис78

Делипапазов, архим. А. Литургика. Пловдив. 2005, с. 559-561.
Мистагогийна катехеза 4, 3. Срв. Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Μυσταγωγικαι κατηχησεισ, Αθηναι, 1982, σελ. 164.
За разглеждане на понятието φύσις. Срв. Ловягин, Е. Избранныя места из греческих писаний святых отцев
Церкви. Санктпетербург, 1884, с. 205. Срв. Легкоступ, М. Евхаристията в мистагогичните катехези на св. Кирил
Йерусалимски. – В: Сборник с материали от научноизследователски проекти на Православния богословски
факултет. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 278-292.
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Мистагогийна катехеза 4, 1 и 7.
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Мистагогийна катехеза 4, 1.
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Срв. Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Μυσταγωγικαί κατήχησεις, Αθήναι, 1982, σελ. 160.
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Легкоступ, М. Евхаристията в мистагогичните катехези..., с. 278-292.
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Срв. Легкоступ, М. Евхаристията в мистагогичните катехези..., с. 278-292.
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тийната молитва и причастяването. Той предлага разбираем начин за осмисляне
на тайната на Евхаристията посредством тълкувание на 1 Петр. 2:9: „Но вие
сте... народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова,
Който ви е призовал...”. Той се обръща към този текст, за да покаже смисъла на
благодарението в Анафората на Йерусалимската църква. Вниманието на приелите
кръщение се насочва към епиклезиса, в който се съдържа прошение към Отца да
изпрати Светия Дух върху даровете, за да станат те Тяло и Кръв Христови, като
се акцентира върху мотива за това призоваване: „... защото винаги, до което се е
докоснал Светият Дух, то се е осветило и променило”85. Прот. Йоан Майендорф в
неговото Въведение в светоотеческото богословие86 доказва, че в Ранната църква претворяването на Светите Дарове се е свързвало с призоваването на Светия
Дух. В 5-ата мистагогична катехеза св. Кирил споменава и за доста продължителните просителни молитви след призоваването на Светия Дух, съпровождащи Господнята молитва. „Когато говори за началото на заключителната молитва, той
учи, че Евхаристийната молитва е духовна жертва и безкръвно приношение: „Εἶτα
μετὰ τὸ ἀπαρτισθῆναι τὴν πνευματικὴν θυσίαν, τὴν ἀναίμακτον λατρείαν, ἐπὶ τῆς θυσίας
ἐκείνης τοῦ ἱλασμοῦ, παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν...”87. Този текст, принадлежащ към об-

щата литургична традиция, следва да се съпоставя с по-рано прочетеното четиво от Апостола – 1 Петр. 2:5, където темата за духовната жертва (πνευματικός)
присъства, но в своята мистагогика св. Кирил, използвайки думата πνευματικός,
предпочита литургичната традиция, в която се употребява друга дума: λογικός
(срв. Рим. 12:1)”88.
Свидетелството на св. Кирил Йерусалимски за призоваване на Бог Отец да
изпрати Светия Дух е най-ранното ясно и недвусмислено доказателство за съществуването на Epiclesis. В третото си тайноводствено слово той отбелязва:
„Евхаристийният хляб след призоваването („μετὰ τὴν ἐπίκλησιν”) на Светия Дух
не е повече обикновен хляб, а тяло Христово...” (3:3), а в петото: „Ние молим
човеколюбивия Бог да изпрати Светия Дух над даровете, за да направи хляба
Тяло Христово, а виното – Кръв Христова...” (5:7). „Оттук вероятно води началото си разбирането, че претворяването на даровете в Тяло и Кръв Христови
става в един строго определен момент”89. През III–IV век епиклезисът, като
част от евхаристийната молитва, е познат и в Александрийската църква: „учението на Египетската църква относно начина и момента на освещаване е било
вече оформено през IV век, а може би и по-рано, което се вижда от съчинения
на отците...”90. Св. Исидор Пелусиотски отбелязва, че даровете са осветени с

85

Мистагогийна катехеза 5, 7.
Мейендорф, прот. Й. Введение в святоотеческое богословие. Част 1, Издательство „Светослов”, Санкт-Петербург, 1997, с. 164.
87
Мистагогийна катехеза 5, 8: „После, след извършването на духовната жертва, безкръвното служение, при
онази умилостивителна жертва призоваваме Бога за общ мир на църквите, за благосъстоянието на света, за
царете, за воините и сподвижниците, за немощните, за отрудените и изобщо за всички нуждаещи се от помощ
се молим всички ние и принасяме тази жертва”.
88
Срв. Легкоступ, М. Евхаристията в мистагогичните катехези..., с. 278-292.
89
Пак там.
90
Ροδόπουλος, Ἀρχημ. Παντελεήμων. Ὁ καθαγιασμὸς τῶν δώρων τῆς θείας Εὐχαριστίας. Θεσσαλονίκη, 1968. σ.
80-81. Цит. по Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза…, с. 33.
86
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„действието на Духа” и затова не бива да бъдат осквернявани.91 В друго свое
съчинение същият св. отец използва епиклезиса в Анафората като доказателство за божественото достойнство на Светия Дух. Св. Кирил Александрийски
също описва претворяването на даровете в Тяло и Кръв Христови в писмо 17-о
до Несторий92. „Тълкуванията и коментарите на епиклезиса към Третото Лице
на Света Троица имат като следствие появата на т.нар. „литургично богословие за Светия Дух” или „евхаристийна пневматология”. Той е възприеман като
посредник, изпълващ предложените дарове с благодат, като свидетел на страданията на Господ Иисус Христос, като потвърждаващ претворяването на хляба
и виното в Тяло и Кръв Христови, което прави безкръвната жертва действително принесена, и като освещаващ участниците в евхаристийното събрание”93.
Някои изследователи обвързват произхода на epiclesis с развитието на пневматологията на Изток. Освещаването на даровете в Литургията, водата и елея
при кръщението и т.н. от Третото Лице на Света Троица превръща призователната молитва, както казва еп. Николай Макариополски, в „израз на вярата в осветителното действие на Светия Дух, като епиклезисът се дооформя по всяка
вероятност по-късно – към II и III век в епохата, в която започнало да се изявява,
разкрива и подчертава църковното учение за третата Ипостас и за Нейната
осветителна функция, но самата вяра на Църквата в Свeтия Дух и в Неговото
освещаващо действие при Светите Тайнства обаче несъмнено е съществувала
още в самото начало”94. Епиклетичната молитва наистина има древен произход
и ако тя е била повсеместно явление – отбелязва еп. Николай Макариополски,
„то това обстоятелство безспорно потвърждава нейното значение като съществен компонент на Анафората и като консакраторна молитва. Древността
и повсеместността на епиклезиса, видно от направения вече историко-литургически преглед, са здраво засвидетелствани. Това твърди и известният католически литургист Каброл, който казва: „Във всеки случай призоваването, известното призоваване на Светия Дух, е твърде древно, първобитно (начално) и ако
щете, почти повсеместно (универсално)”95. Срещу това обаче от католическа
страна се възразява, че имало литургии, в които epiclesis липсва. Наистина, някои от по-новите египетски (две етиопски) литургии нямат epiclesis. Но това
още не е достатъчно да се отрече повсеместността на epiclesis. Обикновено
александрийските литургии96, както е известно, имат дори не една, а две епиклези – една предварителна преди Учредителните слова и една след тях. Фактът,
че в някои древни литургии липсват някои от съставните части на Анафората,
съвсем още не означава, че последните не са съществена част на Литургията и
че не са повсеместно явление. Така е например в Литургията на Аддай (Таддей)
91

PG 78. 364. Пак там, с. 33.
Epistola XVII. PG 77. 113 С. Пак там.
93
Делипапазов, архим. А. Евхаристийната епиклеза…, с. 33.
94
Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза каго богословска проблема. ГДА, т. XIV.
София, 1965, с. 23.
95
Цит. по Керн, архим. Киприан. Евхаристията..., с. 262.
96
В Александрийкото семейство частите на Евхаристийния канон са: dialogus (диалог), praefatio (пролог),
intercessio (ходатайство), sanctus (ангелска песен), post-sanctus (следангелска песен), pro-epiclesis (предпризивапие), institution (учредителни слова), anamnesis (възпоменание), oblatio (приношение), epiclesis (призивание), post-epiclesis (следпризивание).
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и Марий, където липсва institutio. За този факт ще стане ясно по-късно в текста. Това обаче не означава, че тези слова не са част от евхаристийния канон.
Класическо свидетелство за древността на epiclesis, приведено в изследванията
на литургистите, е съчинението на св. Василий Велики за Светия Дух97. В това
свое слово светият литургист казва: „От догмите и проповедите, запазени в
Църквата, едни ние имаме в учението, изложено в Писанието, а други, които сме
приели тайно, са дошли до нас от Апостолското предание. Но и едните, и другите
имат еднаква сила за благочестието... Кой от светиите ни е оставил в писмена
форма призоваването (τὰ τῆς ἐπικλήσεως ῥήματα) при показването (τῇ ἀναδείξει)
на Хляба на благодарението и Чашата на благословението? Защото ние не се
задоволяваме с тия слова, за които споменават апостолите и Евангелието, но
произнасяме преди и след тях и други, които имат велика сила за извършването
на тайнството и които сме приели от учението, неизложено в Писанието”98.
Всъщност това място в съчинението на св. Василий за Светия Дух също се смята за класическо авторитетно свидетелство за древността на epiclesis.
Оказва се, че „в светоотеческата литература не се съдържа отговор на въпроса: Как евхаристийният хляб и вино стават Плът и Кръв Христова? Обрат
но – при някои от църковните отци, например св. Йоан Дамаскин, този въпрос
е бил избягван като превишаващ разума и мисълта: „Нали Бог сътвори всичко с
действието на Светия Дух и сега Духът извършва нещо, което надвишава природата и едничка вярата може да побере... А вие питате как хлябът става Тяло
Христово, а виното и водата – Негова Кръв! Отговорът е: Светият Дух слиза и
извършва всичко, което превъзхожда разума и мисълта”.99 Независимо че в светоотеческата писменост този въпрос, като надвишаващ думите и знанията,
не е поставян, то безспорно е, че църковното съзнание е приемало евхаристийния хляб и чаша като истинско Тяло и Кръв Христова, но в същото време не е
оспорвало или пренебрегвало тяхната естествена природа. Св. Йоан Дамаскин
не изключва съществуването в евхаристийния хляб на неговата природа и след
освещаването му нарича този хляб „съединен с Божеството” и открива в това
аналогия на съединението на човешкото тяло с Божеството в Иисус Христос:
„Исайя говори за въглен, ала въгленът не е обикновено, а съчетано с огън дърво,
по същия начин и хлябът на приобщаването не е обикновен хляб, а е съединен
с божеството; тялото от своя страна е съединено с божеството не в една
природа, разбира се, защото едната принадлежи на тялото, а другата – на съчетаното с него божество. Природите са две, а не една”100.
Претворяващият момент в Евхаристията е не само част и център на Литургията на Църквата, но се оказва и въпрос за диспут между православните и като97

Св. Василий Велики. За Светия Дух. Срв. Кожухаров, еп. Николай Макариополски. Евхаристийната епиклеза..., с. 46.
98
Migne, PG, t. 38, col, 188. Цит. по Кожухаров, еп. Николай Макариополски. Евхаристийната епиклеза..., с. 28.
99
Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на Православната вяра. София, 1996, с. 196-197. Цит. по Стаматова,
К. Църквата – общност на любовта. София, 2008, с. 142.
100
Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение..., с. 198. Цит. по Стаматова, К. Църквата – общност на любовта. София, 2008, с. 142.
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лическите богослови векове наред. „Предвид на това, то е предмет на особено
внимание и от страна на римокатолическите богослови като Салавий101, Батифол102, Каброл103 и др. Тези изтъкнати богослови литургисти смятат, че изразът
„τὰ τῆς ἐπικλήσεως ῥήματα” се отнася до цялата евхаристийна молитва (Анафора), а не специално до epiclesis, и че думата епиклезис трябвало да се разбира в
по-широк смисъл. А изразът „ἐπὶ τῇ ἀναδείξει” в случая означавал при показването,
а не при претворяването. Доколко това мнение е неоснователно, се вижда от
обстоятелството, че този израз е употребен със значение на претворение и в
самата eпиклеза на Василиевата литургия.104
Еп. Николай Макарополски уточнява, че по негово време католическите богослови
„не оспорват автентичността на приведеното място, но го тълкуват в смисъл,
че под словата на призоваването не трябвало да се разбира епиклезисът, а цялата евхаристийна молитва. Според него „това разбиране е съвършено погрешно
и неоснователно, защото изразът λόγος τῆς ἐπικλήσεως още от св. Ириней Лионски е получил определен смисъл на призователна осветителна молитва”105. Също
неправилно е тълкуването, което католическите богослови дават на израза
ἐπὶ τῇ ἀναδείξει в смисъл на показвам, явявам и че тоя израз в случая нямал консакраторно, а само морално и ефективно значение. Тия думи обаче в случая имат
наистина тайноизвършително значение. Това се вижда от обстоятелството, че
същият този израз е употребен и в самия epiclesis от BAS в смисъл на претворяване”106. Този термин особено много подпомага разбирането на православното
учение за Евхаристията и точно тази дума, освен че изяснява обикновеното
значение на показвам, явявам, има и смисъла на правя, реализирам. „В желанието
си да докажат и изтъкнат, че епиклезисът няма осветително значение в собствен смисъл и че светите Дарове са били вече претворени при учредителните
слова, римокатолическите богослови се опитват да придадат минало, а не настоящо значение на причастието μεταβαλών в текста107 на epiclesis от CHR, а
именно: „И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй честн0е тёло хrтA твоегw2.... Ґ є4же въ чaши сeй,
чcтнyю кр0вь хrтA твоегw2 ... (които си ги (вече) претворил чрез Твоя Светий Дух) –
Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ”.108
От католическа страна се прави също възражение и по отношение на мястото
на epiclesis в Анафората. Според тях „епиклезисът би имал оправдание само ако
е поставен преди учредителните слова, като подготовка към тях. На Тайната
вечеря Господ Иисус първо благословил (благодарил), тоест осветил хляба и виното, и след това ги означил като Свое Тяло и Кръв. И в изпълнение на Неговото
поръчение – „Това правете за Мой спомен” (Лук. 22:9), би следвало и ние в същия
порядък да извършваме онова, което сам Господ Иисус на Тайната вечеря е на101
102
103
104
105
106
107
108

Salaville, S. Epiclèse eucharistique. – In: Dict. Théolog. Catholique. V, 1930, col. 235.
Batiffol, S. L’Eucaristie, la présence réelle et la transsubstantiation. Ed. IX, Paris, 1930, p. 396.
Cabrol, F. Epiclèse. – In: DACL, V, col. 149-150.
Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 28.
Пак там, с. 47.
Пак там.
Срв. Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза.., с. 47.
СЛУ Бг 1957, с. 93 – CHR.
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правил”109. Православните богослови тълкуват, чe Господ имал предвид същината
на извършеното, а не порядъка на онова, което Той е извършил. Мястото на eпиклезата след intitutio се обуславя от рефераторния характер на повествованието
за Тайната вечеря. Поради това и след като приключи самото повествувание
(възпоминание), веднага се пристъпва към изпълнението на онова, което Господ
е поръчал – да извършваме и пием, за Негов спомен, същото, което и Той е извършил на Тайната вечеря.110
При опитите за разрешаване на тези проблеми сред различните мнения на православни и католически богослови се открояват приносните им тези в този
процес. Учените са подложени на предизвикателството да се отговори на следните хипотези, определящи характера на epiclesis: „Ако основната идея и цел на
епиклезиса би била не претворяването на светите дарове, а само достойното
причастяване на вярващите и благодатното действие на Светия Дух за очистване на душата, за прошение на греховете и т.н., то епиклезисът е могло да
бъде и съставна част от PSL (Преждеосвещена литургия), както предполага
Ренодо”111. Но такава тук липсва. А липсва, защото светите Дарове са вече осветени чрез епиклезиса на извършената по-рано пълна Литургия. При това, ако
е въпрос за духовно-нравствена подготовка към светото тайнство Евхаристия
за достойно причастяване и за благодатно действие на светите Тайни в причастилите се с Тях, трябва да се каже, че за това има други подходящи молитви
както в установеното от светата Църква молитвено правило преди светото
Причастяване, така и в чинопоследованието на самата Литургия.
Друг опит за разрешаване на проблема за Евхаристията и за съгласуване на
римокатолическото и православното учение по тоя въпрос е направил Никейският митрополит Висарион († 1472)112. Неговата теория е следната: „Светата
Евхаристия, като тайнство, е общо дело и на трите Лица на Светата Троица.
Както някога при Въплъщението Синът прие плът, съгласно съвета на Отца и
произволението па Светия Дух от пречистата Дева Мария, така и сега трите
Лица на Светата Троица вземат съответно участие в новото въплъщение –
претворяването на хляба и виното при св. Евхаристия в Тяло и Кръв Христови.
Призоваването на Отца и на Светия Дух се прави с цел да се покаже на народа,
че всяко външно действие на Бога е общо за цялата Троица”113. И понеже физически не е възможно да се извърши призоваването веднага с произнасянето
на Установителните слова, когато фактически става самото претворяване,
затова призоваването става след произнасянето им, а именно – чрез epiclesis.
Обстоятелството, че призоваването към Отца Светият Дух да претвори Даровете се прави чрез епиклезиса, казва Висарион: „не трябва да смущава никого
109

Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза.., с. 47.
Пак там, с. 47.
111
Renaudot, E. Liturgiarum Orientalium Collectio. 2 vol. Parisii, 1715–1716. Editio secunda correctior. Baer,
Francofurti ad Moenum, 1847, p. 318.
112
Висарион е бил един от участвалите на Флорентинския събор представители на Източната църква. Той е бил
привърженик на унията. Впоследствие той преминал в католичество и бил възведен в ранг кардинал. Написал
е трактат върху светата Евхаристия, в който е спрял по-особено вниманието си върху въпроса за претворяването на светите Дарове.
113
Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51.
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и да го кара да мисли, че претворяването е станало чрез него. Не! Словата Господни и словата на епиклезиса извършват претворяването неразделно, в един
и същи момент. Затова молитвата за претворяването, която се съдържа в
епиклезиса, не трябва да бъде отнасяна към времето в което тя се извършва,
но към времето, за което се казва. А този е моментът, в който се произнасят
словата на Господа, а не на епиклезиса. Епиклезисът следователно, казва Висарион, не е нещо друго освен „коментар с обратно действие, замислен върху
форма на молитва с оглед към факторите, които извършват претворяването,
или – темпорално повторение на онова, което не е могло да бъде изразено веднага с Установителните слова”114. Теорията на Висарион се приема от много,
между които са Яков Гоар, Фердинанд Пробст, кардинал Францелин, Салавий и
др. Някои от тях са я възприели в главните  точки, други са я приспособили,
а трети са я комбинирали с някои други свои концепции115. „Ако се приеме това
схващане, ще излезе, че Светият Дух не е в сила да извърши освещаването. Та
нали тъкмо освещаващото Негово действие е Неговото присъщо и характерно
качество?” – пита еп. Николай Макариополски.116
Ако се приеме, че молитвата на epiclesis е поставена след institutio само поради
физическата невъзможност да бъде произнесена едновременно с institutio, то
тогава, уместно забелязва Н. Поповичиу117, тя трябва да се постави колкото
е възможно най-непосредствено след тези слова, но между institutio и epiclesis
е дадена междинна молитва, като: „Поминaюще ќбw спаси1тельную сію2 зaповэдь...”
(от CHR)18, „СіE твори1те въ моE воспоминaніе...” (от BAS) и вмъкването на тропара от Третия час: „ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а въ трeтій чaсъ ґпcлwмъ твои6мъ
низпослaвый, того2 бlгjй не tими2 t нaсъ: но њбнови2 нaсъ молsщихъ ти сz...”119 със
съответните стихове.
В спора за epiclesis на Флорентинския събор взел участие и Киевският митрополит
Исидор, който отначало заел компромисна позиция – признал institutio за консекраторна (осветителна) молитва наред с epiclesis, но после бил принуден да признае латинската теза – че освещаването става само чрез institutio. Еп. Николай
отбелязва, че „заслужава да бъде отбелязана и теорията на Хенке, според която
претворяването на светите Дарове при тайнството Евхаристия е в зависимост
от интенцията120, с която са произнесени осветителните слова. Последните сами
по себе имат повествувателен характер, но чрез съответната интенция те придобиват и оперативен характер. Бог знае вътрешните намерения на свещеника.
Той знае, че свещеникът в момента на произнасянето има актуалната интенция,
т.е. конкретното желание да придаде на тези думи онова значение, което им е
дал някога Христос, за да стане сега чрез тяхното произнасяне същото, което и
Христос е сторил на Тайната вечеря. И това, казва Хенке, е достатъчно. Доколко114
115
116
117
118
119
120

Цит. по Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51.
Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51.
Срв. Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51.
Срв. Popoviciu, diaconul Nikolae. Epicleza euharisticā. Sibiu, 1933, p. 33-40.
Срв. СЛУ Бг 1957, с. 92 – CHR.
Срв. СЛУ Бг 1957, с. 92 – CHR, с. 134 – BAS.
Този термин, използван от литургистите през миналия век, има значение на цел, намерение, стремеж, замисъл.
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то Църквата, в лицето на своя представител – свещенослужител – в дадения момент чрез интенцията се идентифицира с Христа като Негов заместник, толкова
тя (той – свещеникът) чувства по-дълбоко и нуждата да изяви интенцията, която има, за да стори същото онова, което е извършил Христос”121. И понеже това
изявяване не може да стане в същото време, когато се произнасят и instituio –
учредителните думи на Господ Иисус Христос над даровете, то става почти след
произнасянето им, а именно – чрез epiclesis – призователните думи.
Тези теории са налице в хипотезите на литургистите и поставят въпроса за
действителност и действеност на тайнството Евхаристия, ако то е извършено с недостатъчна вяра и недостатъчна концентрация от страна на свещенослужителя – извършител. Друг проблем е „фиксацията” върху точно определен
физически и фактически момент на освещаването на даровете, който, разгледан
от историческия поглед на столетия назад, се оказва и причина за разделението
между източните и западните богослови по този проблем, а вследствие прераства в еклисиологичен и догматичен.
Някои изследователи, като Хенке122, разглеждайки хипотезата за т.нар. теория за
намерението – intentionstheorie, смятат, че Църквата в нейния epiclesis изразява
своето намерение за освещаване, което вече се е случило в intercessio. Босует
съветва да не се привързваме към тезата за освещаването в точно определени
моменти от Литургията. Холер излага нов възглед123, според който епиклезисът
е претърпял определена еволюция. Ако в древните литургии (на Апостолските
постановления VIII, JCB) се моли Бог да ἀποφανείς τὸν ἄρτον, ἀναδείξῃ... [разкрива хляба, показва], то по този начин Църквата иска да покаже на народа вече
осветените Христови Дарове, след което се идва до по-нова форма на epiclesis,
където вместо да покаже и свидетелства пред народа осветените Дарове,
Църквата започна да се моли за освещение, благословение, правейки ги по този
начин Тяло и Кръв. Оттук според тези изследователи би трябвало да се признае,
че по някаква причина Църквата е забравила за изначалното древно учение за освещението с думите на учредяването – institutio, и изведнъж се появила нуждата
да покаже да яви, и да намери друг консекраторен момент.124
Теорията на Хенке има нещо общо с тази на Висарион, що се отнася до това, че
не е възможно да се изрази желанието и намерението да бъдат претворени евхаристийните елементи в същото време, когато се произнася institutio. Тази теория
обаче слага акцента върху, както я наричат тези изследователи – интенцията,
която трябва да има свещенослужителят при акта на претворяването. Ако смисълът на epiclesis беше именно този – да се изрази тази интенция чрез самия
epiclesis, то тогава той би трябвало да бъде съставен елемент и на Римската
литургия, за което се налага литургичните промени след Втория Ватикански
събор да засегнат и този въпрос. При това мястото на epiclesis би трябвало да
121

Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51.
Henke. Die katholische Lehre über die Konsekrationsworte der Hl. Eucharistie. Trier, 1850.
123
Höller, J. Die Epiklesse der Griech.-Oriental. Liturgien. Wien, 1912, S. 106-134, 136, в които разкрива възгледите за епиклезиса през различните векове. Срв. Bouvy. Les Eglises orientales. 1894, p. 756.
124
Срв. Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза..., с. 50-51
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бъде преди, а не след institutio. „Защото може ли свещеникът да си мисли, че извършва Тайната, като знае, че тя вече е преди това извършена?”125 Теорията на
Шулце е също любопитен опит да се изясни въпросът за смисъла на молитвата
на epiclesis и чрез това да се постигне едно възможно съгласуване на двете тези
на Църквата по този въпрос – на православната и на католическата.
Според еп. Николай Макариополски Шулце „смята, че разрешението на проблемата
ще бъде в зависимост от правилното изясняване на истинската природа на светата Евхаристия като култов феномен, който се извършва, наистина, във времето, но
по своята мистическа същност е вън от тази категория. На литургийните молитви, казва Шулце, обикновено липсва точно предназначение по отношение времето.
Epiclesis, като молитва за претворяване на евхаристийните елементи, не обуславя и
не детерминира с абсолютна синхронична точност акта на претворяването. Тя не
определя точно времето на действието – кога е станало или кога става, или кога
ще стане. Тя просто само изразява молението и интенцията за претворяването.
Дори и да стоеше думичката „сега”, с това пак не би се означило точно времето
на изпълнението на молитвата. Поради това, казва авторът, не е от особено значение мястото на epiclesis, дали преди или след момента на претворяването. Така би
могло да се обясни обстоятелството, че в някои литургии epiclesis е пред institutio.
Моментът на освещаването (извършването на консекраторния акт) се определя не
толкова от съдържанието на думите на epiclesis, колкото от други неща, а именно
указанията в рубриката, от догматическото учение на Църквата. В подкрепа на
своята концепция Шулце прави паралел между акта на Боговъплъщението при Благовещението и този на претворяването при Тайната вечеря. В думите на Пресветата Дева: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти!” (Лук. 1:38) Шулце
съзира една епиклезис; като че ли Пресветата Дева е искала да каже: „Е, добре,
нека тогава слезе Светият Дух върху мене и нека силата на Всевишния да ме осени
и Светото, Което ще се роди от мене, да се нарече Син Божи!”. Мисълта тук е, че
и единият, и другият акт са станали чрез действието на Светия Дух и както там
Дух Светий е слязъл над Пресветата Дева, така е призован да слезе върху хляба и
виното. Свещеното писание ни повествува за още два случая на слизане на Светия
Дух – при кръщението на Господ Иисус в реката Йордан и в деня на Петдесетница.
Именно тези три случая, смята Шулце, са отразени в светата Евхаристия: първото
слизане – да претвори Даровете, за да стане (както при Благовещението) новото
въплъщение; второто – „над евхаристийното Тяло на Господ, както е слязъл над Христа при Йордан, и третото – над Мистичното тяло, т.е. над вярващите – Църквата,
които са се причастили, както е било в деня на Петдесетница.126
За освещаващата и претворяваща сила на епиклезиса свидетелстват изворите още от първото столетие на християнството.127 В анализа на историческите и текстови свидетелства, както стана ясно по-горе в текста, се
оказва, че „най-ранните исторически доказателства за съществуването на
125

Пак там.
Срв. Кожухаров, Макариополски еп. Николай. Евхаристийната епиклеза като богословска проблема. ГДА, т.
XIV. София, 1965, с. 23.
127
За епиклезиса в гръцките и славянски литургийни чинове, българската изследователска позиция подробно
срв. Гошев, прот. И. Божествената литургия на Златоуста…, с. 63-71.
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неоформен епиклезис достигат до нас от началото на II век”128 в Дидахи. В
нея няма ясно формулирана молба за изпращането на освещаваща Божествена
ипостас над хляба и виното. Молитвата „Нека дойде благодат” може да се
тълкува различно, включително и в посока, че в този най-ранен писмен паметник epiclesis липсва. В най-ранните достигнали до нас литургични текстове
както от Антиохийското, така и от Александрийското литургично пространство, изрично се споменава събирането на Църквата в Божието царство и
не е изключено „молитвата на първия александрийски епиклезис и епиклезиса
към Светия Дух да произхождат от молитвата за събирането на Църквата в
Царството...”129.
Проявата на Хростос в епиклетичния момент е наравно с Отца и Светия Дух.
Според принципите на евхаристийната пневматология „Христос никога не се
отделя от Светия Дух...”130, като „Христос Словото (Логосът) присъства в
своята пълнота и действа заедно с Отца и Светия Дух в тайнствата и обредите в събранието на верните на определено място, тъй като Той е изцяло
присъстващ във всяка частица на осветените хляб и вино за причастяване на
верните...”131. Св. Йоан Златоуст многократно свидетелства: „Ако присъства
Духът, не може да не присъства Христос”. В беседите си върху Римляни той
пише: „Там, където се намира едно от Лицата на Троицата, там присъства и
цялата Троица”132. „Между Третото Лице на Света Троица и Евхаристията е
налице взаимозависимост, защото „Всичко на евхаристийното събрание се извършва от Светия Дух. В Духа и чрез Духа то е продължаваща се Тайна вечеря,
в Духа и чрез Духа се извършва пришествието в нея на Господа, и в Духа и чрез
Духа ние ставаме участници в Тялото Христово. В Духа и чрез Духа хлябът
и виното се претворяват в Тяло и Кръв на Христа”133. Развитието на евхаристийната пневматология има като следствие появата на противни мнения, които виждат в обвързването на Евхаристията преимуществено със Светия Дух
„ненужна спиритуализация на Евхаристията”134. С някои изключения, във всички
източни литургични чинове освещаваща Божествена Ипостас е Светият Дух.
„Изключително важната роля на Третото Лице на Света Троица в кръщението,
ръкоположението, Литургията и други е категорично подчертана при повечето
сирийски св. отци и църковни писатели.”135
Евхаристията е тайнство на Въплъщението, смъртта и Възкресението Христови, но в същата степен е и тайнство на Петдесетницата. Следователно
128
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135
Срв. Brock, S. Fire from Heaven: Studies in Syriac Theology and Liturgy. Aldershot, 2006.
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тя е събитие на Христос Въплътения, Разпнатия и Възкръсналия и събитие на
слизането и действието на Светия Дух в Църквата. Съзнанието за това е от
изключително голямо значение и преведено на богословски език, следва да се
каже, че христологията и пневматологията лежат в основата на еклисиологията и по равно са застъпени в нея.136 Участието в Евхаристията е участие в
постоянната Петдесетница, в постоянно облагодатяване от Светия Дух, което е истински залог за нашето спасение.137
Ако няма Евхаристия, няма и вкусване на спасителното Тяло Христово, няма
и Петдесетница, няма и Църква. „Ако се изразим с езика на съвременната
еклисиология – казва митр. Й. Зизюлас, – ще кажем, че гледано от христологична перспектива, Църквата е институция. Тя е институционализирана на
христологична основа и в това се състои нейната христологична страна. Но
Църквата на пневматологична основа, т.е. нейната пневматологична страна,
я показва като конституция, т.е. като конституирана от Светия Дух. С други
думи, Църквата е установена на Христос, но през цялото време бива съставяна от Духа Свети, както е казано в службата на Петдесетница: Дух Свети
„съставлява и съдържа целия събор на Църквата”. По-конкретно – Светият
Дух прави св. Евхаристия общност на верните в Христа и Тяло Христово. Без
Светия Дух нямаме нито Христос, нито Църква и в този смисъл нямаме и
Евхаристия.”138
Процесът на освещаване в Евхаристията обхваща както небесната църква на
ангелите, така и земната църква на праведниците – юдеи и езичници от Адам
до Христос, и Църквата, която се яви на света като Тяло Христово, благодаре
ние на въплъщаването, смъртта, Възкресението и Възнесението на Спасител я,
членовете на която са станали „люде избрани, царско свещенство, народ свят”,
вследствие на това, че „Той ни очисти чрез вода и ни освети чрез Духа Све
тий”.139
В призивателната епиклетична част от Евхаристията свещенослужителят
моли и призовава Бог Отец да изпрати Светия Дух върху нас, които принасяме, и върху принесените дарове. Призовава се Бог Отец да претвори, освети,
благослови и направи (яви) предложените дарове в светото Тяло и светата
Кръв Христови, които са сакраменталното Тяло на Господа, а нас да утвърди в
едното Тяло, което е Църквата Христова. Свидетелството на епиклетичните
молитви от Византийските литургии на св. Василий Велики и св. Йоан Златоуст
доказва това140:
136

Йевтич, еп. Атанасий, архим. Иустин Попович, митр. Амфилохий Радович. Църква, Православие, Евхаристия..., с. 84.
137
За Евхаристийната пневматология срв. Иванов (Кюмурджийски), дякон И. С. Евхаристийната святост в
Анафората. Разрешаване на конфликти и оформяне на модели. – В: Съвременната святост: история, образи,
символи, практики. Сборник доклади от международа научна конференция, 1. Пловдив, 2018, с. 153-159.
138
Йевтич, еп. Атанасий. Светата Евхаристия като събитие на Светия Дух..., 84-85.
139
Чифлянов, протопр. Б. Евхаристията като средство за изява на християнското единство. – В: ДК, София,
1970, кн.7-8, с. 41.
140
Срв. Афанасьева, Т. Особенности последования литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого в древнерусских служебниках XIII-XIV вв. – In: Ruthenica, т. VI. Киев, 2007, с. 207-242.
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BAS 141
„Сегw2 рaди, вLко прес™hй, и3 мы2 грёшніи
и3 недост0йніи раби2 твои2, спод0бльшіисz
служи1ти с™0му твоемY жeртвеннику, не
рaди прaвдъ нaшихъ, не бо2 сотвори1хомъ
что2 бlго на земли2, но рaди млcти твоеS
и3 щедр0тъ твои1хъ, ±же и3зліsлъ є3си2
богaтнw на ны2, дерзaюще приближaемсz
с™0му твоемY жeртвеннику: и3 предл0жше
вмэстоoбр†знаz с™aгw тёла и3 кр0ве хrтA
твоегw2, тебЁ м0лимсz, и3 тебE призывaемъ,
с™е с™hхъ: бlговолeніемъ твоеS бlгости,
пріити2 д¦у твоемY с™0му на ны2, и3 на
предлежaщыz дaры сі‰, и3 блгcви1ти |, и3
њс™и1ти, и3 показaти”.

CHR142
„Е#щE прин0симъ ти2 словeсную сію2 и3
безкр0вную слyжбу, и3 пр0симъ, и3 м0лимъ,
и3 ми1ли сz дёемъ, низпосли2 д¦а твоего2
с™aго на ны2, и3 на предлежaщыz дaры сі‰”.

Независимо от древността и автентичността на Василиевата евхаристийна молитва и Златоустовата евхаристийна молитва, в някои по-съвременни издания на
служебниците, думите „И претвори със Светия Твой Дух – Преложи1въ д¦омъ твои1мъ
с™hмъ”143, използвани в Златоустовата анафора, се използват и вмъкват изкуствено и във Василиевата анафора. Това е неправилна апликация, която променя характера на авторовите текстове и тяхната оригиналност и самостоятелност.
Както е известно от най-новите литургични изследвания, Василиевата и Златоустовата евхаристийна молитва по своя произход са абсолютно самостоятелни и
независими една от друга. Правилен анализ за тази автентичност се открива и
в студията на проф. протойерей И. Гошев в неговото изследване Божествената
литургия на Златоуста. Критични бележки и изяснения с четири приложения на
стари текстове144 още през 1942 г., в частта, която разглежда момента на призоваването на Светия Дух върху принесените дарове. „В Златоустовата литургия се
предвижда да се кажат от духовника и думите „Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ”. По
прастаро предание тези думи не се казват във Василиевата литургия, защото още
в предхождащата молитва духовникът моли Бога да „благослови, освети и покаже”
предложените дарове като истинско Тяло и истинска Кръв на Христа Бога.”145 Учението на Православната църква по отношение на най-тайнствената и свещена
част от Литургията е категорично и непроменимо. То ясно постановява, че в думите, наречени призователни слова (епиклетични), в които се призовава благодатта
и изпросва от Бог Отец да изпрати Светия Дух, за да слезе и претвори, освети и
благослови нас, които принасяме тази безкръвна и словесна жертва, и принесените
дарове (във формата на хляб и вино, смесено с вода), като принесените дарове се
претворят в Тяло и Кръв Христови, т.е. сакраменталното Тяло Христово, а ние,
Божият народ, се претворим в Мистичното Тяло Христово, т.е. Църквата.
141
142
143
144
145

СЛУ Бг 1957, с. 135.
СЛУ Бг 1957, с. 92-93.
Призивателни и тайноизвършителни думи от epiclesis в CHR.
Гошев, прот. И. Божествената литургия на Златоуста…, с. 68.
Пак там.
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Сергий Николевич Булгков (28 юли 1871, Ливни, Орловска губерния –
13 юли 1944, Париж) е руски философ, богослов, православен свещеник,
икономист. Основател на Свято-Сергиевския богословски институт в
Париж и професор в него. Един от представителите на т.нар. „руски философско-религиозен ренесанс” от началото на ХХ век, наред с Владимир
Соловьов, Николай Бердяев, Павел Флоренски, Лев Карсавин, Семьон Франк
и др. Предложеният критичен и полемичен текст тематизира проблемите на символа, мита и догмата както в рамките на православната традиция, така и в традицията на протестантизма, в частност и на немския идеализъм. Преводът е направен по изданието: С. Н. Булгаков, Свет
невечерний. Созерцания и умозрения. Москва, Библиотека „Вехи”, 2001.

Сергий Булгаков

СЪЩНОСТТА НА МИТА
Преди всичко трябва да се откажем от разпространеното разбиране за мита,
според което той е произведение на фантазията и измислицата. На онези, които
споделят подобно разбиране, дори не им идва наум един такъв прост, но заедно
с това и основен въпрос: какво е представлявал митът за самите митотворци,
в чието съзнание той се е зародил, какво са мислели самите те за раждащия
се в тях мит? Или може би някой ще каже, че те съзнателно са го измислили, за
да излъжат останалите впоследствие? Та нали напълно сериозно се твърдеше,
че жреците сами са измислили религията и следователно сами са я утвърдили
въз основа на една съзнателна и безспорна лъжа. Само че в такъв случай щеше
да им се наложи да лъжат преди всичко самите себе си, понеже точно те са
вярвали в митовете и са придавали обективно значение на тяхното съдържание,
а не са го смятали за рожба на някаква поетична фантазия. Само при такова
предположение става ясна ролята на митотворчеството в историята на човечеството, където Dichtung на мита често обяснява проявяващата се с пълна
сила Wahrheit1 на историята.
Като цяло трябва да признаем преди всичко, че на мита е свойствена цялата
тази обективност или католичност, която е присъща на „откровението” изобщо – в него всъщност се изразява съдържанието на откровението, или с други
думи, откровението на трансцендентния, по-висш свят се осъществява непосредствено в мита, той е онази писменост, с която този свят се запечатва в
иманентното съзнание, той е неговата проекция в образи.
Можем да кажем (като използваме термина на Кант), че митът е едно синтетично религиозно съждение a priori2, от което по-нататък вече аналитично
1

Dichtung (нем.) – поезия, измислица; Wahrheit – истина. Б.пр.
Срв. с казаното от Вячеслав Иванов: „Митът е синтетично съждение, където към подлога-символ е добавен
глаголен предикат” (Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 608).
2

37

Християнство и философия

се извеждат апостериорни съждения. Зародилият се мит съдържа в себе си
нещо ново, досега неизвестно на самия митотворец, като това съдържание се
утвърждава като една самоочевидна истина. Тази самоочевидност се поражда
точно от опитно-интуитивния характер на нейния произход. На мита е свойствена една особена достоверност, която се основава не върху доказателства,
а върху силата и убедителността на непосредственото преживяване. В мита
е налице среща на иманентния свят – човешкото съзнание (колкото и да го
разширяваме и задълбочаваме), и трансцендентния, божествен свят. При това
трансцендентното, запазвайки своята собствена същност, става иманентно,
а иманентното се разкрива, като чувства в себе си вкореняването на трансцендентното. За мита по необходимост е характерно, че е налице активност
и известна инициатива от страна на трансцендентното, което иска тази среща, и в реалността на тази среща се проявява убедителната сила на мита. В
това се изразява неговата обективност. Той е събитие, което се извършва на
границата между два свята, които се докосват в него (Вяч. Иванов). Той е нещо
„благодатно” (вземаме понятието благодат в един общ и формален смисъл). Ако
митът представлява събитие, то трябва да го мислим предимно реалистично –
иначе казано, в мита се говори не за отвлечени понятия, а за самите реалности.
Съдържанието на мита е винаги конкретно, става дума не за бог изобщо и човек
изобщо, а за определена форма или случай на определено богоявление. Подлогът
на мита, неговият субект, може да бъде изразен само със „собствено”, а не с
„нарицателно” и родово име. Митът е или по-точно трябва да бъде отрицание
на всякакъв субективизъм или психологизъм (макар че, разбира се, са възможни
грешки и илюзии на митотворческото съзнание, а поради това и субективни
или лъжливи митове). Напротив, дори само съзнанието – че в човека влиза една
нечовешка сила и в него се случват събития, превишаващи неговата собствена
мяра – именно това създава житейската убедителност на мита. Тук не човек
действа или полага (setzt), както е в субективно-идеалистическите конструкции,
а в човека се случва, полага се, в него говорят висши същности и сили. Стремежът на окултистите чрез медитация да чуят гласа на самите предмети, както
и вярата на Хегел, че в мисленето – след като то чрез философско медитиране
е преодоляло по-низшите, феноменологически степени на самосъзнание на духа –
действа вече самият Логос, са формално близки до „митотворчеството”. Хегел
в частност би искал да бъде истински митотворец в логиката, понеже се е
стремял към това в нея и чрез нея да действа самото логическо, което за човека в неговата субективност или човешкост пребивава като трансцендентно.
Патосът на логиката на Хегел се състои тъкмо в преживяването на такава една
среща на трансцендентния Логос и иманентното или в иманентизирането на
трансцендентното, при което самата логика получава вече очевидно теургиен и
без съмнение свръхлогичен смисъл. Този митотворчески патос на Хегел може би
най-добре обяснява защо той е поставял философията по-високо от религията,
тъй като философското знание при него е било възприемано като истински мит,
а философията – като истинска митология. Логическото съзерцание при Хегел
се превръща в око за постигане на ноуменалния свят (по тази причина е разбираемо враждебното му отношение към учението на Кант за нещото само по
себе си и неговата непознаваемост и изобщо резкия и патетичен иманентизъм
на учението на Хегел). От тази гледна точка слабата страна на хегелианство-
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то се свежда до това, че при него в създаването на мита цялата енергия принадлежи на човека митотворец. Философията на Хегел е самооплождане, пародия
на зачеване без семе, митотворчество в иманентното (понеже според Хегел е
достатъчно да се преодолее закономерното изкушение на феноменологията и
да се влезе в царството на логиката, за да бъде постигнат Логосът). Напротив, във философията на Кант, а именно в неговото учение за „идеите” като
пределни понятия, а така също в учението за разликата между съжденията
на практическия разум и теоретическия разум и „способността за съждение”,
implicite се съдържа цялата теория на митотворчеството, макар и с отрицателно или агностическо съдържание. Според тази теория Ding an sich, макар и
да е трансцендентно, все пак оставя отпечатък в съзнанието в качеството на
„идеи” или пределни понятия. Но тези идеи се различават от мита по това, че
при Кант те не само са свидетелство за реалното присъствие или откровение
на трансцендентното, но и съдържат в себе си по-малко реалност от опитното познание – те са само схеми, сенчести следи и нищо повече. Знаем до какви
съдбоносни последици води този агностицизъм в богословието на Кант, където
той се отнася към всичко митично не просто без никакво разбиране, но и със
злобно презрение, като сам се ограничава до една иманентна морална теология.
(Лъжливото разбиране за същността на мита, свързано с общия иконоборчески
устрем, е това, което характеризира Лутер и изобщо целия протестантизъм с
неговия иманентизъм и рационализъм.)
Въпреки това дори в това учение на Кант за идеите като иманентни проекции
на Ding an sich се съдържа едно скъпоценно зърно от теорията за митотворчеството – Ding an sich, трансцендентно за теоретичното познание, е все пак
познаваемо, и то по свой особен начин, който се различава от иманентно-опитния. Постулатите на Кант за практическия разум и неговата „разумна” вяра не
са нещо друго освен митотворчество. На гносеологически език именно митът е
познаване на онова, което се явява недостижимо Ding an sich за разума, а учението на Кант за непознаваемото нещо само по себе си съдържа по тази причина
някакъв философски мит с агностическо съдържание. Винаги е била отбелязвана
философската противоречивост на това учение на Кант – Ding an sich е едновременно и трансцендентно, и иманентно за разума, за него то е в едно и също
време и нищо, и нещо. Но тази противоречивост става напълно естествена, ако
разберем учението на Кант в подобаващия смисъл – не като философема, а като
мит или религиозно постигане, тъй като в противоречивото от гледна точка на
спекулативната философия определение за трансцендентно-иманентното, Ding
an sich, е изразена самата същност на религиозното преживяване.
Трябва да се прави разлика между религиозното митотворчество и близките
му сфери на постигане. В най-голяма близост до него се намира художественото творчество, тъй като се основава върху истинско „умно виждане” – за
твореца образите по рода си имат същата тази обективност и принудителност, каквато има митът. Образите владеят творческото самосъзнание на
автора, но в своето произведение той трябва да ги овладее и творчески да
ги закрепи в иманентния свят. Неговата задача е да вижда и да чува по подобаващ начин, а после да въплъти видяното и чутото в образ (без значение
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какъв – живописен, звуков, словесен, пластичен или архитектурен); истинският творец е подвластен на една дълбока художествена правдивост – той
не трябва да съчинява нищо.3 Строго казано, няма разлика между твореца и
митотвореца по отношение на „трансценденталната” природа на тяхното
знание. Разликата тук се определя от тяхната сфера или предмет. Вече
посочихме, че трансцендентното, в своята съотносеност спрямо иманентното, има различни степени и различна дълбочина и освен строго трансцендентното, т.е. религиозната сфера, има още много слоеве на относително-трансцендентното, което се разкрива в иманентното. Ако разсъждаваме
формално гносеологически, във всички подобни случаи е налице едно митично
прозрение или митотворчество. Различни природни стихии (лесници, водни
духове, русалки, елфи, гноми и т.н.) разкриват себе си в мита и голяма част
от народните приказки са такива естествени митове, които са се зародили,
разбира се, в епохата на най-голяма непосредственост и чувствителност
към гласовете, идващи от една сфера на непостижимото. С цялото си многогласие природата говори в тъмните предания и вярвания, в приказката, фолклора, „фантазията” на твореца; понякога тя мълви направо от мистичните
си дълбини (така възниква мистиката на природата в древността и в по-ново
време; неин представител е такъв един мислител като Я. Бьоме, митотворец
на природата, когото следва да наричаме не боговдъхновен, а природовдъхновен. Такъв е и поетическият ясновидец на „хаоса” Тютчев). Изобщо видовете „откровение”, както и неговите предмети, могат да бъдат различни – и
природни, и божествени, и демонични (така наречената при църковните отци
„прелест”); то може да идва от различни светове и йерархии и само по себе
си „откровението” с изразяващия го мит, разбирано във формално гносеологически смисъл, може да има различно съдържание – както добро, така и зло,
както истинно, така и лъжливо (та нали сатаната се преобразява в ангел на
светлината). Затова сам по себе си „откровеният” или мистичен характер
на дадено учение ни говори само за интуитивния начин на неговото получаване, но не ни казва нищо за неговото качество. По принцип тук не е изключена
възможността от заблуда и лъжа. Точно в това се крие опасността от съблазняване с лъжливи откровения, приемани за истина само защото гносеологически те носят характера на откровение, не са дискурсивни, а интуитивни.
Следователно откровение, митотворчество е и онази форма, в която се осъществява също така и откровението на Св. Дух, но само по себе си то още
не е свързано с дадената форма като такава, защото е напълно възможно при
цялото си формално подобие на „откровение” последното да се окаже празно
и лъжливо, лишено от истински духовно съдържание. Затова в мистиката и
откровението са необходими предпазливост, проверка и внимателност не
по-малко, а дори повече, отколкото в дискурсивното знание. Необходимо е
личните интуиции да бъдат проверявани според църковното предание, след
като Църквата е позната като „стълб и опора на истината”4, а не обратното – църковното предание да се преглежда според личната интуиция. И тук
3

Тук не мога да не приведа като илюстрация това, което Л. Н. Толстой ми разказа. Една съвременница на
Пушкин си спомня, че самият Пушкин в разговор с нея се възхищавал на Татяна, която така добре „подредила”
Евгений Онегин при последната им среща.
4
1 Тимотей 3:15.
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отново е от огромно значение вече изкристализиралият, излят в догмати
култ и бит на църковното предание, на историческата църква, която винаги
обуздава самозваните претенции от страна на „мистичната църква”, т.е.
често от страна на нечия лична мистика (или пък както се случва по-често
и особено в наше време – на една просто мистична идеология, която поради
недостатъчен мистичен опит се приема за истинска мистика). Както и в
много други случаи от религиозния живот, тук се сблъскваме със следната
антиномия: голият историзъм и външната авторитарност в религията представляват закостенялост на църковността, но пък своеволният мистицизъм
е нейното разложение – не е нужно нито едното, нито другото, а е нужно
едновременно да присъстват както църковният авторитет, така и личната
мистика. Да се открие тук правилната мярка, за която няма външни критерии, а има само един вътрешен (така да се каже, религиозно-естетически) –
това е задачата на „духовното творчество”, което се ръководи единствено
от духовния вкус и от чувството за духовен такт…
Съдържанието на мита представлява едно съждение, което утвърждава известна връзка между подлога и сказуемото. На какъв език е изказано това съдържание? Дали това е езикът на понятията, които подлежат на философска
обработка не само в своето значение, но и още в самото си възникване, или
това са просто знаци с друга същност и строеж, които се отнасят спрямо
философските понятия, примерно, така, както образите на изкуството – за
тях може да се философства дискурсивно, но в своята наличност те са дадени
на мисленето. Очевидно такава същност имат и образите на религиозния мит
с неговата символика. Съдържанието на мита се изразява в символи. Но какво
представлява религиозният символ? За най-новата руска литература (Вячеслав
Иванов, Андрей Белый)5 този въпрос е особено близък. Символизмът може да
има различно значение. Когато е използван рационално, символът се взема като
някакъв условен знак, абревиатура на понятие, конструктивна схема, логически
чертеж; той е условност на условностите и в този смисъл не е нещо биващо,
той е прагматичен в своето възникване и извън своя прагматизъм е призрачен;
възниква по определен повод, захваща се за нещата само в предварително посочени точки и неговият реализъм е частичен и акцидентен. До известна степен
такава е символиката на математиката, но най-вече такава е символиката на
научните понятия. В този смисъл цялата наука е символична, но този символизъм се оказва синоним на прагматизма, субективизма и в последна сметка на
скептицизма или илюзионизма. Бидейки прагматична, науката е психологична по
своята природа, цялата тя е един огромен психологизъм, въпреки че се корени
в обективната същност на нещата.6 В противоположност на този символизъм
на условните знаци и прагматичните схеми е символизмът в религията и изкуството, които еднакво използват символа (което определя тяхната тайнствена
близост). Според известното определение на В. Иванов символизмът върви a
5

За отношението на С. Н. Булгаков към творчеството на Андрей Белый виж в неговите писма, написани по
повод на романа Серебряный голубь в 1910–1911 г. (Новый мир, 1989, № 10. С. 238-241).
6
Срв. характеристиката на науката, която давам в главата за „стопанската природа на науката” в моята
Философия на стопанството.
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realibus ad realiora7, от öv към όντως δν8, затова на него му е чужд психологизмът. За разлика от прагматично-условния характер на научните понятия
съдържанието на символа е обективно и пълноценно, в противоположност на
понятията-„черупки”, които нямат свое съдържание, или на думите, които са
вътрешно отчуждени от словото. Не може да се излъже художествено и не може
митотворчески да се лицемери – не човек създава мита, а митът се изговаря
чрез човека.
Такова е гносеологическото значение на мита – паралелно с дискурсивното мислене и творенето на наука, в непосредствена близост до художественото творчество се намира религиозното творчество като една особена, автономна сфера на човешкия дух. Митът е средство за религиозно знание. От само себе си
се разбира, че това, което се отлага в съзнанието под формата на мит, когато
навлезе в общото човешко съзнание, засяга всички способности на душата и
може да стане предмет на дадена мисъл, научно изследване и художествено възпроизвеждане. Но скелетът на религиозния мит, неговото истинско съдържание,
не се създава от мисленето и не се твори от въображението – той се ражда
в религиозния опит. Съдържанието на мита се отнася към сферата на божественото битие, на границата на съприкосновение с човешкото. Възможно е да се
прозре в божествения свят и през обвивката на емпиричното, от вътрешната
страна. В този случай човешката история, без да престава да бъде история,
едновременно с това се митологизира, защото бива постигната не само в своето емпирично и времево изразяване, но и в ноуменалната си, отвъд всякакви
времеви определения същност. Така наречената свещена история, т.е. историята на избрания Божий народ, е такава митологизирана история – събитията
от живота на еврейския народ тук се разкриват в своето религиозно значение,
една история, която, без да престава да бъде история, се превръща в мит.
Но единственият по рода си пример за такова съединяване на ноуменално и историческо, на мит и история, без съмнение са евангелските събития, в центъра
на които стои въплътилият се Бог – Слово. Заедно с това той е и родилият се
по време на Тиберий и пострадал по време на Пилат Понтийски човек Иисус – историята тук се превръща в непосредствена и велика мистерия, която се вижда
с очите на вярата. Историята и митът съвпадат и се сливат чрез акта на
боговъплъщението.
Митът възниква от религиозното преживяване и затова митотворчеството
се основава не на някакво отвлечено напрягане на мисълта, а на едно излизане
извън себе си в сферата на божественото битие и на богодейството – с други
думи, митът има теургиен произход и теургийно значение.9 Обаче митотворчеството не е единичен, а многократно повтарящ се акт. По своята теургийна
7

От реалното към най-реалното – лозунг на реалистичния символизъм. Вж. Иванов В. И. По звездам. Опыты
философские, эстетические и критические. СПб., 1909. С. 305; а също Иванов В. Собр. соч. Брюссель. Т 2. 1974.
С. 553, 560, 611, 665.
8
Гр. – от „битие” към „истинско битие”.
9
Според определението на Владимир Соловьов задачата на „свободната теургия” е осъществяване от страна на човека на божествените сили в най-реалното битие на природата” (Соловьев, В. С., Сочинения, М., 1988,
т. 1, с. 743).
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природа митът е по необходимост свързан с култа като система от сакрални и теургийни действия, с богодейството и богослужението. Оттук следва
първостепенното значение на култа за религиозното съзнание – но не само
практическо, а и теоретическо, та дори и гносеологическо значение. Култът е
един преживяван мит – мит в действие. Оттук следва универсалното значение
на богослужението и култа във всяка жива религия, защото неговата жива и
реална символика е не само средство за упражняване на благочестие, но и е
сърцето на религията, и нейното око – активно митотворчество. Иконоборческите вкусове на нашия век, свързани с неговата абстрактност и рационализъм,
напълно са засенчили религиозното и религиозно-гносеологическо значение на
култа за съвременния човек, свикнал с горделиво и сляпо пренебрежение да произнася думата обред. Това зависи от все същия основен грях в разбирането за
символизма изобщо и за култа в частност – антропоморфния субективизъм или
психологизъм. Такова разбиране за култа води дотам, че в неговото символично
действо виждат само произволно установени алегорични символи или театрални жестове, които пораждат известно настроение или изразяват дадена идея
(почти същото значение има обредът и в съвременния протестантизъм, където
дори евхаристията се разбира като някаква символична алегория). Така разбрано,
богослужението придобива значението на един религиозен спектакъл, в който
„се представят” дидактични пиеси (и се произнасят в изобилие поучения и проповеди). А освен това загубването на вкуса към естетиката на култа прави
тези „представления” уморителни и неразбираеми, като рационализмът обявява
война на култа за неговата пищност, красота, мнима театралност (такива
са господстващите настроения на цялата Реформация, особено на калвинизма,
пуританизма и квакерството). В култа съзират или театрални церемонии, или
„езически” магизъм и „мистагогия”10 (достатъчно е да се прочетат някои съвременни протестантски богослови, например историята на догмата на Харнак).
В това отношение на особени нападки е подложено православието, като предимно литургическа църква, много повече, отколкото католичеството, което има
по-голяма пищност на култа, но не толкова богата сравнително литургика.
За да разберем значението на култа, трябва да обърнем внимание на неговия
символичен реализъм и неговата енергия за митотворчество – за вярващите
култът не е съвкупност от някакви произволно избрани символи, а е напълно реално богодейство, преживяван мит или митологизиране на действителността.
То наистина е ограничено по място (храм, свещени места), предмети (светини)
и време (богослужение, свещени времена) и затова образува само теургийни
точки във времевата линия, но пък тази частичност съответства на същността на религията – религията се стреми да има Бог като „всичко във всичко”,
да слее трансцендентното и иманентното ведно и така да преодолее тяхната
взаимна полярност, като точно от това напрежение възниква тя, съществува
от него и с него. В този смисъл религията е някаква преходно състояние – тя се
стреми да преодолее самата себе си и усеща себе си като „стар завет”. Когато Бог стане „всичко във всичко”, няма да има религия в нашия смисъл, няма да
има нужда да се възсъединява (religare) разединеното, няма да има и особен култ,
10

В Древна Гърция подготовка, въвеждане в мистериите и посвещаването в тайнство.
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понеже целият живот ще се яви като богодействено богослужение. Ненапразно
в Апокалипсиса четем за Новия Иерусалим, който слиза от небето: „Храм пък не
видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм” (Откровение на св. Йоана Богослова 21:22). Култът създава предварително известяване
и частично преживяване на божественото в емпиричното, но както във всички
религии, не абстрактно, не „изобщо”, а окачествено, конкретно, във връзка с определения мит – с догмата. Затова богослужението, култът, е една жива догматика, митове и догмати в действие, в живота. Оттук става ясно защо култът
е всеобщо разпространен – понеже няма религия без култ и това може да бъде
поставено като аксиома. На разнообразието от религии съответства разнообразие от култове, а миграцията на религиите е съпроводена и от миграция на
култовете. Освен това култът е средство за постоянно догматично поучение
и съживяване на догматичните истини. Може да се каже, че в религията е живо
и жизнено само това, което е налице в култа, а отмира или е нежизнеспособно
онова, което го няма в култа.
Очевидно в центъра на богослужението се намира молитвата, чието значение
за митотворчеството се изяснява от казаното по-горе. Молитвеният живот
получава развитие и израз в литургийното творчество, в което църковното предание натрупва скъпоценните бисери на молитвената поезия и въодушевление.
Оттук става ясно първостепенното значение изобщо на литургиката – църковни песнопения, молитви и обреди – за митотворческото самосъзнание. Такова
значение имат и другите страни от символиката на култа, не само тази, която
се изразява с думи. На първо място тук трябва да се постави иконографията.
Освен религиозното значение на иконата като такава, на този мит-предмет, в
който емпиричната предметност тайнствено се обединява с трансцендентната същност, тя винаги има напълно определено съдържание – това е митология
в цветове, камък или мрамор. Оттук следва първостепенното значение на иконографията за развитието на религиозния живот и на самосъзнанието както
за християнската, така и за нехристиянските религии. С появата си иконоборчеството и упадъкът в иконографията най-често предвещават упадък в религията. Като цяло, за да се реализира, митът завладява всички изкуства, така че
писаното слово, книгата в действителност е само едно от многото средства
за изразяване на съдържанието на вярата (и тук става ясна религиозната ограниченост на протестантството, което в цялото църковно предание признава
само книгата и иска да бъде Buch-Religion11.
До литургиката и иконографията трябва да поставим и символичните действия,
които имат теургийно значение – богослужебния чин, жертвите и тайнствата.
В богослужебния ритуал, който естествено възниква във всяка религия, съдържанието на мита се преживява символично, догматът се превръща не във формула, а в жив религиозен символ. Най-централно място в култа заемат, разбира
се, тайнствата. Както посочихме, белегът на тайнство, строго погледнато, е
свойствен на цялото богослужение, но тази тайнственост се сгъстява и така
де се каже, изкристализира в отделни актове, които изграждат тайнството
11

Нем. – книжна религия. Б.пр.
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като такова. Тайнството съвсем не означава съобщаване на някакви тайни или
секрети и няма никакво отношение към „съкровеното знание”, окултизма или
магията. Тайнството представлява един също толкова необходим и дори може
да се каже гносеологически неотстраним атрибут на религията, какъвто е и
молитвата; затова освен че трябва да бъдат религиозно постигнати, трябва да
бъде разбран и техният гносеологически смисъл. Религията произтича от чувството за разрив между иманентното и трансцендентното и същевременно от
напрегнатия стремеж към него – в религията човек непрекъснато търси Бог, а
небето с ответна целувка се навежда към земята. За да е възможна религията
не само като жажда и въпрос, но и като утоляване и отговор, е необходимо тази
полярност и напрегнатост понякога да отстъпва място на наситеността, а
трансцендентното да се почувства не само като търсеното, но и като осезаемото, и да приобщава иманентната действителност. Тайнственият елемент
в тайнството се състои точно в това жизнено общуване с онзи свят, който
остава за нас затворен, а тукашният свят бива усещан тогава като вместилище на онзи другия свят. Накратко, тайнството е преживяване на трансцендентното в иманентното и в определени тайнствени актове на творението
се дава „благодат”. Поради тази черта на тайнството става очевидно, че в
общия процес на митотворчество то ще представлява най-интензивната точка. Ясна е принципната разлика между тайнството и „магизма” – магията е
разширена, изтънчена и задълбочена мощ на човека над природния свят с помощта на едно висше за него знание, магията е същото, каквото и науката, само
че на друга степен и с други методи. Също като нея магизмът се ограничава
в сферата на иманентното, той е космичен и натурален, в него няма никаква
„благодат” в същинския смисъл на тази дума освен естествената, разлята
по целия свят; той е човечен, тъй като изцяло се опира на мощта, силата и
енергията на човека. Напротив, тайнството е изцяло основано върху благодат
и се осъществява чрез това, че трансцендентното, надприродно начало се излива в природния свят. По този признак се различават истинските тайнства и
лъжливите, които не са нищо друго освен разновидност на магизма (природни
тайнства). Християнинът трябва да вярва, че макар и в езическия свят живо
да се е усещала потребността от тайнство, понеже тя е неотстранима от
религията според самата  същност, и тази потребност да е била утолявана
по свой начин12, то там е нямало истински тайнства, които да „хранят за вечен
живот” – такива са се появили едва в християнството, след въплъщаването на
Бог-Слово, който ни е дал Своята Плът и Кръв, за да има вечен живот. Техни
предвестници е имало още в старозаветната църква на Израил.
Догматичната формула е опит да се изкаже съдържанието на религиозния мит
с думи и да се изрази в понятия. Догматът, в смисъла на формула, винаги идва
след мита или от мита, т.е. той не се ражда във формулата и заедно с формулата, а само се фиксира от нея, вкарва се в опис. Догматиката е като счетоводство за религиозното творчество, а нейните формули са резултат от рефлексия по повод на определена религиозна даденост. Историята на догматите
показва, че повод за тяхното постановяване и провъзгласяване най-често са
12

Вж. по този въпрос по-нататък в раздел III [„Човешката история”].
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едни или други ереси, т.е. отклонения не само на религиозната мисъл, но преди
всичко на религиозния живот (очевидно е например, че арианството е едно възприемане за християнството, което е напълно различно от църковно-православното). Като отклонява лъжемъдруването, догматът поставя на неговото място
истинската формула и тази формула е логическата граница и заграждение на
догмата. Тя определя неговата външна граница, зад която е невъзможно да има
отклонение, но тя съвсем не е тъждествена на догмата и не изчерпва неговото
съдържание преди всичко защото всяка догматична формула, както беше казано,
е само една логическа схема, един чертеж на цялостното религиозно преживяване, негов несъвършен превод на езика на понятията. А освен това защото, след
като възниква по повод на някаква ерес – „разделение” (αϊρεσις – разделение),
тя преследва предимно критически цели и затова понякога има дори отрицателен характер – „без да се сливат и без да се разделят”, „едно Божество и
три ипостаси”, „единица в троицата и троица в единицата”. Omnis definitio est
negation13 – тази формула на Спиноза е особено приложима към догматиката,
понеже тук поводът за definitio е най-често negatio, което изсича догмати като
летящи искри от камък – броят на възможните догматични определения в християнството би могъл да е много по-голям от тези, които са формулирани на
църковните събори.
Догматите, които се раждат в спора, имат характера на волеви твърдения. В
този смисъл те се различават от теоретичното познание и психологически са
близки до това, което се нарича „убеждения”.14 Формите, в които те са облечени, тяхното логическо одеяние, се заимстват от господстващата философска
доктрина – така например, не без особената Божия воля, в историята на християнската догматика твърде осезаемо и благотворно се усеща влиянието на
елинската философия. Обаче оттук по никакъв начин не следва, че те са породени от нея (както предполага Харнак и други). Вярата във Възкресението на
Христа, „за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост”15, като главна тема
на християнската проповед, може да се появи само от пълнотата на религиозното откровение, като „мит” в положителното значение на тази дума и едва
по-нататък от това зърно е израснала системата от догмати на църковното
учение. Догматът е иманентизация на трансцендентното съдържание на религията и това води до редица загуби, опасности и подмени; при тази логическа
транскрипция на мита неизбежно се поражда схоластиката (или „семинарското
богословие”), т.е. една рационалистична обработка на догматите, приравняването им към разсъдъчното мислене, при което често се загубва техният истински вкус и аромат, а „богословието” се превръща в „наука като всички други”,
само че със свой различен предмет. Действително тези други науки, горди със
своя иманентно-опитен произход, през цялото време гледат недоброжелателно
13

Всяко определение е отрицание (лат.) – откъс от писмо на Спиноза до Ярих Йелез. От 24 юни 1674 г.
Ср. Schelling. Philosophie der Mythologie, II, 104: „Dogma bedeutet bekanntlich, wie das lateiniche decretum, das
ja ebenfalls von Behauptungen, von Lehrsaetzen gebraucht wird, einen Entschluss und dann erst eine Behauptung.
Dogma ist etwas, das behauptet werden muss, dass sich also ohne einen Widerspruch (einen Gegensatz) nicht
denken laesst”163. [163 Както латинският декрет се нуждае от доказателства и научна обосновка, така и догматът отначало трябва да се обсъди, а след това да се утвърди. Догматът е нещо утвърдено, недопускащо по
отношение на себе си никакво противоречие (антагонизъм).
15
1 Коринтяни 1:23.
14
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бедната роднина, като виждат в нея една безделница – и на самото богословие
това положение в света му струва скъпо. Впрочем не може да се отрече, че дори
в тази „научна” работа на богословието има известна полза от инвентаризирането и я има честността на Марта, която вече е престанала да бъде Мария.16
Разбира се, между живия религиозен мит-догмат и неговия догмат-формула съществува едно ярко изразено несъответствие, подобно на това, което е налице
между каталога на една художествена галерия и изброените в него произведения, или пък между програмата на един концерт и самото музикално изпълнение.
Посоченото несъответствие е следствие не само от това, че пълнотата на
религиозното преживяване не може да бъде изразена с думи, но е следствие и от
общата неадекватност на понятията спрямо това, което трябва да изразят
тук. Тъй като с понятия, възникнали в резултат на прилагането на категорията „дискурсивно мислене” в условията на пространственост и времевост, тук
условно се изразяват същности от един друг свят. За Бог се налага да говорим
с числови, времеви и пространствени определения, които принадлежат на нашия
свят. Бог е един, Бог е троичен по лица – единицата и три са числа и са подвластни на цялата ограниченост на числата (с помощта на единицата съвсем
не можем да изразим единното Божество, понеже единицата съществува само в
множествеността, а три в Светата Троица не са три в смисъла на броене: един,
два, три или един – един – един, или пък един – два). Тук числото изразява онова,
което е свръхчисло и свръхвеличина, времето – онова, което е свръхвреме и вечност, а пространството – онова, което е свръхпространствено и е навсякъде.
За мнозина тази ярко изразена неадекватност на категориите на разума спрямо
предмета на религията представлява мотив за догматичен агностицизъм (Кант
и неговата школа). Но това съображение би било в сила само ако догматичните
понятия бяха едно непосредствено средство за религиозно познание – за тази
цел понятията, разбира се, биха били неподходящи. Бог е недостъпен за разума като предмет на познанието, за него той е Ding an sich и се намира извън
сферата на досегаемост на неговите категории. Но догматите нямат такава
претенция, те само констатират факта на откровението, което вече се е
осъществило в религиозния мит, и единствено превеждат неговото съдържание на езика на понятията. Опитният произход на догмата, този своеобразен
религиозен емпиризъм прави догмата неуязвим за критиката на разсъдъчното
познание, но в същото време води дотам, че неговото изразяване в понятия
поражда противоречия и нелепици от гледна точка на разсъдъчното мислене. Не
са ли такива почти всички основни догмати на християнството? Неслучайно с
такова презрение и негодувание те биват отхвърлени от всички, които смятат
проверката на разсъдъка за висшия и единствен критерий за религиозната истина – примерът е налице и това е Лев Толстой. Неговата разсъдъчна критика
на догматичното богословие не може да бъде оборена, ако признаем тук разума
за върховен съдия, но се превръща в едно прискърбно недоразумение, ако отхвърлим тази предпоставка.
16

Сестрите на Лазар („При Марта и Мария”): „Мария… седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А
Марта, понеже се улисваше в голямо шетане, пристъпи и каза: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави
сама да прислужвам? Кажи да ми помогне. Но Господ отговори: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за
много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея” (Лука 10: 39-42).
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Догматиката получава от религията една сурова маса от догмати, които трябва, доколкото е възможно, да асимилира, класифицира и систематизира. Стремежът на разума към единство, неговият „архитектоничен” стил и „схоластичните” наклонности (все пак схоластиката е в известен смисъл добродетел на
разума, неговата добросъвестност – и затова разумът трябва да бъде схоластичен) водят дотам, че на тази догматична маса се придава формата на една
или друга, в по-голямата си част външна и възникваща от педагогически потребности система – по този начин се получава онова, което представлява „догматичното богословие”, „система на догматиката”, summa theologiae17. Но ако
догматичното се отнася към митичното по този начин, то можем да си зададем
въпроса – каква е цената на тази разсъдъчна инвентаризация на свръхразсъдъчните откровения? Необходими ли са изобщо догматиката и догматите? Догматизирането не е ли по-скоро болест на религията, ръжда, която се образува
върху нея, и не трябва ли в името на религията да обявим война на догмата?
Може ли да се изрази неизреченото и необходимо ли е да бъде изразено? Не са
ли текли реки от кръв заради догматите, Църквата не е ли била раздирана заради една йота? Такива са популярните възражения срещу догмата – религиозни,
философски и житейски. Тъй като те произхождат от равнодушие и душевна леност, с тях може и да не се съобразяваме – разбира се, по-спокойно и по-просто
е човек да живее, без да се интересува от предмета на вярата, дори може да
представи това равнодушие за свое превъзходство. Който няма убеждения и не
изповядва никаква истина, която да се чувства задължен да отстоява с всички
сили на душата си, той винаги ще бъде противник на догмата и ще се отнася с
епикурейско лекомислие към „фанатизма” на догматиците. С този адогматизъм
на безпринципните и равнодушни хора няма за какво да се говори – те стоят
по-ниско от догмата и по-ниско от религията и макар че са количествено повече
и днес те задават тон в общественото мнение, нямат нито духовна мощ, нито
идейно съдържание. Други пък отхвърлят догмата в името на някакво религиозно целомъдрие, тъй като им се струва, че изразената в догматична формула
вяра вече не е вяра, както и „изречената мисъл е лъжа”.18 Но те забравят, че
дори и тази сентенция да е вярна в известен смисъл, то е справедливо и обратното – неизреченото не е мисъл и затова не може да стане истина и отрицание на лъжата. Всичко, което преживяваме в душевния си живот, става мисъл
и преминава през мисълта – макар че не е само мисъл и никога не може да бъде
изразено в думи напълно без някакъв остатък. Всяко преживяване на Бог по необходимост поражда и съответната мисъл за Бог – макар че то никога не е само
мисъл. В своята пълнота митът не е мисъл, както не е мисъл и символиката на
художественото произведение, но той се стреми към мисълта и става мисъл,
облечена в думи. Неизречеността не е синоним за безсловесност, алогичност и
антилогичност, по-скоро напротив, точно тя е непрекъсната изрекаемост, която ражда словесни символи за своето въплъщаване. Без него тя е невъплътена
мисъл, нещо недоносено, което не просто не превъзхожда мисълта, но не я и
достига. И както нищо не може да се скрие от лъчите на слънцето, така нищо
17

Сума на теологията е основният трактат на Тома от Аквино, в който са изложени основите на католическата
теология. Сума е жанр на схоластичната философска литература.
18
Цитат от стихотворение на Тютчев „Silentium” (1830). „Най-съкровеният копнеж лъжа е, щом го изречеш”
(„Заветни лири”. Антология на руската класическа поезия, С., Народна култура, 1983, превод П. Велчев). Б.пр.
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не може да се скрие и от светлината на разума. Всичко, което преживяваме в
душевния си живот, се превръща в мисъл, преминава през мисълта. Всяко нещо
става предмет на мисълта и в този смисъл всяко нещо е мисъл, всяко нещо е
слово и има върху себе си печат от ипостаса на Логоса. В тази истина, макар
и изкривена заради едностранчивостта , се съдържа правдивостта на Хегел.
И тази мислимост на всичко биващо, която съвсем не противоречи на неговата
недостатъчна мислимост, е иманентната норма на живота на духа и тя не
може да бъде нарушена дори от онези, които на думи я отхвърлят, защото агностицизмът винаги е вече някакъв догматизъм, някакво положително догматично
учение за Бог, макар и с минимално съдържание. Мисълта е преди нашия разум,
„в началото бе Словото”, и въпреки че нашият сегашен разум изобщо не е нещо
най-висше и най-последно, понеже той може и трябва да бъде превъзмогнат, то
не е възможно да се превъзмогне мисълта – тя е онтологическото определение
на космическото битие, което съответства на втората божествена ипостас
на Логоса: „Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това,
което е станало” (Иоан 1:3).
Затова на малодушния и недостатъчно съзнателен, но по свой начин също догматичен адогматизъм ние противопоставяме съзнателния (и в този смисъл
„критически”) и принципен догматизъм. Религиозното преживяване е несъвършено и недовършено, докато не бъде изразено в слово, а митът не е отчетлив,
докато от него не се роди мисъл. Защото религиозното преживяване получава
определеност само в мисълта и в словото, преодолява се сантименталната
липса на контури (Шлайермахер) и митът бива за последно изсечен и гравиран;
само в мисълта и чрез мисълта се осъзнава окончателно неговата обективност
и католичност. Затова догматите представляват скъпоценното богатство на
религията, нейното „изказано слово”, λόγος προφορικός. Религиозното съзнание
естествено и неудържимо се стреми към догмата. Нима това да се търси догмат, „да се съпоставят убежденията” и „да се намери светоглед” не е предмет
на постоянна тревога и стремеж за всяка жива душа, която не може да се задоволи с някаква духовна недоносеност и аморфна неизреченост на чувството? В
това отношение не са изключение не само скептичните пиронисти19 или кантианците (колкото и да е оскъдна тяхната догматика), но дори и антидогматичните „мистици” – за това свидетелстват техните писания, в които обикновено
откриваме повече или по-малко проявена мистична система, т.е. съвкупност от
„догмати”, пък и може ли да се предаде с думи онова, което е напълно чуждо на
мисълта? Обективният и католичен характер на религиозното преживяване е
това, което го отличава от музиката с преобладаващите в нея настроения и
от субективността с нейния психологизъм. Точно този характер изисква да бъде
догматично изкристализиран. Католичната същност на догмата в частност
се проявява и в това, че единствено в словото и чрез словото преживяването
може да бъде първично съобщено на другите хора, благодарение на което е възможна религиозната проповед, „служенето на словото”. Мъжествената и сурова
същност на догмата ни повелява не да онемеем в сладката отмала на едно мистично преживяване, а да проповядваме и учим: „идете, прочее, научете всичките
19

Последователи на старогръцкия философ Пирон (IV III в. пр.н.е.), основател на школата на скептиците.
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народи” (Матей 28:19) – нарежда Възкръсналият на Своите апостоли. Разбира
се, Савел не може докрай да изрази в слово това, което е преживял по пътя за
Дамаск, но от това неизречено преживяване в Савел се ражда ап. Павел, който
незабавно отива да проповядва Христа Разпнатия и става първият християнски
догматик. И дори когато е „занесен до третото небе”, той и там чува тези
глаголи, които, макар и да не могат да бъдат изказани на човешки език, принципно са все същите „глаголи”.20
Въз основа на казаното следва да признаем, че догматите са богатството на
религията. Тяхното положително значение, с което се изкупва многовековната
догматична борба, прекратяваща се само в епохи на упадък на религиозния живот, се състои в това, че догматите представляват като че ли някакви жалони,
поставени по пътя на правилно развиващия се религиозен живот и на нормалното му усъвършенстване. Догматите са йероглифи за религиозните тайни,
които се разкриват само в религиозния опит и съгласно този опит. Затова
те са норми и задачи за този опит – не индивидуални, а църковно-католични.
Никога не може да се каже за някого – който действително се е докоснал до
църковния живот – че за него догматите са само учение или рационални схеми
и логически символи, понеже точно това докосване означава една реална среща
на Бог с човека в живия личен опит и едно лично митотворчество. От този
опит, който е винаги частен, но допуска неопределено и безмерно развитие, се
извежда общото указание, че догматите наистина свидетелстват за религиозните реалности и следователно ни показват истинния път. Никой и никога
не може да каже за себе си, че лично е постигнал и вместил в себе си цялата
набелязана в догматите пълнота на църковния опит, но и никой не може да се
докосне до църковния живот извън своя личен опит – дори и минимален. Затова
църковното богатство на догматите – като задача – винаги превишава наличния религиозен опит, но същевременно винаги влиза в него и го определя.
Оттук произтича първостепенното регулативно значение на догматиката и
педагогическото значение на обучението в истините на вярата – в каквато
и форма да се извършва. По този начин се премахва привидното противоречие
между личния характер на религиозния опит – противодействащ на дадената
принудително отвън догматика (понеже догматиката не е геометрия) – и обективната система от догмати – в която се разкрива свръхличното (и като че
ли безлично), католичното, съзнание на Църквата. Противоположната гледна
точка, като отхвърля догматиката заради личния религиозен опит, отрича от
корен съборността в името на някакъв религиозен индивидуализъм, анархизъм и
импресионизъм. По този начин в разбирането за догмата диалектично се съединяват два момента – личното начало и свръхличното начало, вътрешното и
външното, свободата и авторитетът, знанието и вярата. Така се установява
принципната възможност и дори необходимост на „символа на вярата” – общ и
задължителен за всички членове на Църквата.
Превод от руски: Владимир Теохаров

20

Вж. Деяния на апостолите 9:1-20; 2 Коринтяни 12:2-5.
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Георги Каприев

КАКВО ЗНАЧИ „ВИЗАНТИЙСКИ
ХУМАНИЗЪМ”?
С първото изречение в своята книга за „хуманистично формираната теология
във Византия” Герхард Подскалски заявява: „Вече много е мислено и писано за
хуманизма като цяло, специално за „християнския хуманизъм”, но и за хуманизма
във Византия, така че не е нито необходимо, нито имам намерение да повтарям
тук всички тези информации и възгледи”1. Намерението на моето размишление
е – напротив – да изследва коректността на понятието „византийски хуманизъм”.

1. Един личен момент
В книгата ми Философия във Византия говоря за теоцентричен и антропоцентричен хуманизъм във Византия, имащи корени във византийската култура и
допринесли за развитието на тази култура, включително чрез сблъсъците помежду си.2 Тези понятия могат да бъдат видени и в двете български версии на
1

G. Podskalsky, Von Photios zu Bessarion. Der Vorrang humanistisch geprägter Theologie in Byzanz und deren
bleibende Bedeutung, Wiesbaden 2003, 13.
2
G. Kapriev, Philosophie in Byzanz, Würzburg 2005, 201. Вж. и Г. Каприев, Византийска философия. Четири
центъра на синтеза, София, 2011, 261-262.
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книгата (2001 и 2011). В една по-късна книга3 замених „хуманизъм” с „тенденция”. В посветения на Византия том от Юбервеговия очерк на историята на
философията говоря за теоцентрична и антропоцентрична мисловна насока.4 В
една статия разясних накратко основанията си да отхвърля понятието „хуманизъм”.5 Чувствам се обаче длъжен да аргументирам подробно мотивацията си.

2. Le humanisme byzantin
Понятието „византийски хуманизъм” бива наложено чрез книгата на Пол Льомерл.6 Още в първата бележка под черта той заявява: „Не са ми неизвестни
старите и нови дебати по понятията „хуманизъм” и „ренесанс” и многозначността на тези понятия. Без да встъпвам в тази дискусия, употребявам тези
думи в общото им значение и в техния широк смисъл”. Като основание за употребата им той посочва трудността да се откаже от тях и възможността
чрез тях да представи оригиналността, проявена от Византия в нейната ранна
зрялост.7 Не е случайно, че Льомерл прокарва онагледяващи паралели със Запада
и неговите „ренесанси”.8 Като белези на византийския хуманизъм той посочва
съхраняването на част от елинското наследство, свободата на мисленето, напредъка на знанието, опозицията спрямо инертността на традицията, както
и научния дух и креативната оригиналност, утвърждаването на смисъла и ценността на παιδεία и съпротивата срещу невежеството и грубостта.9
3

G. Kapriev, Lateinische Rivalen in Konstantinopel: Anselm von Havelberg und Hugo Eterianus, Leuven 2018, 2745. Бълг. превод: Георги Каприев, Латински смутители в Константинопол: Анселм Хавелбергски и Уго Етериано,
София, 2020, 28-40.
4
G. Kapriev, Die Philosophie des 11. und des 12. Jahrhunderts. Einleitung, in: Byzanz. Judentum: Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich Ueberweg. Die Philosophie des Mittelalters, Bd. 1, eds. A. Brungs,
G. Kapriev, V. Mudroch, Basel 2019, 51. Тази корекция намери място и в съставената от Милан Гьоргевич македонска версия на Византийска философия – Г. Каприев, Византиска философија. Четири центри на синтеза,
Скопје 2019, 227-228.
5
G. Kapriev, Ein literarisches Selbstporträt aus dem byzantinischen 13. Jahrhundert. Georgios von Zypern / Gregorios II. und seine „Autobiographie”: in: Figurationen des Porträts, eds. T. Greub, M. Roussel, Paderborn 2018,
475-477. Бълг. превод: Г. Каприев, Един литературен автопортрет от византийския XIII век (Георги от Кипър /
Григорий II и неговата „Автобиография”), в: Християнство и култура, 3 (2019), 24-26.
6
P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzanze des
origins au Xe siècle, Paris 1971.
7
Ibid., 8.
8
Ibid., 12ff. Льомерл признава и един втори византийски хуманизъм през XIII–XV в., който обаче бил „повече
филологически” отколкото по-предния – Ibid., 305.
9
Ibid., 302-304. Льомерл се позовава на публикувани през 50-те и 60-те години текстове на Г. М. Хартман, Х.
Хунгер, Д. Геанакоплос и А. Петруси – ibid., 8, Anm. 3. Още Карл Крумбахер нарича отделни византийски автори
„хуманисти” – K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen
Reiches 527-1453, München 1897, 18, 21, 276, 454, 482, 500 und 501. Въпреки едно внушение от страна на Герхард
Подскалски [Entwicklungslinien des griechisch-byzantinischen theologischen Denkens (bis zum Ende der Turkokratie),
in: Ostkirchliche Studien, 47 (1998), 39] думата „хуманист”, респ. „хуманизъм”, не се среща при Йозеф Хергенрьотер
в неговите „посветени на въпроса за хуманизма” страници (Главата „Die Theologie und die profanen Wissenschaften”) – cf. J. Hergenröther, Photius, Patriarch von Konstantinopel, Bd. 3, Regensburg 1869, 340-356. Георги Миш от
своя страна заявява, че времето след възобновяването на Източноримската империя през 1261 г. е и време на
възстановяване на старите традиции в сферата на писмеността и образованието. Той обозначава това „възстановяване” като „ренесанс”, ἀναβίωσις (както понякога наричат Теодор Метохит и Никифор Григора завръщането към
античната интелектуална и културна парадигма) и го свързва с някакъв „ранен хуманизъм”, акцентирайки почти непрекъсвания, поддържан чрез училището и изследванията хилядолетен континуитет на наследеното – G. Misch, Die
Schriftsteller-Autobiographie und Bildungsgeschichte eines Patriarchen von Konstantinopel aus dem XIII. Jahrhundert.
Eine Studie zum byzantinischen Humanismus, in: Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, (21) 1931,
1-16 [= G. Misch, Geschichte der Autobiographie, III/2, Frankfurt/M. 1962, 890-903], тук с. 1.
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В своя шедьовър Херберт Хунгер ползва понятията „християнски хуманизъм”,
„византийски хуманизъм” и „византийски хуманисти” в подобен смисъл и фактически синонимно. Този хуманизъм се опира върху потенциала на античните
достижения, съхранени благодарение на образователната традиция, непрекъсвана от дните на късната античност. Неговите основни черти изявяват спояването на античното философско наследство с православната догматика.
Като съществени характеристики се посочват: интелектуалната независимост, активното изучаване на античната литература и нейното ползване за
собствените литературни продукти, съчетано с честно приемане на православието и схващане на езическите идеи като способна да облагородява предходна степен на християнството. Тази нагласа, подчертава Хунгер, не стои „в
никакво доловимо противоречие с църковните функции и участието в борбите
за православието”.10 В този смисъл схваща византийския хуманизъм и Цочо Бояджиев.11 Тъкмо в тази перспектива Робърт Синкевич обявява, че Григорий Палама с неговото застъпничество за високото достойнство на човека трябва със
сигурност да бъде гледан като един от големите хуманисти на Палеологовия
ренесанс.12
Хунгер добавя, че това явление било познато и на Запад, и то преди всичко през
XV и XVI в.,13 при което отбелязва (специално с оглед на Плитон) контактите с
италианските хуманисти.14 Аналогията с Италианския ренесанс е общо място
при изследователите от този период. В книгата си за „последния византийски
ренесанс” Стивън Рънсиман често говори за „естествената” връзка с Италианския ренесанс и прави съответните аналогии.15 Успоредно с това той настоява,
че „византийският ренесанс”, който той асоциира с интензивната интелектуална и духовна активност, е бил гръцки, елински.16 Линос Бенакис описва византийските хуманисти чрез вярата им „в ценността и ползата от античната
гръцка цивилизация с всичките  достижения, в науките не по-малко отколкото
в другите сфери”. Сред науките специално се споменават математиката, астрономията, природознанието и космологията. „Това движение има много общо с
италианския хуманизъм на Ренесанса”, подчертава той.17 Натрапва се въпросът
за еднородността на „византийския хуманизъм”, респ. „византийския ренесанс”,
и „италианския хуманизъм на Ренесанса”.

10

H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Bd. 1, München 1978, 49-53, 168, 464.
„Тази открито декларирана любов към древните е, разбира се, любов-с-дистанция, ала тъкмо такава любов е характерна изобщо за средновековния – за източния, но и за западния – хуманизъм. Философията на
миналото предоставя само „равнината”, над която се издига „върхът” на християнското знание, само онази
суровина, която следва да бъде пречистена, за да вкусим от бистрата вода на чистата мъдрост” – Ц. Бояджиев,
Михаил Псел и византийският хуманизъм, в: Id., Две университетски лекции, Велико Търново, 1997, 18.
12
R. Sinkewicz, Christian Theology and the Reneval of Philosophical and Scientific Studies in the Early Fourtenth
Century: The Capita 150 of Gregory Palamas, in: Medieval Studies, 48 (1986), 351.
13
Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner (като бел. 10), 49.
14
Ibid., 24.
15
S. Runciman, The Last Byzantine Renaissance, Cambridge 1970, 49 et 97.
16
Ibid., 2, 22 et 24.
17
L Benakis, Byzantine Philosophy, in: L. Benakis, Byzantine Philosophy. An Introductory Approach, Saarbrücken
2017, 11 (първа публикация в Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 2, London – New York 1998, 160-165).
11
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3. Ренесансовите хуманисти и хуманизмът
Думата „хуманист” (humanista) е утвърдена още през XV в. Тя е изведена от
понятието studia humanitatis, наложено от Колучио Салутати и Леонардо Бруни, и
двамата последователи на Франческо Петрарка, въвели и заетата от Цицерон
дума humanitas. Те вярват, че тя най-добре определя човешкото достойнство,
асоциирано с акумулирането на определен вид знание.
През Античността, както и през Ренесанса, humanitas съвсем не означава човеколюбие, а по-скоро възпитание (παιδεία), респ. школуване в науките и изкуствата. Докато обаче през Античността ἐγκύκλιος παιδεία обхваща най-вече
дисциплините гимнастика, граматика, риторика, музика, математика, география,
природна история и философия, системата на studia humanitatis слага ударението върху дисциплините граматика, риторика, поетика, история и морална
философия. Не се изключват съпътстващи философски и богословски интереси.
Логиката, математиката и природознанието първоначално не намират място
в тази система.18 Ренесансовите хуманисти са субекти на една елитарна културна програма и един културен процес, предпоставящи участие в обществения
и преди всичко политическия живот. Като резултат от този процес се гледа
формирането на специфични възгледи за човека, неговата природа и определение. Системната съпротива на хуманистите срещу църквата или наличния
обществен ред е обаче изобретение на XIX и XX в. Противопоставянето между
„християнски” и „езически” ренесансов хуманизъм е анахронизъм.19
В търсене на определение за програмата на ренесансовите хуманисти Алексей
Лосев забелязва в една първа стъпка, че дестилираната от изследователите
„автентична и основоположна” програма на Западния ренесанс никога не е била
налице в чист вид. Според Лосев водещото в тази програма е „абсолютната”
личност, която е такава не в нейното свръхкосмическо съществуване, а в чисто човешкото  осъществяване. Това е програма, която е не космологична или
богословска, а антропоцентрична.20 Лосев извежда понятието „хуманизъм” от
този антропоцентризъм.21
Както по-тесните, така и широките определения за концепциите на ренесансовите хуманисти показват, че аналогията между тях и „византийския хуманизъм”
е във всеки отделен случай непрецизна и произволна. Точките на съответствие
18

През XV и XVI в. отделни хуманистични учени разгръщат интересите си и към други сфери. Има хуманисти,
действали и като философи, лекари, медици, юристи или богослови.
19
Cf. P. O. Kristeller, Humanism, in: The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge 72007, 111138; И. Манова, Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистична критика на аристотелизма, София, 2011, 17-26.
20
А. Ф. Лосев, Эстетика Возрождения, Москва 1982, 16 и 93 (първо издание: Москва, 1979).
21
„Хуманизмът е, преди всичко, типично за Ренесанса свободомислещо съзнание и напълно светски индивидуализъм. Но за да се подчертае спецификата на този термин, ще смятаме, второ, хуманизма не просто
за светско свободомислие, а ще подчертаем преди всичко неговата обществено-политическа и гражданска
страна, исторически прогресивната му страна, включваща всякакви форми на утопизма, педагогическата и
битовата и в края на краищата, просто практическата и моралната страна на това свободомислие” – ibid., 109.
Това описание пък дава повод на Лосев да не разглежда като хуманисти мнозина ренесансови дейци, включително самия Франческо Петрарка – ibid., 110.
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са несравнимо по-малко от точките на различие. Ползването на понятието „хуманизъм”отваря още по-широки простори пред произвола.
Смята се за доказано, че понятието „хуманизъм” бива употребявано едва от
късния XVIII в. По този начин са наричали разновидни интелектуални движения в
различни исторически контексти. От самото начало понятието означава както
прехода от Средновековие към ново време, така и класическото образование в
противопоставка с практически-техническото школуване. По-късно така започва да се обозначава всяка програма, претендираща да служи за по-позитивно,
„по-хуманно” формиране на бъдещето. Крайният резултат от този подход е
формулиран в началото на 60-те години с едно популярно изречение: „Колко мъгливо е станало понятието „хуманизъм”, се вижда от това, че повечето хора
вече не могат да си представят нищо определено при ползването му”22. Идеологизирането на понятието „византийски хуманизъм” ескалира тъкмо по това
време.

4. Радикализиране на понятието
Идеологически подплатеното радикализиране на понятието се разпростира в
няколко взаимно стимулиращи се насоки.

4.1. Йоан Майендорф и „православната” офанзива срещу
хуманизма
През 1959 г. Майендорф заявява: „Победата на Палама потвърждава победата на
един християнски хуманизъм срещу езическия хуманизъм на Ренесанса”. На това
място той обяснява: „От едната страна заявява себе си една единна концепция
за човека, която се опира на библейското схващане за човека и утвърждава
непосредственото въздействие на спасителната Божия благодат върху всички сфери на човешката действеност. На другата страна стои една интелектуалистка духовност, която отстоява независимостта или поне автономията
на човешкия интелект спрямо материята и отрича реалното обожение да е възможно на Земята”.23 За да избегне двузначността на понятието „хуманизъм”,
по-късно Майендорф предлага всички византийски учени от Фотий до Плитон да
бъдат обозначавани чрез термина „византийски хуманизъм”.24
Схващанията на Майендорф преживяват ескалация. Герхард Подскалски регистрира попътните  знаци. Най-напред се постулира пропаст между паламизма и
хуманизма, при което представителите на последния се определят като „дребно
малцинство от образованите”, които през XIV в. биват привличани „все повече
и повече от Италия на Ренесанса”. Подир едно по-късно твърдение, че след XI в.
хуманистите прекрачват „строго очертаните граници на християнската право22

E. R. Curtius: Büchertagebuch, Bern – München 1960, 65.
J. Meyendorff, St Gregoire Palamas et la mystique orthodoxe, Paris 1959, 176.
24
J. Meyendorff, Society and Culture in the fourteenth century. Religious problems, in: M. Berza, E. Stanescu (eds),
Actes du XIV Congres International des Etudes Byzantines, Bucarest 1974, 114.
23
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славност”, линията кулминира в тезата: „Предимството на духовните стремежи, характерно за исихасткото движение, разкрива себе си в традиционната за
Изтока опозиция спрямо хуманистичните интереси към старогръцката култура
и философия”.25
Позицията на Майендорф, популяризирана и утвърждавана в отделни кръгове
от източноправославни автори през 80-те и 90-те години на ХХ в., е коректно обобщена от Подскалски, при което се отбелязва, че числото на образованите хуманисти се преценява a priori като твърде малко, респ. незначително,
а отделните лица биват отграничавани най-вече като (особени) „западняци”
или „еретици”, респ. чужди за Византия елементи.26 Това състояние на нещата
предизвиква контраатаката на Подскалски. Не е трудно обаче да се забележи, че
той възприема безкритично определящи тези на своите опоненти.

4.2. Герхард Подскалски и фаворизирането на византийския
хуманизъм
В майсторското му изследване понятието „хуманизъм” се появява почти в облика, който е получило при Хунгер. Подскалски разпознава три византийски хуманизма: в IX, в XI и в XIV–XV в.27 „Хуманизъм” се равнополага с високото оценностяване на класическата философия и ἐγκύκλιος παιδεία.28 Добавя се, че не става
дума за конфронтация между монашество и светски мислители.29 Дори в първата фаза на исихастките спорове не става дума за „сблъсък между западна схоластика и източна духовност, между хуманизъм и мистична теология – защото
представители на двете насоки се борят и от двете страни”.30 Въпреки това
още тук може да се забележи изтеглянето на разделителна линия между хуманизъм и мистична теология, при което те се идентифицират донякъде съответно със западната схоластика и източната духовност. „Трайният резултат
от продължителната борба [през XIV в. – ГК] довежда най-накрай до радикален
срив между враждуващо срещу образованието православие (на всички съсловия,
особено обаче на йерархията и монашеството) и добронамерена към асимилирането богословска наука.”31 Постулира се окончателно противопоставяне между
хуманисти и паламити.32
25

J. Meyendorff, Orthodoxie et catholicité, Paris 1965, 85; J. Meyendorff, Byzanz, in: Theologische Realenzyklopädie, Berlin – New York 1981, 519; J. Raitt, B. McGinn, J. Meyendorff (eds.), Christian Spirituality: High Middle
Ages and Reformation, New York 1987, 442 – цит. по G. Podskalsky, Entwicklungslinien des griechisch-byzantinischen theologischen Denkens (bis zum Ende der Turkokratie), in: Ostkirchliche Studien, 47 (1998), 36-37.
26
Podskalsky, Entwicklungslinien des griechisch-byzantinischen theologischen Denkens (bis zum Ende der
Turkokratie), in: Ostkirchliche Studien, 47 (1998), 37.
27
G. Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz. Der Streit um die theologische Methodik in der
spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische
Entwicklung, München 1977, 59, 64 и 74.
28
Ibid., 126.
29
„Редом с армията от индиферентни, респ. враждебни към образованието аскети, там [в манастирите – ГК]
намираме и голяма част от най-учените и оспорвани философи и хуманисти” – Ibid., 36.
30
Ibid., 125.
31
Ibid.
32
Ibid., 172-173.
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Това диференциране е доведено до крайност 20 години по-късно в една статия33,
която Подскалски определя като програмна.34 Там се постулира: „От днешна
гледна точка налице са две паралелно вървящи линии на развитие, които отново
и отново се разграничават една от друга и враждуват помежду си: монашеско-исихасткият и хуманистично ориентираният към науката метод”.35 Двете
течения се противопоставят контрадикторно, при което еднозначно се демонстрира ценностният приоритет на хуманистичната линия. Въпреки декларацията, че „границите между представителите на двата метода – поне в отделни
случаи – са обтекаеми”, Подскалски фактически тегли граница между двете
групи – непреодолима най-късно от XI в. нататък.36
Независимо от това, че няколко по-ранни мислители37 са обозначени като представители на хуманизма, Подскалски започва38 своя списък на хуманистично ориентирани богослови с Фотий. Той обхваща около 70 имена и завършва с Йосиф
Метонски († ок. 1490).39 Като основен белег на хуманистичната теология се посочва „съзнателното, но в никакъв случай некритично срещане на раннохристиянската теология с античната философия (и литература) на различните школи,
желаеща да интегрира поне използваемите елементи на класическата култура
в християнското мислене”. И още: „Едновременно предпоставка и следствие е
освен това отвореното, днес бихме казали: икуменично или способно на диалог
поведение”. С уговорката, че това е частично валидно и за другата група, се
добавя, че представителите на хуманистичната влизат по-често в конфликт с
църковния авторитет. Все пак Подскалски не пропуска да отбележи: „Те и двете
имат своето право на гражданство във византийската култура”40.
Последното изречение в последната му книга41 гласи: „Не става дума да се замени една претенция за монопол с друга, а само за повторно потвърждаване,
успоредно с монашеско-мистичното направление, на легитимното право на съществуване и на пространството за разгръщане на вкоренената в традицията
хуманистична теология”.42 Всъщност в нея той заостря позицията си. Умножените общи характеристики на хуманистично формираната теология във Византия сега са: всестранната почит към приятелството; признаваната необходимост от взаимна критика и нейното фактическо упражняване; постоянното
33

Podskalsky, Entwicklungslinien (като бел. 26), 34-43.
G. Podskalsky, Von Photios zu Bessarion (като бел. 1), 15.
35
Podskalsky, Entwicklungslinien (като бел. 26), 36. И по нататък: „Безусловно трябва да се удържа като изходна точка, че ние […] можем да различаваме на Изток две успоредно протичащи течения – един по-силно
библейски, несистематичен подход и една отчетливо философски (най-често: неоплатонически) инспирирана
аргументационна школа” – ibid., 38.
36
„Образцово противопоставяне на двете контрастиращи учения за метода (на науката/изследването въз
основа на откровението и на θεορία φυσική, респ. въз основа единствено на божественото илюминиране/съзерцанието на нетварната Таворска светлина) откриваме през XI в. в сблъсъка между Симеон Нови Богослов
и неговия опонент Стефан Никомидийски” – ibid., 41.
37
Например Евагрий от Понт, Дионисий Псевдо-Ареопагит, Максим Изповедник.
38
Защото за него Византия има началото си през IX в.
39
Podskalsky, Entwicklungslinien (като бел. 26), 38-40.
40
Ibid., 38.
41
G. Podskalsky, Von Photios zu Bessarion (като бел. 1).
42
Ibid., 89.
34
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позоваване на авторитета на „тримата кападокийци”, респ. на „тримата светители”; фактическият монопол в сферата на екзегезата; понякога жестоките
конфликти на отделни представители с авторитета на официалната църковна
йерархия; неотменността на θεορία φυσική (съзерцаване на творението) при
привеждането на доказателства.43 Към това се добавя, че успоредно с техните
постижения в науката (астрономия и други природни науки), философията и теологията, както и поезията, хуманистичните богослови (и само те!) се включват
чрез личен ангажимент в социалната теория и практика.44 Прибавя се и филологическият интерес на хуманистичните теолози.45 Специално е подчертана
солидната образованост по класическа литература и философия на хуманистичните теолози, опитващи се да я вкарат в плодотворен синтез с християнската
вяра в откровението, респ. със знанията, дадени по откровение.46 На хуманизма
се противопоставя един паламитски исихазъм47 с неговата „враждебна към образоваността ортодоксия”. Към тях се прибавя една трета група. Тя се характеризира със специфична „шизофрения” и се представлява всичко на всичко от
Марк Евгеник и Мануил Гавала.48
Акцентираните критерии не стигат обаче, за да бъдат идентифицирани без
идеологически съображения конкретните представители на този „хуманизъм”.
От меродавните византийски мислители в списъка на Подскалски всъщност
липсват само Симеон Нови Богослов, Никита Ститат, Григорий Палама и неговите най-близки съратници. Въпреки протеста на Подскалски49 лесно е да се
забележи, че Палама, както и поддръжниците му, отговарят на почти всичките
му критерии.50 От друга страна, за Подскалски не е просто да подведе всички
номинирани хуманисти под знаменателя на своите критерии.51 В изложението
си той цитира отделни случаи, на които неаргументирано се приписва обща валидност. Той забелязва това. След призива: „Стига с отделните наблюдения!”52
обаче той по никакъв начин не коригира твърденията си. При такъв подход е
налице опасността под понятието „хуманисти” да бъдат подведени всички писмовно активни философско-богословски мислители във Византия – независимо от
интелектуалното и духовното им самоопределяне, стига да са лично симпатични на подреждащия ги писател.
43

Ibid., 5 и после passim.
Ibid., 13-14.
45
Ibid., 67 ff. Той се проявява „и в събирането и преписването на много ръкописи и в превода на релевантни
текстове от латинската теология”.
46
Ibid., 13.
47
Застъпниците на мистичната теология на „нетварната светлина (= божествени енергии)” – ibid.
48
„В крайния случай шпагатът между различните форми на мислене и изказ може да стига дотам, че авторът да може да съхранява личната си идентичност само чрез определена „шизофрения” между хуманизма и
паламитския исихазъм (както например Марк Евгеник и Мануил/Матей Гавала, и двамата митрополити на
Ефес)” – ibid., 15.
49
„Вместо това могат да се наблюдават твърде наивни опити за внушение от страна на привърженици на
неопаламизма да представят самия Палама – така да се каже, „покривайки цялата площ” – за хуманист, респ.
за мислител, отворен към хуманизма” – Ibid., 13.
50
Самият Симеон Нови Богослов, действителният граничен случай, също е имал сериозни конфликти с високата църковна йерархия.
51
„Не е лесно да се формулира обща характеристика на хуманистичната теология във Византия.” – Podskalsky,
Von Photios zu Bessarion (като бел. 1), 85.
52
Ibid., 86.
44
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4.3. Византийският хуманизъм като социално-реформаторски
проект
Още през 1976 г. е публикувана книгата на Игор Медведев Византийският хуманизъм на XIV–XV в.53 Тя експлицитно се ограничава до „представителите на
византийската култура на XIV и XV в. и особено до учените от кръговете около
Метохит и Плитон”.54
Медведев успява в максимално възможна степен да се държи далеч от идеологическите шаблони на историческия материализъм. Той подчертава, че византийският хуманизъм няма никаква връзка с развитието на някаква буржоазия
от капиталистически тип.55 Той преценява твърденията, сравняващи например
Плитон с Русо и Сен-Симон и представящи го не само като предшественик
на утопичния социализъм, но и на научния социализъм с неговите съвременни
концепции, като абсурдни и установява липсата на историческо чувство при
техните автори.56 Преживелите съветското време помнят обаче, че подобно
дистанциране не можеше да бъде безгранично, ако авторът държи да види книгата си публикувана.
Медведев иска освен това „да се чувства свободен от терминологичния гнет”57.
В самото начало той обръща внимание, че понятието „хуманизъм” се ползва
относно отделни представители на византийската култура почти винаги не в
научно-терминологична перспектива, а по-скоро като оценъчна категория.58 Той
подчертава, че в сравнение с хуманизма като философско и литературно течение на Италианския ренесанс е проблематично установяването на някакъв византийски ренесанс като „възраждане на Античността”, защото във Византия
не е имало разрив с античната традиция.59 Медведев предпочита да говори за
„хуманистични тенденции” във Византия.60
Като белези на византийския хуманизъм той назовава приятелския кръг и учената общност; неоплатонизма като философска основа; критиката на християнството и опитите за създаване на нов религиозен култ; завръщането към
елинския образ на политиката и идеята за етническата нация като политически

53

И. П. Медведев, Византийский гуманизм XIV-XV вв., Москва 1976. Подскалски цитира книгата сред текстовете, посветени на византийския хуманизъм, без знак или претенция да я е чел – Podskalsky, Entwicklungslinien
(като бел. 26), 36; Podskalsky, Von Photios zu Bessarion (като бел. 1), 13.
54
Медведев, Византийский гуманизм XIV–XV вв. (като бел. 53), 169.
55
Ibid., 9.
56
Ibid., 143-144.
57
Ibid., 9.
58
Ibid., 3.
59
Ibid., 4. Cf. ibid., 169: „В заключение би ми се искало още веднъж да подчертая, че прилагайки понятието
„византийски хуманизъм” към явления от интелектуалната култура на Византия през XIV–XV в., ние нямаме намерение да влагаме в него строго терминологичен смисъл, да го уподобяваме на италианския и още по-малко
да го провъзгласяваме за изходна точка на Италианското възраждане”.
60
Ibid., 9: „Налага се да се направи една решаваща уговорка: едва ли ще успеем да открием хуманисти от
чист вид във Византия. По-скоро може да става дума за хуманистични тенденции, проявили се в различна
мяра у разните представители на византийската култура през XIV–XV в.”
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идеал.61 С емфаза се заявява, че хуманистичните позиции утвърждават себе си,
ако не в противоречие с Църквата, то във всеки случай извън нейното учение.62
Дори при тези, които определят себе си като благочестиви християни, хуманистичните възгледи са формирани не благодарение, а въпреки християнското
им самосъзнание. Отхвърля се идеята, че хуманизмът може да бъде разбиран
като свойство, което може да е иманентно на християнството, и да бъде отъждествяван с религиозния морал. Това важи особено за учението на Палама. Религиозната православнохристиянска антропология е принципно различна от хуманистичната етика. Хуманистичният концепт за човека е човекът-гражданин
(homo civilis), призван за активна роля в държавата.63 Заетият с натурфилософия
и научно естествознание хуманизъм е изразено светски, при което прокламира
антиклерикализма и „елинизма” като бъдеще на страната.64
Съживяващият се платонизъм допринесъл за възникването на едно достатъчно
широко реформаторско движение в областта на социално-икономическите идеи
във Византия. В политическите си възгледи хуманистите били инстинктивно
притеглени от идеала за просветената монархия. В кръговете на хуманистите
се родила идеята за необходимостта от широки реформи в държавната и обществената структура, при което се забелязва стремежът за стабилизиране
на феодализма.65 В последна сметка се установява, че „Плитоновите проекти
за социални реформи претърпели крах, тъй като игнорирали конкретните исторически условия, в които са се формирали. В тях, както бихме се изразили днес,
бил игнориран законът за задължителното съответствие на производствените
отношения с нивото на производителните сили на епохата, т.е. основното условие, при отчитане на което социалните реформи могат да бъдат проведени
в живота”66.
Струва си да се вземе сериозно бележката на Медведев в предговора към второто издание: „С годините спадна „юношеският” възторг пред плодовете и културните блага, създадени от Западноевропейския ренесанс (а именно към него
водел пътят, по който тласкали Византия, може би и без да го желаят, византийските хуманисти). И напротив, следва да се отделя все по-интензивно внимание на духовния опит на техните опоненти – исихастите”. Медведев заговаря за едно осъществено от исихастите „православно Възраждане”. Казаното,
добавя той, „не означава умаляване на заслугите на хуманистичното движение
61

Cf. ibid., 50-87 и 124-138.
Ibid., 73.
63
Ibid., 88-90.
64
Ibid., 170. Медведев формулира резюмиращо: „Общността на византийските хуманисти [схващана като
византийска хуманитарна култура на елита] е не само някакво професионално единство, а идеологическо,
изразяващо се в единството на научната и философската проблематика, в общата хуманистична мечта за свободната и просветена човешка личност, за разкрепостяването на всички добри, заложени от самата природа
в човека свойства, за неговото достойнство и висше благо. Идейна основа на тази общност е особеното отношение на носителите към усвояването на античното наследство; опитите за неговото осмисляне и превръщането му в светогледен фактор; известното преодоляване на формализма в някои области на литературното
творчество; ползването на платонизма като философска основа на своя светоглед; неопаганизма като система
от възгледи, представляваща антитеза на християнството” – ibid., 160.
65
Ibid., 138-140 и 157.
66
Ibid., 158.
62
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в рамките на византийската култура. Без византийските хуманисти не би го
имало и св. Григорий Палама”. Тук той признава още, че главният персонаж на
неговата книга е Плитон.67

4.4. Една гротескна ескалация
Медведев е единственият висок авторитет за Никита Синиосоглу в Радикален
платонизъм във Византия. Просвещение и утопия при Гемист Плитон.68 Заедно с
това той всъщност не познава книгата.69 Той развива своя собствена концепция.
Сега вече византийският хуманизъм не бива да бъде обозначаван най-вече или
само чрез любовта към класическата литература. Византийските хуманисти са
заети с експериментиране с философските, херменевтичните, стилистичните и
политическите учения на античната философия, което директно или индиректно
влиза в сблъсък с православната клерикално-монашеска върхушка. Византийският хуманизъм на XIV в. е акушерката на концептуалния философски паганизъм,
възобновен и систематизиран от Плитон през XV в. Византийските хуманисти
са дисиденти спрямо иудео-християнския управляващ слой.70 Те следва да са застъпвали една елитарна и антропоцентрична перцепция, която трябва да е
противоположност на еклисиастичния и теоцентричен начин на гледане, присъщ
на Православието: един неправославен отворен херменевтичен модел, стоящ във
връзка с протодеистичната естествена теология. Византийският хуманизъм се
равнопоставя директно с езическия елинизъм, влязъл в хода на исихастките спорове в сблъсък с християнството.71 Философският паганизъм (= рационализъм)
се конфронтира с обскурантизма и мистицизма на църковната доктрина като
мисловна и жизнена програма. Това са два начина на съществуване, същностно
враждебни един спрямо друг. Съставът на философската същност се подсигурява чрез „секуларни и езически платонистки тенденции, латентно налични във
византийската интелектуална история”72.
Хуманизмът представлявал доктринална „реформация” във византийската църква, която трябвало да произхожда от освобождаването на изучаването на античната философия и да кулминира през „последните дни на Византия” в едно
67

И. П. Медведев, Византийский гуманизм XIV–XV вв., Санкт Петербург, 1997, 5-6.
„Доколкото знам, Игор Медведев е единственият учен, който е прогледнал отвъд привидността и се е придвижил grosso modo в правилната посока” – N. Siniossoglou, Radical Platonism in Byzantium. Illumination and
Utopia in Gemistos Plethon, Cambridge 2011, 29.
69
Синиосоглу цитира многократно второто издание на книгата, без обаче каквото и да е посочване на страници. Той познава тезите на Медведев само частично чрез пет негови статии, публикувани на английски, гръцки и френски. Казано между другото, той не се и нуждае от детайлното усвояване на книгата, защото не желае
да следва историко-философските пътища, а иска да прави (to do) история на философията – Siniossoglou,
Radical Platonism (като бел. 68), IX.
70
Ibid., 24-25. Синиосоглу сравнява византийските хуманисти включително с идеологическите дисиденти в
Съветския съюз – S. 52, бел. 5. В моята рецензия за книгата (в Gnomon, 1/2015, 68-71, тук S. 69) си позволих
да забележа: „Да се направи подобно заявление означава да не се познават поне две неща: реалната съветска
система и византийската култура”.
71
Siniossoglou, Radical Platonism (като бел. 68), 27.
72
Ibid., 19, 40 and 397.
68

61

Християнство и философия

„просвещение”, воювало срещу някаква паламитска и исихастка „контрареформация”.73 В този контекст Плитон е номиниран за „превъзходен кандидат” за
авторството на първия модерен план за утопично социално инженерство. Той
освен това е предходник на социалните утопии от XIX в. и създател на национализма и модерната гръцка идентичност. Той при това е предшественик по-скоро
на Реформацията, отколкото на Ренесанса, но също така и на Ницше. Неговата
философия е на това отгоре един „спиносизъм преди Спиноза”. Налично е подобие на Плитон с Волтер, но също и с утопизма на Сен-Симон. Установени са и
паралели между Плитон и Карл Маркс с неговия социализъм.74 „Действителната”
философия във Византия трябва да е била антивизантийска по своя характер и
„същност”.75
Опитите за „дестилиране” на някакъв такъв „византийски хуманизъм” стоят
гротескно. Независимо от това тази заготовка се инструментализира като
очевидност.76 Тази анахронистична фикция успява обаче най-вече да засвидетелства неадекватността на понятието „хуманизъм” относно философската и
културната ситуация във Византия.

5. Заключително пояснение
На този фон обясняването на моя процедурен ход става лесно. Във Философия
във Византия говорих за две паралелни основни тенденции на интелектуално поведение, избистрили своя лик около началото на XI в. Коментирах определенията
на Подскалски в неговата „програмна статия” и показах, че следвайки неговите
критерии, ще се наложи в списъка на хуманистите да се включат едва ли не
всички философски автори във Византия, без оглед на тяхното интелектуално
и духовно самоопределение. По тази причина предпочетох да говоря за теоцентричен и антропоцентричен хуманизъм.77
По-късно обясних различието по следния начин: В основата на двете линии лежат една християнска антропология и една обща християнска картина на света.
Главната разлика се състои в схващането за типа на човешката познавателна
способност, която би могла да направи възможно и едно адекватно богопознание. Според теоцентричната тенденция ядрото на съвършения човек и следователно на истинния философ трябва да е станалото иманентно на този човек
природно действие на Бога, тоест сам Бог. Без да подценяват мистичния опит
и действието на благодатта, представителите на антропоцентричната линия
се застъпват за извисеността на самостоятелния интелект на богообразния
човек и достойнството на природната разумна способност.78
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Ibid., 11-12 and 122.
Ibid., 323, 344, 351, 386, 403, 408 and 418-425.
75
Ν. Σινιόσογλου, Από την ορθότητα των ονομάτων στην ορθότητα των δογμάτων: το πρόβλημα με την βυζαντινή
φιλοσοφία, in: Δευκαλίον, 27 (2011), 45-70.
76
Cf. D. Gutas, N. Siniossoglou, Philosophy and ”Byzantine Philosophy”, in: A. Kaldellis, N. Siniossoglou (eds.), The
Cambridge Intellectual History of Byzantium, Cambridge 2017, 288-289.
77
Kapriev, Philosophie in Byzanz (като бел. 2), 201.
78
Kapriev, Lateinische Rivalen (като бел. 3), 38-39.
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На това място трябва силно да се подчертае, че различието не бива да бъде
схващано според мярата на резките нововременни разграничавания. Става дума
за неконтрастни, еластични гранични плоскости. Ще приведа само два, но затова пък високо симптоматични примера.
Михаил Псел, приеман за емблема на антропоцентричната мисловна насока, заявява, че има два вида човешки ум. Единият вид ум е божествен, като свързан
с Бога, а другият е просто умствен (νοερὸς μόνον). Умът, причастен към Бога,
дава на душата да партиципира към Божественото. Чисто ноетичният ум не
придава Божественото на душата. Тук ноетичното може – чрез преобразяване –
да се превърне в не-умие (ἀνοία), макар да е извечно по своята същност и по
ноетичната си ἐνέργεια.79 Истинно философският живот изисква, внушава Псел,
да се надхвърлят чисто биологичните степени на наличното човешко битие, при
което човек започва да действа според ума си и става умствен. Тогава се навлиза в друго антропологично състояние (κατάστασις). Чрез една следваща стъпка
се преминава през завесата и се започва един мистериален живот в Бога. В
това се състои животът на философа.80
Григорий Палама, най-прононсираният антихуманист, посвещава първите 29
глави от системното си съчинение 150 глави на натурфилософията. Пита се
какво може да бъде научено за света и Бога чрез собствените сили на човека.
Природната интелектуална активност, заключава Палама, е в състояние да
постигне адекватно разбиране за природните, вкл. астрономическите дадености. Изкуствата и науките се основават върху постигнатите с посредничеството на сетивата и представната способност мисли (λογισμοί) на νοῦς-а,
които той формулира чрез дистинкции, анализи и синтези.81 Троичният облик
(τὸ τριαδικόν) на нашето познание е поредното82 свидетелство, че сме в по-висока мяра образ Божи от ангелите, защото нашето познание обхваща всички познавателни форми. Сетивните способности, свързани по природата си с
разумната способност, създават многообразното множество на изкуствата,
науките и познанията, придадени от Бога единствено на човека.83 Изкуствата
и науките са следователно доказателството за превъзходството на човешката природа над природата на ангелите, и то дори в начина на съществуване
след грехопадението.
Формулирането на двете мисловни линии трябва да знае своите предели. В
никакъв случай не става дума за същностни величини, а за теоретична форма,
подпомагаща ориентирането. Опредметяването на метода с неговия апарат
води до значителни недоразумения и идеологизиращи деформации.
79

De omnifaria doctrina, 28, in: Michael Psellus, De omnifaria doctrina. Critical Text and Introduction, ed. L. G.
Westerink, Utrecht 1948, 28,4-9.
80
Michael Psellos, De vita philosophica, in: Michaelis Pselli philosophica minora, ed. J. M . Duffy, Stuttgart – Leipzig
1992, 1,2-11.
81
Capita 150, 17, in: Saint Gregory Palamas, The One Hundert and Fifty Chapters, ed. and transl. by R. E. Sinkewicz
(= Sinkewicz 1988), Toronto 1988, 100,2-9.
82
Cf. ibid., 30 et 39, Sinkewicz 1988, 114,1-11 et 126,1-6.
83
Ibid., 63, Sinkewicz 1988, 156,1-11.
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Още по-далеч се отива чрез въвеждането на понятието „хуманизъм”. Следва да
се признае, че употребата му във вида, срещан при автори като Миш, Рънсиман,
Льомерл, Бояджиев или Синкевич, е все още приемлива. Чрез това откровено
неспециализирано помощно понятие се стига до заявка, че континуитетното,
но все пак чрез една любов-с-дистанция, продължение на литературната и образователна традиция на елинизма, утвърждаването на смисъла и ценността на
παιδεία, свободата на мисълта, напредъкът на знанието, научният дух и свързаната с високата образованост интензивна и духовна активност са характерни
и за определени представители на византийската култура. Струва си да се
добави, че „хуманистични тенденции” от този вид са принципно свойствени на
всички философски действени автори във Византия. Ескалиралото в последно
време идеологически фундирано и съответно анахронистично ползване на понятието обаче се проявява като историкофилософски контрапродуктивно. Чрез
радикализирането му то става исторически некоректно и заблуждаващо. Днес
„византийски хуманизъм” не значи всъщност нищо.
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архим. Кирил (Говорун)

ДВЕ ЗНАЧЕНИЯ НА СВОБОДАТА
В ИЗТОЧНАТА ПАТРИСТИЧНА
ТРАДИЦИЯ
Това, което в английския език се нарича свобода, в източната патристична мисъл има разнообразни значения, изразявани с различни гръцки думи. Модерните
концепти за свобода се различават съществено от съответните представи,
разгърнати в класическата и в патристичната епохи. До голяма степен те принадлежат на епохата на Реформацията и на тази на Просвещението. Техният
произход обаче има началото си много по-рано от шестнадесетото и седемнадесетото столетие. Те отиват назад – към времето на Августин: вероятно
първият, който е въвел темата за свободата в западния интелектуален дискурс.
Успоредно с него и с последвалата го западна мисъл, гръкоезичният християнски
Изток разгръща своя собствена традиция към идеята за свободата. Както при
Августин, така и при гръцките отци, идеята за свободата вече не се корени
в Античността. Тя е разработена в контекста на различните християнски богословски спорове. Християнският Изток обаче започва да обръща внимание на
концепта за свободата значително преди Августин.
Размишленията на Августин върху свободата са били екстраполация на неговата полемика срещу манихеите и пелагианите. На Изток пък концептът за свобода е развит като противодействие срещу гностицизма, срещу арианството
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и значително по-късно – срещу монотелитството. Още от ранните си времена
християнството подчертано работи с такива категории като греха и злото. В
контекста на гръцката мисъл това предизвиква дискусии върху началата и природата на злото. Има автори, които се опитват да обяснят възможността на
злото, като въвеждат дуалистичното разграничение между реалността на доброто и предполагаемата реалност на злото. Първото те са свързвали с духа,
докато второто – с материята. Както злото, така и доброто са изглеждали
реални на едно и също онтологическо равнище и съгласно популярното гностическо вярване – произхождащи от различни божества. Християнството обаче не
възприема подобна интерпретация на произхода на злото. Вместо това причината за възможността на злото християнските богослови намират в свободата.
Хората грешат вследствие от своята свобода, като по този начин позволяват
разпространението на злото в света. Така идеята за свободата е била разгърната от ранната християнска мисъл като алтернатива на дуалистичната идея
за злото като субстанция, притежаваща своя собствена природа и битийстваща наравно с добрите субстанции.
През четвъртото столетие идеята за свободата е развита още повече. В полемиката си против Арий св. Атанасий Александрийски предлага разграничаването
между света, сътворен от Бог Отец, и Сина, Който е роден от Отца, въвличайки тук идеята за Божията воля. Наистина, независимо от факта, че Отец,
съгласно св. Атанасий, е начало и на Сина, и на света, тях Той привежда към
съществуване по различни начини. Синът е предвечно роден без посредничество
от страна на волята на Отца, докато светът е бил сътворен при посредничеството на Божията воля. Така концептът за волята помага на св. Атанасий
да разграничи между раждане и сътворяване, между началата на Сина и началата на света. Кападокийците, които се сблъскват с представената от Евномий
по-радикална версия на арианството, са принудени да се заловят с проблемите
на антропологията, включително с въпроса за човешката свобода и човешката
воля. От Античността те наследяват идеята, че свободата и волята представляват интегрални части от човешкия ум – νοῦς. Така, като изследват интелектуалните способности на човешката природа, те засягат и въпросите за
волята и свободата.
Ясното разграничение между ума, волята и свободата е постигнато в хода на
богословския спор за броя на волите в Христос. Този спор започва в началото на
седмото столетие и завършва с решенията на Шестия Вселенски събор, свикан
в Константинопол през 680 г. Основният момент в спора е дали Христос е имал
една воля, принадлежаща на Неговата личност, или две воли, които следва да се
приписват на Неговите две природи. Първото от тези две разбирания, което
по-късно ще бъде наречено „монотелитско”, е отхвърлено от Църквата. На този
Вселенски събор учението за двете воли в Христос е утвърдено като църковно,
докато учението за едната воля е осъдено. В хода на дебатите богословите,
сред които най-изтъкнатият е преп. Максим Изповедник, развиват много по-разгърнати идеи за човешката воля и за човешката свобода в сравнение с тези,
които са били известни на предхристиянската Античност.

66

2020 / брой

9 (156)

Колкото до понятието за свобода, в патристичната епоха то започва да се
разбира по два начина, всеки от които се обозначава със специфичен термин. На
английски език1 и двата термина могат да бъдат преведени с думата „свобода”,
ала оригиналните гръцки думи са били различни една от друга, обозначавайки
отделни аспекти на свободата.
Първият гръцки термин, който ще разгледаме, е τὸ αὐτεξούσιον.2 Това е съставна
дума, състояща се от две думи: „αὐτός” – сам [в значение на „сам по себе си”],
и „ἐξουσία” „власт”, „пълномощие”. В контекста на патристичната употреба на
тази дума тя може да се преведе по-добре като „самоконтрол”. В патристичната традиция „αὐτεξούσιον” е означавало такава способност на човешката
природа, която позволява на човеците да се държат по недетерминируем начин.
Никой не може да принуди едно човешко същество да направи нещо, което той
или тя – съзнателно или несъзнателно – не е решил да стори. Също така този
вид свобода позволява на човека да избира между много възможности. Тази способност е присъща на всяко човешко същество. Тя не може да бъде отстранена
от човешката природа.3 Нито пък може да бъде ограничена или повредена. Тя
може да бъде променена само в случай че бъде променена самата човешка природа. Което обаче би означавало човешката природа вече да е престанала да
бъде такава. Нито грехът, нито смъртта са в състояние да лишат човешкото
същество от тази способност. Св. Атанасий Александрийски твърди, че хората никога не престават да са свободни: независимо дали избират доброто, или
злото.4 Човекът може да има τὸ αὐτεξούσιον като потенциалност, не напълно
разпознаваема или видима. Тази потенциалност обаче може да бъде винаги задействана. Благодарение на потенциалността на τὸ αὐτεξούσιον човешкото същество може във всеки отделен момент да избере начина, по който да действа.
Този избор може да се отнася или до въпросите на морала, или до решенията,
които ние вземаме в нашия всекидневен живот, от типа на каква ябълка да си
откъснем – зелена или червена.
Гръцката патристична мисъл е разполагала и с други термини, синонимни на
τὸ αὐτεξούσιον. Те също изразяват свободата като възможност на интелекта
да контролира човешката природа и воля. Сред тези термини са τὸ ἑξούσιον
(власт), τὸ ἡγεμονικὸν (да имаш контрол, власт над нещо) и др.
Τὸ αὐτεξούσιον не е библейски термин. Сходна, макар и не съвсем същата дума

се среща при св. ап. Павел: „Но който е непреклонно твърд в сърцето си, без да е
в нужда, и е властен над волята си (ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος), па
1

Както и на български. Б.пр.
Hederich, [Benjamin]: „… αὐτεξούσιος – qui sui juris, sive suae potestatis, est 2) de imperio infinito, de regno,
cujus potestas nullis limitibus circumscribitur; αὐτεξουσιότης – libera potestas” (Lexicon Graeco-Latinum et LatinoGraecum, t. 1, p. 155); Sophocles, [Evangelinus A.]: „… free will, freedom of the will” (Greek Lexicon of the Roman
and Byzantine Periods, p. 278); Stephanus [Henricus; Анри Етиен]: „… sui potestatem habens, qui sui juris est et
suae potestatis”, което е „… quod Latini Theologi Liberum arbitrium appelarunt”, а съответстващите латински
думи са „licentiosus”, „emancipates” (Thesaurus Linguae Graece, t. 2, col. 2502-2503).
3
Виж: Св. Василий Велики, Enarratio in prophetam Isaiam 1, 45, 4-5 (всички гръцки текстове от тук насетне се
цитират според Thesaurus Linguae Graecae [нататък – TLG]).
4
Contra gentes 4, 12 – 5 [TLG].
2
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реши в сърцето си да пази своята девица, той добре прави” (1 Кор. 7:37). Обяснявайки какъв вид контрол или власт има предвид апостолът, св. Василий Велики
използва думата τὸ αὐτεξούσιον: „Всеки от нас е получил от Бога самоконтрола
(τὸ αὐτεξούσιον), както казва св. Павел в първото [послание] до коринтяните”.5
Така св. Василий се опитва да свърже концепта за τὸ αὐτεξούσιον, както той
вече е бил развит през четвъртото столетие, с Писанието и по-специално с
идеите на св. ап. Павел за свободата.
В същото време терминът τὸ αὐτεξούσιον е в безспорна връзка с политическите
и социални реалности в гръко-римския свят. Той е зает от речника на Античността, в който е означавал „власт”, включително абсолютната власт на боговете или на политическите управници.6 В този смисъл думата се употребява
например от Филон Александрийски, който говори за τὸ αὐτεξούσιον като абсолютната власт на Бога.7 При Филон терминът е синонимен с прилагателното
„автократичен”.8 Думата означава също така свободен, т.е. „не-роб”, и по този
начин обозначава социалния статус на свободната личност.9
От класическата гръцка традиция думата τὸ αὐτεξούσιον е въведена и в лексиката на ранното християнство. Християнските автори обаче издигат значението
 до едно по-персонално равнище, като я свързват също така и с въпросите на
спасението. Климент Александрийски например настоява, че хората са свободни
(αὐτεξούσιος) в смисъл, че могат да бъдат спасени единствено по силата на собствения си свободен избор (ἑκουσίῳ προαιρέσει). Така спасението може да бъде усвоено само по разумен начин и съзнателно (ἐμφρόνως, οὐκ ἀφρόνως).10 Да сториш
нещо, което да би ангажирало ума, означава за Климент да задействаш свободата
си, защото, следвайки античната традиция, той смята свободата за отличителна
черта на човешкия интелект. Според Климент ние можем да вършим добри дела
само тогава, когато в това е въвлечена и нашата свобода. Както казва той, мъдростта на Отца увещава нашата свобода (τὸ αὐτεξούσιον) да върши добри дела.11
Така Бог ни предлага спасение не без нашето съгласие, но винаги чрез нашата
свобода. Свободата е инструмент, ръководител, медиатор на нашето спасение.
Без нея спасението не може да бъде усвоено от отделната личност. От Климент
тези идеи биват възприети и от други християнски автори. По-специално св.
Ириней Лионски утвърждава, че всяко човешко същество е свободно, а Бог само
го съветва по какъв начин да действа, без обаче да нарушава неговата свобода.12
Отците на Църквата разглеждат свободата като отличителна черта на човешката природа. Заедно с ума, свободата отличава човеците сред останалата
5

Homilia de virginitate 2, 40-41 [TLG].
Hederich, [B.]: „… de imperio infinito, de regno, cujus potestas nullis limitibus circumscribitur” (Lexicon GraecoLatinum et Latino-Graecum, t. 1, p. 155).
7
Plant 46, 4 [TLG].
8
„Αὐτεξουσίῳ καὶ αὐτοκράτοι
αὐτοκράτοι βασιλείᾳ” (Heres 301-302 [TLG]).
9
Виж при Диодор Сицилийски [ок. 90 – ок. 30 г. пр. Хр.]: „τούς τε γὰρ αἰχμαλώτους ἀφῆκεν αὐτεξουσίους χωρὶς
λύτρων” (Bibliotheca historica 14, 105, 4, 1-2 [TLG]).
10
Paedagogus 1, 6, 33, 3-4 [TLG].
11
Stromata 5, 13, 83, 5, 1-2 [TLG].
12
Adversus haereses 21, 17-19 [TLG].
6
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част от сътворения свят. Немезий Емески например утвърждава, че разликата
между хората и животните се състои в това, че първите, за разлика от вторите, действат по разумен и свободен начин (ἐλεύθερον καἰ αὐτεξούσιον).13
Със своята загриженост по въпроса за свободата сред отците на Църквата
особено се отличават отците кападокийци. Този въпрос е особено скъп за тях и
те имат значителен принос за неговото разгръщане. Така, съгласно св. Григорий
Назиански, човешките същества са били сътворени свободни и те не могат да
бъдат подчинявани на никого и на нищо освен на Бога и на закона на Неговите заповеди.14 Св. Василий Велики разгръща тази идея още по-нататък. Според
него Бог е сътворил хората свободни и неподчинени (ὑπεξούσιος).15 Свободата е
благо и следователно да бъдеш свободен е много по-добре от това да си подчинен (τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ὑπεξουσίου βέλτιον).16 Св. Григорий Нисийски разглежда
способността на човека да се самоконтролира (τὸ αὐτεξούσιον) като пределен,
най-висок тип свобода (ἀκρότατον τῆς ἐλευθερίας)17. Така той въвежда съществуването на различни видове свобода. Единия от тях нарича τὸ αὐτεξούσιον, а
другия – ἐλευθερία.
Отците кападокийци са обичали да подчертават, че свободата е чест за човешките същества. За св. Григорий Назиански например свободата е нещо, с
което хората следва да се гордеят. Тя е тяхна чест (τιμή).18 Според св. Василий
Кесарийски свободата – това е „богоподобната част на човешката душа” (τὸ
αὐτεξούσιον τὸ θεοειδὲς τῆς ψυχῆς).19 За св. Григорий Нисийски човекът е почетен
със свобода, което го прави способен да се радва на блаженството.20 И св. Григорий стига чак до настояването, че – благодарение на своята свобода – човешките същества са равни на Бога (ἰσόθεον γάρ ἐστι τὸ αὐτεξούσιον).21
По-рано вече беше споменато, че за отците на Църквата свободата е единственото възможно разрешение на проблема за произхода на злото. За отците злото
е възможно затова, защото човешките същества имат свободна воля. Както го
обяснява св. Григорий Нисийски, не Бог, а свободата е това, което е причината
за злото.22 За св. Василий Велики човеците избират доброто или злото чрез
своята свобода.23 Свободата е като везна, която може да натежава еднакво
както към доброто, така и към злото.24 По самата си природа свободата може
да бъде начало и корен на греха (ἀρχὴ γὰρ καὶ ῥίζα τῆς ἁμαρτίας τὸ ἐφʹ ἡμῖν καὶ τὸ
13

De natura hominis 2, 650-656 [TLG].
De pauperum amore 35, 892, 10-12 [TLG].
15
Adversus Eunomium 29, 697, 44-45 [TLG].
16
Ibid. 29, 697, 39-40 [TLG].
17
Orationes viii de beatitudinibus 44, 1300, 34-36 [TLG].
18
In theophania 36, 324, 21 [TLG].
19
Sermo de contubernalibus 30, 817, 2, 2-5 [TLG].
20
De mortuis non esse dolendum 9, 54, 2-3 [TLG].
21
Ibid. 9, 54, 10 [TLG]; срв. De creatione hominis sermo primus 29a, 6-7 [TLG]: „προαίρεσιν ἡμῖν αὐτεξουσίαν
ἐμβαλεῖ τὴν δυναμένην ποιῆσαι ἡμᾶς ὁμοιωθῆναι θεῷ”.
22
Oratio catechetica magna 5, 126-130 [TLG].
23
Adversus Eunomium 29, 660, 39-41 [TLG].
24
Sermones de moribus a Symeone Metaphrasta collecti 32, 1120, 12-14 [TLG].
14
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αὐτεξούσιον).25 Свободата отците кападокийци разглеждат като инструмент.

Като сътворена от Бога, тя не може да бъде лоша per se.26 В същото време с
нея може да бъде злоупотребено и тя да бъде превърната в – ако използваме
думите на св. Григорий Нисийски – „оръжие на греха” (ἁμαρτίας ὅπλον).27
В наши дни е широко разпространено да се вярва, че свободата е тясно свързана с волята. Понякога хората дори не провеждат никакво разграничение между
тях. Те също така обичат да ги приписват на личностността на човешкото
същество, като личностни индивидуални черти. В ранната патристична епоха
споменатите два концепта също са били смятани за сходни или дори тъждествени. Богословите на ранното християнство, следвайки наследството от
Античността, често са разглеждали и свободата, и волята като черти на
човешкия ум, νοῦς. На определен стадий обаче отците започват да провеждат
разграничение между тези две представи, както и разграничение между тях
двете и ума. Това обаче е било разграничение, а не разделяне. Отците не са
преставали да вярват, че свободата, волята и умът са в тясна взаимовръзка и
представляват неделими черти на човешката духовна природа. Те започват да
акцентират върху разграничението между тези три категории през седмото
столетие, по време на спора относно волите на Христос. В хода на този спор
те демонстрират, че волята е атрибут на природата, а не на persona-та [личността] или на ипостаста. Тук трябва да се каже, че умът, νοῦς, също бива
приписван на човешката природа, а не на persona.
Спорът от седмото столетие не е бил съсредоточен върху човешката воля
въобще. Неговият главен фокус е имал отношение към проблемите на съставността на Христос – въплътения Бог. Този спор е бил христологически, а не
антропологически. Към дневния ред на антропологията отците са проявявали
интерес само дотолкова, доколкото той им е помагал да решават въпросите на
христологията. Същевременно през време на спора върху христологията те са
вземали решения, приложими и към антропологията. Така в хода на монотелитския спор на първо място е установено, че човешката воля на Христос принадлежи на Неговата човешка природа: христологическо заключение, което – когато
бъде приложено към човешката природа изобщо – е означавало, че и в случая с
човеците волята също е атрибут на тяхната природа.
През седмото столетие тясната връзка на волята с природа е изразявана по
много начини. Така двете са свързани неразделно, както е декларирал в своето писмо Римският папа Агатон: „Човешката воля е природна и който отрича
човешката воля в Христос – без само греха – не приема, че Той има човешка
душа”28. Волята се е разглеждала още и като свойство на човешката природа.
Папа Мартин например уверява, че „… енергията (ἡ ἐνέργεια) и волята на на25

Quod deus non est auctor malorum 31, 332, 44-45 [TLG].
Лат. – „сама по себе си”. Б.пр.
27
In Ecclesiastes 5, 428, 1-12 [TLG]; срв. Ibid. 5, 301-302 [TLG].
28
„Naturalis est humana voluntas, et qui voluntatem humanam in Christo abnegat absque solo peccato eum nec
habere humanam animam confitetur” (Acta Conciliorum Oecumenicorum, series secunda [нататък – ACO 2], 21,
7726-27).
26
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шата същност представляват нейно (= на същността) природно свойство”29.
Сходно твърдение се среща при преп. Максим Изповедник, който изяснява във
връзка с Христос следното: „Отците са постановили, щото… едната и съща
личност [на Христос] е видима и невидима, смъртна и безсмъртна, тленна и
нетленна, осезаема и неосезаема, сътворена и несътворена. И съгласно със същия този благоговеен начин на разбиране, благочестиво са учили и за две воли
на Единия и Същи”30. В приравняването на волята към свойство на природата
преп. Максим отива дори още по-далеч. За него волята е не само „природна сила”
(φυσικὴ δύναμις), но и „разумно желание” (λογικὴ ὄρεξις) на душата.31 Следователно такива свойства на „разумната душа”, като пожелаването, мисленето и др.
под., са неразривно свързани едно с друго, така че „… желаейки, ние обмисляме, и
като обмисляме, избираме нещата, които бихме пожелали. И когато пожелаваме,
ние още и разпитваме, изследваме, съветваме се, отсъждаме, предразполагаме
се, предпочитаме, биваме подтиквани и ползваме”32.
Веднъж приписали волята на природата, богословите се сблъскват с проблема за това как при това положение волята може да бъде свободна, след като
природата не е свободна? Налице е било всеобщото вярване, че всичко, принадлежащо на природата, е ограничавано от необходимостта. Човекът не може да
избира какво да принадлежи към неговата природа. Всичко природно следователно е било свързвано с необходимостта: то не е било свободно. В решаването
на този проблем богословите са били подпомогнати от идеята, наследена от
класическата мисъл, че волята е тясно свързана с ума. Ето защо, дори волята
да е свойство на природата, тя остава свободна благодарение на разумния си
характер. Волята е свободно движение на човешкия разум – както се настоява в онова определение, което преп. Максим Изповедник приписва на Климент
Александрийски: „Волята е самоконтролиращо движение (αὐτεξούσιος κίνησις) на
самовластния ум”33. С други думи, същото това определение е повторено и от
преп. Йоан Дамаскин: „Волята е природно, разумно, самоконтролиращо и въздигащо движение на ума (νοῦς)”34.
Макар волята да се приписва на общата човешка природа, този, който я привежда в действие, е отделният човек. Следователно свободата на природната воля
е вкоренена в свободата на persona (личността). Тук трябва да се отбележи, че
патристичният концепт за persona не следва да се обърква с модерните идеи
за личностността. В патристичната епоха богословите са отъждествявали
persona с особеното и конкретно битие, с ипостаста. Разграничаването между
persona и природа е било взето от Аристотеловите категории на частната и
общата същности (οὐσίαι). Вярвало се е следователно, че persona, това е частен пример на общата човешка природа. Изказано на езика на богословието
29

ACO 2, 21, 40612-13; 40711-12; срв. папа Агатон: „… quidquid ad proprietates naturarum pertinet, duplicia
omnia confitetur” (ACO 2, 21, 6726-681).
30
Disputatio – PG 90, 300B [TLG].
31
Ibid. – PG 90, 293B [TLG].
32
Ibid. – PG 90, 293BC [TLG].
33
Fragmentum 40 [TLG]; определението не се среща в нито един от трудовете на Климент Александрийски.
34
Institutio elementaris 10, 2 [TLG].
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и философията от онова време, всичко, което човеците споделят като общо,
принадлежи на човешката природа. Всичко, което принадлежи само на отделния
индивид, е негово ипостасно или лично свойство. Да се каже следователно, че
волята принадлежи на човешката природа, ще означава, че тя бива споделена от
всички човешки същества, а не само от един човек.
Независимо от това, че отците на Църквата разграничават природа от
ипостас, те никога не ги разделят, тъй като и двете категории се отнасят
до едното и също човешко същество, което винаги остава едно и неделимо. Различаването между natura [природа] и persona [личност] не е подсказвало
нищо повече от различни перспективи към едното и също човешко същество. И
двете категории описват едното и също човешко същество – на езика на сходството на всички човешки същества и на спецификата на всяка отделна личност. Категорията природа описва това, което отделното човешко същество
има като общо с останалите хора, докато категорията личност описва онова,
което прави дадения човек да е различен от останалите. Преп. Максим Изповедник предлага двете категории да се разбират като общото значение на
всяко отделно човешко същество и съответно – като специфичния начин на съществуване на общата човешка природа. И интерпретира човешката природа
като λόγος, т.е. това, което е принцип, значение или дефиниция на природата.
За него persona-та е „начин на съществуване” (τρόπος τῆς ὑπάρξεως), който е
конкретен начин на реализиране на природата. Приложено към категорията на
волята, това различаване ще означава, че от една страна, човешката воля е
обща за всички хора и характеризира техния λόγος, т.е. човешката природа,
а от друга страна, конкретният начин на актуализиране на волята зависи от
личността. Всички човешки същества имат воля, но всяко от тях я има по
персонализиран начин. Преп. Максим характеризира тази обща воля с помощта
на израза „просто да искаш” (ἁπλῶς θέλειν).35 Начинът, по който всяка човешка
личност употребява волята си, отговаря според преп. Максим на въпроса „как
да искаме” (πῶς θέλειν).36 Това не означава, че в човека имаме две воли – природна и личностна. Тези две характеристики ни осигуряват две перспективи
към едната и съща природна воля. Те описват как едната и съща воля, която
принадлежи към природата, работи, бивайки привеждана в движение от всяко
отделно човешко същество.
Начинът, по който един или друг човек привежда в действие природната си воля,
е винаги свободен. Свободата подсигурява единствения по рода си начин за реализиране на природната воля на този или онзи човек. Двама души, които споделят едната и съща воля, правят това по личния начин, характерен за всекиго от
тях. Това е възможно затова, защото те са свободни. Без свободата си те биха
упражнявали своите воли по един много подобен начин. Свободата да актуализираш своята собствена воля следва да се описва с термина τὸ αὐτεξούσιον. Това
е същият този вид свобода, който е бил описан от ранните отци на Църквата –
като онази чест, дадена на човешките същества, която ги приравнява към Бога.
35
36

Disputatio – PG 90, 292B [TLG].
Ibid. – PG 90, 292D-293A [TLG].
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Както беше казано, τὸ αὐτεξούσιον е такъв вид свобода, който е вроден във
всички човешки същества. Това обаче не означава, че за хората винаги е лесно
да направят онова, което пожелаят. Когато, действайки по собствен избор,
хората избират да вършат добро, те, съгласно св. ап. Павел, изпитват трагични затруднения: „… А каквото правя, не зная; защото не това, що желая,
върша, а онова, що мразя, него правя” (Рим. 7:15). И апостолът разяснява, че
невъзможността на хората да действат съгласно собствените си решения е
причинена от греха: „… желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили. Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам,
него върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене” (Рим. 7:18-20). Способността на човеците да действат без
никаква пречка съгласно своите собствени решения, особено когато избират
доброто, в гръцката християнска традиция се нарича ἐλευθερία (прилагателно
ἐλεύθερος).
Думата е заета от класическата традиция, където е била широко разпространена. Търсенето на корена ελευθερ- в базата данни TLG37 дава като резултат
над четиринадесет хиляди съответствия. Етимологически ἐλευθερία произхожда
от „ἔρχομαι” („ἐλεύθω”) – „идвам”, и посочва към някого, qui vadit, quo vult.38 Което означава „не съм роб”, „зависим” от каквито и да било чужди за мен обстоятелства или сила. В класическия свят тази дума обозначава главно свободния
граждански статус на човека. Обозначавала е някой, който не е роб.39 Отделно
от многото свои социални конотации, в периода на Античността тази дума
има и своите психологически импликации. Така Еврипид говори за свободата от
страха: ἐλεύθερος φόβου. Моралните импликации на термина са придвижени нататък в стоицизма. Епиктет например, в когото мнозина виждат един раннохристиянски стоик, определя ἐλευθερία като свобода на човека от греха, страха,
унинието и тревожността.40
Трудно бихме открили какъвто и да било морален аспект в думата „свобода”
така, както тя е употребена в Септуагинта. Тук тази дума се употребява главно в политически и в социален смисъл, подразбирайки свободни граждани, свободни жени и т.н.: Втор. 21:14; Иудит 16:23; 1 Мак. 10:33; 2 Мак. 9:14; 1 Мак. 15:7;
1 Мак. 2:11; Лев. 19:20; 3 Мак. 3:28; 1 Езд. 4:53; 1 Мак. 14:26; Сир. 33:26; 1 Езд. 4:49;
Сир. 7:21; Иак. 1:25; 2:12; 1 Цар. 20:11; 3 Мак. 7:20; Притч. 25:10; Сир. 10:25; Неем.
13:17; Втор. 15:12-13; 1 Мак. 12:30; Иов 39:5; Иер. 41:14; Изх. 21:2, 5; Пс. 87:5; Изх.
21:26-27; 1 Цар. 20:8; Иер. 41:9, 16; Втор. 15:18; Екл. 10:17; 2 Мак. 2:22; 2 Мак. 1:27.
Като изключение тук може да се разглежда един пасаж от 4 Мак. 14:2: „О, разсъждения, по-царствени от царя и по-свободни от свободните [хора] (ἐλευθέρων
37

„Thesaurus Linguae Graecae”. Б.пр.
Hederich, [B.] Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum, t. 1, p. 155; други съответстващи латински термини
са liber, non servus; liber, immunis, liberatus; liberalis, ingenuus, generosus.
39
Виж Liddell, [H. G.], [R.] Scott, [H. S.] Jones A Greek-English Lexicon, [Oxford: „Clarendon” 1940,] p. 532; Frisk,
[H.] Griechisches etymologisches Wörterbuch, t. 1, [Heidelberg, 1960,] S. 490-491; Stephanus, [H.] Thesaurus
Graecae Linguae, t. 4, [1572,] col. 722; Chantraine, [P.] Dictionnaire étymologique de la lingue grecque: histoire de
mots, t. 1, [Paris: „Klincksieck” 1968,] p. 336.
40
Dissertations ab Arriano digestae 2, 1, 23-25 [TLG].
38
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ἐλευθερώτεροι)”41. Този пасаж обаче отразява развитията на представата за

свободата в по-широката елинистична мисъл, която подсилва идеята за свободата с психологически импликации.
Тази ситуация се променя драматично в Новия завет. Св. ап. Павел разгръща едно
комплексно богословие на свободата, което строи върху традиционното значение
на „не-роб”: „… писано е: Авраам имаше двама синове, един от робинята, а друг
от свободната. Но който беше от робинята, по плът се роди; а който беше от
свободната – по обещание. Това се разбира иносказателно. Това са двата завета – единият от Синайската планина, който ражда за робство и който е Агар,
понеже Агар означава планина Синай в Арабия и съответствува на сегашния
Иерусалим, и робува с децата си; а горният Иерусалим е свободен (ἐλευθέρα): той
е майка на всинца ни” (Гал. 4:22-26). А в заключение апостолът казва: „И тъй, братя, не сме деца на робинята, а на свободната” (Гал. 4:31). Свободата, на която
християните могат да се радват, е дар едновременно от Христос (Гал. 5:1) и от
Духа (2 Кор. 3:17). Тя е приложима не само към човеците, но и към целия сътворен
свят: „… и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при
славното освобождение на синовете Божии” (Рим. 8:21).
По-късната светоотеческа мисъл е в приемственост с новозаветната традиция. Св. Игнатий Антиохийски е един от първите християнски богослови, които преминават от буквалното разбиране за робството и свободата към едно
по-дълбоко разбиране, което заключава в себе си не само веригите, с които той
е бил окован след своя арест, но още и възкресението в Христос.42 Св. Игнатий
дава ясно да се разбере, че той подразбира такава свобода, която е по-добра
от свободата от робството или затворничеството (κρείττονος ἐλευθερίας ἀπὸ
Θεοῦ τύχωσιν).43 Да бъде арестуван и под охрана заведен от Антиохия в Рим е
представлявало за св. Игнатий – който е бил свободен римски гражданин – едно
поразително поробващо преживяване. От този опит, който е бил нов за него и
непознат за мнозина от неговите събратя християни, към които се и обръща,
той разгръща идеята за вътрешната свобода, която е независима от това дали
конкретният човек е роб, или се радва на свободата на гражданина, дали има
голямо разнообразие от избори, или обсегът на неговите избори е драматично
редуциран. По-нататък св. Юстин Философ и Мъченик обяснява що за свобода е
това. Това е избавяне от всяка страст, докато подчиняването от страстите е
за него най-дълбоко робство.44 Климент Александрийски свързва свободата със
способността да виждаш духовно без никакво препятствие.45 За раннохристиянските отци този вид свобода може да бъде постигнат само чрез добродетелите, когато човекът избира своя начин на живот. Св. Ерм например – един от
най-популярните християнски писатели от този ранен период– когато се обръ41

Четвъртата Макавейска книга, известна още като „За господството на разума”, е старозаветен апокриф, който не е част от канона на Св. писание; целият пасаж гласи: „… ὦ βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ
ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι”. Б.пр.
42
Epistulae vii genuinae 4, 4, 3, 1-5 [TLG].
43
Ibid. 7, 4, 3, 2-3 [TLG]. Из Послание до Поликарп 4, 3. Б.пр.
44
Fragmenta operum deperditorum 15, 1-2 [TLG].
45
Paedagogus 1, 6, 28, 1, 7-8 [TLG].
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ща към въпроса за свободата, казва, че в християнски смисъл свобода може да
бъде постигната само посредством изпълнение на Господните заповеди.46
От четвъртото столетие нататък във фокуса на нравственото учение на
отците на Църквата стои въпросът за свободата по смисъла на ἐλευθερία. Този
вид свобода, който, както вече бе казано, означава освобождаване на личността
от страстите и греховете, се превръща в истинска християнска добродетел и
цел. Св. Григорий Нисийски например поставя свободата в една редица с благодатта, живота, състраданието и безсмъртието.47
Отците на Църквата акцентират и върху това, че този вид свобода не може
да бъде постигнат единствено чрез човешки усилия. Негов най-последен източник е троичният Бог. Един човек може да бъде свободен само в Христос, както
твърди св. Йоан Златоуст, обобщавайки едновременно новозаветната и светоотеческата традиция: „Няма свободен [човек], а такъв, който живее в Христа
(οὐκ ἔστιν ἐλεύθερος ἀλλʹ ἢ μόνος ὁ Χριστῷ ζῶν)”.48 Непосредственият резултат
от християнската вяра е свободата от закона на греха. Това е също и свободата от страха, както твърди св. Григорий Богослов (εἶμʹ ἐλεύθερος φόβου), очевидно припомняйки Еврипид.49 Разликата между св. Григорий Богослов и Еврипид
се състои в това, че първият поставя християнската вяра като задължително
условие за освобождаване от всеки вид страх. Христос е архетипът на всеки
човек, който е свободен от своите страхове, грехове и страсти. Хората могат
да бъдат свободни само участвайки в прототипната свобода на Христос, Който – както уточнява св. Григорий Богослов – е и „единственият свободен” (ὢν
ἐλεύθερος μόνος).50
Отците признават още и ролята на Светия Дух в освобождаването на човеците от греха и смъртта. Чрез Духа хората стават свободни в Христос. В патристичната традиция Светият Дух често е свързван тъкмо със свободата.51
В този именно смисъл св. Григорий Богослов говори за „свобода на благодатта”
(ἐλευθερία τῆς χάριτος).52
В заключение може да се обобщи, че концептът за свобода в източната патристична традиция е имал многообразие от значения, които са, от една страна,
сходни, а от друга – и доста различни. Могат да бъдат разграничени две ключови значения, които могат да се изразят с думите τὸ αὐτεξούσιον и ἐλευθερία.
И двата термина произхождат от Античността, където са изразявали приблизително едно и също – свободата като социален статус, принадлежащ на
класата на гражданите, но не и на тази на робите. В същото време още през
Античността тези две думи показват и една многостранност на употребата.
46
47
48
49
50
51
52

Pastor 55, 1; 2, 6 [TLG].
Ad Eustathium de sancta trinitate 3, 1, 12, 1-4 [TLG].
Ad Theodorum lapsum 5, 16-17 [TLG].
Christus patiens 1807 [TLG].
Ibid. 1523 [TLG].
Виж например св. Василий Велики, De spiritu sancto 28, 69, 24-26 [TLG].
Epistulae 79, 13, 5 [TLG].
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Τὸ αὐτεξούσιον означава в добавка още и власт и контрол. Забележително е също
така, че за разлика от ἐλευθερία, τὸ αὐτεξούσιον няма библейски корени.

И двете тези думи са били заети от отците на Църквата, които са ги използвали за посочване на два отчетливо различни аспекти на свободата. Така например богословите на ранното християнство приписват на τὸ αὐτεξούσιον онзи
вид свобода, който е даден на всекиго, независимо колко недостойни са той или
тя за нея. Точно обратно, ἐλευθερία е такъв вид свобода, към която човекът
трябва да се стреми и за която да се бори. Първият от тези два вида свобода
е присъщ на човешката природа, докато вторият е дар от Бога.
Тези два аспекта на свободата, колкото и различни да биха могли да бъдат
обаче, не трябва да бъдат отделяни един от друг. От една страна, свободата
като τὸ αὐτεξούσιον намира своето телеологично значение в свободата като
ἐλευθερία, т.е. свободата от греха и смъртта се явява целта на човешкия живот в собствен смисъл. За да постигне тази цел, човешката личност се нуждае
от това да избира доброто посредством усилията на своята воля, която, на
свой ред, бива привеждана в действие с помощта на τὸ αὐτεξούσιον. От друга
страна, свободата по смисъла на ἐλευθερία е възможна само затова, защото хората имат τὸ αὐτεξούσιον. Всеки човек може да стане свободен в Христос само
тогава, когато свободно избере това.
И по двата смисъла свободата предполага някакъв контрол на човешкия интелект над природата. В случая с τὸ αὐτεξούσιον този контрол е по-скоро потенциален, докато в случая с ἐλευθερία той бива актуализиран. Двата аспекта на
свободата взаимодействат един с друг, винаги при посредничеството на волята. Силата на τὸ αὐτεξούσιον, бидейки задвижвана от ума, задължава волята да
действа. Когато волята е насочвана от доброто, личността може да достигне
блаженството на свободата от злото. Същевременно това би било невъзможно
само чрез човешки усилия. Съдействието на Божията благодат е едно задължително изискване при всеки човек, за да стане той истински свободен. Единствено със съдействието на Светия Дух човешкият ум може да избира доброто,
човешката воля може да намира сили да се движи към крайното Добро, което
е Бог, и човешката личност в крайна сметка постига свободата в Христос. В
източната традиция това съдействие на човешкото същество с Бога се нарича
„синергия” (συνεργία). Това понятие е решаващо за разбирането на това как е
бил виждан процесът на спасението от източните отци на Църквата. Вътре в
този процес човешката личност играе ключова роля – в качеството си на партньор и съработник на божествената свобода.

Превод от английски: Борис Маринов
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Архим. Григорий Д. Папатомас е роден през 1960 г. в с. Намата, Козани. От 2010 г. е преподавател
по канонично право в Богословския факултет на Атинския университет, от 1994 г. преподава в
Православния богословски институт „Свети Сергий” в Париж, а от 2000 г. в Европейската междууниверситетска докторантска програма „Сократ – Gratianus” (Париж XI). Завършва богословие
и право в Солунския Аристотелев университет, а магистратура и докторантура по богословие
и право в Париж. От 1997 г. е лектор в Юридическия факултет Jean Monnet на Университета Париж XI. Председател е на Европейския форум на православните богословски школи към Европейския университет (EFOST) и е член на Университетския център „Право и религиозни общности”
към Юридическия факултет на Университета Париж XI, както и на Изследователския институт
за изучаване на религиите към Университета Париж IV (Сорбона). Бил е клирик на Гръцката църква, на Вселенската патриаршия и на Автономната църква на Естония. За 25-те години, в които
е живял в чужбина, е преподавал в 20 университета на три континента (Европа, Азия и Африка) и
е автор на 21 книги и на повече от 100 научни статии в гръцки и международни списания с историческо, богословско и религиоведско съдържание и с предмет на изследване каноничното право,
които са преведени на 16 различни езика. Участвал е в около 95 научни конференции, научен редактор е на три научни поредици: „Номоканонична библиотека” (изд. Επέκταση, Солун – Катерини, 36
публикувани заглавия), „Номоканоничен изборник” (изд. Γρηγόρη, Атина, 11 публикувани заглавия) и
„Богословие и история” (изд. на Богословския семинар „Св. Платон”, Талин, 5 публикувани заглавия).
За Българската православна църква о. Григорий има особена заслуга като експерта, който съдейства решително за каноническото разрешаване на последния голям разкол в нея,
както и за съдебното  оправдаване по време на инициирания от схизматиците процес
в Европейския съд по правата на човека през 2009 г. Повод за настоящото интервю е
наскоро излязлата негова книга на български език: Съвременни и бъдещи предизвикателства пред Православната църква (исторически, еклисиологичен и каноничен подход) (Солун – Катерини, 2019, 588 с.), като част от международната научна поредица „Номоканонична библиотека” (№ 37) на гръцкото издателство „Ἐπέκταση”.

ЕПОХА НА
ПОСТЦЪРКОВНОСТТА?
С архим. Григорий Папатомас разговоря Александър
Смочевски

Вашата книга събира ведно различни текстове, някои от които са били
вече превеждани и публикувани по различно време на български език, а други
се превеждат за пръв път. Какво ви предизвика, о. Григорие, да се занимаете със „съвременните и бъдещите предизвикателства” пред Православната църква?
Намираме се в началото на третото хилядолетие. Историята на Църквата
се разделя на три периода, три хилядолетия, белязани от три групи проблеми: триадологично-христологични проблеми, канонично-еклисиологични проблеми
и антропологично-онтологични проблеми. Трите хилядолетия на християнството
се отличават с някои особености. Първото хилядолетие се отличава със своите
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триадологични и христологични проблеми, чието окончателно решение са дали
вселенските събори. Било е изяснено кое е Лицето на Богочовека Христос, както
и какво е отношението Му към нас, човеците. Били дадени отговори на всички въпроси, поставяни от еретиците. След прекъсването на общението през
1054 г. между Константинополската патриаршия и Патриаршията на Рим се появили проблеми от еклисиологично естество. Така второто хилядолетие е хилядолетие на еклисиологичните и канонични проблеми. Прекъсването на общението е довело до кръстоносните походи. Те били военни походи, които още повече
увеличили това смразяване на отношенията между Изтока и Запада. И въпреки
че били инициирани два събора – първият в Лион през 1274 г., а вторият (малко
преди падането на Константинопол) във Ферара-Флоренция през 1428–1439 г., те
не успели да решат възникналите през този период църковно-канонични проблеми. След падането на Константинопол проблемите също не били решени. Напротив, раздалечаването между Изток и Запад става още по-осезаемо. През 1517 г.
пък, с началото на Реформацията, Западът се разпада на римокатолицизъм и
протестантство, възникват множество протестантски общности, които се
определят като църкви. Днес вече протестантските църкви по целия свят са
около 2000 на брой. И така през второто хилядолетие еклисиологичните и канонични проблеми се преумножили.
На Изток имаме нещо аналогично, един подобен разпад, който започва с националните революции на Балканите, с етнофилетизма и с основаването на
националните държави. Така започнало смразяването в отношенията между православните.
В края на второто и началото на третото хилядолетие установяваме, че имаме голямо множество еклисиологично-канонични проблеми между църквите. През
първото хилядолетие не е имало православни, римокатолици и протестанти. Те
са порождение на второто хилядолетие. Изведнъж започна третото хилядолетие. Нашето поколение живее в него. Ето, вече изминаха 20 години от това
хилядолетие. Изведнъж установяваме, че църковно-каноничните проблеми на второто хилядолетие не само че не са решени, но се увеличават и продължават да
съществуват и през третото хилядолетие. Сравнявайки двете първи хилядолетия, установяваме, че първото е решило христологичните проблеми, докато
второто хилядолетие не е решило еклисиологичните проблеми. И така ние носим
това бреме и през третото хилядолетие. Ние сме поколението, което наследява
тези проблеми. Те са в нашите ръце. Третото хилядолетие започва да поражда
обаче и други, нови проблеми, които сме свикнали да назоваваме „биоетически
проблеми”. Този термин не е точен, защото става дума не за етика, а за онтология, за биоонтологични проблеми и за антропологични проблеми, за проблеми,
свързани с човека. Следователно, редом до еклисиологичните проблеми на второто хилядолетие, ние ставаме свидетели на възникването на нов вид питания,
които като Църква сме призвани да решим богословски. Това са проблемите за:
смяната на пола, проблемите със зачеването на човека и идването му на този
свят, с хомосексуализма, с клонирането, с разбиването на ДНК – с всяко нещо,
което се отнася до битието и до съществуването на човека. Човек започва да
се намесва в собственото си битие, засягайки човешката идентичност като
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такава. Тези проблеми са нови и не са разглеждани достатъчно. За да довърша
отговора на вашия въпрос – това, което установихме, е, че за две хилядолетия
имаме като наследство – нерешени еклисиологични проблеми и нерешени антропологични проблеми. Това беше причината, за да се заема с тези предизвикателства. Те са предизвикателства пред цялата Църква, но са и предизвикателства
за всяка поместна църкви, която е призвана да се справя с тях – богословски и
всекидневно в пастирската си грижа. Следователно първата цел, която си поставям в тази книга – която излиза с помощта на добре познатия в България
музикоучител и издател Йоанис Папахронис и благодарение на усилията и под
редакцията на Александър Смочевски – е да се породи един съвместен разговор,
едно събеседване върху тези съвременни и бъдещи предизвикателства, които
възникват в лоното на Църквата, но и отвъд него.
В съвременната, най-вече западна социологическа и философска мисъл, се
говори за „постмодерна ситуация” (Лиотар) или дори за „постчовешкост”
(transhumanism). Можем ли да говорим днес за една „постканонична ситуация” в хаоса на „множествената юрисдикция”, на „мултицърковността”
и на „призматичната каноничност” на Православната църква? Или става
дума просто за едно „нормално” и обяснимо (или поне очаквано) навлизане
на мултикултурализма на нашето време в Тялото на Църквата?
Въпросът е много интересен и е многоаспектен. Ще разгледам въпросите, които са поставени, един по един. Започвам с последната формулировка – за мултикултурализма. Глобализацията, която се появява днес и която ние в Източна Европа – в България, в Гърция, в Югоизточна Европа – преживяваме като реалност
под формата на европейско обединение, превръща света в едно глобално село.
Тези две реалности – европейското обединение и глобализацията, се разглеждат
днес като заплахи. Ние като православни обаче сме длъжни да кажем, че сме
преживели, преминали сме през множество мултикултурни състояния, тъй като
в миналото ние съставлявахме една мултикултурна вселена. Преди да се появи в
Гърция и в България националната държава с център „етноса” през XIX–XX век,
преди това за период от осемнайсет века – под различни форми – ние живеехме
в Римската империя (а след това – в Османската империя). В нея всички ние
като народи – гърци, българи, сърби, румънци, албанци и т.н., живеехме в една
такава мултикултурна империя. В този смисъл става дума не за навлизане на
мултикултурализма в Църквата, а става дума за завръщане на мултикултурната среда, в която ние живеехме по-рано. Това завръщане на мултикултурната
ситуация разклаща нашата усамотена откъснатост, която ние наследихме от
националната държава, бидейки вече национални народи. Следователно трябва
да гледаме позитивно, а не негативно на срещата между народите днес. Възникват политически и културни предпоставки, за да си припомним отново и да
разберем, че Царството Божие ще бъде едно мултикултурно общество...
Продължавайки отговора на вашия въпрос, ще се обърна към Първосвещеническата
молитва в глава 18 на Евангелието според Йоан, където Христос умолява Бога:
да бъдат всички едно, да станем всички братя... При това обаче има влияния от
геополитически и геокултурен характер, които поставят своя отпечатък много
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силно върху този ход на Църквата и върху тази перспектива – да бъдат всички
едно. Следователно имаме една постмодерна ситуация. Ще трябва обаче да се
спрем на понятието „постмодерност”, за да можем да отговорим на въпроса.
Схематично ще очертая три гранични вододела. Бихме могли да кажем, че 1)
до падането на Константинопол през 1453 г. и появата на Реформацията през
1517 г. (две събития, които почти съвпадат във времето), преди тях имаме
предмодерни ситуации; 2) след падането на Константинопол и Реформацията
започва модерността, а 3) след Втората световна война, след 1960 – 1993 –
2000 – 2007 г. – годините на европейското обединение – навлизаме в нова епоха: постмодерната епоха. Модерността – от падането на Константинопол до
1993 г., се характеризира с промени в структурата на обществото, които изменят и важни неща в Църквата. Например до 1453/1517 г. знаем, че на едно и също
място е имало само една Църква. Протестантите са се превърнали в причината, та да мислим себе си, да схващаме себе си като част от различни църкви,
в резултат на което всеки започнал да избира своята конфесия, свой различен
вариант на църква. Това явление ражда модерността, която е владяла света в
продължение на около пет века: от 1517 г. до 1960–1993–2000 г., и се превръща в
причина за умножаване на църквите, за мултипликацията на паралелни и взаимозастъпващи се църковни структури. Нещо като болестта рак... Защото знаем,
че определението за рак е „атипична мултипликация на клетките в организма”.
Точно същото се случва и в църковното пространство. За да характеризирам
тази постмодерна ситуация вътре в лоното на Църквата и опитвайки да отправя предизвикателство пред християните, задавам въпроса: може би става дума
за една постцърковна ситуация, за постцърковност?
Нашето поколение, в началото на третото хилядолетие, живее в тази ситуация.
И сме призвани да се срещнем лице в лице с нея и да я преодолеем. Всъщност
това беше съдържанието и на предишния ви въпрос. Пред нас стоят съвременни,
но и бъдещи предизвикателства, с които трябва да се справим. Понятията „множествена юрисдикция”, „мултицърковност”, както и „призматична каноничност”
се отнасят до тези състояния, през които Църквата преминава днес. Всъщност
преминаваме през една постцърковна ситуация, която Критският събор беше
призван да разреши, но – както знаете – нямаше пълната, католична съборност,
която би позволила това. И второ, не успя да постави на дневен ред всички важни проблеми, пред които сме изправени. Затова ще трябва да продължи това
съборно усилие, за да успеем да разгледаме проблемите в дълбочина и всички
заедно, съвместно да ги решим. Завършвам отговора си на този въпрос с препратка към текста „В епохата на постцърковността”, който е вторият по ред
текст в предлаганата на вашето внимание книга.
Езикът, който използвате във вашите текстове, е своеобразен и поради това трудно преводим. Кое налага употребата на толкова неологизми,
сътворяването на толкова много нови думи?
Да, нека кажем нещо и за множеството канонични неологизми. В човешката
мисловна представа понякога действа едно семантично отъждествяване, спо-
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ред което всичко старо е добро, а всичко ново или нео-логично е зло. Т.е. има
се предвид едно разкрасено, романтично минало, спрямо което се появява като
опозиция едно нео-логично бъдеще. При това обаче историята ни показва, а и
хладнокръвният подход налага, че трябва да разглеждаме тези две позиции в
един-единен поток, в който всеки път новото наследява старото, доколкото
условията, които са сътворили старото, са релативизирани или са престанали
вече да съществуват и са възникнали нови условия и нови дадености, които
езикът е длъжен да изрази – чрез нови термини и неологизми. Такъв е ходът на
света, културата и историята, така подхожда и Църквата със своето богословие в историята.
Каква е вината на национализма за днешния разпад на управленските структури на Православната църква? Как се случи така, че да поставяме винаги
националната си специфика пред или над своята църковна идентичност?
Може би национализмът е съвременната пандемия на православието?
На втория ви въпрос ще отговоря утвърдително: да, наистина от два века
насам имаме налице една пандемия в Православната църква, която се нарича
„еклисиологичен етнофилетизъм”. Тук бих искал много схематично да кажа нещо,
което преживя първо западният свят на ниво култура. Има една италианска
поговорка, която гласи: Siamo primo Veneziani e poi Cristiani (Първо сме венецианци, а след това сме християни). Това означавало, че венецианците, които били
първи в търговията и в икономическите отношения – както ние днес поставяме
приоритета върху икономиката, а не върху човека, а това се отразява и върху
съвременната криза с коронавируса, когато някои се опитват да поставят приоритета не върху спасението на човека, а върху икономиката – същите тези
венецианци казвали: „Ние първо сме венецианци търговци, а едва след това сме
християни”. Вземам тази поговорка, за да я пренеса в нашата епоха и да кажа:
ако ние като гърци кажем Siamo primo Greci e poi Cristiani, в България: Siamo
primo Bulgari e poi Cristiani, a руснаците: Siamo primo Russi e poi Cristiani, тогава
ще поставим нашата етническа специфика над църковната ни идентичност. По
такъв начин отдаваме приоритет на произхода си, т.е. на историята, а не на
Царството Божие.
Затова на корицата на новоиздадената на български език книга поставихме
една миниатюра от Манасиевата летопис, един препис от XIV век, който отразява едно събитие от IX век – покръстването на България. По този начин искаме
да преобърнем поговорката, като кажем, че непосредствено след светото Кръщение всички ние сме братя. И тъй, ще трябва да кажем: Siamo primo Cristiani
e poi Greci, Romеni, Bulgari и т.н., в такъв случай ще поставим на преден план
това, което ни обединява. А нас ни направи братя самата Църква, която ни роди
от своята утроба. Утробата на Църквата е светият купел, от който всички
сме се родили. Тогава ще имаме точно това убеждение, че действително и същностно всички сме братя. След това няма да имаме проблем да бъдем българи,
руснаци, румънци, гърци и пр. Ще имаме нещо много важно, което ни обединява.
А всичко останало, което ни разделя, няма да ни създава проблем. Затова там,
където имаме сблъсъци и конфликти помежду си, то е, защото отдаваме прио-
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ритет на етнофилетизма. Знаем, че в Новия завет има изрази като: понтиец
по род, александриец по род, кипърец по род, сириец по род и пр. И виждаме от
различни светоотечески текстове, които обясняват тези новозаветни изрази,
че това някой да бъде българин, грък или от друга народност – това не е нещо
лошо. Защото всеки от нас по плът е роден от майка, която се е случило да
бъде българка, гъркиня, рускиня... Църквата обаче ни ражда втори път и превръща всички ни в братя помежду ни. И точно това сме призвани да разберем и
да усвоим. Тогава и етнофилетизмът ще бъде ограничен, и проблемите, които
са възникнали в миналото и които наблюдаваме днес, ще изчезнат. Затова нека
преобърнем венецианската поговорка и да казваме: Siamo primo Cristiani e poi
Greci, Bulgari, Albanesi и т.н. Така ще се избавим и изцерим и от пандемията на
православието – еклисиологичния етнофилетизъм.
В един от вашите текстове в новата ви книга поставяте въпроса: Доколко възможна е Евхаристията в една епоха на погрешна еклисиология? Във
всеки случай, при отците на Църквата, когато вярата не е правилна, тогава Евхаристията не е възможна! Но какво става в случая с Евхаристията?
Заплашено ли е според вас общението между православните поместни църкви от един окончателен и непоправим разрив в резултат от споменатите
дотук проблеми и от „църковната” борба за глобално надмощие?
Наистина въпросът е актуален. Тук има два аспекта. Първо, когато вярата не
е правилна, Евхаристията е невъзможна. Например, ако възприема твърденията
на Арий и неговата идеология като свое убеждение и кажа, че Христос е само
човек, а не и Бог, тогава как ще се причастя? Не мога да се причастя. Унищожавам самото общение, правя невъзможно причастието и Жертвата като такава.
В същия смисъл и в случая с еклисиологията имаме нещо аналогично. Например,
ако кажа на моите братя българи: „Аз съм грък, а вие сте българи, и тъй като
аз съм грък, а вие сте българи, не желая да имам никакви отношения с вас”.
Какво правя в такъв случай? Предизвиквам унищожаването на Църквата, на общението в Църквата. Следователно не можем да имаме общение помежду си, не
можем да имаме помежду си Евхаристия. Тоест подмяната на еклисиологията
води до невъзможност да се извършва Евхаристията. С други думи, призвани сме
да имаме еклисиологично общение. Тук обаче някой ще рече: „Нищо. Няма проблем. Щом ние вътре помежду си имаме общение, за какво ни е общение и отвъд
политическата граница на държавата, в която живеем”. Но точно тук се крие
проблемът! Ако ние снемем, ако унищожим общението си с другите, не можем и
помежду си да имаме общение. И ние нямаме правото да извършваме Литургия
в нашия дом, в нашата Църква. Това е много важно! Затова повтарям: когато
прекъсваме общението си с другите, тогава възниква евхаристиен проблем и в
нашия собствен дом. Ако аз съм гръцки свещеник, архиерей, патриарх и пр. и не
обичам България и Българската църква, и не искам да имам нищо общо с нея, аз
нямам правото да служа и у дома си, в „моята” Църква. В миналото сме действали по подобен начин, смятайки, че светото Причастие върху светата Трапеза
е канонично тогава, когато не сме в общение с другите. Това е най-чувствителният момент от нашия църковен живот. Затова въпросът е много важен.
Той не е въпрос на емоции: „Не ми харесва българският народ, няма да служа с
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него”. Това има непосредствени последствия в божествената Евхаристия. Или
да каже някой българин: „Аз не мога с гърците, аз съм българин”. Господ казва
това и в проповедта на планината: И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника,
и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред
жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара
си (Мат. 5:23-24). Само когато се примиря с брата си, само тогава мога да извършвам Евхаристията и при себе си, в своето църковно пространство. Първо
отиваш и събеседваш с брата си, примиряваш се с него, а след това извършваш
Литургията. Това е много важно и благодаря за въпроса. Той насочва и към една
трудност, която преживяваме днес. И това е много сериозен проблем, който
засяга самата идентичност и съществуване на Църквата.
Миналата година се изпълниха 270 години от рождението и 210 от упокоението на големия канонолог на Църквата преподобни Никодим Светогорец.
В Предисловието към своя труд Пидалион („Кормчая”) той пише следните
забележителни думи: Тази Книга е свещено писание след Свещеното Писание; завет след Стария и Новия завет; след първите и боговдъхновени слова, втори и боговдъхновени слова. Това са вечните граници, които нашите
Отци са поставили. Но това, което много често и от мнозина чуваме днес
в Църквата, е: „Да, свещените канони имат своето значение и ценност, но
за своето време (исторически), а не за нашето време (практически), нито
пък за бъдещето ни (есхатологически/сотириологически). Още повече че
каноните не са догмати. Могат да се променят”.
Как бихте отговорили на такова едно твърдение? Наистина ли свещените
канони са преодолени, исторически надмогнати? Какво могат да кажат те
на съвременния човек в неговото объркано и проблемно съществуване?
Каноните са разположени в две взаимосвързани оси. Едната се нарича човек,
а другата Църква. Човек и Църква, Църква и човек. Може да поставите което искате от тези две на първо място, защото няма Църква без човек, нито
пък човек може да съществува в пълния смисъл на тази дума и да се спаси без
Църквата. В този смисъл ще удържим нещо много важно: каноните имат една
двуизмерност – човек и Църква. И това е така още от самото начало. Човек,
който е един и същ през всички векове – от Адам и Ева до днес, и докато съществуват човеци, някои неща остават неизменни. Човек остава неизменен в
същностното. Не във външното, във вътрешното. Не в облеклото, което се е
изменяло – едно е било в древността, друго е днес, а съвсем различно ще бъде
утре. Каноните не се интересуват от външното у човека, а от вътрешното
и ипостасното. В този смисъл, тъй като тези елементи остават неизменни,
точно поради това каноните искали да ги удържат, да ги запазят, да ги формулират. Затова ще използвам една фраза: свещените канони са казали всичко.
Онова, което са искали да кажат, са го казали. Просто ние сме призвани да различим историческото от неизменното. Те са постановени в конкретна епоха –
от I век до IX век, и използват лексикалните форми и езиковите наличности на
тази епоха. Затова разграничаваме в каноните, от една страна, историческата
контекстуалност, а от друга – богословието на дадения канон. Исторически
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контекст означава, че даденият канон е постановен например през V век. Някой
ще каже: „Е, значи, този канон е изработен за V век, а не за XXI век, в който се
намираме ние”. В този смисъл или трябва да го изхвърлим в кошчето за боклук,
или трябва да го изменим. Тук трябва да разграничим историческия контекст от
богословието на канона. Ние знаем, че канонът е от V век, но се опитваме чрез
текста на канона да достигнем до богословието му – кое е това богословие,
което се крие в мотивацията този канон да бъде именно такъв. Това богословие
на канона остава неизменно, непреходно и достига до наши дни, а и след това.
Това богословие засяга двете оси, за които споменах в началото – Църква и човек. Следователно, когато четем каноните методологически, трябва да имаме
в съзнанието си разграничението между исторически контекст и богословие. В
този смисъл достигаме и до фразата, която изрекох в началото: каноните са казали всичко. Следователно нямаме необходимост да оставаме в перспективата
на отхвърляне на каноните или на изменението им. Ако послушаме онези, които
ни съветват да изхвърлим каноните, защото принадлежат на първото хилядолетие, а ние сме част от третото, ще направим следната грешка. То е все едно
да направим това, което се казва в известната поговорка: заедно с мръсната
вода изхвърлиха и малкото дете. Вместо да изхвърлим само мръсната вода на
дадената епоха, а да запазим малкото дете, ние хвърляме всичко. Не бива да
хвърляме обаче детето, което е богословието на свещените канони.
Каноните фиксират, очертават, щриховат човека и Църквата. Ние сме призвани
да вземем текстовете на първото хилядолетие, да ги изучим внимателно в наше
време днес и с разсъдителност да разграничим богословието от историческия
контекст. В този смисъл каноните не са задължаващи или задължителни текстове. Каноните не са закони. Каноните са пътепоказатели. Показват един път,
едно направление. Чрез догматите Църквата определя коя е истината, а чрез
каноните ни показва пътя, по който можем да вървим. Догмати и канони са двете страни на една и съща монета.
В един пътепоказател винаги има свобода, той ни показва пътя – не ни налага
наказание, ако тръгнем по друг път. Каноните показват пътя и на Църквата
като Тяло, и на човека като негов член. В този смисъл свети Никодим Светогорец казва, че те са Писание след Свещеното писание. Тук ще трябва да
запомним едно важно нещо – свети Никодим казва същото и за догматите, а
не само за каноните. Защо? Защото и ние днес, както в Гърция, така и в България, сме свикнали да правим едно погрешно разграничение, което сме заели
от римокатолиците, и да казваме, че има два извора на нашата вяра – Свещено
писание и свещено Предание. Това е грешка, която ще трябва да поправим. То
е и нещо, което намираме формулирано дори в днешната Гръцка конституция.
Официалният текст на Конституцията на Гърция говори за Свещени писания и
свещени Предания! За съжаление това е римокатолическо влияние. Правилното
е да говорим за Свещеното писание като част от свещеното Предание, което
Предание започва от Адам и Ева, преминава през Авраам и Сарра, продължава
през Моисей и достига до днес. В този смисъл и в този ред имаме: Стар завет,
Нов завет и Канони. По тази ос се движи това, което днес наричаме свещено
Предание. Преданието е като конеца на онова кълбо прежда от мита за Ариадна,
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което ние държим в лабиринта, за да можем да намерим изхода от безизходиците и да открием пътя. И последно, въпросът е много важен, тъй като той поставя проблема за изкривения образ, под който възприемаме свещените канони
днес. На какво се дължи този изкривен, подменен образ на свещените канони
днес, който води до това да говорим било за неактуалност на каноните, било за
необходимостта от тяхната трансформация, било пък да смятаме, че думите
на свети Никодим са преувеличени? Кой е изкривеният образ? От една страна
е юридизмът, а от друга е морализмът при изучаването и представянето на
свещените канони. Юридизмът, законничеството спрямо каноните ги превръща в закони, а морализмът, пиетизмът ги превръща в морални норми. Тук имаме
два вида подмяна – юридизъм и морализъм. Както може да разберем от думите:
юридизмът ни препраща към римокатолически влияния, а морализмът – към протестантски. Това е така, защото римокатолицизмът придава легалистки характер на Църквата, а морализмът на протестантите, като отхвърля римокатолическия юридизъм веднага след Реформацията, се принуждава да прибегне към
някаква морализаторска, етицистична унификация, за да преодолее „падението
на нравите” сред многобройните протестантски общности. Те се опитали да
създадат християнска етика. Бързам тук да кажа, че Христовата Църква няма
своя етика – не защото е безнравствена, не-етична, а защото е а-етична... Ние
говорим за светоотчески етос, а не за светоотеческа етика. Като студент в
Богословския факултет на Солунския университет мой преподавател беше Георгиос Мандзаридис, който събра различни текстове и ги нарече Текстове по светоотческа етика. Преподавайки в православните факултети християнска етика,
ние въвеждаме научен предмет, който няма връзка с църковното Предание. Защото в Църквата няма място за юридизъм, нито за морализъм, а за онтология.
Затова понятието, което характеризира както догматите, така и каноните, е
понятието онтология. В този смисъл и в началото на интервюто предложих да
говорим не за биоетика, а за биоонтология. Терминът „етика” е дошъл от протестантите, няма връзка с нашето Предание и когато говорим за християнска
етика на каноните, ние подменяме онтологичното съдържание на самата Църква, изразено в нейните канони. Това е, което искам да кажа накратко по темата.
В новата си книга вие за пръв път публикувате на френски и на български
език вашето Канонично експертно мнение относно възникналия православен църковен въпрос в България (1992 – 1998 – 2009”, което съставихте и
предоставихте на Българската патриаршия по молба на приснопаметния
патриарх Максим и което се оказа решаващо за окончателното оправдаване
на Българската църква в съдебния процес през 2009 г., иницииран от тогавашните разколници пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).
Какви бяха преди 10 години мотивите ви, за да напишете въпросното канонично експертно мнение? Можеше ли да се намери друго, алтернативно
решение на същия казус? Може ли също така „българският случай” да послужи като модел при решаването на други подобни казуси, които възникнаха
в последно време в Църквата?
Действително в срещата през 2009 г. в София участвах и аз като член на делегацията на Гръцката православна църква, за да обсъдим заедно с други предста-
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вители на поместните църкви българския разкол, създаден от отделилите се от
каноничното тяло на БПЦ схизматици през 1992 г., който разкол продължаваше
да съществува под определена форма и до 2009 г. въпреки усилията на предстоятелите на събора през 1998 г. Събрахме се в София, всеки изложи своето мнение
и след това ми поискаха да съставя едно канонично експертно мнение, за да бъде
предоставено на ЕСПЧ, където трябваше да се проведе процес между каноничната Българска църква и схизматиците епископи, които разполагаха както с името „БПЦ”, така и с някои имоти на Църквата. Аз приех поканата на тогавашния
Български патриарх г-н Максим и съставих въпросното експертно мнение. Главно
защото в ЕСПЧ работят юристи, а не канонисти! Приех предложението, а патриарх Максим чрез блаженопочившия Неврокопски митрополит Натанаил предложи
да напиша мнението на гръцки, да се преведе на български, а от български – на
френски език. Тъй като обаче работя и във Франция, им предложих да го напиша
директно на френски език, за да си спестим преводите, но и за да не се изгуби точността, да не се изгуби каноничната акривия. Това е текст 9 в новата
книга, която предлагаме на вашето внимание. Така българският читател има
достъп до оригиналния текст, както и до негов превод на български.
Преди да отговоря на въпроса, нека да маркирам двете основни изходни точки. Първо, българският църковен въпрос беше каноничен въпрос с юридически
следствия и юридически въпрос с канонични последствия. Следователно имаме
налице едно взаимопроникване, една перихореза на две пространства – църковно-канонично и юридическо – в зависимост от това от коя гледна точка се
обръщаме към казуса. Затова трябваше да бъдат разгледани и двата аспекта.
В ЕСПЧ имаха аргументите единствено от юридическо гледище. ЕСПЧ обаче
нямаше да може да осъществи справедливо правораздаване, ако пренебрегнеше
каноническия аспект. В този смисъл в експертното мнение се движих в двата
аспекта. Проблемът беше изяснен. Както обикновено се прави в експертните
мнения, дадох и предложение за решение на казуса, което като цяло беше възприето и беше оправдана каноничната Църква в България. Схизматиците не успяха
да получат това, което искаха. Именно защото бяха пристъпили към осъществяването на една схизма, а схизмата сама по себе си не узаконява правото на
схизматиците да управляват имуществени елементи на каноничната Църква.
Това накратко за двата аспекта на експертизата и за нейното съдържание.
Онзи, който се интересува, може да открие подробности в текста на каноничното експертно мнение, което е поместено като текст 9 в книгата.
По въпроса за това дали имаше друго, алтернативно решение. Решенията бяха
две – нямаше трето! Едното беше църковното, а другото беше юридическото.
Предстоятелите на поместните църкви през 1998 г. и ние, представителите на
поместните църкви през 2009 г., предлагахме църковно-каноничното решение. То
е това, което казва Христос: Пребъдете в Мене (Иоан. 15:4). Останете с нас,
върнете се при нас – това казваше каноничната Църква в България на схизматиците. Ако се бяха върнали, нямаше да има проблем. Но от момента, в който те
не искаха да се върнат, не оставаше нищо друго, освен да се прибегне към юридическо решение, което не беше предизвикано от каноничната Българска църква,
а от схизматиците. Следователно в отказа си да се съгласят с едно църков-
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но-канонично решение, те решиха да прибягнат към гражданските съдилища и
към ЕСПЧ. Те вярваха, че ще успеят да разположат една нова църква в България,
която ще бъде паралелна на каноничната Църква и ще носи същото име, и ще
могат да се разпореждат с имуществата на каноничната Църква. Когато обаче
в ЕСПЧ бяха разграничени и изяснени каноничният и юридическият аспекти, те
не успяха да постигнат по същество нищо. В резултат на което схизматиците
загубиха всичко – не приемайки каноничното решение и в невъзможност да спечелят от юридическото решение.
Във въпроса ви се пита и доколко може „българският случай” да послужи като
модел за решение на подобни канонични казуси. Казусът с българските разколници би трябвало да занимава цялата Православна църква, именно за да не се
пристъпва към деяния, които биха довели до подобни нежелателни последствия.
Бих казал следното: и схизматиците са православни българи. Каква е причината
те да напускат своята Църква, бидейки българи и православни християни, и да
създават нещо съвършено ново? Нямаше реално основание. Затова деянието
беше и антиеклисиологично, и антиканонично. Те пристъпиха към нещо, което
не ги водеше наникъде. Вървяха към безизходица. В този смисъл това събитие
представлява едно послание за всички онези случаи, в които имаме подобни
проблеми. А такива проблеми имаме: в Естония от 1991–1996 до днес, в Украйна
от 1991–2019 до днес, аналогичен проблем може да възникне в Северна Македония, може да възникне в Черна гора. Разбира се, веднага правя уговорката, че
„българският случай” е идентичен само по форма, но не и по своите причини!
При естонския и украинския разкол имаме налице външни фактори, а в България
факторите бяха вътрешни. По форма обаче проблемът е същият, защото се
образуват паралелни и съ-съществуващи юрисдикции. Така възниква големият
проблем на съ-териториалността и на съ-съществуването на две църкви на
едно и също място. Ще дам пример с Естония, с чийто църковен казус се занимавах дълго време. До 1945 г. в Естония е имало една единна Църква, съставена
от естонци и руснаци. И не е имало проблем, защото имало една православна
църква – Автономна църква в Естония, която започва своето съществуване от
1923 г. През 1945 г. с навлизането на Сталиновите войски в Балтийските страни Естонската църква била унищожена и била превърната в една митрополитска
епархия, част от Московската патриаршия. След разпада на съветската империя през 1991 г. православните естонци и немалко руснаци в Естония поискаха
да се възстанови предвоенното църковно положение. Московската патриаршия
обаче не искаше да се откаже от завзетите от Сталин църковни територии и
затова бяха създадени две юрисдикции. Казвам, че са създадени две юрисдикции,
за да не кажа, че възникна разкол. Започна диалог между двете страни – от една
страна, Московската патриашия, а от друга страна – желаещите да възстановят Автономната църква в Естония, като част от Вселенската патриаршия.
За съжаление обаче не беше възприето каноничното решение. След това двете
страни прибягнаха до държавните съдилища. Тук се случва нещо парадоксално –
Църквата ни е дала свещените канони, за да решаваме църковните проблеми по
църковному, а ние прибягваме към кесаря, за да ни реши църковните проблеми.
Това е голямо изкушение за християните днес. Църквата има всички инструменти, за да реши всички проблеми, които съществуват в нейното Тяло. За съжале-
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ние така ставаме смешни, ставаме притча во языцех за хората извън Църквата,
които ни се подиграват и ни смятат за глупави, че не решаваме сами проблемите си. Отварям една скоба: за да не изглежда така, сякаш осъждам нашите
братя в България, които бяха изпаднали в разкол. И те са наши братя, и те са
българи, не желаем да ги съдим на някаква канонична клада, опитвахме се да проведем диалог, но диалог в рамките на една богословска процедура. За съжаление
понякога хората не искат да разговарят, защото крият в себе си идеологеми,
които не им позволяват да видят ясно действителността.
Отново се връщам на естонския казус: имаше предложение за решение на естонския въпрос, но той не беше решен. Лично аз бях в Естония от 2001 до
2010 г. в епицентъра на тези усилия за решение, при това искам да заявя пред
българските читатели като лично свидетелство: бях убеден, че естонският
въпрос като първи по време църковно-каноничен казус, възникнал след разпада
на СССР, трябваше и първи да намери своето разрешение. Естонският въпрос
се появи през 1991 г.! Т.е. една година преди да възникне българският църковен
въпрос. И тогава се обръщахме към Вселенската патриаршия и към останалите
поместни църкви: нека да направим един опит да се реши първо естонският
проблем, което да бъде модел за решаване на всички казуси, които биха възникнали след това. Именно защото се очакваше, че разпадът на Съветския съюз
щеше да доведе до резултатите, които започваха още тогава да прозират. В
крайна сметка обаче приоритет беше даден на свикването на всеправославния
събор, като предстоятелите на поместните църкви казаха: „Първо ще идем на
всеправославния събор, а след това ще се опитаме да решим висящите проблеми”. Лично аз, както и Талинският митрополит Стефан смятахме този проблем
за централен. Ние предлагахме първо да бъде решен естонският проблем като
модел за решаване на подобни казуси, а след това да отидем на всеправославен
събор. В крайна сметка обаче на срещата на всеправославното съвещание на
предстоятелите през 2009 г. надделя мнението, че първо трябва да отидем на
събора, за да бъдем всички заедно, а след това ще решим естонския проблем.
Вие в България знаете, разбира се, че не отидохме всички заедно на Критския
събор. И разбира се, не беше решен естонският въпрос, който беше първият по
време каноничен казус след разпада на Съветския съюз. Появи се „украинският
въпрос”, а паралелно до 2009 г. тлееше и църковният въпрос в лоното на Българската църква. Следователно от 1991 до 2020 са се изпълнили 30 години, в които
срещаме всички тези проблеми, които споменахме от началото на интервюто.
И както става ясно, ако не разгледаме нещата еклисиологично и канонично,
няма да можем да ги разрешим юридически, в резултат на което ще продължим
да разцепваме Православната вселенска църква – както това се вижда след
Критския събор – но и на поместно равнище, както вие го преживяхте вече в
България.
Към казаното дотук бих искал да добавя и следното. Еклисиологията на св. ап.
Йоан Богослов и еклисиологията на св. ап. Павел, т.е. библейската еклисиология,
говори за единство на Църквата и за една-единствена Църква на едно конкретно място. Това е еклисиологията на Новия завет, която преминава през вселенските събори, преминава през светите отци и е еклисиологията на първото
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хилядолетие. Еклисиологията на първото хилядолетие повелява: una Ecclesia in
unum territorium, една църква на едно място. Тази еклисиология беше потъпкана
през второто хилядолетие. Нямаме църковно единство на едно конкретно място,
в резултат на което са налице няколко църкви на едно и също място. Това е
поуката, която ни донесе и „българският пример”. И той трябва да ни послужи
като повод, мотивация и окуражение за възможността за канонично разрешение
и на други подобни казуси!
Преди 65 години, през 1955 г., в трудните следвоенни години Светият синод
на Гръцката църква поставя началото на едно смело издателско начинание
на нова научно-богословска поредица „Библиотека на гръцките отци и църковни писатели” (В.Е.П.), от която до днес са публикувани над 100 тома.
Тази поредица със своите удобни за ползване като формат и достъпни като
цена книги е допринесла значително за популяризирането на светоотеческото наследство както сред гръцкия народ, така и отвъд пределите на страната. През миналата 2019 г. по решение на Светия синод на Гръцката църква под вашата редакция съвместно с изтъкнатия канонолог проф. Теодорос
Янку започна издаването на една друга подобна поредица: „Библиотека на
гръцките номоканони” (B.E.N.). Вече излезе първият том от нея – Свещените канони на Църквата (I–IX век). Corpus Canonum на Църквата на първото
хилядолетие от Номоканона на свети Фотий (883)” (изд. „Апостолики дякония”, Атина, 2019, 751 с.). Какво целите с това издателско начинание?
Точно както споменавате и във вашия въпрос, имаме налице един опит на Църквата да събере и покаже своите текстове, които са нейно наследство, т.е. светоотеческите текстове. Знаете, че през същата 1955 г. „Апостолики дякония”
издава текста на Новия завет, а след това решава да издаде и творенията на
светите отци на Църквата. И започва това начинание, което продължава до
днес – вече сме стигнали до творенията на свети Йоан Златоуст и продължаваме, за да се стигне до свети Григорий Палама и до другите отци след падането
на Константинопол. Така християните ще се обогатяват, имайки лесен достъп
до въпросните книги. Паралелно с тези текстове има и други текстове, свързани със свещените канони, с коментарите на свещените канони – като се започне от IX век, та до изданията на „Пидалион”-а на свети Никодим Светогорец
през 1800 г. и на „Синтагма”-та на двамата атински преподаватели Ралис и
Потлис през 1852–1859, т.е. през XIX век. Тези коментарни и тълкувателни текстове трябваше да се съберат на едно място. Те никога не са събирани в едно
многотомно издание. Именно защото и те са текстове на Църквата, които са
родени в нейното лоно, в нейната утроба, при това в едни трудни времена –
след IX век, в епохата, в която са се появили църковно-каноничните проблеми на
второто хилядолетие. Второто хилядолетие на църковната история е хилядолетие на задълбоченото изучаване на текстовете на свещените канони. Тогава
са съставени и т.нар. номоканони – тълкувания на каноните, заедно с елементи
от императорското византийско законодателство по отношение на Църквата.
Тези номоканони били преписвани като ръкописи, а след XVI век с откриването на
книгопечатането – и като печатни книги, за да бъдат използвани от епископите
и от Църквата като цяло в нейното управление. Отново целта е била двойна:
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човекът и Църквата. Следователно номоканоните се занимавали с управлението
на Църквата и с пастирската грижа за нейните членове. Известните до днес
номоканони са повече от петдесет на брой, от които повечето не са издавани.
Ние започнахме събирането и критическото издаване на всички тези текстове,
за да могат да имат достъп до тях всички – не само пастирски, но и научно – и
да знаят какъв е бил каноническият ход на Църквата през това второ хилядолетие.
Тук искам да добавя, че и Българската църква, и българският народ ще бъдат
включени в това издателско начинание, доколкото имаме номоканони в старобългарската езикова традиция – преводи от гръцки език, както и гръкоезични
номоканони, използвани на територията на днешна България. Т.е. това начинание
не засяга само Гърция, а по-широкото балканско пространство. В този смисъл
имаме грижата изданието да достигне и до България.
От дълги години сте преподавател по канонично право в различни държавни
и църковни учебни заведения по света. Опитът ви в областта на преподаването на канонично право е забележителен. Какво трябва да бъде университетското образование в областта на богословието и в частност на
каноничното право, така че да не се губи живата връзка между Църквата
и академичното пространство? Специално за каноничното право битува
мнението, че става дума за един скучен предмет. Вярно ли е такова едно
твърдение?
На този въпрос ще отговоря по следния начин. Ще започна с нещо по-общо. В
лоното на Църквата съществуват четири текстуални оси, четири текстуални стълба. Те са следните: литургично-богослужебен, библейски, догматически
и канонически. Т.е. богослужебни текстове, библейски текстове, догматически
текстове и канонически текстове. Предметът, с който лично аз се занимавам,
е четвъртият – текстовете на свещените канони и техните коментари. Искам
да дам една проста схема – тези четири оси са се появили исторически в последователността, в която ги подредих. Това означава, че всички предходни текстове завършват в каноническото измерение на Църквата. Тоест четвъртият
стълб е обобщаващ и включва съдържание от всеки от предходните три. С други думи, каноните са взели предвид и са използвали богослужебните текстове
на Църквата, библейските текстове и догматическите текстове на съборите
и на светите отци. Затова казах, че те обобщават всички останали. Затова
каноните се използват непосредствено в пастирската грижа. Искам да удържим
това, за да мога да отговоря на въпроса защо битува такова мнение за каноните. Каноните били използвани в миналото законнически и така хората започнали
да гледат на тях като на наказателни разпоредби. Някои използвали духовните
канони, за да наказват чрез тях, а не за да показват пътя. Аз смятам обаче, че
предметът канонично право е много мил, очарователен и пълен с радост. Така
говоря за него, защото именно чрез каноните Църквата е подхождала към човешките проблеми. Лично аз, изучавайки свещените канони, съм стигнал до убеждението, че какъвто и проблем да стои пред Църквата или на междуличностно
равнище между нейните членове, каноните са дали неговото решение или пък чо-
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век може да намери решение въз основа на тяхното богословие. Затова казвам,
че каноните са нещо обобщаващо, че те възглавяват останалите три стълба.
Просто трябва човек да познава добре литургично-богослужебното измерение,
библейското измерение и догматическото измерение, за да може да разбере правилно и каноните. Свещените канони са отхвърляни през ХХ век, защото били
изучавани откъснато, автономизирано, не била вземана предвид взаимовръзката
и взаимозависимостта им. Гледали на тях като на отделна част. Когато предметът се автономизира, тогава се губи целостта, а оттук и перспективата.
Младите хора, на които съм преподавал, обикват свещените канони, обикват
това, което сме свикнали – погрешно и под западно влияние – да наричаме „канонично право” (по-скоро трябва да говорим за „канонична икономия” – един
термин на свети Григорий Нисийски). В този смисъл трябва да провиждаме каноничното богословие в свещените канони.
Ще завърша отговора си с един пример, който давам винаги на моите студенти, когато влизам в аудиторията в първия учебен ден. След пожеланията ми за
новата учебна година им казвам следното: „Тази година, заедно с вас тук, ще
направя едно-единствено нещо – ще ви говоря за едно красиво момиче, което си
има име и което е дивно красиво, но се колебая да ви го покажа тук, въпреки че
е хубаво, защото има един малък проблем – лицето му е покрито с лепенки... Ще
се отвратите от това момиче, за което аз ви уверявам, че е хубаво. Затова
ще направим следното. Преди да ви я покажа цялата, ще положим съвместното
усилие да отлепим от лицето напластените лепенки. И щом ги отлепим ще съзрем действителната  хубост”. Точно това се случва с каноничното право и с
каноничната икономия. За съжаление мнозина са се сблъскали с една изкривена
икона за свещените канони, в резултат на което у тях са се формирали предубеждения спрямо тях. Следователно каноните са разположени в една красива,
привлекателна и динамична перспектива, която за съжаление е покрита с много
предубеждения... Това измъчва през последните два века пространството на
каноните.
Често чуваме в Църквата един упрек, че свещените канони ни налагат една
монахоцентрична система, в която православното монашество господства
над енорийския живот, насилва го и го моделира чрез каноните и други
древни обичаи. Как оценявате такова едно твърдение от историческо и
каноническо гледище?
Въпросът е много важен и засяга една тема, която остава открита до наши
дни. Това е диалектическата връзка между институция и харизма, между институционално и харизматично. В исторически план институционалното – това са
епископите и клириците, а харизматичното – монасите. Много накратко. През
първите три века не е съществувало такова разграничение. Почти всички християни се намирали в състояние на гонение, по катакомбите, живеели заедно в
една единна общност. От IV век насетне, след Миланския едикт (313), някои хора
започнали да стават християни с користни мотиви, а в същото време имало още
живи християни, преминали през последното голямо гонение на Деций през 301 г.
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Възникнало едно несъгласие между тези две групи. Имало, разбира се, и още един
конфликт – между изповедниците, които оцелели при гоненията, и онези, които
се били отрекли от вярата си, а после се завърнали в Църквата като християни.
В това време изповедниците искали да изградят една затворена система със
строги критерии за прием на нови християни в нея. Т.е., ако не си готов да умреш, няма да те направим християнин... Това е била едната гледна точка. Според
другата гледна точка Църквата е част от света именно за да спечели света за
Христа, за да привлече света, като го въцъркови – следователно ще трябва да
се отворим. Както става ясно, впоследствие първата тенденция се е развила
в монашеството. Тъй като в крайна сметка на Първия Вселенски събор (325 г.)
Църквата решила да се отвори за света, се формирало едно отшелническо
движение, при което монасите не искали да имат връзка с църковните общности. През IV и особено през V век имаме сериозен проблем в това отношение.
Отшелниците не искали да имат отношения с онези християни, които оставали
да живеят в обществото. Така през IV век наблюдаваме една сериозна „схизма”, неофициална „схизма” – между институционалното и харизматичното. До
451 г., т.е. до Четвъртия Вселенски събор, Църквата се е опитвала безуспешно
да преодолее този конфликт. Четвъртият Вселенски събор направил опит да ги
примири, но не успял. Съборът, който разрешава този сблъсък, е Пето-шестият
Вселенски събор през 691 г. Какво е направил този събор? Тъй като през VI век
Църквата била достигнала висока степен на секуларизация – това е епоха на
съвместно паралелно съществуване на женени и неженени епископи, а сродниците на епископите били завладели множество епископии и създавали сериозни,
вкл. имуществени проблеми и скандали – Пето-шестият Вселенски събор решил
за епископи, които ще оглавяват църковните общности в света, да бъдат избирани и ръкополагани монаси. Така той подчертавал, че именно епископите, произхождащи от монашестващите, ще ръководят съответната общност в една
есхатологична перспектива. Затова и до днес епископите произлизат от монашестващи.
Сблъсъкът обаче между харизматично и институционално продължава да съществува под различни форми до днес. И ако въпросът не бъде изследван и
преодолян, конфликтите ще продължават – между женени и неженени клирици,
включително между онези епископи, които действително произхождат от манастирското монашество, и онези епископи, които, играейки си на монаси, всъщност живеят по светски и съблазняват народа Божи.
Вашата първа българска книга започва с едно посвещение: „На Българската
църква, която – бидейки също Христова Църква и Негово Тяло – е и за мен
моя Църква – за добрия подвиг, който осъществява в Историята”. Как може
една „друга” Църква да бъде „моята Църква”? И какъв трябва да бъде „добрият подвиг”, който осъществява в историята всяка поместна църква?
Вижте от какво страдаме... Откакто са основани националните църкви, всички
казваме: „Аз съм част от Гръцката църква”, друг казва: „Аз съм от Сръбската
църква”, трети „Аз съм от Българската” и т.н. Казваме това, защото сме
били повлияни от различни видове юридизъм и от националната държава. Какво
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означава това? Аз съм грък и имам гръцки паспорт, вие сте българин и имате
български паспорт... Моят паспорт ми го даде гръцката държава, защото като
гражданин принадлежа на тази държава, а на вас – България, защото като гражданин сте част от българската държава. Макар да съществува политическо
гражданство, политическо поданство, в същото време не може да съществува
църковно поданство! Това означава, че когато съм в Атина, аз съм част от поместната църква в Атина, от поместната църква в Гърция. Когато обаче дойда
в България, в София, черкувайки се в местната църква в София, в този момент
ставам член на Църквата в България. Откъде идва това? От нашето Верую, от
нашия Символ на вярата: Вярвам в една, света, съборна и апостолска Църква...
Коя е светата, съборна и апостолска Църква? Това е тази Църква, в която аз
се намирам в момента, в който се извършва божествената Литургия. Означава
също така, че всяка местна и поместна църква – Църквата в Атина, Църквата
в София, в Йерусалим, в Москва, е Тяло Христово. В този смисъл, говорейки еклисиологически, а не националистически – когато се намирам в България, Църквата
в България е моята Църква. Ако говоря националистически, ще трябва да кажа:
„Българската църква не е моя Църква, тя принадлежи на българите”. Това обаче
означава въвеждане на „църковно гражданство”, с което унищожаваме и подменяме самата Църква. Така създаваме културалистични църкви, т.е. Българска,
Гръцка, Сръбска, Руска... а не Църква на мястото, която е биващата в България
Църква (както казва апостол Павел: биващата в Коринт Църква).
Вашето пожелание към българските читатели...
Пожеланието ми към читателите на вашето списание е: да запазим, да удържим
единството на Църквата на едно конкретно място. Това би било от голяма
полза и за държавата. Единството на Църквата съдейства и за единството на
държавата, и на цялото общество. Иначе казано: единството на Църквата, което е мистириологично – Църквата е постоянно съгражданото в Евхаристията
Тяло Христово – съдейства за единението на общността на даденото място, а
в резултат на което и за единството на държавата. Това бих искал да пожелая:
да пазим единството!
Благодаря ви!
Превод от гръцки: Александър Смочевски

93

Еклисиологични студии

Кръстю Банев е роден в София през 1974 г. През 1993 г. завършва НГДЕК „Св
Константин Кирил Философ“. Продължава обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ в специалностите геология и богословие. От 1998 г. живее във Великобритания. През 2002 г. защитава магистърска и през 2008 г. докторска дисертация по раннохристиянска история в университета в Кеймбридж. Работи като
лектор по гръцка патрология в Института за православни християнски изследвания в същия град и в университета в Дърам (Durham University), където впоследствие е избран за доцент по византийско и православно богословие. Главният му труд е публикуван под заглавието Theophilus of Alexandria and the First
Origenist Controversy: Rhetoric and Power (Oxford 2015). На български език превежда книгата на архимандрит Софроний Сахаров, Свети Силуан Атонски (София:
Омофор, 2008).

Кръстю Банев

ЕКЛИСИОЛОГИЯТА НА
ДОБРОТОЛЮБИЕ
Добротолюбието е пътеводител през лабиринта на времето, безмълвен път на любовта и познанието през пустините и празнотата на живота, особено на модерния живот, едно животворящо и
незаменимо присъствие(…). Трябва да се подчертае обаче, че този
духовен път, познат под името исихазъм, не може да бъде следван
във вакуум. Въпреки че повечето от текстовете в Добротолюбие
нямат строго вероизповеден характер, всички те имат предвид
конкретно учение дори когато не го заявяват. Това учение от своя
страна е свързано с еклисиологията. То предполага определено
разбиране за Църквата – неразривно свързан с нейния светотайнствен и богослужебен живот и възглед за спасението.
(Добротолюбие, въведение към английския превод)1
Път, който не може да бъде следван „във вакуум”: с тези думи английските
преводачи на сборника Добротолюбие – византологът Филип Шерард и неговият
колега Калистос Уеър, днес Диоклийски митрополит към Вселенската патриаршия – подчертават, че преди да се изкачи по висините на свещеното безмълвие,
пътят, посочен от авторите на творбите в сборника, започва от основите на
православната вяра и неизбежно минава през църковния праг. Това пояснение
трябва да се разбира и като предупреждение. Дори когато авторите в Добротолюбие „не го заявяват”, те винаги предполагат съвсем конкретен набор от
1

P. Sherrard and K. Ware, ”Introduction”, The Philokalia: The Complete Text. Compiled by St. Nikodimos of the
Holy Mountain and St. Makarios of Corinth. Translated from the Greek by Philip Sherrard and Kallistos Ware, 4 vols.
(London: Faber & Faber, 1979-95), 1:13-15.
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учения за вярата с тяхното църковно проявление. Това се отнася, разбира се, до
вероучителните и богослужебни рамки на Православната църква и преди всичко – на Света гора, Атон, където продължават и се доразвиват традициите на
ранното египетско и палестинско монашество.
Съвкупността от трите основи – вероучение, богослужение и подвижничество –
изгражда представата за Църквата такава, каквато я намираме в Добротолюбие. Ако е следван в „еклисиологически вакуум”, „безмълвният път” се оказва
път без изход, защото липсата дори на една от тези основи води в крайна
сметка до изкривено разбиране за спасението. И ако първите читатели на
Добротолюбието не са се нуждаели от предупреждение, днешните читатели
несъмнено имат такава нужда – особено онези, които живеят в „пустините и
празнотата”, плод на индивидуализма и консуматорството. Защото изкушението да се приема посланието на Добротолюбие като поредния антидепресант
никъде не е по-голямо, отколкото в нашето модерно общество. Тъкмо затова
първо ще размислим върху еклисиологията на Добротолюбието в този модерен
контекст.2
Обикновено безпокои съвременните читатели на Добротолюбие особеният акцент в сборника върху индивидуалната духовност, с което сякаш се игнорира
спасителната роля на общността от вярващи, на Църквата. Централен момент тук е противопоставянето между молитвата, разбирана като литургично
действие на цялата Църква, и небогослужебната, частната молитвена практика. Това противопоставяне е причината отец Александър Шмеман (1921–1983) да
порицава „финия нарцисизъм”, както той го нарича, на онези православни, които
цитират Добротолюбието в своите енорийски вестничета. Той вижда главния
проблем в обособяването на един тъй наречен духовен живот отделно от църковния и осъжда „религиозната лудост” на православните, които се занимават с
това да „изследват духовността”.3 Малко по-умерена е позицията на именития
гръцки богослов Христос Янарас (Χρῆστος Γιανναρᾶς). В свое интервю за руското християнско списание КИФА, дадено по повод Рождество Христово, проф.
Янарас критикува индивидуалистичния подход към Добротолюбие:
2

Въпросът е разглеждан само частично от други изследователи. Вж. K. Ware, ”The Spirituality of the ‘Philokalia.’”
Sobornost 13, no. 1 (1991): 6-24 [бълг. превод: Калистос (Уеър) „Духовността на Филокалия” // П. Петков (съст.)
Тайнството на човешката личност. Исихастки студии (С.: Сдружение „Св. Албан и св. Сергий”, 2002), 169–193].
K. Ware, ”St. Nikodimos and the Philokalia”, in D. Conomos and G. Speake (eds.), Mount Athos the Sacred Bridge:
The Spirituality of the Holy Mountain (Oxford: Peter Lang, 2005), 69-121. Id., ”Philokalie”, in M.Viller and F. Cavallera
(eds.), Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, vol. 12/1 (Paris: Beauchesne, 1984),
1336-52. A. Louth, ”The Theology of the Philokalia”, in: J. Behr, A. Louth, and D. Conomos (eds.), Abba: The Tradition
of Orthodoxy in the West. Festschrift for Bishop Kallistos (Ware) of Diokleia (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary
Press, 2003), 351-61.
3
Бележки в Дневника на о. Шмеман за 26 ноември 1973 г. и 17 май 1981. Руски текст в Дневники 1973–
1983 (Москва: Русский путь, 2013): „Бюллетенчик французского прихода на rue Daru почти целиком состоит
из цитат из Добротолюбия. Я знаю людей, которые регулярно летают в Лондон к митрополиту Антонию Блуму
исповедоваться…. Мне кажется ошибочным само выделение этой „духовности” в какую-то Ding an Sich, некий – или это мне только кажется – тонкий „нарциссизм”, во всем этом разлитый…. И чем они больше исповедываются, чем напряженнее изучают (!) „духовность”, тем сильнее в них та религиозная „сумасшедшинка”,
которую я ненавижу (Воскресенье, 17 мая 1981).” Вж. The Journal of Father Alexander Schmemann, 1973–83
(Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2000), 18, 295 [бълг. превод: А. Шмеман, Дневници (1973–1983)
(С., Комунитас, 2011)].
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В Гърция имаме енории с по 90 000 енориаши. Това не е енория!
Хората са много по-единни на футболен мач, отколкото в енории с
такива размери. По мое мнение именно тук се крие главният проблем. Не можем да решаваме големи богословски проблеми, докато
висим във въздуха (…). Ще ми позволите ли малка провокация? Нека
ви задам един въпрос: Замисляли ли сте се защо Добротолюбие е
толкова популярно на Запад днес? Ако прочетете Добротолюбие,
ще видите, че Църквата не се споменава, тя отсъства. Според
Добротолюбие, ако умът се съедини със сърцето, тогава всичко
е наред. Не ви трябва нищо друго – нито Църква, нито Литургия.
Не говоря за светоотеческите текстове в сборника, които са
дълбоки и важни. Проблемът е в решенията, обосновали подбора на
текстовете. Тези решения не са взети в църковен дух.4
Този пасаж, както и цялото богословие на проф. Янарас, следва да се разбира
не просто като критика на „лошия” Запад, а като самокритика: цитираните
размисли са споделени в интервю за руско православно списание и се отнасят
до актуалното състояние на енорийския живот в Гърция. Така че в своята
критика към християните, които остават „да висят във въздуха”, Янарас има
предвид самите православни: първо в Гърция, после в Русия, а след това и на
Запад. В неговия анализ онова, което характеризира и съставянето, и четенето
на Добротолюбие на родна православна почва, е изключителният – и затова
погрешен – интерес към индивидуалното благочестие. Митрополит Калистос
Уеър също критикува някои от съкратените съвременни западни издания на
Добротолюбие, фокусирани единствено върху сърдечната молитва, сякаш е възможно тя да бъде практикувана като „духовна техника” в еклисиологичен и вероизповеден вакуум.5 Във въведението към английския превод на Добротолюбие
също се подчертава, че е необходимо сборникът да се разглежда в контекста
на Църквата, бидейки „свързан с нейния светотайнствен и богослужебен живот”. Това предупреждение може да се разбира и като непосредствен отговор на критиките от страна както на о. Александър Шмеман, така и на проф.
Христос Янарас, за когото решенията, свързани с подбора на текстовете, не
са взети в изцяло православен дух.6 Отговорът на английските преводачи Шерард и Уеър е, че всички текстове „предполагат конкретно учение”, неделимо
от еклисиологията.
Да се мисли за еклисиология на Добротолюбието, означава, че сборникът може
по някакъв показател да се определи като църковна книга. Както проф. Христос
Янарас и о. Александър Шмеман посочват обаче, Добротолюбието няма много
какво да предложи по отношение на еклисиологията: тъй като, най-общо казано,
4

„Вера заключается в доверии. Интервью с профессором Христосом Яннарасом” (18.12.2005). КИФА № 12
(38) 2005. Благодарност за тази посочка дължа на моя приятел д-р Зураб Яши.
5
Ware, ”Philokalie”, 1351.
6
Проф. Янарас вижда в св. Никодим пример за това как и в православния Изток църковното „събитие се
превръща в религиозност” по чужди на православието западноевропейски богословски модели, вж. Ὀρθοδοξία
καὶ Δύση στὴ νεώτερη Ἑλλάδα (Αθήνα
Αθήνα:: Δόμος, 1992), 209: ἡ θρησκειοποίηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος
γεγονότος.. Ch.
Yannaras, Orthodoxy and the West. Hellenic Self-identity in the Modern Age, trans. by P. Chamberas and N. Russell
(Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2006), 137.
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сборникът е съсредоточен върху сърдечната молитва в практиката на отделния християнин, Църквата рядко е споменавана. По тази причина човек може да
стигне до убеждението, че Добротолюбие предлага алтернатива на общоприетата църковна християнска практика: таен път за духовния специалист, със
съответните техники.7
Целта на настоящата статия е да оспори твърдението, че вътрешната молитва,
на която учи Добротолюбие, пренебрегва общия църковен живот или че обезсмисля
участието в него. Изложението ни цели да определи понятието „еклисиология на
Добротолюбието”, разграничавайки в него два взаимнодопълващи се аспекта.
За да покажем къде първо се оформя църковният характер на Добротолюбието,
ще започнем с онези свидетелства за авторите на сборника и обстоятелствата при съставянето му, в които Църквата присъства, без да е открито заявена.
Това първо ниво на църковност условно ще наречем скрита, или имплицитна,
еклисиология. Свидетелствата пък, в които Църквата е открито заявена, ще
изложим във втората част на статията, където понятието открита, или експлицитна, еклисиология ще ни позволи да поставим и разгледаме в една рамка
различни текстове от Добротолюбието: за православното вероучение и богослужение, за християнската нравственост и за църковните тайнства.
Построен по този начин, анализът ни цели да докаже, че в същината си Добротолюбие е църковна книга.

За имплицитната еклисиология – църковността, която
присъства, без да е открито заявена
Към анализ на скритата, или имплицитна, еклисиология на Добротолюбие ще
тръгнем от произхода на името, от съставянето на сборника и от ролята,
която са играли неговите редактори и преводачи. Разглеждайки църковния контекст на всички етапи от живота на сборника, ще се убедим, че имплицитната
еклисиология е една от главните характеристики на Добротолюбие.
В светоотеческата традиция терминът добротолюбие има ясен църковен произход. Гръцката дума φιλοκαλία, както и църковнославянската добротолю̀бiе означават любов към красотата или към доброто, следователно и любов към Бога –
Самия източник на доброто и красотата. Като заглавие на книги, φιλοκαλία се
използва да означи „антология на доброто и красивото” и именно заради това си
значение думата е използвана през четвърти век от св. Василий Велики и св. Григорий Богослов за един популярен сборник с откъси от творенията на Ориген.8
7

Представата за Добротолюбието като колекция от специализирани „мистически” текстове отхвърля също и
проф. Янарас. За него сборникът показва какво именно търсим, когато участваме в живота на Църквата, вж.
Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, 190. Orthodoxy and the West, 125.
8
The Philokalia of Origen, ed. J. Armitage Robinson (Cambridge, 1893). За това първо Добротолюбие говори св.
Григорий Богослов в своето Писмо до Теодор, №115. Вж. Saint Grégoire de Nazianse, Lettres, ed. P. Gallay (Paris,
1967), vol. 2, 9-10: πυκτίον ἀπεστάλκαμέν σοι τῆς Ὠριγένους
Ὠριγένους φιλοκαλίας ἐκλογὰς ἔχον χρησίμους τοῖς φιλολόγοις
φιλολόγοις..
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През XVIII в. същото заглавие със същото значение е избрано за подготвената от
св. Макарий Коринтски (1731–1805) и св. Никодим Светогорец (1749–1809) антология на гръцки светоотечески творения за молитвата. Издадено във Венеция през
1782 г., това ново Добротолюбие бързо се превръща в главното литературно
свидетелство за традицията на кратката молитва с призоваване на Христовото име – „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме”, известна още като „Иисусова”,
„вътрешна”, „умна” или „сърдечна молитва” – такава, каквато е живяна в християнския Изток. Преведено почти веднага на църковнославянски, а след това и на
руски, новото Добротолюбие бързо се разпространява из необятното пространство на руското православие. Именно тази книга в ръцете на опитен старец помага на поклонника от Откровените разкази на един странник в стремежа му да
постигне „непрестанната” молитва, за която говори апостол Павел (1 Сол. 5:16).9
Историята на странника обаче е също и история на непрекъснатото развитие на традицията на Добротолюбие като църковно явление. Популярността
на сборника в Русия в края на XIX век е огромна. През XX век текстовете са
преведени на всички големи европейски езици и Добротолюбието се превръща
според преценката на митр. Калистос Уеър в „най-значимата гръцка православна
книга за целия четиривековен период на турското владичество”10. Сборникът е
публикуван през епохата на Просвещението, когато много европейски и гръцки
мислители считат, че човечеството, за да встъпи в зряла възраст и постигне
истинско знание, трябва да отхвърли оковите на религията.11 Отговорът на православния Изток, представен в Добротолюбието, подчертава ограничеността
на способностите на човека, който, за да достигне съвършенство – св. Никодим
говори с думите на ап. Павел за „съвършения мъж”12 – се нуждае от очистващата и преобразяваща го Божия сила.
Св. Макарий и св. Никодим са практикуващи членове на Православната църква,
дейни поддръжници на практиката на честото причастяване, което и т.нар.
Движение на коливадите проповядва.13 Животът им преминава под духовната
опека на Вселенската патриаршия, която впоследствие ги причислява към лика
на светиите. „Църковността на съставителите и преводачите”, ако използваме тази фраза, е безспорна. Както гласи и титулната страница на първото
издание, тяхното намерение е да принесат своя труд за обща полза на православните (εἰς κοινὴν τῶν ὀρθοδόξων ὀφέλειαν). Този израз означава пълнотата на
Църквата – всички нейни свещенослужители, както и монасите и миряните. В
9

Откровенньιe рассказьι странника духовному отцу своему (Казань, 1884) [бълг. превод: Откровени разкази
на един странник пред неговия духовен отец (С.: ЕТ „Кирил Маринов”, 1998)].
10
Ware, ”St. Nikodimos and the Philokalia”, 72.
11
Подробно изследване на този въпрос, особено от гръцка страна, представя P. Kitromilides, Enlightenment
and Revolution. The Making of Modern Greece (Harvard, 2013): „The mystical movement of Makarios of Corinth
and Nikodimos Hagiorite obviously represented a Weltanschauung entirely different and diametrically opposed to
secular philosophic Enlightenment. Indeed, it expressed an alternative conception of what Enlightenment might be:
in its advocacy of moral rectitude based on the mortification of the flesh and self abnegation inspired by the divine
light of faith and mystical communion with God, the religious system of late eighteenth-century Greek Orthodox
mysticism could and did claim that it represented the only possible variety of genuine enlightenment as against the
deceptive illusions of secular philosophy” (299-300).
12
Св. Никодим, ”Прооίμιον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 2.
13
Ware, ”St. Nikodimos and the Philokalia”, 79-81.
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своята цялост сборникът е съсредоточен върху молитвата като всеобщо християнско призвание. Сред включените автори не всички, но все пак значителна
част са ръкоположени клирици, сред които – йеромонаси и епископи. Всички дотук
посочени факти доказват, че сборникът Добротолюбие несъмнено е църковно
начинание.
Освен като църковна инициатива за събиране на църковни текстове на едно
място, Добротолюбието е замислено и с конкретната цел да помогне, както
пояснява св. Никодим в своето „Въведение”, на практикуващите православни
християни по-пълно да разберат смисъла на своите църковни ритуали. Повечето
събратя християни, скърби св. Никодим, „се безпокоят за много неща: за телесните, практическите добродетели, или по-добре казано – изключително за инструментите, с които се придобиват добродетели, а пренебрегват единствено
нужното – да пазят ума и чистата молитва”.14 В своето „Въведение” св. Никодим напомня на читателите си, че целта на целия християнски живот е „обожението” (θέωσις) на човека15, което е безкрайно по-велико от едното спазване на
църковните правила. Човешката природа е призвана към съзерцание и единение
по благодат с Бога – тайнство, което е изцяло въпрос на личен опит и за което
думите не стигат.16 За св. Никодим целият сборник е едно помощно средство за
преоткриване на истинското значение на църковните последования, на поста и
общото богослужение, както и на онези прояви на вярата като гостоприемството и даването на милостиня. Тяхната цел е да се оживи и разпали благодатта
на Светия Дух, получена като съвършен дар при кръщението (ἡ τελεία χάρις τοῦ
Πνεύματος ἐν τῷ Βαπτίσματι).17 Това е дело, с което всеки християнин трябва да
се заеме лично, и именно то е „вътрешната работа” на вярващия човек (обичайните гръцки термини са ἐσωτερικὴ или νοερὰ ἐργασία, а църковнославянските – внутреннее или умное деланiе). Така се моли според думите на ап. Павел
„вътрешният човек” (Рим. 7:22; 2 Кор. 4:16; Еф. 3:16), търсейки възвестеното
от Евангелието Божие царство, което е „вътре” в нас (Лук. 17:22). Затова и св.
Никодим определя като цел на Добротолюбие да приближава практикуващите
християни все повече до Христа, Който чрез кръщението е вече в „царството”
на техните сърца. Така че индивидуалното освещение, ръководство към което е
Добротолюбието, не изключва Църквата. То предполага първо – кръщение, а след
това – и всички други църковни тайнства и последования. Когато се разбират в
духа на Добротолюбието, тези прояви на църковен живот са не просто въпрос
на личен християнски дълг, а стъпала по лествицата, която води към дверите
на Христовото царство, лествицата на небесната радост. В такъв смисъл
представя християнския живот и един от ранните автори в Добротолюбие,
епископът и богословът от V век Диадох Фотикийски:
14

Св. Никодим, ”Прооίμιον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 4, превод и коментар също у Ware, ”The Spirituality of
the ‘Philokalia’”, 12, n. 17.
15
Св. Никодим, ”Прооίμιον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 1.
16
Онези, които разбират, ще разберат – непрекъснато подчертават светите автори в Добротолюбие, като
добавят, че ако читателят все още не може да разбере, чистата молитва и килията ще го научат „на всичко”!
Вж. например св. Петър Дамаскин, книга 1, Περὶ φυγῆς τῶ
τῶν
ν οἰκείων θελημάτων
θελημάτων,, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 577.
Също St. Peter of Damaskos, Book 1. A Treasury of Divine Knowledge. Obedience and Stillness, in Philokalia, 3:106.
17
Св. Никодим, ”Прооίμιον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 4.
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Началната радост е едно нещо, а радостта на съвършенството –
друго. Първата не е свободна от мечтание, докато втората притежава силата на смиреномъдрието. Между двете радости идва
„скръбта по Бога” (2 Кор. 7:10) с деятелните сълзи.18
Според св. Диадох времето на „деятелните сълзи” настъпва, когато първото
вдъхновение и началната сила на кръщелната благодат отслабнат, а силата на
истинското смирение все още е далеч. Именно на този етап – „между две радости” – Добротолюбието е особено полезно. Тази по-дълбока еклисиологическа
роля на Добротолюбие предполага комплексно – и антропологическо, и богословско – съзнание. Тя предполага не само приемането на кръщение в Църквата, но
и приемането на специфичния за източноправославната традиция църковен възглед за обожената човешка природа.
Тук стигаме вече дълбинния пласт на църковното учение – основата на цялото
начинание Добротолюбие. Този вероучителен пласт е православният догмат, че
християнският Бог е както отвъд, така и близо, както Творец, чиято природа
е непостижима даже за ангелите, така и Подател на живота, чиито енергии
усеща всяка твар и всеки човек. Това разграничение между божествена природа
и божествени енергии се утвърждава като истинно православно в резултат на
исихастките спорове в XIV в.19 По своята значимост то е съществен принос
в религиозното мислене, защото вижда връзката на човешкия род с Бога не
като задължение или дълг, а като участие в божествения живот. Св. Никодим
подчертава, че участието в църковни тайнства и богослужебни последования е
средство за постигане на желаното единение с Бога, което той определя като
обожение, а не просто изпълнение на религиозни задължения или някакъв морален
дълг.
Само ако убежденията на един човек са в съгласие с църковното предание на
отците на Източната църква от великите кападокийци до св. Григорий Палама,
той ще може, оставайки християнин монотеист, да вярва, че такова обожение
по благодат е истинското призвание на човека.20 Както съвременните химически моливи пишат само върху подходящата хартия, така и пътят на подвижничеството в Добротолюбие е видим само върху стабилна основа – учението на
Източноправославната църква.
Така достигаме до необходимостта от конкретни знания по догматика. Това
означава ли, че Добротолюбие не би трябвало да е обект на вниманието на обик18

Блажени Диадох, еп. Фотикийски, За деятелния живот, 60, прев. по Diadochos of Photiki, ”On Spiritual
Knowledge”, 60, in Philokalia, 1:271; срв. Добротолюбие, т. 3. Света гора – Атон: Славянобългарски манастир
„Св. вмчк Георги Зограф”, 2000, 43.
19
За съборите, които определят, че този догмат се проповядва „изрично от Църквата”, вж. И. Христов, Византийското богословие през ХIV век. Дискурсът за божествените енергии (София, 2016), глава III, „Утвърждаване
на Паламитското учение като стандарт за православието”, 140.
20
За приемствеността по отношение на тази традиция са изказвани различни научни становища. Позицията,
представена тук, е на Норман Ръсел, комуто принадлежи и едно най-обстойните и убедителни изследвания
по въпроса: N. Russell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition (Oxford: Oxford University Press,
2004).
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новения читател, след като нужната богословска грамотност не е присъща за
всички хора и във всички времена? Изправени пред този проблем, съставителите
и първите преводачи на антологията заемат две различни позиции: св. Макарий
и св. Никодим отсъждат в полза на всички грамотни гръкоезични християни – и
миряни и монаси, докато преводачът на църковнославянски св. Паисий Величковски, следвайки молдавските старци, вижда книгата като подходяща повече
за монаси.21 Резервираността на св. Паисий произтича от убеждението му, че
казаното в Добротолюбието следва да се преценява според съвета на духовния
наставник, а предимно монасите търсят такъв съвет. Мнението на св. Паисий
е плод на дългия му опит като послушник, млад монах и после духовен наставник на Света гора и в Молдавия. Именно там той е научил, че съветите, дадени
от духовника, са като лекарствата: всеки случай е индивидуален и затова към
приемането на каквото и да било лекарство-съвет трябва да се пристъпва след
допитване до духовния наставник – лекаря. Има свидетелства за това, че преводът на св. Паисий бива отпечатан не по негово желание, а едва след проверка
и по инициатива на тогавашния митрополит Новгородски и Ладожки Гавриил.22
При гръцката страна нещата са различни. Св. Никодим ни казва в Пролога си,
че осъзнава опасността, но е убеден, че тя не представлява сериозна пречка:
Дори случайно някои хора малко да се отклонят, какво учудващо
има в това? В повечето случаи то става поради тяхната самонадеяност (ἐξ οἰήσεως). Но като се уповаваме Нему, Който е рекъл:
„Аз съм пътят и истината” (Иоан. 14:6), нека положим начало на
молитвата – с голямо смирение и в скръбен дух. Защото свободен
ли е човек от самонадеяност и желание да угажда на другите,
дори и цялото нечестиво войнство на демоните да го нападне,
те не могат да го доближат. (…) Пристъпете всички вие, които
споделяте православното призвание, и миряни, и монаси (ἔλθετε πά-

ντες ὃσοι κλήσεως ὀρθοδόξου τυγχάνετε μέτοχοι, συνάμα Λαϊκοί τε, και
Μοναχοί), които копнеете да откриете Божието царство във вас

(Мат. 13:44) и съкровището, скрито в нвата на сърцето, което е
сладкият Господ Иисус (ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς Χριστός).23
И така, св. Никодим Светогорец настоява, че Добротолюбие трябва да се предлага на вниманието на всеки читател, който прояви желание и интерес. Това
обаче само по себе си не решава въпроса, поставен от св. Паисий Величковски.
Защото, ако Добротолюбието ще се чете „в света”, а не само в манастирите,
кой ще бъде за хората „в света” духовният наставник? Св. Никодим не отго21

Срв. Ware, ”St. Nikodimos and the Philokalia”, 108. Пространни цитати по този въпрос могат да се открият в
книгата на иеросхимонах Сергий Четвериков, Молдавский Старец Паисий Величковский (Петсери, 1938) – вж.
част 4, глава 2, „Учение Старца Паисия об Иисусовой молитве, умом в сердце совершаемой”.
22
Въпросът е разгледан обстойно у Четвериков, Молдавский Старец Паисий, част 5, „Ученики Старца Паисия”.
23
Св. Никодим, ”Прооίμιον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 7-8. Английски превод и коментар също у Ware, ”The
Spirituality of the ‘Philokalia’”, 19-20. Срв. Послеслов // Добротолюбие. Света гора – Атон: Славянобългарски
манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2000, т. 5, 527, където се тълкува стихът „И твоят Отец, който вижда в
скришно, ще ти въздаде наяве” във връзка с умната молитва, която „колкото повече я затваряш в сърцето,
токова повече изобилва с духовна благодат”.
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воря пряко на този въпрос. Но от посоченото дотук се подразбира, че духовен
наставник за читателите „в света” е самият Христос и неговата Църква, в
която се проповядва Евангелието. Като чете Св. писание и участва в живота
на Църквата, в нейните тайнства, богослужения и дела на благотворителност,
всеки християнин може да получи нужното наставление, стига само да е готов
да го приеме. Силата и значението на тази лична връзка с Църквата се вижда
и в живота на св. Никодим, чиято отдаденост на Църквата е за пример. Сред
многобройните му трудове – наричали са го „енциклопедия на светогорското
знание”24 – един много сериозен и в преобладаващата си част все още непубликуван дял се пада на църковните песнопения в чест на избрани светии и на
Пресвета Богородица. Това всъщност е единственият му оригинален творчески
принос, тъй като останалите му произведения (включително Добротолюбие) са
предимно преводи и тълкования.25
Изводът е, че Добротолюбие не изключва Църквата от полезрението си, а –
както го разкрива и примерът със св. Никодим – напротив, напълно я поддържа.
Този факт отрежда на скритата, имплицитната еклисиология на Добротолюбие
много важна роля. Сборникът е не само църковно начинание за практикуващи
членове на Църквата. Той има лечебна сила, която е напълно действена единствено в Църквата, която е и духовният наставник за немонашестващите читатели на Добротолюбие.

За експлицитната еклисиология – открито заявената
църковност
Дотук показвахме в какво се състои скритата, или имплицитна, еклисиология
на Добротолюбие. Сега иде ред да изтъкнем, че за Църквата Добротолюбието
говори и открито и че казва доста. В сборника Църквата се споменава, когато
става дума за: а) вярата, богослуженията и песнопенията, б) постите, благотворителността и гостоприемството, и в) тайнствата (кръщение, литургия, изповед и ръкоположение). Често тези три категории препратки биват пренебрегвани, когато се говори обобщено за еклисиологията (липсваща или предполагана)
на Добротолюбие. Затова нашето заглавие „Еклисиологията на Добротолюбие”
може да се разбира и така: посочени веднъж, преките споменавания на църковни
тайнства и последования ще направят църковния характер на сборника ясен и
очевиден за всички. С тази цел пристъпваме сега към анализ на открито заявената църковност в Добротолюбие.

1. За църковното учение и църковните богослужения
От важния аскетически принцип за послушанието произтича категоричното мнение на авторите в Добротолюбие, че християните трябва изцяло и от все сърце
24
Μ. Gedeon, Ὁ Ἄθος (Constantinople, 1885), 216. Цит. по Κ. Ware, ”St. Nikodimos and the Philokalia”, in B.
Bingaman (ed.), Philokalia. A Classic Text of Orthodox Spirituality (Oxford, 2012), n. 15.
25
Творчеството на св. Никодим е подробно описано в статията на E. Citterio, ”Nicodemo Agorita”, in Carmelo G.
Conticello and Vassa Conticello (eds.), La théologie byzantine et sa tradition (Turnhout: Brepols, 2002), 936-39, 943.
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да приемат догматите на Църквата. Сказанието за авва Филимон (един от египетските пустинни отци, живял IV–V в.) съдържа следния знаменателен съвет:
Казвай светия Символ на православната вяра преди да заспиш; защото правилната мисъл за Бога е източник и пазител на всички
блага.26
Св. Петър Дамаскин (XI–XII в.) също е убеден, че човек трябва с готовност да приема догматите на Църквата. Той подчертава, че истинската духовна безопасност
зависи от това доколко умът ще следва цялата верова общност – Църквата:
Ето защо, с твърда вяра и допитвайки се до опитните, трябва да
приемаме ученията на Църквата и решенията на нейните учители – както относно Светото писание, така и относно сетивния
и духовния свят. В противен случай можем бързо да паднем, тъй
като ще ходим според собственото си разбиране.27
Аскетическият принцип, водещ за авва Филимон и св. Петър Дамаскин, е, че да
следва собствения ум, поначало е погрешно за монаха. Този принцип е ясно заявен
в монашеската литература на християнския Изток още от египетската пустиня. Извън Добротолюбието е достатъчно да погледнем увода към Отечника, за
да открием, че според разбирането на неговите съставители монаси монахът
трябва най-вече да отхвърля собственото си мнение – в духа на послушание
към учението на отците.28 В цитираните по-горе съвети на Авва Филимон и св.
Петър Дамаскин това послушание е също и еклисиологическо – то означава и
приемане на догматите и вероучителните текстове на Църквата.
След църковното учение Добротолюбие разглежда и практически въпроси, свързани с църковните служби и пеенето в храма. Отново много добри примери предлага Сказанието за авва Филимон:
Извършвай установените от светите отци дневни молитвословия – часовете: трети, шести и девети, и вечернята, а също и
нощните служби. Старай се да пазиш ума си неразсеян, усърдно
съсредоточен навътре, върху помислите ти. Когато си в църквата
с намерение да се причастиш с божествените Христови тайни,
не излизай от нея, докато не получиш мир. Като застанеш на едно
място, не го напускай до самия отпуст; мисли си, че се намираш на
небето и със светите ангели предстоиш пред Бога и Го приемаш
в сърцето си.29
След като изслушал това, боголюбив брат на авва Филимон бил
уязвен в душата си от божествената любов. Двамата с авва Филимон достигнали Скитската пустиня, където се подвизавали в
26

Сказание за авва Филимон, цит. по Добротолюбие, т. 3, 361; срв. ”A Discourse on Abba Philimon”, in Philokalia,
2:348.
27
За трите етапа на богосъзерцанието, прев. по ”On the Three Stages of Contemplation”, in Philokalia, 3:138.
28
Цит. по сборника с подредени по азбучен ред изречения на египетските отци ”Apophthegmata Patrum,
Collectio alphabetica”, Patrologia Graeca, vol. 65: 73C-76A.
29
Цит. по Сказание за авва Филимон // Добротолюбие, т. 3, 363; срв. ”A Discourse on Abba Philimon”, in
Philokalia, 2:351.
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благочестието най-великите от отците. Поселили се да живеят
в лаврата на св. Иоан Колов. (…) И, по Божията благодат, пребивавали тук в съвършено безмълвие; в събота и неделя неизменно
се черкували, а другите дни прекарвали в килиите си, извършвайки
молитвеното си правило.
Светият старец (Филимон) имал такова молитвено правило: през
нощта тихо изпявал целия Псалтир и библейските песни, прочитал по едно зачало от Евангелието, след това сядал и с цялото си
внимание казвал „Господи, помилуй” толкова дълго, колкото можел;
след което заспивал. На разсъмване прочитал Първия час и седнал
с лице на изток, редувал, според желанието си, псалмопението с
откъси от Апостола и Евангелието, които знаел наизуст. Така
прекарвал целия ден, като непрестанно пеел и се молел. (…) Умът
му често бил така вглъбен в съзерцанието, че той не знаел на
земята ли се намира, или на небето.30
Тези цитати говорят сами и църковният им характер е очевиден: духовното
послание на Добротолюбие не бива да се мисли без Църквата, без обичайния
ритъм на денонощното богослужение, без четенето на Светото писание, без
песнопенията и честото повтаряне на молитвата „Господи, помилуй”. Спокойно
можем да приемем, че в контекста на египетската монашеска традиция Евхаристията също е била включена като част от правилото на пустинници като
стареца Филимон, които „в събота и неделя неизменно се черкували”.
По темата за църковното пение може би най-подходящият, към когото да се
обърнем, е св. Петър Дамаскин. Нека напомним, че в оригиналното издание на
гръцки език той е един от основните автори, че неговите текстове заемат
най-голям обем и че при все това той не говори за Иисусовата молитва. Затова е дори още по-важно особеното внимание, което той отделя на църковните
песнопения. Св. Петър Дамаскин се отличава с това, че в своите беседи „За
богосъзерцанието” цитира цели откъси от богослужебните книги. Ето няколко
характерни примера:
Макар и блудница, не ме отпъждай, Сине на Дева; не презирай сълзите ми, Радост на ангелите; но приеми ме в покаяние, Господи, и
по великата си милост не отхвърляй мене, грешната.31
Помилуй нашите братя и отци, всички монаси и свещеници навсякъде, родителите ми, братята и сестрите ми, родствениците
ми, свещениците, които са ни служили и които служат сега, всички, които се молят за нас и които са поръчали да се молим за тях,
които ни мразят и които ни обичат, които съм наранил или обидил,
които са ме наранили или обидили или които тепърва ще го направят и всички, които се уповават на Тебе. Прости ни всеки грях,
30
Цит. по Сказание за авва Филимон // Добротолюбие, т. 3, 358–359, и ”A Discourse on Abba Philimon”, in
Philokalia, 2:346.
31
Св. Петър Дамаскин, За третия етап на богосъзерцанието. Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 582-87 (за жената
блудница на с. 584).
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волен или неволен. Запази живота ни и нашия изход от този свят
от нечисти духове, от всяко изкушение, от всеки грях и злоба, от
дързост и отчаяние, от неверие (…). Упокой нашите отци и братя,
преставили се преди нас, и по молитвите на всички тях помилуй
мене нещастния в моята поквареност. Виж колко немощен съм във
всичко: оправи моите стъпки, насочвай живота и смъртта ми в
пътищата на мира, направи ме какъвто Ти желаеш (…).
Дай мир на Твоя свят и както само Ти знаеш, помилуй всички.
Удостой ме да се причастя с Твоето пречисто тяло и Твоята драгоценна кръв за опрощаване на греховете, за общение със Светия
Дух, като предвкусване на вечния живот в Теб с Твоите избрани,
по застъпничеството на Твоята пречиста Майка, на ангелите и
небесните сили и на всички светии, защото Си благословен вовеки. Амин.
Пресвета Владичице Богородице, всички небесни сили, свети ангели и архангели и всички светии, бъдете застъпници за мене грешния.
Владико Боже, всемогъщи Отче, Господи Иисусе Христе, Единородни Сине и Свети Душе, едно Божество, една Сила, помилуй ме
грешния.
След като се помолиш така, веднага трябва да възнесеш молитвено своите собствени мисли и да кажеш три пъти: „Дойдете да
се поклоним и паднем пред Бога, нашия Цар”. След това трябва да
започнеш псалмите, казвайки „Светий Боже...” след всяка „Слава”
в катизма на Псалтира32, като заключваш ума си в думите, които
изричаш. 33
Петър Дамаскин се моли тук с молитвите на Църквата дословно, вплитайки пасажи от последованията за Страстната седмица, утренята на големите празници, Вечернята и Утренята на осемте гласа, Часовете и Повечерието. Всички
те – даже малкото молитви от името на жената блудница, която Църквата споменава на Велика сряда – са станали негови молитви. В покаен дух той се моли
първо за целия свят и после за „мене нещастния”, а подготовката за приемане
на свето Причастие идва след прошението „дай мир на Твоя свят и както само
Ти знаеш, помилвай всички”. Начинът, по който св. Петър Дамаскин използва молитви от богослужението, показва, че той цитира и по памет, което се вижда
от това, че при някои от молитвите липсва пълният текст. Пеенето на псалми
и църковни песнопения за него е път към богосъзерцанието, а не самоцелно филологическо или музикално упражнение. Тема за отделно изследване е да се проучи
32

„Трисвятое” – трикратното „Светий Боже, светий Крепки, светий Безсмъртни, помилуй нас” – според православната практика обичайно следвано от молитвата „Пресвета Троице, помилуй нас...” и след това от Господнята молитва. Псалтирът е разделен на двадесет дяла, наречени „катизми”, а всяка „катизма” е допълнително
разделена на части, наречени „антифони”. Трисвятое се казва след всеки антифон. Philokalia, 3:119, nn. 1-2.
33
Св. Петър Дамаскин, За третия етап на богосъзерцанието, цит. по Philokalia, 3:118–19. В гръцкия оригинал,
Περὶ ττῆς
ῆς τρίτης θεωρίας, някои от тропарите са разделени в отделни абзаци. Втората молитва към Света Троица не е завършена, като след Дух Свети е отбелязано „и така нататък”. (Φιλοκαλία, 585). Допълненият текст е
включен в английския превод, St. Peter of Damaskos, ”The Third Stage of Contemplation”, in Philokalia, 3:118-19.
Цитирани са молитви от края на Повечерието и Третия час.
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как Божието слово се е превърнало в роден език на отците в Добротолюбие.
Сред авторите, включени в сборника, св. Петър Дамаскин е забележителен пример за това как думите на Църквата стават език на личната молитва.

2. За църковните пости и благотворителната дейност
По въпроса за постите и благотворителната дейност в Църквата наш следващ
свидетел е св. Симеон Нови Богослов (949–1022).34 Първоначално „Нови Богослов”
е било иронично прозвище, дадено му от онези, които възразявали срещу неговата преданост към духовния му отец св. Симеон Благоговейни. Традицията на
Добротолюбие обаче е приела това име и е потвърдила духовното величие на
Новия Богослов. Той е запомнен особено със своето непримиримо отношение към
духовната леност. Това се разкрива в следните характерни наставления:
Никога не се причастявай без сълзи.35 Внимавай никога да не приемаш свето Причастие, докато имаш нещо против някого, дори и
това да е само враждебна мисъл.36 Трябва да пристигаш първи за
богослуженията, особено за утренята и литургията, и да си тръгваш последен, освен ако не си принуден да направиш друго.37
Оригиналното гръцко Добротолюбие съдържа само малка част от Практическите и Богословски глави на св. Симеон. За нашите цели интерес представляват
онези пасажи, в които той говори за църковната дисциплина от неговата епоха.
Започваме с цитат за постните периоди:
Трябва да спазваш Великия пост, като ядеш веднъж на три дена
(без да броим съботите и неделите), освен ако няма голям празник.
По време на другите два главни постни периода – преди Рождество Христово и преди празника Успение Богородично – трябва да
ядеш през ден. През останалите дни от годината трябва да ядеш
само веднъж на ден, освен в съботите и неделите и на празнични
дни, но не яж до насита.38
Св. Симеон несъмнено е усърден радетел за строгото монашество. Въпреки
това неговата строгост не му пречи да съзнава как трябва да се държи добрият гост – „трябва да ядеш каквото ти е сложено, без значение какво е то, и
да приемаш вино с мярка без негодувание”39 – и как да се отнася човек положително към другите членове на Църквата:
34

Св. Симеон Нови Богослов, Деятелни и богословски глави, прев. по St. Symeon the New Theologian, ”Practical
and Theological Texts”, in Philokalia, 4:25-63; срв. Добротолюбие, т. 5, 13-67. За трудностите, с които бива възприемано разбирането на св. Симеон за Църквата, вж. A. Golitzin, ”Hierarchy Versus Anarchy? Dionysius Areopagita,
Symeon the New Theologian, Nicetas Stethatos, and Their Common Roots in Ascetical Tradition”, St. Vladimir’s
Theological Quarterly 38, no. 2 (1994): 131-79.
35
Св. Симеон Нови Богослов, Деятелни и богословски глави, 144, прев. по St. Symeon the New Theologian,
”Practical and Theological Texts”, 144 in Philokalia, 4:59.
36
Пос. съч., 132, прев. по Philokalia, 4:54.
37
Пос. съч., 137, прев. по Philokalia, 4:55.
38
Пос. съч., 142, прев. по Philokalia, 4:58. Апостолският пост през юни не се споменава тук.
39
Пос. съч., 145, прев. по Philokalia, 4:59. Сравни наставлението на апостол Павел „яжте всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест” в 1 Кор. 10:27 (πᾶν τὸ
τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν
ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν).
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Посещавай болните, утешавай измъчените и не превръщай копнежа си за молитва в извинение, за да се отвърнеш от онзи, който
иска твоята помощ, защото любовта е по-голяма от молитвата.
Проявявай съчувствие към всички, не се дръж надменно или твърде
свойски, не търси недостатъци у другите, нито искай нещо от
игумена. (…) Отнасяй се с уважение към всички свещеници, бъди
внимателен в молитвата, открит и любящ към всеки.40
Тук ще отбележим особения акцент – включването на Църквата: „всички свещеници”, а следователно и техните паства. Св. Симеон изтъква също така, че
желанието за молитва не бива да се използва като предлог за прекъсване на
връзката с онези, които са в нужда, защото, както гласи неговата забележителна фраза, „любовта е по-голяма от молитвата”. На друго място св. Симеон
доразвива тази идея, заявявайки:
Ние трябва да гледаме на всички верни като на един и да мислим,
че във всеки от тях пребивава Христос и да имаме такава любов към всеки от тях, че да сме готови да положим живота си за
него.41
Основанието на тази заповед за любов към всички e, че Христос пребивава във
всеки вярващ. Оттук според св. Симеон идва и увереността във влизането на
Църквата в Божието царство. Дарът на Светия Дух, от друга страна, е получен
от земната Църква като залог за бъдещите вечни, небесни блага:
Бъдещата невеста – Църквата, съставена от всички верни – и
душата на всеки от нас получава от Христа, бъдещия Жених, само
залога на Духа. Вечните блага и Царството небесно ни се дават
след земния живот, макар и Църквата, и отделната душа да имат
уверението за тях чрез залога, който са получили.42
Тук еклисиологията е много ясно изразена, дори с едно от редките за Добротолюбие определения за Църквата: с думите на св. Симеон, че Църквата, съставена от „всички верни” и едновременно с това от „душата на всеки” отделен
човек, е бъдещата Христова невеста. Така душата е определена като микрокосмос на Църквата.43 От това паралелно определение естествено следва изводът,
че съвършенството на душата, към което се стремят св. Симеон и останалите
автори от Добротолюбие, е същевременно съвършенство и на Църквата. Така че
няма никакво противопоставяне между Добротолюбие и Църква. В крайна сметка те имат общ стремеж: придобиване на вечните блага – единение с Христа,
Жениха, в дара на Духа.

40

Пос. съч., 143, прев. по Philokalia, 4:58.
Пос. съч., 61, цит. по Свети Симеон Нови Богослов, Творения, т. 2. Света гора – Атон: Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф”, 2002, 246, и Philokalia, 4:36; срв. Добротолюбие, т. 5, 28.
42
Пос. съч., 79, прев. по Philokalia, 4:41; срв. Добротолюбие, т. 5, 36-37.
43
По темата за интериоризираната еклисиология вж. A. Golitzin, Et introibo ad altare Dei: The Mystagogy of
Dionysius Areopagita, Analekta Vlatadon 59 (Thessalonike, 1994), 371-85.
41
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3. За тайнствата и извършването на литургията
В перспективата на Добротолюбие единението с Христа във вечния живот
включва предвкусване на благата в настоящето – в евхаристийната жертва и
в останалите богослужения на Църквата. Св. Симеон Нови Богослов казва следното за литургията и ръкоположението:
Слушал съм от един йеромонах, който ми доверяваше като на свой
приятел: „Никога не съм извършвал света Литургия, без да съм
видял Светия Дух, както Го видях да слиза върху мен, когато ме ръкополагаха и митрополитът четеше над мене молитвата, а архиерейският молитвослов лежеше върху моята глава”. Аз го попитах:
как Го е видял и в какъв вид? Той ми каза: „просто и без форма, а
като Светлина; и когато аз, виждайки каквото никога не бях виждал, отначало се учудих и си помислих какво ли е пък това. Тогава
Светлината тайнствено ми каза с глас, доловим само за ума: ‘Аз
слизам така върху всички пророци и апостоли и върху онези, които
са сега Божиите избраници и светии; понеже Аз съм Светият Божий Дух’”. Нему слава и господство во веки веков. Амин.44
Когато говори за литургията например, Добротолюбие изтъква величието на
извършващото се тайнство, като същевременно подчертава личната святост
и покаянието, които се изискват от служещия духовник. С други думи, църковният живот според Добротолюбието изисква вътрешна святост, като двете
неща вървят заедно и едното е в зависимост от другото. Нека чуем гласа на
преподобни Теогност. В един важен пасаж относно ежедневното извършване на
литургията той казва:
Помни, че всекидневно гледаш Божието спасение, което веднъж
изумило стареца Симеон и виждайки го, той поискал да умре; и ако
нямаш свидетелството на Светия Дух, че си достоен посредник
между Бога и човеците като равноангелен, тогава не дръзвай за
своя погибел да свещенодействаш със светите и страшни божествени Тайни, пред които ангелите благоговеят и от които
всеблагоговейно са се въздържали мнозина от светиите.45
Съветът на преп. Теогност за личната святост на онези, които активно участват в извършването на църковните свещенодействия, по-нататък се повтаря
под формата на разказ:
Един свещеник, който бил и монах, по външния си вид славещ се с
благочестие и почитан от мнозина за достоен, а отвътре скришом сластолюбствайки и осквернявайки се, когато, извършвайки
божествената литургия, дошъл до херувимската песен и прекланяйки, както обикновено, коляно пред светата трапеза, започнал
44

Свети Симеон Нови Богослов, Деятелни и богословски глави, 153, цит. по Свети Симеон Нови Богослов,
Творения, т. 2., 286, и Philokalia, 4:62-63; срв. Добротолюбие, т. 5, 67.
45
Преподобни Теогност, За деятелния и съзерцателния живот, 14, цит. по Добротолюбие, т. 3, 377; срв.
Philokalia, 2:362.
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да чете: „Никой не е достоен...”, внезапно паднал мъртъв, защото
в този момент душата му го напуснала.46
Така, обратно на някои разпространени мнения, се оказва, че Добротолюбие говори открито за Църквата и всъщност казва много за нея. Недвусмислените и
открити споменавания на Църквата доказват, че Добротолюбие носи определено
църковен характер. Експлицитната еклисиология обаче има и своите особености.
Цитатите от преп. Теогност ни дават доста добра обща представа: тонът
е предупредителен. Чуваме следния строг съвет на св. Симеон Нови Богослов:
„Внимавай, желаейки да построиш дом за ближния си, да не би да разрушиш своя
дом”47. Погледната в контекста на монашеския молитвен живот, тази проста
забележка казва много за това как авторите от Добротолюбие подхождат към
живота въобще и към живота в Църквата в частност. Посланието им винаги
е предупреждение: ако духовните сили на християнина не са в добър порядък,
външните църковни ритуали не му носят полза.

Заключение
Дотук очертахме еклисиологията на Добротолюбие – и имплицитна, и експлицитна. Показахме, първо, че Добротолюбие предполага Църквата, защото: авторите,
които включва, са църковни хора и светци; съставителите и първите преводачи
са църковни хора и светци; сборникът е предназначен за практикуващи вярата си
църковни хора, за които надеждата е, че също са поели по пътя към светостта.
И второ, че Добротолюбие явно и открито говори за Църквата: цитира Символа
на вярата; споменава денонощния богослужебен кръг, тайнствата, пеенето на
църковни песнопения; говори за благотворителност, гостоприемство и любов към
ближния. От това можем да заключим, че всяко противопоставяне на Добротолюбието и Църквата е неточност, даже грешка, защото между тях противоречие
няма. Затова и вътрешната молитва може да съпътства общественото богослужение, когато човек по една или друга причина не може да следи или внимава
в това, което се чете или пее. Както тайната молитва, която обединява ума и
сърцето в дълбините на човешката душа, така и богослужебният живот и участието пред очите на всички в тайнствата на Църквата са израз на едно и също
внимание към Бога и еднакво важни за спасението на човека.
Но ако църковността в Добротолюбие е толкова очевидна, защо изобщо се
поставя въпросът за нея? Идеята за противоречие е резултат от неправилно
използване на сборника, особено през ХХ и ХХI век, с възхода на икономиката на
консуматорството и обилието на методи за индивидуално задоволяване, дори
духовно. Всички обаче обстоятелства около създаването, замисъла, изпълнението и предназначението на Добротолюбие, както и около неговите преводи, говорят за дълбока църковност. Дори и да изглежда, че сборникът предлага или
препоръчва нещо ново или по-добро – „по-висша духовност”, това е единствено
46

Преподобни Теогност, За деятелния и съзерцателния живот, 21, цит. по Добротолюбие, т. 3, 379; срв.
Philokalia, 2:363.
47
Свети Симеон Нови Богослов, Деятелни и богословски глави, 55; цит. по Свети Симеон Нови Богослов, Творения, т. 2., 244, и Добротолюбие, т. 5, 26-27; срв. Philokalia, 4:35.
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в смисъла на самокритика, която мисията на Църквата винаги е включвала.
Добротолюбието е част от вътрешното движение към обновление, без което
Църквата е немислима. С това, както пише св. Никодим, Добротолюбие води към
същността на църковните ритуали, без да ги замества.
И така, сборникът не лансира нито отцепническо движение, нито някаква елитарност. Открито заявената, експлицитна подкрепа за църковния живот и за
участието в него, която разгледахме във втората част на статията, произтича от показаното в първата: една книга, която е толкова вкоренена в църковния живот, не може рано или късно да не изяви църковната си ориентация.
И експлицитните, откритите препратки към пълнотата на църковния живот в
Добротолюбието идват именно да разкрият факта, че в основата си Добротолюбие е църковна книга, предназначена да въведе читателя в съкровищницата
на Божията благодат – Църквата. С това Добротолюбие е станало за поколения
вярващи наръчник по святост, врата към спасението.
Като край на нашето изследване за това, че чистата молитва – централната
тема на цялото Добротолюбие – е един от най-скъпоцените дарове, съхранявани и предавани в Църквата, нека се обърнем към житията на двама атонски
подвижници. В житието на руския светогорец св. Силуан (1865–1938) четем как
една вечер, „докато се молел пред образа на Богородица, молитвата влязла в
сърцето му и започнала сама да се извършва там ден и нощ”48. Че такъв е опитът и на други подвижници, виждаме от съхранилия се от ХIV в. разговор между
св. Григорий Синайски и св. Максим Кавсокаливит, където св. Максим описва как
получил дара на непрестанната молитва, докато именно в църква се покланял
пред икона на Пресвета Богородица:
От младини имах велика вяра в моята Владичица Богородица и със
сълзи я умолявах да ми даде благодатта на умната молитва (τὴν χάριν τῆς νοερᾶς προσευχῆς). Един ден, като дойдох в нейния храм както
обикновено, отново  се помолих с безгранична топлота в сърцето
си. И когато след това с любов целунах нейната света икона, изведнъж усетих в гърдите и в сърцето си една особена топлота и пламък, който дойде от светата икона и ме обгръщаше, без да ме изгаря. (…) Оттогава молитвата в сърцето ми не е преставала.49
48

Архимандрит Софроний (Сахаров), Преподобный Силуан Афонский (Париж 1952; Есекс, 1990), 12. Свети
Силуан Атонски, прев. от руски К. Банев (С., „Омофор”, 2008), 38.
49
„Συνομιλία Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου με τον θεῖον Μάξιμον”, Φιλοκαλία (Венеция, 1782), 1198. Добротолюбие,
т. 5, 517.
За тези препратки, както и за това, че запали интереса ми към църковните измерения на Добротолюбие,
смирено изказвам своята признателност към покойния отец изповедник от Патриаршеския манастир
„Св. Иоан Кръстител” в Есекс, Англия – архимандрит Симеон (1928–2009).
Задължен съм също и на г-н Франсис Гарсия, който с коментарите и редакторската си вещина допринесе
много за окончателния англоезичен оригинал на този текст, публикуван в сборник под редакцията на Brock
Bingaman и Bradley Nassif, Philokalia. A Classic Text of Orthodox Spirituality (Oxford, 2012), 163-74.
Българският превод е на колегата г-н Божидар Питев, преподавател по английски във Великотърновския
университет, на когото изказвам сърдечна благодарност, както и на моята майка г-жа Лилия Банева – за
внимателната езикова редакция. За съжаление нямах пълен достъп до българските издания на текстовете, на
които се позовавам. Моя остава отговорността за последната редакция, при която английският текст бе малко
разширен и обновен, както и за евентуални погрешни препратки или тълкувания.
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Бернар Олзер, Жан-Батист Мишел

ЧЕРВЕНИТЕ ЗАВЕСИ НА СОФИЯ
През 1948 г. не повече от двайсетина католически монаси успенци извършват служението си
в България, след като комунистическият режим
е прогонил всички чужденци от страната. Всичко е подготвено, за да започнат преследванията
срещу малобройната католическа общност. Отец
Камен Вичев, отец Йосафат Шишков, отец Павел
Джиджов… Благодарение на съхранилата се памет, петдесет години след разстрела им тримата отци бяха обявени за мъченици на вярата и беатифицирани при посещението на папа Йоан Павел
II в България. Книгата Червените завеси на София, издание на Фондация „Комунитас”, от която
предлагаме откъс, разкрива детайлите на това
задъхано разследване, чрез което постулаторът
Бернар Олзер ни връща назад във времето и търси
доказателства в една България, вече политически
освободена, но все още застинала в някои от старите си тоталитарни рефлекси.

Когато пиша тези редове през 2002 г., почти половината от свидетелите,
които срещнах в България през ноември 1994 г. са вече покойници. Имах повече
от ясното съзнание за характера in extremis1 на тяхното свидетелство – някои от тях бяха твърде възрастни – затова реших да поканя двама приятели, двама забележителни документалисти – Мари-Анж и Клод Соважо, за да
ме съпроводят в моето начинание, като съхранят лицата, запазят думите,
филмират местата. Едва в самолета от Париж до София имахме време да
коментираме списъка, пратен ми от монсеньор Стратиев. Синият отблясък
на Адриатическо море, вихреният релеф на бивша Югославия… и самолетът
вече се подготви за кацане. Приземихме се в София във вторник, 11 ноември, в
14,20 ч. при температура от 9 градуса по Целзий. Формалностите бяха бързи,
без никакъв митнически контрол. На излизане от летището ни чакаха г-жа
Людмила Генова, историк, и г-н Иван Теофилов, директор на католическия в. Истина. Господин Теофилов ни отведе тутакси към колата си, червена „Шкода”,
заобиколена от група жени заедно с мъжете си или техни приятели, всички те
с цветя в ръце.
1

In extremis (лат.) – на границата, на ръба; в случая – възможната неточност. Б.р.
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Сиво и ниско небе се простираше над неприветливото предградие, което трябваше да прекосим, за да стигнем до центъра. София наброява около милион и
половина жители. На светофара на едно кръстовище група деца се втурва към
нас, за да почисти прозорците на колата. Едно от тях е толкова дребно, че
трябва да се покачи на капака, за да стигне до предното стъкло… Градът в
този почивен ден бе спокоен. Мнозина софиянци, обяснява г-н Теофилов, изкачват
планината Витоша, чийто впечатляващ връх (2300 м) се откроява в дъното на
едноименния булевард и властва над града. Големи автобуси, малко коли, модерни,
импозантни, но занемарени сгради. Други от тях са или силно олющени, или отскоро реновирани в онзи красив жълт цвят, характерен за Средна Европа. Върнах
се при моите приятели и се отправихме към Екзархията…

***
„Защо успенците толкова се забавиха, преди да предприемат стъпки за беатификацията на тримата наши мъченици?” – попита сестра Мария-Селина Исусова.
Бях при евхаристинките. Те бяха настояли за това пред епископа, макар че нямаше нужда да ме убеждават, за да се срещна със сестра Михаела Гаджева, която
добре е познавала отците Камен и Павел. „Косите му побеляха в нощта след
ареста”, ми сподели сестра Мария-Селина. Тя говореше италиански и френски,
беше учила в Югославия и Рим, и ми предложи, когато сестра Михаела се присъедини към нас, да ни служи за преводач. Сестра Михаела седна срещу мен със
сведени очи, потопена в спомените си. Тя започна с кротък, но решителен глас:
– Постъпих още като съвсем млада сестра в семинарията в Пловдив. Дойдох от
нашия дом майка тук, в София. Имахме сиропиталище, което властите ни конфискуваха през 1948 г., за да ни попречат да възпитаваме децата в религиозен
дух. Бяхме извикани от отците успенци да работим в семинарията в Пловдив.
Отец Камен беше директор на семинарията, а отец Павел – иконом. Него познавах повече, защото работеше заедно с нас в кухнята. Имаше дванайсетина
семинаристи, седем отци и ние, пет сестри. Бях готвачката. Другите работеха като шивачки, перяха, подпомагаха пастирската дейност и поддръжката на
църквата.
Когато бяха арестувани първите католически свещеници (през 1950 г. отведоха
отците Дамян Гюлов и Роберт Прустов), отец Камен каза само: „Това може да
се случи и с нас”. Помежду си не говорехме за политика. Спомням си само, че
отец Камен каза веднъж: „Комунизмът не е лош. Лошо е, че изгониха Бога”. Той
никога не говореше лошо за никого. Работехме спокойно сред хората, стремяхме
се вярата им да не отслабне по време на трудния комунистически период.
В утрото на 4 юли 1952 г., към четири часа заранта, дойдоха агентите на
тайните служби. Започнаха да блъскат по вратите, непрестанно натискаха
звънеца. Бяхме стъписани. Питахме се какво става. Естествено, отворихме им
вратата. Бяха седем или осем човека. Разпръснаха се из цялата къща, за да пре-
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търсят стаите, коридорите, гардеробите, мазето, навсякъде. Разбира се, всички
бяхме на крак – отците, семинаристите, но всички по стаите си. В стаята на
отец Павел намериха радиопредавател, който не бе използван от много време.
Казаха, че това е средство за пропаганда срещу режима, а всъщност беше стар
предавател, принадлежал на колежа и използван по време на уроците… Подхвърлиха пушка под леглото на отец Венчеслас, осемдесетгодишен свещеник, който
много пострада по тези събития и се спомина след два месеца. Сутринта на 4
юли задържаха само отците Камен и Павел. Казаха да им дам провизии за деня.
Мислехме си, че това е всичко…
Ала два дни по-късно по същия начин затропаха и зазвъняха на вратата. Пак
беше милицията. Този път не влизаха в стаите; арестуваха отците Самуил
Джундрин и Иван Станев. Малцина отци останаха на свобода: отец Иван Вичев,
по-големият брат на отец Камен, и отец Велик, който бе съвсем млад. Изпратиха семинаристите по домовете им и оставиха само две сестри. Малко по-късно
научихме, че нашите отци ще бъдат съдени, за разлика от отците Дамян и
Роберт, държани две години в затвора без присъда.
Милицията не даваше почти никакви обяснения на мотивите за ареста. Просто
казаха, че отците са задържани по политически причини: били организирали заговор… Открили оръжия в къщата. Трябва да кажа, че колежът разполагаше с
прочут музей, създаден от успенците, който проследяваше българския културен
живот и съдържаше, между другото, колекция от оръжия. Повечето от експонатите от музея бяха конфискувани и се намираха в Националния музей. Но отците
си бяха запазили някои оръжия, включително обезвредени снаряди.
Отец Павел бе обвинен, че е ръководител на антиправителствена организация,
която разполагала с оръжия и подготвяла държавен преврат. Но отец Павел
нищо не разбираше от оръжия! Дори не бе изкарал военна служба. Спомням си, че
един ден коминът се запуши и кухнята не можеше да работи. Беше неработен
ден, нямаше как да викнем майстор. Навремето нямаше нито електрически печки, нито газови котлони, използваха се само дърва и въглища. Отец Павел реши
сам да се заеме с ремонта. Трябваше твърд предмет, за да се отпуши коминът.
Качихме се на тавана и намерихме някакво старо парче желязо (празен снаряд),
който вързахме с връв. Отецът се покачи на покрива, за да отпуши комина. Оставихме това парче желязо на тавана, да ни е подръка при нужда. Същото това
желязо, вързано с мръсна връв, бе изложено в съда като доказателство, че разполагаме с оръжия! Представиха и някаква пушка, която навярно бяха подхвърлили
под леглото на стария свещеник.
След като арестуваха отците, милицията идваше много пъти и винаги се качваха на тавана. Затова и ние решихме да видим какво има там. Нищо не разбирахме от оръжия, но един от братята, участвал във Втората световна война,
беше наясно с тях. Горе намерихме две малки гранати, които той разпозна като
част от музейната колекция на колежа. Както и парчето желязо, които използвахме, за да изчистим комина. Решихме да изхвърлим гранатите в тоалетните на
семинаристите, намиращи се над една яма в двора. Направихме го, за да спрат
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да преследват отците. Ала впоследствие, може би в резултат на нечий донос,
милиционерите дойдоха да претърсват наново. Разпитваха ме в продължение на
два часа. Искаха да знаят защо и къде сме хвърлили оръжията. Казах им, че сме
го сторили, защото сме се бояли заради отците и защото тези оръжия бяха
пренесени от колежа.
Два дни по-късно милиционерите се явиха отново, претърсиха тоалетните и
отнесоха старите гранати. Върнаха се пак да ни разпитват за казаното от
отците и за да разберат наясно ли сме с намерението им да свалят властта и
т.н. Искаха да ме накарат да повярвам, че отец Павел възнамерявал да убие чрез
този снаряд мен и другите сестри. Непрестанно търсеха улики…
Помолих да ми разкаже по-конкретно за отец Павел, какъв спомен има от него.
Тя трепетно отговори:
– Той бе духовник за пример. Когато служеше месата, сякаш се преобразяваше…
Беше на 32 години. Винаги весел, много достъпен, обичаше шегите. С невероятен комедиен талант. Никога не ме е упреквал за грешките в готвенето, дължащи се на скромния ми опит. Често идваше да ми помага, най-вече да накълца
месото…
Тя говореше спокойно, макар да се чувстваше известно напрежение, дължащо се
на желанието  да бъде възможно най-ясна и точна. Ала скоро емоцията надделя.
И тя избухна в сълзи:
– Обичаше да си играе с децата, обичаше семинаристите, стремеше се да не им
липсва нищо. Беше активен, предприемчив човек. Направи им футболно игрище и
често риташе топка с тях. Бе изпълнен със съчувствие към бедните, слабите.
Често го търсеха. Той им намираше работа, даваше им да нарежат дърва, да помагат на двора или нещо друго, плащаше им, за да нямат усещането, че просят.
Изчаках малко, преди да я запитам:
– Сестра Мария-Селина ми каза, че сте присъствали на процеса?
– Да… Когато процесът започна, ние, сестрите, които бяхме работили заедно
с отците, поискахме от нашата настоятелка да ни разреши да присъстваме
на съдебните заседания. Тя ни даде позволение. Присъствах там още от първия
ден. Залата беше пълна с народ. Обвиняемите седяха пред нас, на скамейките.
Бяха много отслабнали, изглеждаха потиснати. Промъкнах се близо до тях и заплаках, толкова ми дожаля за тях. В залата имаше и други хора, които плачеха,
но имаше и такива, които сипеха обвинения срещу тях. Отец Камен на два пъти
се обърна към нас и ние го поздравихме. По същия начин отец Иван Станев ми
прати поздрав. Този ден останах до самия край на заседанието. Когато отидох на втория ден от процеса, милиционерът ме задържа на вратата и не ме
пусна. Попитах защо. Отговори ми, че понеже съм разговаряла с обвиняемите.
А аз само ги поздравих. Опитах се да вляза през другата врата. Прокурорът и
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съдията говореха за обвиняемите, за техните престъпни деяния, за шпионажа,
за това, че са събирали сведения от селяните, за опита им да свалят комунистите от власт и т.н.
На третия ден останах отвън, в друга зала, откъдето по високоговорител можех да следя заседанието в съдебната зала. Отец Камен се самообвиняваше
в шпионаж, съжаляваше, че не е могъл въпреки желанието си да прекара последните си години в манастир, а ще трябва да приключи дните си в затвора.
Другите отци също признаха деяния, които никога не бяха извършвали. Някои пък
споделяха на висок глас убедеността си, че е трябвало да бъдат измъчвани, за
да признаят такива престъпления. От устата на други можеше да се чуе, че са
мъченици на вярата.
– Какви бяха чувствата ви в този момент?
– Както сега… – отвърна тя, бършейки очите си.
И не спря да плаче през целия този разказ.
– При четенето на присъдата отец Павел припадна. Беше едва на 32 години! Но
после се съвзе… Единствените мотиви, поради които го осъдиха, се свеждаха
до следното: предавал е информации за стопанската ситуация в страната на
френското правителство. Но тези информации са били публикувани в официалните издания и излъчени по радиото. Нищо не е било тайна! Отец Иван Станев бе
обвинен, че е предавал информации на отец Камен, който пък ги препредавал навън. Отец Камен се опита да покрие и спаси своя млад събрат, потвърждавайки
това обвинение. И ги екзекутираха… Малко след това един милиционер ни съобщи, че отец Павел паднал в ямата още преди да бъде разстрелян. Имаше слухове,
че той не е бил екзекутиран, а отведен в Сибир или затворен в психиатрична
клиника… Бившият президент Тодор Живков обаче заяви на папа Павел VI, чe
всички отци са мъртви. Със сигурност са били измъчвани ужасно. Става дума
за физически и морални мъчения. Племенницата на монсеньор Босилков, монахиня,
съобщава, че нейният чичо ги е чувал как крещят, докато ги измъчват. Монсеньор Босилков е казал на племенницата си на език, различен от българския: „Те
понесоха адски страдания”. Такава е историята… Комунистите бяха замислили
да ни унищожат. Редовно ни привикваха, за да ни питат колко сме. И винаги им
отговаряхме: тридесет. Това ги ядосваше: „Не измирате ли?”.

***
Беше седем часът сутринта, още тъмно, когато Мари-Анж и Клод Соважо, монсеньор Стратиев и аз, с помощта на Милен Качулов, шофьор на епископа, поехме
по пътя към Кармил. Градът бе обвит от мъгла, синкава и студена. Прекосихме
пустите, неосветени улици в посока към църквата „Св. Франциск”, където живееха кармилитките, недалеч от посолството на Франция. Когато пиша, „където
живееха”, искам да кажа, че те наистина живееха в църквата: върху нещо като
балкон, преустроен в килии, измислица на архитект, съумял да накара комунис-
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тическите власти да повярват, че пробиват прозорци, за да има повече въздух
в сградата. След репресиите през 1952 г. Кармил се бе установил тук и монахините бяха живели близо четиридесет години в полунелегалност, избягвайки
да излизат, тъй като се бояха, че във всеки миг могат да бъдат арестувани.
Близостта на френското посолство вероятно ги бе закриляла и комунистите,
в крайна сметка, бяха принудени да си затворят очите, смятайки че Кармил,
предвид напредналата възраст на монахините, ще угасне от само себе си. Обаче званията се бяха проявили. Щом една сестра се споминеше, друга по-млада
влизаше в манастира и започваше новициата си в малката и тясна постройка
в двора. Кармил, ни каза монсеньор Стратиев, винаги е успявал да запази един
и същи брой монахини. „Комунистите смятаха, че си имат работа с Църква от
старци, от някакви отломки, обърната само към миналото. Те никога не са очаквали, че тя е в състояние да оцелее.” Два манастира се изграждаха в момента,
един за евхаристинките, един за кармилитките – два строежа, минаващи през
всевъзможни перипетии.
Милен ни остави пред църквата. Влязохме в сумрачния неф, където се извисяваха
статуите на Св. Богородица от Фатима и на малкия Исус от Прага, картини на
Пресветото сърце Исусово, на света Киара и свети Йоан Кръстни.
Седем кармилитки и десет евхаристинки бяха вече тук, в молитва.
Монсеньор Стратиев се оттегли в сакристията, после се яви във великолепни
одежди и започна да служи литургия по източен обряд. Една възрастна сестра
подпомагаше треперещата му ръка, докато раздаваше причастието.
В осем часа се събрахме в сакристията, където кармилитките ни бяха приготвили закуска. Те знаеха за посещението ни. Три измежду тях – майка Блажена
на Кръста, сестра Тереза на младенеца Исус (по-малката сестра на майка
Блажена) и сестра Тереза на св. Йосиф бяха приели да отговорят на въпросите
ни. И трите говореха прекрасно френски. Кармилитките са много образовани, ни
обясни монсеньор Стратиев. Разпитвахме ги за отец Камен, когото те добре
са познавали.
– Много го обичахме. Той беше истински „мотор”, никога не се спираше. Даже
комунистите казваха: „Дайте ни човек като него и той ще промени всичко”.
Имаше характер, беше ревностен, но и строг, в добрия смисъл на думата. Бе
много тачен и обичан в Пловдив, даже от комунистите. Винаги бе готов да помага на другите.
Запознах се с отец Камен у сестрите на св. Йосиф в Пловдив. Той бе ревностен,
сериозен и праведен. Всички го обичаха. Беше неуморен, намираше общ език с
младите. Много ерудиран човек.
Когато бяхме в затвора, ни показаха снимки на тримата отци след изтезанията. Не приличаха на човешки същества. Сърцето ми не издържа и отказах да
видя останалите снимки. Спомням си, че им казах: „Какво сте направили?”.
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Бяхме ужасени…
Никоя от кармилитките не проговори в затвора. Не си създадохме грижи една на
друга. Слава на Бога!
Пазачите ни казаха: „Затвориха ви, но не ви екзекутираха, за да покажат на
народа, че не сте виновни, за разлика от отците”.
После сестра Тереза на младенеца Исус и света Тереза на свети Йосиф млъкнаха, давайки думата на майка Блажена, над осемдесетгодишна, закръглена и
сгърбена, която заговори развълнувано на френски:
– Моят баща, генерал Бойчев, близък до цар Борис, бе арестуван и измъчван.
Обвиниха го, че е предавал информация на французите. Цялата ни общност бе
арестувана и вкарана в затвора. На 19 октомври 1952 г., още в зори, ни арестуваха всички. Очаквахме този арест след случилото се със свещениците. Тези,
които ни арестуваха, се надсмиваха над нас: „Дойдохме да ви освободим от
вашия затвор” – „Това е наш избор”, отговорихме ние!
С наближаването на процеса на отците взехме някои предпазни мерки. Ставахме
още преди да съмне, за да се подготвим, да не би да ни задържат още преди да
сме се облекли… Ала онова утро те дойдоха твърде рано. Още не бяхме успели
да отворим клаузурата (трябват два ключа), а те вече насилваха вратата на
манастира. Нахлуха съвсем побеснели: „Имаме заповед да арестуваме всички!”.
Събраха ни и започнаха да претърсват. Разбира се, ние нямахме оръжие, но всичко, сторило им се подозрително – игли, колани, връзки за обувки – ни беше отнето,
за да не посегнем на себе си. Бяхме объркани, отчаяни… После претърсваха къщата. Тършуваха във всички ъгли, даже преместиха големите свещници с думите:
„Каква находка за народното стопанство!”. Отнеха забрадките на останалите
сестри, а на мен оставиха една съвсем малка. Стана късно и вече се измориха,
беше почти шест часът. Наредиха ни да излезем и ни качиха в една кола. Тогава
запяхме: „Колко велик е нашият Бог, който единствен прави чудеса”. Попитах ги
къде ни водят. Те отговориха: „В Централния затвор”. Попитах ги: „Какво искате
от седем невинни жени?” – „Вие сте в служба на американския шпионаж!”
Когато останах сама, запях Magnificat… Един от милиционерите изкрещя: „Тя
пее, защото я освободихме от нейния затвор! А друг му отговори: „В който обаче са влезли доброволно”.
На всички разпити ставаше дума за отците. Показваха ни снимки на муниции, на
лекарства за туберкулоза, „които не са ви давали, за да се лекувате!”. Не вярвахме в нищо от това. Нашите отци бяха невинни. Те не се занимаваха нито с политика, нито с шпионаж. Тези отговори ги караха още повече да побеснеят от гняв.
– Беше ужасно време – намесва се сестра Тереза на свети Йосиф. – Някои католици бяха объркани, защото отците са самообвиняваха за тези си деяния по
време на процеса.

117

Християнство и история

– Останахме четиридесет дни в затвора – продължи майка Блажена. – Най-ужасен бе трясъкът при отварянето на вратите… И методите, използвани, за да
се огънем. Те обясняват защо затворниците са стигнали дотам, че да се самообвиняват. Най-лесното беше да ни оставят без храна и без сън, да ни затворят
в карцер, където няма място да се изправиш. Постепенно се изтощаваш и ставаш жертва на халюцинации. Случвало ми се е това. Когато го усетих, разбрах,
че е по-добре да говоря съзнателно, отколкото да изрека незнайно какво. Дадох
си сметка, че друг от техните методи е да се пропия с чувство за виновност.
Никой от техните въпроси не беше невинен.
Един ден следователят ми каза:
„Вижте, Бойчева, защо се изповядвате толкова често? Какво изповядвате? Живеете затворено, нямате досег със света, какви грехове бихте могли да извършите?”.
Отговорих му:
„Невинаги сме в състояние на грях. Понякога има нарушения на правилника, например за мълчанието, дребни неща…”.
Той ме попита:
„Какво имате предвид? Искате да кажете, че винаги сте спазвали вашия правилник, без никога да го престъпите? Нима твърдите, че сте била толкова
послушна?”.
И аз почувствах как нещо се промъква в съвестта ми, някакво чувство за виновност, ако не и на съжаление, защото кой би могъл да каже, че винаги е следвал
правилника?... Тогава разбрах, че той е постигнал целта си. Вдигнах очи и видях
как се е втренчил в мен с ужасяващ поглед, с поглед на хипнотизатор. И усетих
как нещо се прокрадва в мен като угризение. Ала тутакси се съвзех и казах: „Не
е ваша работа”.
Разбрах, че съм преодоляла влиянието му. Той вече не ми въздействаше. Но това
бе нещо много, много впечатляващо. Разбрах как те успяват да проникнат в
съзнанието на другия, да му наложат каквото искат, за да превърнат невинния
във виновен.
Последва мълчание. Сакристията сякаш се преобрази в стая за разпит, в която
тя си спомняше случилото се, все едно че е било вчера.
– Нямахме нито броеница, нито нищо – продължи тя. – От хляб си направих броеница, гривна, а от друго парче хляб – фигурка, казвайки си, че това е Светата
Дева. Стисках я в ръка, докато ме разпитваха. Това беше моята молитва, за да ми
дойде Светата Дева на помощ. Той видя, че държа нещо в ръката си. Нареди ми:
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„Разтвори си ръката”.
Направих така.
„Отвори другата.”
Направих така.
„Разтвори си и двете ръце…”
И тогава я видя.
„Какво е това?”
„Фигурка.”
„Дай ми я.”
И знаете ли какво ме попита?
„Това ли ти дава сила?”
Беше почувствал някаква сила и искаше да си я обясни. Усещаше онази благодат,
онази сила, която Бог ни дава.
Осъдиха ме на лагер. Прекарах там две години. Прехвърлиха ме в лагера в Белене
на Рождество. Прекосих католическото село Белене, на брега на Дунава, докато камбаните биеха за Рождество Христово. Беше ужасно. Затворническият
конвой се състоеше от свещеници и три жени. Газехме под дъжда, обувките ни
оставаха в лепкавата кал. По време на прехода поисках опрощение на греховете
(каквото не бях получавала от два месеца). Дунав бе придошъл тази нощ. Мислехме си, че ни водят там, за да ни издавят. Пазачите се подиграваха с нас.
Имаха физиономии на френски революционери… В лагера денем режехме дърва.
Пролетно време отглеждахме царевица, изкоренявахме дървета, режехме ги и ги
извозвахме до пристана, където мъже от съседния лагер ги товареха на корабите.
Един ден, когато бях с наранена челюст, лекар от съседния лагер дойде да ме
прегледа. Така научих, че баща ми се намира в същия лагер.
Възложиха ми да гледам прасета. Имаше поне стотина, от доста дива порода.
Тогава със спътничките ми изпитахме онова, което е било отредено на блудния
син в притчата: да се храним с онова, което получаваха прасетата. Организираха ни и събрания за самообвинения. Твърдяха, че са заимствали това от
манастирите. В момента на освобождението ни – женските лагери бяха затворени след смъртта на Сталин – поискаха да подпишем декларация, в която се
ангажираме повече да не шпионираме, все едно че сме били шпиони!
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– Наскоро – каза сестра Тереза на Младенеца Исус – г-жа Дункин бе убита в
дома си, може би защото свидетелства за жестокостите в лагерите.
– Монсеньор Иван Романов и друг един свещеник умряха в затвора – допълни сестра Тереза на свети Йосиф. – Те не проговориха. Друг млад свещеник бе влачен
по улиците… Всички те останаха верни на Рим. Никога комунистите не успяха
да създадат национална Католическа църква в България.
– Когато се върнахме тук – продължи майка Блажена, – вече нямахме дом. Нямахме нищо. Църквата ни бе превърната в склад: вани, гардероби, печки, всичко
нахвърляно в безпорядък… Започнахме да почистваме. Един от приятелите
ни, архитект по професия, изби в стената прозорец – официално, за да влиза
въздух в зданието и да не е толкова влажно, а всъщност, за да го направи
обитаемо. Вътре изградихме малките си килии. Стана спално помещение. А
след като и други лица, включително един висш духовник, пожелаха да се присъединят към нас, вдигнахме още един етаж. В самата църква се оформиха
два етажа с пет или шест килии. Така нелегално възстановихме общността
си. Изправени пред свършен факт, властите трябваше да го преглътнат. Сега
църквата функционира, но ние продължаваме да живеем по този начин вече
четиридесет години…

***
Г-н Сакьов влезе със строг, почти намръщен израз на лицето.
Отец Беловеждов бе спазил обещаниeто си. Беше открил и влязъл в контакт с
този ключов свидетел, спътник от съпротивата на отец Павел, но му бе коствало неимоверни усилия да го убеди да дойде в Екзархията. Процес? Разпит? Г-н
Сакьов имаше трайна фобия към случилото се през 1950 г. И все пак ставаше
дума за реабилитация… Замислен, той огледа червените завеси, поклати глава
в отговор на благодарностите ми и се представи накратко.
Никола Димитров Сакьов е роден на 1 ноември 1922 г. в Пловдив. Православен,
женен, има една дъщеря. Учил е в колежа „Св. Августин” в Пловдив, а после агрономство в София. По професия е агроном, специалист по отглеждането на
тютюни. След затвора в продължение на пет години бил хамалин. Изкарал изпит
за преводач от немски и френски, и така в продължение на десет години бил
преводач в Института по тютюна в Пловдив. Сега е пенсионер. Започнах да го
разпитвам за отец Камен.
– Отец Камен беше мой преподавател по философия. Един строг и справедлив
човек. Беше като баща за учениците си, справедлив, но строг. Много добър преподавател и много взискателен на изпитите.
Преминахме към отец Павел. Бях напрегнат. Неговата канонизация до голяма
степен щеше да зависи от чутото.
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– Запознах се с отец Павел около 1949–1950 г. в село Бойково, където отците
и сестрите прекарваха ваканцията си. Ходехме заедно на екскурзии из планините и станахме близки приятели. Разказваше ми, че докато следвал икономика
във Варна, имал много ядове с комунистите, тъй като се противопоставял на
професорите, които преподават марксизъм. Така стигнахме до идеята да се
подготвим за борба срещу комунизма в България.
Тогава ми каза, че е във връзка с посолството на Франция, в това число и с
военния аташе Марсел Сима. Но той знаеше, че като свещеник не е в правото
си да се сражава с оръжие в ръка…
Тук го прекъснах и го помолих пак да се върне към този основополагащ факт.
– Не – повтори той, – за отец Павел бе немислимо да се сражава с оръжие в ръка.
Казваше, че е свещеник, че призванието му забранява това. Ето защо решихме да
създадем две групи: едната в града, заедно с него, а другата в планините – с мен.
Искахме да получим оръжие от Сима, но той ни каза, че още не е настъпил моментът, карайки ни да повярваме, че ще дойде време, когато съюзническите армии
ще навлязат в България, за да ни освободят от комунистите. Тогава ще ни дадат
оръжие. За да поддържаме контакт между двете групи, ни бяха необходими две
радиостанции. Едната в града, другата – в планината, при партизанската група.
Получихме първата радиостанция през 1951 г., а другата шест месеца по-късно.
Поддържахме контакти от Пловдив и Бойково с централа на Запад, чието местонахождение не ми беше известно. Не сме се занимавали с шпионаж, въпреки че
Марсел Сима искаше да ни даде два милиона лева, за да му носим военна информация. Ние отказахме. Едната радиостанция се намираше в семинарията, а антената  беше монтирана на тавана. Другата беше скрита в Бойково, на тавана на
една вила. Около дванайсет пъти сме влизали в контакт с централата на Запад,
за да сме сигурни, че ни чуват. Последните дни, когато ни следяха, можах да изпратя сигнал за опасност. Това беше последният контакт, в началото на май 1952 г.
Изпитах истинско облекчение, но този ясен и лаконичен разказ ме подтикна да
задам всевъзможни въпроси:
– Какви точно бяха вашите намерения?
– Да подпомогнем групите, които дойдат в България, с хора, готови да се сражават, защото бяхме убедени, че към нас ще се присъединят мнозина, за да
противодействаме на руските войски, окупирали България. Това се наричаше
„контрареволюционна дейност”.
– Бяхте ли многобройни?
– В началото бяхме съвсем малко. Но бяхме сигурни, че мнозина мислят като нас
и че ще станем многобройни. Отначало не искахме да създаваме голяма група,
защото това можеше да бъде опасно.
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– Как гледахте на отец Павел? Той ли беше душата на групата?
– Той беше мозъкът и „идеологът” на групата. Беше добър християнин и голям
патриот. Навремето Западът ни изостави – както и сега – но тогава нямаше
опозиция. Тя беше унищожена.
– Поддържахте ли връзка помежду си?
– Не всеки ден, защото бяхме следени. Особено в края на 1951 г. и чак до ареста.
Навремето бях част от българския национален отбор по стрелба и трябваше
да замина за Хелзинки, за да участвам в Олимпийските игри през 1952 г. На
летището ми попречиха да замина… Върнах се в Пловдив на 8 юни и там бях
арестуван. Първо ме разпитва началникът на Държавна сигурност в Пловдив,
после ме закараха в София заедно с един католически свещеник. Тогава разбрах,
че някой ме е предал…
– Как бе подготвен процесът?
– С тояга. Има твърде прости методи, които дават добри резултати: отначало
без вода, без храна, без сън. Вече не знаеш какво става. Всичко е като насън.
И ако това продължи три месеца, идва момент, в който нещата излизат от
контрол.
– В какво ви обвиняваха?
– Получих два обвинителни акта. В първия по два члена ме осъждаха на смърт –
заради обвиненията в шпионаж и контрареволюционна дейност като ръководител на групата. След два или три дни ми връчиха втори обвинителен акт,
в който обвинението в шпионаж беше премахнато. Явно нашите обвинители
искаха да накажат сурово духовниците, а не гражданските лица, както стана и
в другите източноевропейски страни.
– Как се държаха духовниците на процеса?
– Срещнах се с отец Павел веднъж по време на процеса, съвсем случайно, на
излизане от тоалетните. Той само направи жест и сви рамене, сякаш искаше да
ми каже: „Не мога нищо да направя”. По време на процеса не можехме да помръднем, нито да видим какво става около нас...
Никола Сакьов млъкна, сякаш погълнат от мъчителните си спомени, после рече:
– Намирам за правилно да бъдат обявени за блажени, те станаха мъченици заради една свята и праведна кауза.
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***
На 71 години сестра Габриела Босилкова бе съхранила младеещо и гладко лице –
човек би казал: лицето на млада жена, каквато е била по времето на ареста на
своя чичо. Тя подробно бе свидетелствала за беатификацията на онзи, който бе
съпроводил първите  стъпки в религиозния живот. Принадлежи към Конгрегацията на сестрите на Дева Мария на Благовещението и на института Pro Oriente,
работи в нунциатурата в София. Знаех, че бегло е познавала нашите трима
отци, но е присъствала на целия процес и държах да я изслушам. Тя на драго сърце прие поканата ми. Говореше италиански и дойде съпроводена от преводачка.
Спомените  я правят словоохотлива, понякога дори се разпалва. Отначало ми
припомня целия натиск, на който е бил подложен монсеньор Босилков в продължение на месеци от страна на комунистическите власти, за да оглави Католическа национална църква, за отказа на епископа, напълно съзнаващ какво го очаква,
и за неговия брутален арест на 16 юли 1952 г. в една вила край Русе, където
прекарва ваканцията си.
– Претърсваха навсякъде, дори във вазите, в които бе налята вода. Накрая поискаха да отворим Дарохранителницата. Сестра Чечилия им обясни, че нямаме
право, че само свещеник може да го направи. Те отговориха: „Ние не признаваме
свещениците”.
Без вести от чичо си в продължение на седмици, сестра Габриела се връща в
София, където милицията я извиква ден преди започването на процеса:
– Казаха ни, че на 29 септември, понеделник, ще започне процесът на католическите свещеници. И всички, които имахме роднини сред свещениците, трябваше
да им носим храна на обяд. Имаше заседания преди и след обяд. Ние със сестра
Чечилия присъствахме на целия процес, който трая от понеделник, 29 септември, празник на св. архангел Михаил, до 3 октомври, празник на света Тереза
на Младенеца Исус и на Светия Лик. Тъй като не се намери, Слава Богу, нито
епископ, нито свещеник, който да се съгласи да откъсне Католическата църква
от Светия престол, те решиха да ги оклеветят като шпиони на Ватикана и на
капитализма.
По време на следствието милицията е използвала всякакъв вид тормоз и мъчения: глад, разпити, мъчения, безсъние, много народ в една килия, морално насилие,
за да признаят онова, което искаха от тях срещу Светия Отец, срещу техните
преподаватели на Запад. Подложени на постоянни заплахи и обиди, те излязоха
почти неузнаваеми на първия ден на процеса. Към всеки обвиняем имаше придаден по един милиционер.
Целият процес беше монтиран, за да ударят Католическата църква в България,
която Сталин наричаше „враг номер едно” за неговия режим. Всички юристи и
студенти, присъстващи на този процес, бяха също на мнение, че процесът е
монтиран, за да заблуди народа и така да бъде унищожен елитът на Католичес-
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ката църква в България, за да всеят страх и мълчание в останалите. И наистина
този страх продължи около четиридесет години…
Процесът продължи понеделник, вторник. Чичо Евгений се обърна да ни потърси
в публиката и с жестове благодари за храната и кафето, които му носехме.
Изглеждаше весел. В сряда, след като завърши сутрешното заседание, дадоха
петнадесет минути свиждане на всеки подсъдим със своите близки, като присъстваше, разбира се, милиционер. Ние, със сестра Чечилия се радвахме много,
че ще го видим. Монсеньор Евгений веднага запита какво е мнението на хората,
дали ще повярват на това, за което ги обвиняват, знаят ли, че всичко е лъжа.
Успокоявахме го. Действително мнението на всички беше, че процесът е монтиран. След това той ни запита какво знаем за отец Фортунат Бакалски. Казахме
му, че на 15 август в църквата „Св. Йосиф” в София дойде след литургията един
пощальон, който носеше бележка, на която пишеше, че отец Фортунат е починал от естествена смърт. Монсеньор Босилков ни каза, че е бил убит зверски.
„Бяхме в съседни килии и аз чувах неистови викове и крясъци, когато го измъчваха. По едно време при мен дойде моят следовател и ми каза: „Босилков, искаш ли
да видиш Фортунат, за да знаеш какво те очаква и тебе?”. Отговорих му, че е
достатъчно това, което чувам.”
Монсеньор Босилков ни попита още какво е мнението на юристите, студентите,
на присъстващите на процеса, дали ще има смъртни присъди. Ние чувахме оттук-оттам, че не е възможно да се дадат смъртни присъди, и това му казахме.
Така приключи свиждането.
В четвъртък, 2 октомври, процесът продължи. Всеки подсъдим имаше адвокат,
за да го защитава. Обаче адвокатите бяха прокурорски, нямаха право да защитават подсъдимите от обвиненията на прокурора.
В петък, 3 октомври, последния ден на процеса, следобедното заседание започна в 15 ч. Последна дума, самопризнания и в 18 ч. трябваше да бъдат обявени
присъдите.
Съдебният състав излезе. Всички обвиняеми и публиката чакахме до 21 ч. Едва
тогава бяха произнесени присъдите. Четири от които смъртни: монсеньор Евгений Босилков, отец Камен Вичев, отец Йосафат Шишков, отец Павел Джиджов.
Не е вярно, противно на това, което разправят, че отец Павел е припаднал при
четенето на присъдата. Никой свещеник не е припадал. Казвам го с ясно съзнание. Приеха новината спокойно, макар и да не очакваха присъда, още по-малко
смъртна присъда. Не знаеха в какво ги обвиняват. Отците приеха присъдата
като Божия воля. Комунистите пуснаха тези слухове, за да смутят хората. Те
искаха хората да повярват, че монсеньор Босилков е полудял… Даже след процеса комунистите разпространяваха слухове. Заявиха на нашето семейство, че
монсеньор Босилков е бил пратен в Сибир. Ето какво знам.
Когато излизахме от Съдебната палата след произнасянето на присъдата, служебният адвокат ни каза: „Нищо че са осъдени на смърт, отидете в понеделник
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в затвора и поискайте свиждане с осъдения”. Отидохме в затвора, а там имаше
много народ, защото освен свещениците имаше осъдени и хора от опозицията.
До 12 ч. никой не ни извика. На обяд пазач от затвора дойде да ни каже: „Тези,
които не са повикани, да се върнат в 16 ч.”. Бяхме тръгнали да си ходим, когато
някакъв надзирател извика: „Кой беше за Евгений Босилков?”. Веднага се върнахме и видяхме чичо Евгений в коридора с верига на ръката и на единия крак.
Започнахме да плачем. Но епископът ни каза: „Не плачете, Дева Мария няма да
ви остави”. Всички ни съветваха да му кажем да иска помилване. Но епископът
ни каза: „Няма да искам милост, защото Бог ми е дал благодатта да приема
смъртта, както Той я е пратил. Не съм се отказал нито от Светата Църква,
нито от Светия Отец, нито от дон Галони. Вас двете ви моля (мен и сестра
Чечилия) да останете в София и утре да ми донесете две одеяла, малко пари и
сушени плодове”. На следващия ден занесохме каквото искаше. И така до 18 ноември. Кошницата, която носехме, се връщаше с малък кръст, което означаваше,
че я е получил.
На 18 ноември върнаха кошницата пълна. Тогава ние двете разбрахме, че се е
случило нещо лошо. И отидохме пак в затвора. Пуснаха само мене, като най-близка негова роднина. Дойдоха трима души, единият униформен, вторият цивилен,
третият с папка в ръка; първият въпрос беше: „Какво искаш?”. „Дойдох да видя
какво се е случило с моя чичо”. Този, който държеше папката, извади един бял
лист, на който пишеше: Евгений Ливиджов Добрев Босилков: смъртната присъда
е изпълнена на 11 ноември 1952 г. Тутакси отговорих: „Това не е чичо ми”.
Отговориха ми: „Ти нищо не знаеш. В затвора им даваме имена в повече”.
„Можете ли да ми дадете този лист?”
„Не.”
„Можете ли да ми дадете личната му карта?”
„Не.”
„Можете ли да дадете часовника, очилата?”
„Не.”
„Къде му е гробът?”
„Какво искаш още? Иди на гробището.” (Искаше да ме измами.)
Накрая ми каза:
„Искаш ли да вземеш за спомен дрехите му?”
„Да, искам!” – казвам аз.
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Дойде един милиционер с раницата, с която му бяхме занесли одеялата… и ми я
даде. Започнах да плача неспирно!
Епископът и нашите отци според сестра Габриела са били хвърлени в обща анонимна яма. Нунцият, монсеньор Рици, бе поискал да се установи мястото.
– Убеден съм, че и четиримата са в общ гроб. Монсеньор Босилков е разстрелян
на 11 ноември 1952 г. в 23,30 ч.
Това беше убеденост, но не и доказателство.

***
– Беше забранено да се облягаш на стената, да затваряш очи, да си почиваш, да
се изтегнеш на „леглото”. Или вървиш, или стоиш прав. Щом затвориш очи, надзирателят се нахвърля върху теб. Наблюдаваха непрекъснато какво правим. Така
беше през целия ден. Вечер, в десет часа, надзирателят минаваше и го чувахме
как вика пред всяка врата: „По леглата, по леглата, по леглата!”. С нетърпение
чакахме този момент, за да заспим. Петнайсет или трийсет минути по-късно
се тропа по вратата, чуваш шума от ключовете. Ужасяващ шум, сякаш ключът
превърта в сърцето ти. „Ставай, ставай!” Отвеждат те на четвъртия етаж.
По време на конвоирането – нито дума. Даже милиционерите не разговарят.
Общуват помежду си шепнешком, ей така… Стигате до килията, където офицерът от службите те чака, за да проведе разпита ти. И той започва. Онзи знае,
че си гладен. Пред него има наденица. Яде или си дава вид, че яде. Има пистолет
и си играе с него. Внезапно от съседната килия се разнасят адски викове, сякаш
бият, измъчват или убиват някого. Валят на висок глас обиди. Офицерът отново
те наблюдава. И ти казва: „Виждаш какво те чака, ако не проговориш. Говори!
Говори!”. След което ти заявява: „Мога да изчакам ден, седмица, месец, година.
Ако не проговориш, ще си останеш тук, няма да има процес”.
Бяхме в стаята на отец Купен. Клод Соважо, с камера на рамо, заснема нашия
разговор. Отец Купен, съсредоточен, опрял лакти на масата, се връща към
най-мрачния период в своя живот:
– Имаше една голяма, много голяма килия, наричана Шанхай. Тя можеше да побере
от двеста и петдесет до триста души, а вътре бяхме между хиляда и двеста-хиляда и четиристотин човека. Нямаше къде да прилегнем. Едни спяха прави,
други странично на наровете. Ето защо я наричаха Шанхай – заради безпорядъка
и смесицата на човешки същества. Най-мъчно ми беше за бащите на семейства,
изтръгнати от своите жени и деца, останали без никаква подкрепа. Те страдаха, без да знаят защо. Ние поне имахме шанса да знаем защо страдаме и това
е съвсем различно. Спомням си за един човек, много добър и свестен. Той имаше
две дъщери. Казваше се Лазар. Наистина много симпатичен… Необразован, но
със светла, искрена и красива душа. Бе осъден на петнайсет години затвор,
защото не искаше да стане комунист. Беше селянин. А онези му бяха казали:
„Дъщерите ти никога няма да имат достоен живот и няма да могат да се изу-
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чат, за което ти си виновен. Ти ги съсипа. Но ако станеш комунист, ще могат
да учат, ако ли не, ти ще лежиш петнайсет години в затвора!”. Той, клетият, им
отговорил: „Да, петнайсет години! Но никога не ще се откажа от вярата си!”.
След процеса, на който ни осъдиха, бяхме затворени в килия номер 37. Наричаха
я „надуваемата килия”. Останах там четиридесет и шест дни. Килията имаше
за цел да пречупи характера на затворниците, да създаде новия човек. Това беше
адът. Веднъж вътре бяха наблъскани шейсет човека на 9 квадратни метра (2,80
на 3 метра максимум). Беше невъзможно да се диша, защото малкото прозорче
бе херметично затворено, вратата също. Нямаше въздух. Невъзможно беше да
се изпънеш. Трябваше да стоим така, едни връз други. Трима души лежаха върху
краката ми. Да се остане така, бе наистина много трудно. Краката се подуваха. Човек чувстваше, че се подува чак до корема, достатъчно беше да прокараш
пръст и оставаше диря, която не изчезваше веднага. Ако някой драснеше клечка
кибрит, тя тутакси угасваше. Въздухът бе толкова влажен, че дъхът ни се
стичаше на капчици. Нямаше място даже за панталоните ни. Бяхме по гащи или
съвсем голи.
Как минаваше денят? Сутринта, още сънени, ни водеха до тоалетните. Под
строй, като ни даваха зор с викове „Бързо, бързо, бързо!”. Това бе единственият
ни отдих, единственото движение за двадесет и четири часа. Към 11 ч. ни раздаваха хляб. Отварянето на вратата ни позволяваше да глътнем малко въздух,
да усетим живота, както и някой слънчев лъч, но най-често имаше гъста мъгла,
от която не можеше да се види нищо. Хвърляха ни парчета хляб като на кучета.
През деня единствената хитрост да си поемем дъх беше, ако някой припадне. А
това се случваше често поради недостига на въздух. Блъскахме по портата с
налъмите си, за да съобщим, че има припаднал. Милиционерът идваше, отваряше
вратата и извличаше навън клетника. Лисваха върху него кофа с вода и той се
свестяваше. А пък ние поемахме глътка въздух, за да подишаме още малко.
Такива бяха условията на живот в затвора. Затова е много важно да се проумее
„слабостта”, която проявяваха всички осъдени, включително и тримата отци,
когато са се признали за виновни и са поискали прошка…
Нощем затворниците си предаваха съобщения от една килия в друга. В една такава нощ от килия, съседна на нашата, се чу шум от верига, която ковяха с чук.
Решихме, че шумът идва от килията на смъртниците, което се потвърждаваше
от шума на веригите им на излизане. Бяхме се досетили, че това са килии 25,
26, 27, 28. Веднъж, в края на октомври, бях посочен, заедно с други четирима или
петима затворници, да почистя коридора в първото крило на затвора. Докато
чистехме, нарочно говорехме на висок глас, подвиквайки си едни на други: „Хайде!
Бързо! Вода! Мий добре!”. Всички ние викахме и жестикулирахме, за да измамим
охраната. Стигайки по случайност до килия 27, аз извиках на френски: Assomption!
Assomption! (Успение! Успение!) И чух гласа на отец Павел, който ми отговори
на френски: Ici Assomption! Ici Assomption! (Тук Успение! Тук Успение!) Ала какво да
кажеш на френски на младеж, осъден на смърт? И все пак, докато се правех, че
мия коридора, извиках: Assomption! Confiteor! Confiteor (Успение! Изповядвам! Изпо-
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вядвам!) Отец Павел отговори: Confiteor. На което аз му отговорих: Absolution!
Absolution! (Опрощаване на греховете! Опрощаване на греховете!) Отец Павел
едва успя да промълви: Merci! (Благодаря.) Отдалечих се, продължавайки да чистя
коридора. Всичко се случи за около минута. Това беше последният ми разговор с
отец Павел. Той в килията на смъртниците, аз с парцала в коридора, но можах
да му дам светотайнствено опрощение на греховете.
По-късно през ноември ме преместиха в друга килия. Веднъж ни заведоха да ни
ваксинират. Всеки трябваше да чака с медицинския си картон в ръка. Ненадейно
един млад затворник се приближи до мен и ми показа картона си. На обратната
страна на един лист хартия прочетох: „Камен Вичев Йонков, осъден на смърт,
под което с червен молив беше добавено: „Екзекутиран на 11 ноември 1952 г.”.
Веднага помолих останалите затворници да прегледат картоните си, да не би
на някой лист да има нещо написано за другите двама отци. Малко по-късно
открих името на отец Павел. На обратната страна на един лист прочетох
следното: „Павел Джиджов, осъден на смърт” и със същия почерк, но с черен
молив: „Екзекутиран на 11 ноември 1952 г.”. Ето последното нещо, което видях
със собствените си очи за нашите трима отци, осъдени на смърт. Не знам къде
са погребани.
Превод от френски: Тони Николов
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Митрополит Пимен (Илиевски) е роден в град Ресен, Северна Македония, на
3.10.1971 г. Преди завършването на Богословския факултет в Скопие през 1997 г.
е в Струмишкия манастир „Свети Леонтий”. Скоро след това става игумен на
манастира и секретар на Струмишка епархия. През 2004 г. Светият синод на
Македонската православна църква го изпраща на следдипломна квалификация в
Богословския институт „Свети Сергий” в Париж. Служи в македонски църковни
общини в Париж и Брюксел. През 2005 г. е ръкоположен за епископ Полански, а
от 2006 г. става митрополит на МПЦ за Европа със седалище в Малмьо, Швеция. Разгръща мащабна църковна дейност с разкриване на нови църковни общини
на МПЦ в Европа, създаването на храмове и увеличаване броя на свещениците.
Автор е на книгата Излязох, която е романтично-лирична история за любовта –
действието  се развива в едно малко градче на една малка балканска земя, край
едно не толкова малко езеро през XXI в. Колумнист е на македонския вестник
Дневник, където критично коментира проблемите на Църквата и обществото.
Автор е на два публицистични сборника: Което написах – написах и Пътувайки.

БЯХМЕ ИСКРЕНИ, КОГАТО
ПОИСКАХМЕ ОТ БПЦ ДА НИ
БЪДЕ ЦЪРКВА МАЙКА
С митрополит Пимен, отговарящ за Европа в Македонската
православна църква, разговаря Николай Кръстев

Как гледате на процесите, протичащи в балканското православие?
За съжаление погледът върху процесите на днешното православие на Балканите
ни предлага повече разделения, отколкото примери на свидетелства или спазване на Божиите заповеди да се обичаме едни други, както Той ни е обикнал.
Вместо това днес сме свидетели на една разделеност на църковни основи, на
един своеобразен империализъм, който се проявява и в редовете на Църквата.
Ние се превръщаме в една територия, където се кръстосват копията на определен опортюнизъм и противоречията между Цариградската патриаршия и
Московската патриаршия. Това със съжаление го виждаме и на Балканите при
вземането на страна от балканските църкви, което не придава добър облик на
православието на Балканите в днешния ден.
Македонският президент Стево Пендаровски поиска от Вселенската патриаршия да даде автокефалност на Македонската православна църква, как
бихте коментирали този негов призив?
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Това не е прецедент в историята на Македонската православна църква от нейното възобновяване, доколкото властимащите се опитват да подпомогнат процеса на нейното признаване и тя да влезе в единство с всички останали канонични православни църкви. Според мен за пръв път крачка в тази посока направи
премиерът Любчо Георгиевски през 2000 г., когато той извърши и първото си
официално посещение във Вселенската патриаршия, където имаше среща с патриарх Вартоломей. Главата на Вселенската патриаршия бе приятно изненадан
от този акт и от това, че премиерът целуна ръка на патриарх Вартоломей, което постави началото на разтопяването на ледовете между Цариград и нашата
Православна църква. На основата на това поддържане на църковно-държавни
отношения между тогавашна Република Македония и Вселенската патриаршия
по-късно тази политика бе продължена от бившия премиер Никола Груевски, от
Трайко Веляновски, бивш председател на Собранието, и от бившия президент
Иванов, които на няколко пъти през годините посетиха Вселенския патриарх, за
да се търси помощ и подкрепа от Цариградската патриаршия. Добре е да се
чуе, че премиерът г-н Заев и президентът г-н Пендаровски почти по едно и също
време се обърнаха с молба до Цариградската патриаршия, за да се актуализира
разглеждането на нашия църковен въпрос. Това е един добър ход, защото е продължение на дейността на няколко правителства, които се опитват да бъдат
на страната на своя народ и да помогнат за справянето с етнофилетизма, болест на XIX век, която и днес продължава да съществува и да ни пречи едни на
други, за да може и Македонската православна църква като най-малкия брат да
бъде включена в единството на светото Православие. Ние изразихме нашата
благодарност към политиците ни, които застанаха зад този процес. И вярвам,
че това ще допринесе за появата на добър плод и че след като отмине пандемията на COVID-19, по време на която се отдалечиха както брат от брата, така
и Църква от Църква, ще имаме ситуация, в която да започнем първоначални разговори за приемането на МПЦ в канонично единство. След което ще се стигне
и до отреждането на статута на Църквата ни, което ще е добър ход за целия
православен свят, защото всички се обичаме. И след като го постигнем, ще
излекуваме раната. Спомняте си думите Христови, че ако страда една част от
тялото, страда цялото тяло. Църквата би била най-здрава, ако тя е в пълнотата и в целостта си, което подразбира всички да бъдем заедно.
След Украинската православна църква може ли и Македонската православна
църква да получи томос за автокефалност?
Това е вече почти известно. Вие сте журналист, който следи междуцърковните отношения на Балканите, и сигурно сте видели, че въпрос за решаването
на статута на Македонската православна църква бе поставен за разглеждане
на едно от заседанията на Светия синод на Цариградската патриаршия. Смятам, че следващият въпрос, свързан с признаването на някоя Църква, ще бъде
македонският въпрос, и както вече казах скоро ще започнем тези разговори и
преговори около детайлите. Вярвам, че ще има малко по-различно отношение към
Македонската православна църква, защото не може да се постави знак на равенство със случая на Украинската православна църква. Става дума за два различни
случая, защото ние съществуваме отдавна като Македонска православна църква
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и като такава сме Църква на македонския народ и всички православни народи на
територията на страната посещават богослуженията ни. Най-голямата част
от вярващи в нашата Църква са православните македонци и ние търсим признаването на Църквата ни за тях. За разлика от Украинската православна църква,
където има разкол върху друга основа. Където освен православни украинци има
и православни руснаци, които не се малко спрямо останалите вярващи, и това
прави казусът по-различен. Нещо, което, от друга страна, оправдава Руската
църква да има забележки относно начина на признаване на Украинската църква.
Не искам да навлизам повече в останалите детайли, но искам да кажа, че в крайна сметка става дума за два различни църковни въпроса. Заради това очакваме
да бъде и по-различен начинът, по който ще се решава нашият въпрос.
Руската църква застава на страната на Сръбската патриаршия при решаването на македонския църковен въпрос. Какво да очакваме? Как възприемате ролята на Руската патриаршия в решаването на македонския църковен
въпрос?
В православния свят през вековете има два начина, две концепции за създаването на нова църква и нейното признаване. Единият от тях е получаването на томос от Цариградската патриаршия, която е първа по чест в православния свят,
а от друга страна, имаме модела за получаване на автономия или автокефалност от Църквата майка, тоест от църквата, имала последна юрисдикция върху
територията на църквата, която е в процес на създаване или възобновяване. Тук
стигаме до евентуалната намеса на Руската православна църква, която няма
възможност да бъде директен участник в този процес, защото никой от двата
модела не предполага тя да е активен участник в преговорите по признаването.
Руската църква застава зад виждането, че автокефалността се получава от
Църквата майка, която при нас е на територията на днешна Република Северна
Македония, която пък е била под юрисдикцията на Сръбската православна църква
по времето на Кралство Югославия, чак до започването на Втората световна
война. Тогава нейните свещенослужители напускат епархиите в Македония и
повече никога не се връщат в тях след края на войната. През този период има
епископи, които идват от Българската православна църква, но това все пак не
е официално. Тук има възможност да се намеси и трета страна, за да може да
се даде възможност на Цариградската патриаршия да реши проблема. Ние се
опитвахме да решаваме въпроса със Сръбската православна църква, започнахме
тези разговори още от създаването на независима Македония, когато не съществуваше вече условието, че щом нямаме своя държава, не трябва да имаме
и своя църква. Започнахме разговори в тази посока, след като имахме вече своя
държава и Църквата трябваше да работи в нейните граници. За съжаление изминалите десет и повече години не донесоха нищо позитивно. Те допринесоха
и за една много погрешна стъпка от страна на Сръбската православна църква,
която създаде паралелна църковна йерархия в Македония чрез православната
Охридска архиепископия, начело на която застана митрополит Йован Вранишковски. Оттук започнаха сериозните проблеми и разговорите ни със Сръбската
православна църква бяха прекъснати изцяло. Македонската църква бе принудена
да напусне този вид разговори, без значение колко ядосана е Сръбската църква
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или Руската църква, която я протежира в този момент. Беше невъзможно да се
продължат разговорите
Как тогава гледате на идеята Руската църква да бъде посредник между СПЦ
и МПЦ?
Няма никаква причина тя да бъде посредник, освен като подкрепяща позицията
на Църквата майка – нещо, което е добре дошло за Сръбската църква, която
иска да покаже, че е такава. Няма причина да се търси такава възможност за
решаването на македонския църковен въпрос. Смятам, че този начин на решаване на проблема е превъзмогнат.
Честваме 1000 години от създаването на Бигорския манастир. Какво е неговото значение за балканското православно християнство, за България и
Македония?
Самият факт, че има такъв 1000-годишен юбилей, е една изключителна рядкост.
Не са много манастирите, които биха могли да се похвалят с толкова дългогодишна история, без да е прекъсвала духовната традиция. Прославяме тези
хиляда години на формирането на Бигорския манастир, създаден от св. Йован
Дебърски, период, през който са се случвали много промени на граници. Манастирът е преминавал под различни юрисдикции в зависимост от промяната на
границите на Балканите, на което сме били свидетели във времето както по
време на Балканските войни, така и на двете световни войни. Но важното е, че
манастирът никога не е губил своето духовно измерение. Нека през тази година
да ни обединяват радостите в отбелязването на този хилядолетен юбилей. И
нека той да не бъде повод за противопоставяния и спорове чий е той и на кого
трябва да е. Да гледаме напред.
Преди няколко години МПЦ се обърна с искане към БПЦ да  стане Църква
майка. Искрена ли беше вашата Църква в това си желание?
Да, това искане за Църква майка беше искрено и имахме желание БПЦ да бъде
водеща за признаването на МПЦ. Както знаете, след признаването няма дъщери
и майки, а всички ставаме сестри Църкви. И наистина искането, което изпратихме, беше искрено и имаше основание то да бъде направено. Както ви казах
преди малко, има основание за това, защото става дума за военния период, по
него време е и последното канонично свещенство, което дължим на Българската
православна църква. И тъкмо изхождайки от това, имахме повод да актуализираме въпроса заедно с вашата Църква, за да се застъпи БПЦ за нас. За съжаление
искането ни не донесе плод, но от друга страна, трябва да каже, че то все пак
доведе до определен резултат, защото чрез влизането на трета страна в македонския църковен въпрос се даде възможност на Цариградската патриаршия
да участва в него. В лицето на българския патриарх Неофит и на повечето български митрополити наистина си създадохме големи лични приятели. На онова
заседание във вашия Св. синод мнозина от митрополитите ви бяха искрено на
македонска страна и тези контакти продължават и днес.
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Изразяваме благодарност на вашия патриарх господин господин Неофит, на митрополитите ви, които лобират пред Цариградската патриаршия и би трябвало
наистина да я насърчат като Вселенска патриаршия, за да завърши започналия
процес.
Ваше Високопреосвещенство, могат ли БПЦ и МПЦ да бъдат две близки
църкви, които да осъзнават своето общо минало?
Не само че могат да бъдат, но и трябва да бъдат, защото само по този начин
можем да свидетелстваме за Христовата любов, която сме призвани да представяме. Както вече казах, Църквата не трябва да бъде място, което ще ни
разделя, а място, което ще ни обединява. Нашата история, но и на всички църкви
историята, е свързана с личността на Господ Иисус Христос. И в нея няма млади или стари, защото Христос е отпреди вековете и ще остане във вечността.
Ние не трябва да показваме кой е по-стар или кой е по-млад, или кой е по-голям
или по-млад, а кой полага пастирска грижа за всяка една човешка душа, за да я
доведем в Царството Небесно и да я представим пред Бога, и това е начинът
да покажем, че сме едно. Това е предвкус на Царството Небесно, където всички
трябва да бъдем едно в триединството с Отеца, Сина и Св. Дух и да го засвидетелстваме по този начин. Трябва да се обичаме не само като Църкви, но и
като верен народ в двете Църкви.
Охридската архиепископия събира в себе си българската и македонската
църковна история, може ли тя да бъде нашият мост на сътрудничество?
Дори бих казал, че тук има място и Гръцката църква, която в някои периоди е
елинизирала Охридската архиепископия, поради което Охрид неслучайно е наречен балканския Йерусалим, защото обединява хората. Това трябва да бъде място, с което всички да бъдем горди, че е било част от духовната ни история и че
е място, което всички трябва да почитаме като част от балканската история.
А неговите юрисдикции, както казах, често са се променяли, защото мнозина
са искали то да бъде техен център. За съжаление днес Охрид е с ранг на митрополия, която няма същата слава като онзи Охрид от миналото, който е бил
средище на Архиепископията, а после и на Преспанска патриаршия и дори в един
кратък период става Охридска патриаршия. Но е място, с което всички трябва
да бъдем горди и да уважаваме частите от историите си, свързани с Охрид.
Балканите според някои наблюдатели са регион, където има конфликти
между исляма и християнството. Съгласен ли сте с една такава теза?
Ако гледаме днешния ден, споделям тази теза, защото такова е времето, в което живеем. Ние сме този вход за навлизането на исляма на Балканите, но имаме
представители на това вероизповедание още от XV в., когато идват османците
и се установяват първите ислямски общности на Балканите. Местните общества приемат тяхната поява на нашите географски ширини. Ние поддържаме
отношения вече пет века. Ислямът и християнството невинаги са били един
срещу друг, много често са били и пример за уважение в междурелигиозните
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отношения. Балканите с право могат да бъдат горди, че тук няма конфликтни
развития между двете вероизповедания. И при вас, и при нас много често идват
мисионери от САЩ или някои северноевропейски държави, за да ни казват как
да живеем помежду си. И накрая, слава Богу, си казват, че са научили от Балканите как трябва да изглежда това съжителство. Виждаме, че чрез миграцията
ислямът се разпространява навсякъде на Стария континент през последните 50
години. Ислямът стига дори до крайните северни граници на Европа, но от друга
страна, ние сме тази врата, през която влиза ислямът в Европа. И вярваме, че
именно с нашето съжителство ще дадем своя принос на Балканите за разбирателството между отделните религии и как те трябва да живеят помежду си.
Това трябва да бъде пример и за новите мюсюлмани, които идват в западните
държави. Нека те разберат, че ние уважаваме тяхната религия, за да могат и
те да уважават нашата вяра и религия.
Какъв сигнал беше превръщането на музея „Света София” в Истанбул в
действаща джамия?
Аз съм привърженик да се правят храмове и джамии там, където има пряка необходимост от това, а не да превръщаме света в играта „Монополи” и отбелязваме територии, като изграждаме верски обекти. Личното ми мнение е, че в
Истанбул нямаше необходимост един културен обект да се превърне в джамия,
защото съм бил там и знам колко много такива верски обекти има в този град.
Дори всички граждани на Истанбул да отидат в тях, пак не могат да ги напълнят. Случилото се възприемам като демонстрация на сила към ЕС, а не като
някаква пряка необходимост. Това място беше символ, че не трябва да се караме
и да спорим за тези верски обекти. И не би трябвало да се стига до конфликти
от религиозен и политически характер, да се води своеобразна надпревара за
възстановяване на верските обекти в едната или другата посока на Балканите.
Мустафа Кемал Ататюрк мъдро е превърнал „Света София” в музей, затваряйки
по този начин въпроса. Всички бяхме доволни, защото и християните, и мюсюлманите имаха възможност да посещават това място музей. Така всеки, без
разлика на личната си вяра, можеше да влезе там и да се помоли. Но ето че сега
имаме демонстрация на сила от страна на управляващите в Турция. Да не дава
Господ да се стигне до фанатизиране и използване на този триумф от страна
на местните фанатици, които да започнат да сравняват чий Бог е по-голям или
по-силен, за да не се стигне до по-нататъшни конфликти.
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Антоанета Дончева

РАЗОМАГЬОСВАНЕТО НА
ЕЗИКА – САМЮЪЛ БЕКЕТ СРЕЩУ
ДУМИТЕ
Това е въпрос на думи, на гласове, нека не го забравяме, нека се опитаме да не го забравяме напълно, става дума за нещо, което следва да бъде казано от мен, от тях, не е ясно и трябва да се запитаме
дали този объркан живот не им е чужд толкова, колкото и на мен.
Бекет, Неназовимото

Огромното предизвикателство е да се открие формата, която може да приюти
и изрази хаоса на съществуването, защото тя неизменно ще съдържа в себе си
парадокса и абсурда, чиято сила се крие в търсенето и представянето на скрити нива на смисъл и извеждането на мисленото от закостенели концептуални
схеми. Тези техни характеристики са открити и използвани още в древността.
Достатъчно е да си припомним апориите на ученика на Парменид – Зенон, учението на стоиците или пък Сократовата ирония, които могат да ни предоставят христоматийни примери в тази насока. Абсурдът, характерен за творческия
стил на Бекет, стои малко встрани от тази традиция: той ражда диалектика,
която чертае нови пътища за интерпретиране на смисъла и не се ограничава
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само до стратегията на via negativa.1 Нонсенсите, повторенията, неологизмите,
алогичността на диалога, паузите и нарушената темпоралност в прозата и
драмите на Бекет „отлюспват” от езика същностни негови характеристики, а
ефектът е още по-силен, защото писателят използва най-вече разказa на своите герои (в прозата) като основен източник за изграждане на сюжетната линия
и тяхното представяне. Когато Бекет се изправя срещу неизговоримото, пише
Клод Мориак, той използва всички свои умения и хитрости, за да не изкаже това,
което думите го принуждават да направи въпреки неговата воля. Той трябва да
покаже какво са те по самата си природа и какво са предназначени да прикрият:
а именно – несигурността, противоречивостта, немислимото.2
Избрал за своя главна мишена думите, Бекет ги „атакува” от всички възможни
страни и по всички възможни начини. Едни от най-силните му оръжия са „умъртвяването” на въображението на героя и неговата безпаметност и безродност,
нарушеният или липсващ хронотоп и чак на последно място, но не и по важност,
въвеждането му в състояние на афазия. Нарушената синтактична структура на
изреченията и безкрайните повторения завихрят унищожително торнадо в синтаксиса, фонетиката и морфологията на езика. Тези похвати стават обичайни
за неговия стил в прозата му след 60-те години на миналия век. Най-обезсилващият езика прийом, който Бекет използва, е да покаже, че комуникацията между
персонажите е инвалидна, неефективна и дори невъзможна.
Малко популярният у нас, но изключително интересен със своите трудове съветски философ Яков Друскин, останал в сянка поради политически причини,
изброява осем постулата, върху които винаги се изгражда „нормалната” комуникация: детерминизъм, обща памет, едно и също прогнозиране на бъдещето,
информативност, тъждественост, истинност, непълно описание и семантична
близост.3
Нарушаването на тези постулати води до отрицателна комуникация или антикомуникация. Няма нито един от всички изброени по-горе постулати на Друскин,
който Бекет да не е профанирал в една или друга степен. Преследвайки краен
минимализъм и в стремежа си да се изразява колкото се може по-кратко и елементарно, Бекет започва да пише на френски език, като след това превежда
текстовете си на английски. Преминаването през този процес води до още
по-голямо опростяване и изкристализиране на словото.
В цитираното вече „Германско писмо” от 1937 г. до А. Каун Бекет описва и споделя с приятеля си как и защо изоставя писането на английски език в полза на
френския:
1

Via negativa, апофатичният познавателен ход, е допълваща и надграждаща алтернатива на позитивното,
катафатичното познание. Докато второто предполага извеждане на позитивни предикати за познаваното,
апофатиката върви по пътя на отрицанието: предметът се познава чрез извеждане на това, което той не е и
което не може да бъде изказвано за него. Същинският „предмет” на двата познавателни метода при тяхното
първоначално формулиране и структуриране е Бог.
2
C. Mauriac, The New Literature, New York: George Braziller, 1959, p. 81.
3
Цит. от Ж. Т. Жаккар, Даниил Хармс и конец русского авангарда, пер. с фр. Ф. А. Перовской, Санкт-Петербург: Академический проект, 1995, с. 471.
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„Все по-трудно ми става да пиша на стандартен английски. Струва ми се нелепо. Собственият ми език все повече ми заприличва на було, което трябва да бъде
разкъсано, за да се стигне до нещата или до нищото зад тях. Граматика и стил
са за мен толкова излишни, колкото е бил банският костюм през викторианската епоха или невъзмутимата осанка на някой истински джентълмен. Маскарад,
нищо повече”4.
Бекет използва метафората „булото на Майя” под силното влияние на Шопенхауер, който пък я заема от Упанишадите и я използва в труда си „Светът като
воля и представа”. За Шопенхауер булото на Майя е метафора за субективното
съзнание, върху което се проектира външната, феноменална форма на нещата.
Повдигането или разкъсването на булото е невъзможно и неразбираемо събитие,
което открива волята и разкрива илюзията на всяко репрезентирано. Повдигането на булото на Майя обединява субекта и обекта – действие, което Бекет
ще определи в есето си „Пруст” като „пълна идентификация”. Интересът на
писателя е привлечен от метафората и заради концептуализирането на непознатото, тайнственото и невъзможното за изразяване най-вече чрез езика.
Писателят е убеден, че писането на нематерния му език постига „правилния отслабващ ефект” върху стила му на писане и изразяване и затова го предпочита.5
В писмо от 17 февруари 1954 г. Бекет пише на някой си г-н Науман:
„От 1945 г. започнах да пиша само на френски език. Защо тази промяна ли? Не
беше умишлено. Исках да променя нещо, за да избегна всяка сложност и да не
отивам по-далеч от повърхностността на формата”6.
В осцилирането между двата езика писателят ощетява и елиминира до крайност идиоматичните и метафоричните им пластове и се стреми да достигне
до скелета на езиковото изразяване: до думи, които са способни да счупят
гладките повърхности на всяка житейска илюзия и които нараняват, защото
демаскират. Това не е езикът, който „като отражение във водата обещава ясно
и привидно стабилно огледало на субекта или прозрачно откровение на смисъла,
скрит в дълбините. Това са ледени думи (к.м.), които се изсипват като градушка
от юмруци върху кожата на субекта, отчужден от себе си, треперещ и зъзнещ
под ударите на един закоравял материален език. Това е ранен език, който сам се
наранява – език, който е способен да разбие на парчета гладките повърхности и
непрекъснатостта на субективния опит”7.
С ограничен речник, с „изсушен” стил, далеч от дълбинните многообразни значения на думата, езикът в текстовете на Бекет престава да е в състояние
да пресъздава нюансите на човешките изживявания, безкрайните лабиринти на
4

The Letters of Samuel Beckett 1929-1940, eds. M. D. Fehsenfeld and L. M. Overbeck, Cambridge: Cambridge
University Press, 2009, pp. 513-518.
5
Бекет споделя това пред Хърбърт Бла, цитирано от M. Esslin, Theatre of the Absurd, London: Penguin, 1968, p. 29.
6
The Letters of Samuel Beckett (1941–1956), eds. G. Craig, M. D. Fehsenfeld, D. Gunn and L. Overbeck,
Cambridge: Cambridge University Press, 2011, р. 464.
7
L. Salisbury, What Is the Word: Beckett’s. Aphasic Modernism, In Journal of Beckett Studies, 1-2 (2008), pp. 89.
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страданието, страстта или радостта – все измерения, в които и чрез които
субектът откликва на битието и става принадлежащ към него.
„Надявам се, че употребявам най-простите думи, но въпреки това понякога ми
се струва, че речта ми е твърде… странна”8 – ще сподели Бекет, скрит зад
думите на мисис Руни от радиопиесата „Цялото това пропадане” (All That Fall).
В един момент тя дори е убедена, че „езикът (английският) е мъртъв, точно
както бедният скъп Гейлък” (игра на думи Gealic в превод от английски означава
келтски) и че говоренето е всъщност „неописуемо мъчение”9. В противовес на
нейните лингвистични терзания, съпругът на мисис Руни е напълно доволен от
езика, който той за удобство е свел единствено до броене, „защото нирвана е
да седиш вкъщи … и да изброяваш часовете до следващото ядене”10.
Изреченията на Бекет, ще напише Саймън Кричли, са серия от слаби интензивности, последователности от противоположни несъстояния: едновременно
невъзможност да се продължи и да не се продължи. Както казва Адорно, това,
което изглежда като стоицизъм при Бекет („не мога да продължа, ще продължа”), е действие, което мълчаливо крещи, че нещата трябва да бъдат иначе.11
Подобни езикови похвати Адорно дефинира като техника на обратите, а Критчли като утвърждаване и отричане, които взаимно се девалидират в момента на
тяхното произнасяне. Стилът на Бекет може да се разглежда като едно почти
спиритическо упражнение по логика, където са изказани твърдения, направени
са изводи и след това те са опровергани, следва отрицание и опровержението
и така до безкрай.12
Наративът на Бекет е апоритичен: пътят, който трябва да се следва, е безизходен, което означава, че не продължаваме, а оставаме на едно и също място, дори
и да не сме съвсем в застой. Като Диди и Гого – под същото дърво в очакване на
Годо. По пътя за никъде, по който се движат героите на Бекет, няма реалност,
но няма и илюзия, много често не срещат и нито едно друго същество – човешко
или божествено, към което те, несвързано и безспирно говорещи, да се обърнат:
само думи и мъртво въображение, което не може да умре, и език, който вече не
е словото, а материя от движещи се звуци. Извечното метафизично търсене
на смисъл, на Бог или някаква трансцендентална истина изглеждат необратимо
унищожени за тях.
Един от емблематичните текстове на Бекет, изразяващ идеята му да създава
литература, която репрезентира „безсилието на съществуването” чрез „синтаксиса на слабостта”, е текстът „Мъртви представи си представете”13, пи8

S. Beckett, All That Fall, New York: Grove Press, 1957, р. 48. Преводът на заглавието, който съм избрала, е
един от много възможни и е целял да бъде най-близо до посланията на автора.
9
Ibid.
10
Ibid., p. 40.
11
S. Critchley, Very Little…Almost Nothing: Death, Philosophy and Literature, London: Routledge,1997, p. 27.
12
S. Cavell, Must We Mean What We Say? Cambridge: Cambridge University Press, 1976, p.126.
13
Imagination Dead Imagine е кратък текст в проза на Самюел Бекет, публикуван за първи път на френски
език в Les Lettres през 1965 г. Първата му английска публикация е превод в The Sunday Times през 1965 г.,
последвана от търговско издание от лондонското издателство „Калдър и Бойърс” по-късно същата година.
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сан през 1965 г. Изборът на заглавието казва всичко и сякаш не оставя място
за интерпретация. Текстът съдържа само 1101 думи. В него са нарушени всички
граматични правила на езика, думите означават трудни за декодиране понятия,
връзките между тях изглеждат случайни, синтаксисът е унищожен. Бекет оставя всичко на въображението на читателя си, който е „принуден” да твори
в съзнанието си понятия, да съшива разпаднати връзки и да конструира къща
от изпепелена до основи постройка – мъртва представа да си представи (к.м.).
„Оставете ги там, плувнали в пот и вледенени, може би някъде другаде ще е
по-добре. Не, животът свършва и не, няма другаде, и е извън въпрос дали някога
може да бъде открита отново тази бяла точка, потънала в белотата, да видите
дали те още спокойно лежат под вихъра на бурята или на още по-ужасна буря,
или в тъмната чернота за добро, или сред необятната неизменна белота – непроменени, или ако не – какво са сторили.”14
„Мъртви представи си представете” е и най-кратката и внушителна репрезентация на процеса на писане, дефиниран от писателя като деантропоморфизация: „Този ефект се постига най-добре, твърди Бекет в едно свое ранно есе,
като се изследват актуалните пробиви в процеса на комуникация вследствие
на разпадането на обекта, от една страна, и на отчуждението на автора от
собствено му съществуване, от друга”15.
Текстовете от т.нар. Втора трилогия – Компания (Company), Зле видяно, лошо
изказано (Ill Seen Ill Said) и Ворствард Хо (Worstward Ho) са илюстрация на постигането на този ефект. Разказвачът/автор е не само сам и отчужден от
света, но и пребиваващ в някакво анонимно неопределено състояние, по-скоро
шизофренично и параноично: той вижда зле, говори несвързано – един маргинализиран глас на ръба между въображението и мъртвите представи, безсилен да
изрази себе си заради тази екстериорна повърхностност на езика и кухите звуци. Писателите като Бекет според Морис Бланшо, които се стремят да представят граничния опит на субекта, използват език, какъвто никой не говори и не
е адресиран към никого: той няма център и не разкрива нищо. В тези текстове
говори самото битие, което означава, че езикът вече не изразява, а Е (к.м.). От
друга страна, битието е винаги неозначаващо, недиалектично и нерелационно:
следователно е невъзможно да се говори за него.16
Бекет прибягва и до редица други „хитрости”, за да дискредитира езика. Той
споделя пред френския режисьор и актьор Роже Блон, поставил за пръв път пиесите му „В очакване на Годо” (1953), „Краят на играта” (1957), „О, щастливи
дни” (1963): „Нямам какво да кажа, но мога само да кажа до каква степен нямам
какво да кажа”. Разпадането на наративната съгласуваност се постига на две
основни нива: пробиви в процеса на сигнификация и нарушаване на темпоралната
структура. Писателят превръща всичко в парадокс и профанизира разказвача:
любими похвати са му да използва известно клише в двусмислен контекст, къ14
15
16

С. Бекет, Мъртви представи си представете. – В Обезселителят и други разкази, София, Фама, 2000, с. 18.
S. Beckett, Recent Irish Poetry, In The Bookman, 86 (1934).
M. Blanchot, The Space of Literature, transl. Ann Smock, Lincoln: University of Nebraska, 1982, p. 27.
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дето то генерира необичайно значение, или да въвлече читателя и зрителя в
абсурдна ситуация, за да постига желания ефект. Парадоксът е принцип, противоречащ на общоприетото мнение и здравия разум, абсурдно твърдение, което
не изключва възможността да е вярно. Тази дефиниция е напълно адекватна на
писателския стил на Бекет. Известните негови герои от романите – Молой,
Малоун, Безименният, Уот – самоотричат собствените си биографични истории
в процеса на разказа. Те постигат този ефект по различни начини: чрез самокритични забележки („Какво нещастие, моливът трябва да се е изплъзнал от
пръстите ми” – измрънква Малоун самоизискванията на Неназовимото. – „Да
се отстрани веднъж завинаги всяка идея за начало и край. Да се превъзмогне
пагубната склонност към изразяване.”17) или когато разказвачът на един роман
коментира героите – своите огледални образи – от другите романи. Резултатът, който Бекет постига чрез тази наративна техника, е поразителен – като
в криво огледало се мултиплицират взаимноотричащи се Аз-ове на героите: субектът и обектът на разказа са в непрекъснато състояние от заплаха да се
стопят в мъглата на думите, да бъде отречено тяхното съществуване или да
разменят местата си. „Впрочем цялата тази история (…) следва да бъде преразгледана, да бъде преправена, да бъде отречена.”18 Преходът от език, който
разказва една история, към език, който разказва собствената си история, която се самоотменя, демонстрира как наративният стил на Бекет преминава от
едно ниво на реторика към друго, импликиран с парадокси, нонсенси и неологизми,
за да изгради абсурд, целящ разомагьосването на езика и усъмняването в неговата посредническа роля между субекта и битието.
Свикнали сме да вярваме, че авторът е вседържец на марионетките-герои и
като Зевс държи в ръцете си съдбата на героите от своите фикционални светове. Бекет обаче нееднократно изповядва, че не контролира своите текстове.
И това не е артистична поза, „защото вече не става дума за персонажи, намиращи се под успокояващата закрила на собственото си име, вече не става дума
за разказ, дори воден от безформеното настояще на вътрешния монолог” и защото „онова, което е било разказ, е станало борба, онова, което е придобивало
облик – било то облика на същества от парцали и късове – сега е без облик”19.
„Литературата на не-словото” и „синтаксисът на слабостта” започват истински да се проявяват в романа Неназовимото, за да преминат през късната
му проза и стигнат до Ворствард Хо – истории за неща и случки, състояния и
копнежи, които не могат да бъдат репрезентирани, които са в немястото, невремeто, неезика, не-Аза – невъзможната за анулиране нищожност (the unnullable
least). Стилистичният образ на това, което не може да бъде занулено, е една
от последните иронични фигури, сътворени от Бекет в контекста на иконографията на божественото в точката, където концептуализирането в името на
Бог придобива видимост, и то едновременно като императив и невъзможност.
Изразителността във Ворствард Хо, създадена 50 години след декларираното
17
18
19

С. Бекет, Молой, Малоун умира, Неназовимото, прев. В. Маринов, М. Коева, П. Оббов, С., Фама, 2007, с. 466.
Ibid., с. 404.
М. Бланшо, Предстоящата книга, прев. А. Колева, Критика и хуманизъм, С., 2007, с. 234.
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от него „донякъде е трудно да държим Бог далеч от нашите размисли”, достига
границата на рефлексивната изтощеност. Тя е особено иронична, ако я положим
в едно смислово поле с думите на Анселм aliquid quo nihil maius cogitari potest
(нещо, от което не може да бъде мислено нищо по-голямо) и тези на младия
Бекет от Мерсие и Камие – „Omni omni – всичко, което не може да бъде прецакано”20.
Някои критици ни убеждават, че писателят е искал да реабилитира думите в
края на живота си, но подобни идеи звучат неубедително, особено на фона на
последните му изповеди – само няколко години преди смъртта си през 1984 г.
той ще направи най-кратката и безмилостна анотация на своето творчество:
„Тук няма нищо повече от това, което е казано”21.
В крайна сметка думите са средството, материалът, с който си служи Бекет,
но не за създаване на литература в смисъла, в който традиционно се възприема,
а по отношение на нещо, което е много по-близо до мълчанието, до желанието
да се вслушваш, а не да контролираш или властваш, да се вслушаш в мълчанието
на това Там, което за всеки един от нас е място, различно от всичко останало.

20

K. Locatelli, Theo-less-ology: God talk and God Unwording, In Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000, ed.
by Angela B. Moorjani, Carola Veit, NY, 2001, p. 346.
21
S. Beckett, Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. Ed. Ruby Cohn. New York: Grove Press,
Inc. 1984). P. 199.
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ФОТОГРАФЪТ ТОДОР СЛАВЧЕВ И
НЕГОВИЯТ АРХИВ
С Яна Узунова, внучка на фотографа, разговоря Николай
Трейман

Многобройните снимки на
Тодор Славчев го представят освен като професионалист във фотографията
и като интересна личност.
Бихте ли разказали кои качества са му помагали в
работата и невидимо присъстват във фотографиите му?
На първо място, като личностна черта, той бе много
динамичен, в постоянно движение и изпълнен с енергия за
работа. Снимаше всеки ден,
с по два фотоапарата. А аз,
като негова внучка, го познавам, след като вече беше навършил 60 години. Редакции са
Тодор Славчев
го пращали да отразява събития, канили са го на събития, други места е посещавал сам, постоянно е търсил и откривал какво да заснеме. Беше търсещ и зареден с любопитство към
живота около себе си. Затова и фотонаследството, което е оставил, е толкова
голямо и разнообразно като тематика.
Тази динамика и енергия при дядо ми се съчетаваха с мека, човеколюбива
душевна нагласа. Той бе благ, обичлив човек и това е ключ за разбиране на
фотографията му, защото е снимал предимно човешки лица и състояния. И
то навсякъде съчувствено, у всеки е откривал вълнението – независимо дали
човекът е политик, военен, дали е майка или играещо дете, дали е художник
пред платното.
Или, както се казва, интересите му са били в социалната проблематика. Дейността на Червения кръст му бе любима тема.
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Споделяше ли Тодор Славчев свои преживявания, свързани с работата?
Спомняте ли си някой интересен случай?
Да, например как е пренесъл фотолабораторията си през януари 1945 г. от Сигетвар през Белград до София и обратно до Унгария, до щаба на армията, със
самолет.
Разказвал е и забавни случки, как една негова снимка например е довела до
сватба. В софийското село Челопечене по време на вършитба през 1948 г. Вършачката отдалече вдигала шум и прах. Едно момиче пресявало със сито едри
зърна и с шепи ги пресипвало в чувал. Снимката излязла в следващия брой на
в. Свят, на първа страница. След известно време дядо ми отишъл да снима в
същото село и разбрал какво се случило. Един младеж тръгнал с каруцата си
към София и на всички будки за вестници по пътя до пазара го „гледало“ хубавото момиче от корицата. Щом се върнал в селото, право на хармана – грабнал
момичето и сватба!
Колко кадъра/филми съдържа съхраненият архив, от коя до коя година е и
изцяло ли е проучен?
Няколко хиляди филмови ленти, само във фейсбук профила вече са публикувани към
хиляда отделни снимки. Във фотоархива най-старите са от началото на 30-те
години, последните – от 1991 година.
Много филми са дигитализирани и описани. Други чакат да бъдат датирани с
голяма точност или да бъдат разпознати лицата. Дядо ми е трупал с години.
От снимките лъха симпатия към сюжетите, снимал ли е „ангажирани“ сюжети и имал ли е фотографски задължения, които да не харесва?
„Ангажирани“ са кадрите от Девети септември в столицата, години наред
вестниците ги публикуваха. Също и текущите, поръчани от редакциите снимки
на манифестации и конгреси. Но го има и „народния съд“, с лицата на жертвите,
много силни кадри. Има и една любима снимка на мъж, седнал сред разрушенията
на столицата след бомбардировките, хванал главата си. Цялата мъка на хората,
загубили домовете си, е събрана в този човек.
Дядо ми никога не се е оплаквал от каквато и да е задача, той обичаше работата си твърде много. Например събранията и конгресите на СБЖ дядо ми ги е
отразил подробно, никога не го помня да е бил в плен на отрицателни чувства
и нагласи.
Към политиката беше сдържан, никога не е членувал в партия, затова бе толерантен и дискретен при раздаване на оценки. Тръгвайки с тази нагласа, не
открих във фотоархива нито един окарикатурен или грозен човек. По-скоро обратното – в архива присъстват недолюбвани и забравени от режима творци,
като Александър Божинов, като Димитър Талев, на които е направил чудесни
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портрети. Сред забравените политически фигури открих и Никола Петков и
Коста Лулчев.
От духовниците през 40-те години в архива могат да се видят архимандрит
Климент Коевски, игумен на Троянския манастир, екзарх Стефан, Сливенският
митрополит Евлогий, храмове във Вардарска Македония през 1941–1942 година.
Надявам се да открия още.
Да съхраниш за историята образна памет е рядък дар. Имал ли е дядо ви
съзнание за отговорността на мисията, с която се е заел, или това е било
естествено, спонтанно негово занимание?
Мисля, че съзнателно е съхранявал своите филмови ленти и е разширил кръга от
теми и сюжети, обхващайки и града, и селото, и политици, и военни, и спортисти, и творци на изкуството, и други. Това натрупване на голям по обем, впечатляващ фотоархив е било негово съкровено намерение и все повече с времето
е осмисляло живота му.
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