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о. Стефан Стефанов

МАСКИТЕ	НЕ	СКРИХА	НАШИТЕ	

ЛИЦА,	А	ГИ	ПОКАЗАХА

Вярата, вирусите и личбите

През 1820 г. Томас Джеферсън написал своята компилация Животът и нрав-
ственото учение на Исус от Назарет, придобила след публикуването  през 
1895 г. популярност като „Библията на Джеферсън”. Обемът на книжката не е 
голям – 64 страници, но в писмо до своя предшественик, втория президент на 
САЩ Джон Адамс, Джеферсън пише, че това е „най-възвишеният и доброжела-
телен морален кодекс, който някога е предлаган на хората”. В действителност 
синопсисът представлява рационалистическа интерпретация на Евангелията, 
от която са изключени всички пророчества, пасажи, описващи свръхестествени 
събития или изобразяващи Божествеността на Иисус Христос, както и всички 
Негови чудеса, в това число и Възкресението и Възнесението Му, и разбира се 
Троичността на Бога и вечния живот. „Благовестието” на Джеферсън всъщност 
не съдържа блага вест. То завършва с погребението на Иисус в скалната гробна 
ниша, притулена с голям камък. Не се дава отговор къде е тялото Му – изгнило 
ли е, мумифицирано ли е, откраднато ли е? Този финал показва колко жалък е все-
ки опит да се пренаписва Евангелието. Въпреки очевидната несъстоятелност 
на подобен подход, от 1904 до 1950 г. изданието е връчвано на всеки нов член на 
Американския конгрес.

Своята „операция” Джеферсън нарича „събличане на изкуствените одежди”, в 
които Иисус бил облечен от свещениците, и „извличане на чистите принципи”, 
които Той проповядва. Джеферсън е извършил в буквалния смисъл операция на 
Евангелието, като е използвал бръснач и лепило – рязал, залепвал, докато се 
получило нещо, което удовлетворявало неговите разбирания и представи.

Иконом Стефан Стефанов е роден през 1952 г. в 
Русе. През 1982 г. завършва Духовната академия в 
София. Ръкоположен е за дякон през 1978 г., а през 
1980 г. и за презвитер от Доростолския и Червен-
ски митрополит Софроний. Оттогава до днес не-
изменно служи в храм „Св. Николай Чудотворец” в 
Русе, където и към днешна дата е председател на 
църковното настоятелство. От 1991 до 1997 г. е 
депутат от СДС в 36-ото и 37-ото народно съб-
рание. От 1997 до 2000 г. редактира в. Духовен дом – едно от първите издания след 
1989 г. у нас с християнска тематика. Автор е на множество статии в български елек-
тронни и печатни медии. 
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Тази операция е може би най-илюстративният пример как често хората подхож-
дат към божественото – всеки се чувства в правото си да прекроява всичко 
по мярката и модела на своето разбиране и неразбиране. Най-несъстоятелното 
в подобен подход е очевидният нонсенс на това, че щом считаш за свое право 
да преправяш нещо, няма как то да е божествено. Божествено е това, което 
е над теб, а когато поставиш себе си над него, ти превръщаш в бог себе си. 
Опитът на Джеферсън показва, че никой не е застрахован от изкушението да 
върши подобни опити. Той е не само президент, но и виден политически философ, 
революционер, архитект, археолог, изобретател и основател на Университета 
на Вирджиния. Въпреки безспорните му ум, интелигентност и талант, въпреки 
преклонението, което изпитвал пред моралното учение на Иисус, жалкото му 
и смехотворно богословско новаторство не може да предизвиква у нас нищо 
друго освен съжалителна насмешка. Образът му ще остане изсечен на Маунт 
Ръшмор, а името му вписано в американската история, но не и в християнското 
богословие.

Скудоумни опити в същата посока малко по-късно прави друг безспорен гений на 
човечеството – граф Лев Толстой. Това е за да не си помислят някои, че само 
на американци са присъщи подобни девиации, а нацията, която граничи с Бога, 
е застрахована. Великият писател дори създава религиозно учение на свое име, 
което през следващите десетилетия привлича стотици хиляди последователи. 
Всичко започва от това, че умът на Толстой се е препъвал в чудесата на Хрис-
тос и е отричал всичко, което не може да си обясни.

Съществува обаче и противоположна крайност – навсякъде да се виждат чудеса 
и всичко да се обяснява с чудеса. Това „богословско направление” не е предста-
вено с гениални умове, но за сметка на това разпространението му е широкома-
щабно. Не става дума за времената, когато нивото на просветата е било ниско 
и мнозина са си обяснявали повечето природни явления като свръхестествени. 
Днес тези простонародни вярвания са запазени в сборниците с народните апок-
рифи и ги изучаваме като фолклор. На фона на своето време те са естествени 
и умилителни.

Стават обаче комични, когато се смени фонът. Когато през XXI век си обясня-
ваме като чудо всяко нещо, което не можем да си обясним с разума си, вече е 
комично. Защото много често обяснението е просто, но не ни достигат разум и 
знания. Най-масов мащаб има заразата по чудотворни икони. Снимки с примигва-
щи и присветващи икони се разпространяват масово из Фейсбук, обявяват се за 
чудотворни и се приканват потребителите да ги споделят на своите страници, 
защото сбъдват всякакви желания. Не молитви, а желания. За молитва даже не 
се споменава. Достатъчно е една икона да е примигваща и присветваща, за да 
бъде обявена за чудотворна. И не можеш да убедиш хората, които си ги лепят по 
стените, че разпространяват суеверие. Или най-малкото, че се излагат.

Понеже живеем във времена, когато информационният поток ни залива и ние 
не сме способни да обработим такова количество и толкова противоречива 
информация, на помощ ни се притичват конспиративните теории. На самите 
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тях също не трябва да се гледа с присмех и всичко да бъде отхвърляно априори. 
В част от тях също се съдържат неудобни истини, но точно покрай тази дос-
товерна част минава и пълноводната мътилка от небивалици. Думата ми е, че 
трябва да усъвършенстваме сетивата си за разграничаване на истината от 
измамата, на достоверното от подмяната.

Когато вирусът на COVID-19 започна да залива света, лавинообразно нараснаха 
параноичните теории, които обясняват както неговата поява, така и неговото 
отсъствие. Сред християнските групи в социалните мрежи масово започна да 
се разпространява твърдението, че в Църквата не може да има вирус – „храмът 
е зона, свободна от ковид”, затова там не е нужно да се прилагат никакви 
предпазни мерки, а ако някой използва маска или дезинфектант, той е жалък 
маловерец. Много свещеници се заразиха, някои починаха, млади хора изгубиха 
живота си и въпреки това лепенето на етикета „маловерие” не престава. Ня-
кои от починалите доскоро преди да се заразят, изповядваха такива възгледи, 
а после вече стана късно. Но незаразените продължават да настояват, че щом 
имат силна вяра, са недосегаеми за вируса. Или пък, че ако се заразят, това е 
станало, защото такава е била Божията воля. Божия воля може да бъде всичко 
друго, само не и да си поставяш предпазна маска. Защото Бог е длъжен да прави 
чудеса според фанатичните представи на един или суеверието на друг.

Не е ново под слънцето това. Св. апостол Павел пише, че „иудеите искат личби, 
и елините търсят мъдрост” (1 Кор. 1:22). Той има предвид много случаи, описани 
в Евангелието – „Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха и рекоха: 
Учителю, искаме да видим личба от Тебе” (Мат. 12:38). Знаем какво им отговорил 
Иисус: „лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, освен 
личбата на пророк Йона” (Мат. 12:39). Да се искат, да се очакват и безусловно 
да се настоява за личби, знамения и чудеса от Бога, е признак не на дръзновена 
вяра, а на дръзко нахалство. Почти същото, което прояви изкусителят след че-
тиридесетдневния пост на Христос в пустинята – „кажи, тия камъни да станат 
на хлябове”… „хвърли се долу” (Мат. 4:3, 6).

Христос не е длъжен да върши чудеса, чрез които ние да доказваме своята вяра. 
Христос не слезе от кръста, когато искаха чрез това да докаже, че е Син Божи. 
Христос доказа, че е Син Божи, като остана на кръста. Христос е с нас, кога-
то сме изкушавани, а не когато ние Него изкушаваме. Христос е с нас в стра-
данието, в болестта, в трудностите, в бурите. Христос беше с учениците си 
в кораба, когато бурните вълни го заливаха. Той беше заспал на кърмилото, но 
беше с тях. Смъмри ги заради маловерието им, но ги избави от гибел.

В критични ситуации реакциите на хората са разнопосочни. Вярата ни е раз-
лична. Във време на изпитание се проявява колко ни е вярата – колкото синапово 
зърно или по-малко. Показва се каква е – дали тя ни защитава, или ние заставаме 
в самоуверената поза на нейни защитници. Изпитанията показват нашата същ-
ност. Ковид епидемията извърши това в буквален смисъл – маските не скриха 
нашите лица, а ги показаха.
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В трудни времена още по-голяма сила придобива молитвата на псалмопевеца: 
„Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце” (Пс. 89:12). Мъд-
рото сърце се познава по това, че не търси личби и чудеса, а във всичко около 
себе си, в целия свят, в целия живот вижда Божие чудо и с удивление и благодар-
ност се прекланя пред него. 
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Архим. Василий (Савов) е роден на 21 ноември 1984 г. в Си-
листра. Завършва Софийската духовна семинария „Св. Йоан 
Рилски” и Богословския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. През 2006–2007 г. е на езикова спе-
циализация в богословската школа на гр. Кукуш, Гърция. По 
време на студентските си години работи като възпитател в 
Софийската духовна семинария. През 2008 г. приема монашес-
ко пострижение и е ръкоположен за йеродякон, а месец по-къс-
но – и за йеромонах. През 2009 и 2010 г. служи като енорийс-
ки свещеник в митрополитския храм „Св. Николай” във Видин. 
От 2010 е игумен на Чипровската света обител, където през 
2014 г. е възведен в архимандритско достойнство. От юни 
2014 г. по решение на Св. синод става част от братството 
на Троянския манастир. През 2016 става докторант във вис-
шето учебно заведение на РПЦ за следдипломна подготовка „Общоцърковна аспиранту-
ра и докторантура „Св. св. Кирил и Методий” в Москва. През 2017 г. е назначен за про-
тосингел на Софийската света митрополия.

ЗА	ДУХОВНАТА	ПОДКРЕПА	В	

БОЛЕСТТА:	РАЗМИСЛИ	ПО	

ПОВОД	ПОСЕЩЕНИЕТО	НА	

СТОЛИЧНИ	СВЕЩЕНИЦИ	В	

НЯКОЛКО	КОВИД	ОТДЕЛЕНИЯ

Сандра Керелезова в разговор с архим. Василий (Савов) 

Докато повечето от нас разпределяхме кой да сготви постните сарми и кой да 
опакова коледните подаръци, докато с трепет очаквахме да се съберем (макар и 
вероятно в по-малък от обичайния за други години домашен кръг) и да кажем мо-
литва край бъднивечерската трапеза, някои посрещнаха Христовото Рождество 
на 2020 година в болничната стая, измъчвани от симптомите на непредвидим 
вирус, без възможност да видят близките си хора на живо, и единствените, с 
които имаха досег, бяха медиците и болничният персонал в костюми като от 
холивудска апокалиптична продукция. За да подкрепят тези страдащи, по заръка 
на Негово Светейшество патриарх Неофит православни свещеници посетиха 
пациентите в няколко столични болници. Инициативата бе предвидена за дни-
те между Игнажден и Рождество, а специално за това посещение бе извършен 
маслосвет, както и бяха осветени 6000 малки иконки на Рождество Христово от 
Белоградчишкия eпископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит. 
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Онези от духовниците, които вече бяха прекарали коронавирусната инфекция, 
бяха допуснати и до ковид отделенията. Един от тях бе архим. Василий (Савов), 
протосингел на Софийската света митрополия, който посети болните във Во-
енномедицинската академия (ВМА) и болница „Св. Анна”. Пред Християнство и 
култура той споделя своите впечатления от срещата си с пациентите и меди-
цинския екип, както и мисли за църковния живот по време на пандемия. 

Преди всичко отец Василий е убе-
ден, че инициативата не би тряб-
вало да се възприема като някаква 
извънредна практика, да посетиш 
боледуващ човек е нещо естестве-
но за всеки християнин. „Ние изпъл-
нихме дълга си, за който сме призо-
вани от Самия Христос: „... болен  
бях, и Ме посетихте... (Мат. 
25:36)”. Повечето коментари в об-
щественото пространство по по-
вод тази инициатива бяха позитив-
ни, но имаше и критици, които се 
тревожеха, че „в лечебно заведение 
на светска държава се натрапват 
представители на едно вероизпо-
ведание”, имаше и подхвърляния от 
рода на: „Сега ще борим вируса с 
ръсене на вода ли?!”. Ето какъв е 
отговорът на отец Василий на по-
добни коментари: „За да се изчис-
тят всякакви спекулации по въпро-

са – имахме разрешение от директорите на съответните болници, не сме се 
промъквали от страничния вход като някакви разбойници, нито пък сме влезли 
там със самочувствието на някакви чудотворци. След като се преоблякохме в 
специалните предпазни костюми, влязохме при пациентите и във всяка стая пър-
во се представяхме кои сме и за какво сме дошли, после питахме дали някой би 
желал да бъде помазан с осветен елей за скорошно изцеление. Имаше хора, които 
пожелаха да бъдат помазани, но имаше и такива, които не пожелаха, и това е 
съвсем нормално – едни сме вярващи, други – не. Но особено ме впечатли една 
жена, която беше на легло. Тя се надигна, видимо се вълнуваше и ни каза, че е 
мюсюлманка, но че и тя би искала да бъде помазана. Разбира се, ние я помазахме, 
защото и Христос ни казва: „Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и 
Аз ще ви успокоя...” (Мат. 11:28).

Особено ме развълнува и това, че бяхме посрещнати много топло от медицин-
ските екипи. И за нас беше благодатно да бъдем свидетели на тяхната всеот-
дайност. Аз лично имам приятели и познати лекари, които – ако официалният им 
работен ден е 8 часа, те седят в болницата по 16 часа на ден и изнемогват”. 
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Вяра и медицина

След това свое посещение отец Василий е по-силно убеден в нуждата от болнични 
свещеници. Традиция, която е прекъсната с настъпването на атеистичния режим 
през 1944 г., но през последните години като че ли се възвръща към нов живот. 
„Конкретно за болниците в София, поне няколко от тях вече имат свои параклиси 
или молитвени кътове, сред тях са „Пирогов”, Александровска болница, болница „Св. 
Наум”, АГ болница „Св. София”. В параклисите на „Пирогов” и „Александровска” съм 
се убедил от посещенията ми там, 
че винаги има хора, които влизат да 
се помолят, да потърсят упование и 
утеха с надежда за изцеление. Към 
тези параклиси, както и към този на 
АГ болница „Св. София”, има назна-
чени свещеници, които духовно да 
обрижват пациентите и медиците, 
а към храма в „Александровска” има 
и създадена група от доброволци1. 
Във ВМА има молитвен кът, посве-
тен на св. Лука Войно-Ясенецки, и в 
едно от отделенията има и малко 
параклисче на св. Пантелеймон, къ-
дето изпяхме тропара на светеца. 
Но директорът проф. Мутафчийски 
сподели желанието на болничната 
управа да се изгради отделен парак-
лис и там да бъде назначен свеще-
ник”, споделя архим. Василий. В края 
на 2020 г. беше обявена и инициа-
тива по набирането на средства за 
изграждане на параклис към болница 
„Св. Анна” в София. 

„За жалост обществеността не е достатъчно запозната с живота на личности 
като митрополит Антоний Сурожки или свети Лука Симферополски, които са били 
едновременно и духовници, и лекари. Свети Лука е бил действащ хирург и голям 
учен, който значително е допринесъл за развитието на гнойно-септичната хирур-
гия. И двамата духовници са служили през ХХ век, но ние днес трябва да се поста-
раем да популяризираме тяхното дело пред хората от XXI век. Но ето, например 
за свети Лука в последните няколко години се написа и се чу доста, в споменатия 
параклис на „Александровска” всеки ден се чете неговият акатист, направиха се 
прожекции из страната на българския документален филм за него Светителят 
хирург (2017)”, отбелязва духовникът. Действително, делото на свети Лука Вой-
но-Ясенецки се оказва особено дразнещ трън в очите за атеистичната съветска 

1  Повече за инициативите на доброволците към параклиса на Александровска болница можете да прочете в 
статията на Ангел Иванов „Да се учиш на милосърдие”, сп. Християнство и култура, брой 152, 2020, с. 5.

В параклиса „Св. Пантелеймон” във Военномедицин-
ската академия. Сн.: Софийска света митрополия
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власт, подкопавайки една от важните  опорни точки – че сериозните учени се 
надсмиват на религията, която е занимание единствено за неграмотни баби. Но 
ето че се появява този професор по медицина, който е не просто вярващ човек, 
а духовник, при това – епископ. Разбира се, изпитанията за него не закъсняват – 
едва десет дни след неговата епископска хиротония той е предложен за уволнение 
от университета и е арестуван за противосъветска дейност, по време на разпи-
тите претърпява ужасни мъчения, няколко пъти е изпращан на заточение.

„Православните винаги сме подкрепяли науката с убеждението, че Бог благо-
славя усилията на всеки, когато те са за доброто на човечеството. Например 
виждаме колко ни помагат в днешната ситуация технологиите – да останем 
свързани помежду си въпреки дистанцията. Но има и случаи, когато науката се 
използва за заробването на човека и възпрепятства пътя му към Небесното 
царство, приковавайки го към земното.

Спорове възникнаха и сега по повод ваксините срещу коронавируса. Няма прак-
тика Св. синод на Българската православна църква да се изказва в официално 
становище дали препоръчва на хората да се ваксинират или не, предполагам, че 
това не може да се очаква да стане и в тази ситуация. Това е въпрос на личен 
избор, основан на нашата информираност. Негово Преосвещенство епископ Ти-
хон взе решение да се ваксинира и подчерта, че това е негов личен избор. Той е 
работил като медицинско лице и от негова гледна точка това е негов дълг – да 
даде пример”, обяснява архим. Василий.

Време на тъжни контрасти 

За него едно от най-трудните неща през изминалата година по повод пандеми-
ята е било да слуша споровете както между самите вярващи, така и в публич-
ното пространство в две диаметрално противоположни посоки. Едната е под 
знака на тенденцията да се пренебрегват противоепидемичните мерки поради 
ревност не по разум, на говоренето в духа на това, че храмът е „зона, свободна 
от КОВИД-19”. „Аз лично изкарах коронавируса неособено леко, около две седмици 
се чувствах зле, имах различни симптоми, десетина дни бях с ужасно главоболие, 
което не минаваше от нищо. Не стигнах до болница, за което съм благодарен 
на Бога, но имаше мои събратя духовници, които бяха на болнично лечение, с 
пневмония, някои от тях се наложи да бъдат поставени на кислородни апарати, 
а имаше и такива, които си отидоха”, споделя отецът. Другата крайност, която 
особено натъжава архим. Василий, е тенденцията Църквата да бъде сочена като 
един от основните разпространители на заразата: „Чух и обвинения, че едва 
ли не ние, духовниците, умишлено разпространяваме вируса, за да има повече 
погребения, което е изключително плитко ниво на мислене. Убеден съм обаче, 
че истински вярващите, въцърковени хора спазваха и продължават да спазват 
всички мерки, да стоят в храма с маска не поради слаба вяра, а от отговорност 
към ближния, според златното правило на християнството: „И както искате да 
постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях” (Лук. 6:31). Христия-
ните в тази ситуация показаха, че не са беззаконници”. 
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През изминалата година публичните спорове, свързани с Църквата и противо-
епидемичните мерки, ставаха най-интензивни около големите християнски праз-
ници – Възкресение и Рождество. Противопоставянията се възобновиха с нова 
сила и по повод посрещането на Богоявление. Постави се и въпросът доколко 
традицията на хвърляне на кръста е автентично свързана с Църквата. Според 
някои – по-голямата част от участниците, които скачат да вадят кръста, 
правят това от суеверни подбуди, „за здраве” или просто за забавление. Спо-
ред други обаче в тази традиция има хубава символика, тя се практикува и в 
други поместни църкви – например от някои румънски архиереи, от Вселенската 
патриаршия – при водите на Босфора, както и от Гръцката православна църк-
ва. По повод тези дискусии архим. Василий отбелязва: „Специално темата за 
Калоферското ледено хоро не е обект на нашето внимание като духовници, не 
е в нашата компетентност въпросът дали тази местна традиция е отскоро, 
или е по-стара. Жалкото е друго – че се отмества центърът на празника от 
светата Литургия и Водосвета. Практиката с литийно шествие да се ходи до 
река или водоем в близост има своя смисъл, в този ден се освещава цялото 
водно естество, а потапянето и хвърлянето на кръста олицетворява влизането 
на Месията във водите на Йордан. Важно е да знаем защо се прави нещо, а не 
да го възприемаме само като някаква атракция не и без помощта на медиите. 
Подчертавам, че хвърлянето на кръста се извършва само там, където има наб-
лизо водоем”. 

За християнската надежда

Когато миналата пролет се озовахме в тази напълно нова ситуация, мнозина 
от нас си представяхме, че скоро ще се завърнем към старите си свободи и ра-
дости. Но ето че вече сме на прага на втора пролет, в която ограниченията 
за общуване лице в лице пак са на дневен ред. За тази почти една година някои 
загубиха работата си, други се озоваха на ръба на нервен срив от изолацията и 
липсата на социален живот, а трети се наложи да преживеят далеч по-трагични 
загуби – на свои близки вследствие на усложнения от коронавируса. В резултат 
от всичко това в колективното съзнание се натрупа гняв и напрегнато очакване 
на отговори, включително и на въпроса защо Бог допусна да ни се случи всичко 
това. „Разбираемо е съвременният човек да си задава такъв въпрос, да се стра-
хува от неизвестното, защото за първи път се озовава в такава ситуация. Но 
нека се запитаме можем ли напълно уверено да кажем, че не си заслужихме тази 
пандемия?! Че не се бяхме самозабравили; че бяхме жертвоготовни; че не се по-
мислихме за безсмъртни и способни да владеем света?! Може би отговорът на 
тези въпроси няма да е в наша полза. Свети апостол Павел ни съветва: „Бъдете 
радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи” (Рим. 12:12). Човекът е 
добре да се смири пред реалността на това, че има събития, които не зависят 
от него – неговото раждане и неговата смърт, но и появата на някои болести 
и други несгоди в живота му. Да си припомним и че нашата надежда не е само в 
тукашния свят, за нея се говори в самия Символ на вярата: „Чакам възкресение 
на мъртвите и живот в бъдещия век”. Затова казваме, че за християнина смърт-
та е само преход към другия живот в Бога, а свети апостол Павел дори я нарича 
„придобивка”, споделя отец Василий. 
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По време на миналогодишния Велик пост в свой текст, посветен на пандемията, 
архим. Йоан Манусакис обърна внимание на следното: „Спазването на тазго-
дишния Велик пост намира света под безпрецедентна глобална карантина. Това 
естествено е съвпадение, но съвпадение, което навярно може да бъде изпълнено 
със смисъл, както често биват съвпаденията, за онези, които ги наблюдават... 
Карантината заради коронавирусната пандемия наложи на всички ни тази дис-
танция. За първи път Постът е „спазен” от целия свят. Един пандемично спаз-
ван пост предлага доста по-различна и някак неортодоксална похвала на новата 
реалност, която се появи на глобуса”2. И ето че и тази година в навечерието на 
Великия пост на много места по света отново е наложена карантина и същият 
този свят има възможност отново да вкуси от това, което преживява всяка 
година християнинът, отстранявайки се от дребнавостите на злободневието, 
за да извърви пътя към Голгота. Според архим. Василий по време на Великия пост 
ние вървим към нашата духовна пролет: „Но както пролетта не идва внезапно, а 
природата постепенно, понякога и невидимо се подготвя за нея, за да ни зарадва, 
когато всичко се раззелени, така и за нас има подготвително време, в което 
сме призовани да направим духовна ревизия на самите себе си”.

2  Вж. Джон Манусакис, „КороНации. Бележки от карантината”, сп. Християнство и култура, бр. 150, 2020, с. 75.
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Проф. Владимир Градев преподава теория на религията в специалност 
„Културология” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 
„Философия на религията” в Нов български университет. Основните 
му изследователски интереси са в областта на философия на религи-
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ки. От 2001 до 2006 г. е посланик на България при Светия престол и 
Малтийския орден. Автор е на книгите Силите на субекта. Опит вър-
ху философията на Мишел Фуко (1999), Прекъсването на пътя (2000), 
Политика и спасение (2005), Между абсолютното тайнство и нищото 
(2007), Това не е религия (2013), Излизания (2015), Разпознавания. По 
пътищата на душата (2017), Приближавания (2019).

Владимир Градев

КОЖАТА	НА	ИСТИНАТА

La vérité est nue, mais sous le nu, il y a l’écorché. 
Пол Валери1

1. На 18 февруари 1564 г. духът се готви да напусне Микеланджело Буонароти 
в навечерието на 89-ата му година. Художникът умира неспокоен, тъй както е 
живял. Изгарян от треска, той, заклетия самотник, сега иска да има хора край 
него. Около ложето му в скромния дом на Гарвановия пазар се събират ученици 
и приятели. Прощава се с тях. „Тук е Томазо, усмихва му се. Прави завещанието 
си: „Предавам душата си в Божиите ръце, тялото си на земята, притежанията 
си на роднините.” Изповядва се, причастява се, слуша разказите за Христовите 
страсти. Микеланджело не излага на показ твърде силни чувства в своето из-
куство, не го прави и когато трябва „да премине в отвъдното”. Сбогуването му 
е сухо, строго, сдържано, сведено до същественото, изпълнено с достойнство: 
какъвто е бил човекът и художникът през целия си живот, такъв е той и в пос-
ледния си час. На свечеряване затваря завинаги очи.2

Смъртта на Микеланджело не е романтична легенда, каквато е тази на Леонар-
до, за когото се разказва, че е издъхнал в ръцете на френския крал, или на Ра-
фаело, за когото се мълви, че си е отишъл от този свят след пламенна любовна 
нощ, а е прозаично неизбежната развръзка на старостта. 

1  Paul Valéry, Tel Quel, Paris, Gallimard, 1996. „Истината е гола, но под голотата се крие вътрешността” (фр.). 
Б.р.
2  Джорджо Вазари, „Животопис на Микеланджело” във Вазари, Животописи на велики художници, скулптори 
и архитекти, С., Изток-Запад, 2020, с. 196. Виж също писмата на свидетелите на последните дни и часове на 
Микеланджело в Il Carteggio di Michelangelo, Firenze, SPES, 1979, vol. II.
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Волята му е „тялото му да бъде пренесено във Флоренция, благородната му ро-
дина”3. Рим, който той е преобразил с творбите си, държи обаче на своя „свят 
старец”. Погребан е с големи почести в храма на светите Апостоли, на метри 
от неговия дом. Папата желае гробницата на Микеланджело да бъде в базилика-
та „Свети Петър”, над чийто купол той работи до края дните си. Ала по нареж-
дане на херцога на Флоренция тленните останки на неговия именит поданик са 
откраднати и – „поставени тайно в една бала като стока”4 – те напускат зави-
наги Вечния град. Странната „пратка” пристига във Флоренция месец по-късно. 
При отварянето  присъстващите откриват стъписани, че тялото не само „не 
е разложено”, а е „непокътнато във всичките негови части, без никаква лоша 
миризма, потънало в сладък и преспокоен сън”5, което те схващат като сигурен 
знак за святост на този истински мъченик и изповедник на изкуството. Велики-
ят флорентинец е погребан по волята на херцог Козимо с церемония, достойна 
за виден държавник или славен военначалник, в църквата „Санта Кроче”, в която 
неговият биограф Джорджо Вазари издига и внушителния му надгробен памет-
ник. 

2. Микеланджело Буонароти още приживе е признат и славен като най-големия 
творец не само на своето време, но на всички времена. В своя дълъг, продължил 
повече от 70 години творчески път, той постига превъзходство във всяка об-
ласт и единствен в историята на изкуството оставя изумителни шедьоври в 
скулптурата и поезията, в живописта, графиката и архитектурата. 

Микеланджело е с по-голяма творческа мощ и обхват дори от Леонардо. Не 
дели славата с никого. Произведенията му неизменно предизвикват възхищение 
и изумление, както от сътвореното, така и от факта, че съвсем сам създава 
гигантски скулптури, гробници, площади, куполи и изрисува хиляди квадратни 
метри стена. При това не губи никога своята креативност и в пределната си 
старост, три дни преди смъртта си, се бори, взел чука и длетото, с камъка.

Микеланджело, заявява Вазари, не само се извисява над своето време, но със 
своя гений надхвърля и двете мери за съвършенство: класическото изкуство и 
природата. За съвременниците си той е просто divino, „божествен”: дадено му е 
свише дарование (ingegno), което го прави „човек повече от човека”. 

Гордият и непрестанен стремеж към съвършенство, съчетан с трагичното чув-
ство за провал, дълбоките вътрешни импулси, отчаяното дирене на раздира-
ния от страстите на плътта и копнежа по небето аскет, дивите странности 
на меланхоличния характер и ексцентричното поведение превръщат през XIX в. 
Микеланджело в олицетворение на титаничния човешки дух. За романтиците е 
самороден гений: върховен и оригинален талант, който не дължи нищо на други-
те, свободно прекрачва всяка норма и героично страда и се жертва за своето 
изкуство. Ала за епохата на Ренесанса геният не е просто вродено природно 

3  Вазари, Цит. съч., с. 213.
4  Асканио Кондиви, Жизнеописание на Микеланджело, С., Наука и изкуство, 1980, с. 113. 
5  Вазари, цит. съч.
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дарование6, а свръхестествено явление, обладаност от божественото вдъхнове-
ние, което именно отличава неговия носител от всички останали. 

Колкото и да са различни ренесансовите жизнеописания от своите романтични 
производни7, неизменно на всяка писана за него страница Микеланджело поразя-
ва със своята творческа енергия и мощ. Такъв остава и днес в историята на 
изкуството: демиург. Несъмнено идеализирана представа, която обаче остава и 
след деконструирането на каноничния образ от психоаналитични, социологични, 
семиотични и какви ли не други изпълнени с подозрение към гения изследвания. 
Единствено самоувереният критик може самодоволно да твърди, че с посоч-
ването на прозаичните – човешки, да, твърде човешки – условия на тяхното 
произвеждане е разгадал поетичните тайни на творбите му, отговорил е на 
поставените от техните сфинксове загадки, осветил е мълчаливите сенки на 
безкрайно изплъзващите се при цялата им ясна и отчетлива внушителност об-
рази. В действителност приближаването към всяка от творбите му изисква от 
погледа пост, от ума – аскеза, от духа – събуждане.

3. Микеланджело обичал да казва, че ако животът, с който Бог ни е дарил, е 
добър, такава ще бъде и смъртта, другият Божи дар. Всъщност цялото му съ-
ществуване е непрестанно умиране, животът му – жива смърт, за да пребъде 
изкуството му.

Роден е в планинското тосканско градче Капрезе на „6 март 1475 г., понедел-
ник, четири часа преди да настъпи денят”8. Астрологията е важна наука през 
Ренесанса и баща му Лодовико, дребен благородник, тогава управител на града, 
поръчва хороскоп за сина си, от когото научава, че „той ще притежава голям и 
възвишен талант и ще преуспява във всяко начинание, но най-вече в изкуства-
та, които облагородяват духа, каквито са живописта, скулптурата, архитекту-
рата”9. Хороскопът вярно улавя определящия съдбата на Микеланджело кайрос. 
Раждането му съвпада с времето, когато флорентинското Quattrocento в звездно 
съчетание с класическото изкуство вече е узряло, убеден е Вазари, за новата 
си, по-висша форма. 

Несъмнено геният на Ренесанса не може да дойде на този свят като всич-
ки останали. Неговото идване се дължи, продължава озарено животописецът, 
на пряката намеса на Бог, който изпраща на земята всестранно развит дух, 
способен на съвършенство във всяка област, за да освободи изкуството от 
безграничната му суета. Вдъхновен свише, Лодовико дава на сина си името Ми-
келанджело (итал. Михаил Ангел), което „иска да подскаже, че в това дете има 
нещо небесно и божествено”10.

6  Кант, Критика на способността за съждение, С., Издателство на БАН, 1980, §46: „Геният е вродената дарба 
на духа (ingenium), чрез която природата дава на изкуството правилото”.
7  Добър пример за тях е романизираната биография на Ървин Стоун Страдание и възторг, С., Народна култу-
ра, 1966.
8  Кондиви, цит. съч., с. 23.
9  Кондиви, цит. съч., с. 24.
10  Вазари, цит. съч., с 104.
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Месец след раждането бащата се прибира във Флоренция, а новороденото е 
изпратено в малкото семейно имение в хълмовете над Флоренция. Там неговата 
дойка е дъщеря и жена на каменоделци. Микеланджело ще казва често шеговито, 
че „няма нищо чудно, че си служи така умело с длетото”, защото още с млякото 
е бил закърмен с тази способност. Камъкът ще бъде „насъщният хляб” на дните 
му: брат, враг, подвиг, провал, постоянна страст. Дяла го, дълбае го, обича го, 
мрази го, бори се с него, оживява го, дава му живота си. 

Когато е на 6 години, умира майка му Франческа ди Нери. През самотното дет-
ство в тясната и тъмна флорентинска уличка край църквата „Санта Кроче” се 
формира неговият мрачен и затворен характер. Втори син в семейството от 
пет братя, Микеланджело израства само сред мъже. 

На 13 години отива в ателието на Гирландайо, тогава най-голямото и активно 
във Флоренция. Става чирак въпреки съпротивата на баща си, тъй като живо-
писването тогава е приравнявано с обущарството и дърводелството „механич-
но” (т.е. ръчно) занятие, което той намира недостойно за социалния статус на 
един Буонароти11. Ала юношата Микеланджело вече има най-висша идея за изкус-
твото, което схваща не като средство за препитаване и социално утвържда-
ване, а като абсолютно лично отдаване. И половин век по-късно гордо заявява: 
„Да бъда художник или скулптор, никога не е било въпрос на занаят … а винаги 
дело на чест и сила за мен”12.

В ателието овладява съвършено изкуството на рисунъка. Микеланджело, за раз-
лика от Леонардо, не е експериментатор и остава цял живот верен на усвоени-
те в младостта традиционни флорентински живописни техники: яйчена темпера 
и affresco. Сърцето му обаче не е сред боите и платната в ателието, а в гра-
дините на „Сан Марко”, където са изложени събраните от Медичите „красиви 
и ценни антики” и Лоренцо е организирал школа по скулптура, ръководена от 
Бертолдо ди Джовани, ученик и асистент на Донатело, която започва да посе-
щава. В нея младият Буонароти открива скулптурата като свое призвание и 
още с първата си статуя успява да впечатли Лоренцо Великолепния. Прави глава 
на стар фавн (днес изгубена) с широко ухилена уста, в която се виждали всич-
ки зъби. За античните майстори извайването на зъбите било свидетелство за 
висше умение и той още с първото си произведение показва, че е на тяхната 
висота. При разглеждането на главата Лоренцо, за да закачи амбициозния мла-
деж, отбелязва, че на старите хора все им липсва по някой зъб, тогава юношата 
взема чука и длетото и без колебание избива един от устата. 

Великолепния, възхитен от толкова талант и решителност, взема Микеланджело 
да живее с него в двореца на Медичите. Там той влиза в кръга на Флорентин-
ската академия: Ландино, Фичино, Полициано, Пико. Ренесансовото изкуство е 
неразбираемо и невъобразимо без интелектуалните интереси на художници и 

11  Микеланджело е един от малкото ренесансови художници, които не са със занаятчийски произход. Той 
самият, вече известен, ще твърди, че е далечен роднина с графовете Каноса, които на свой ред ще се гордеят 
с връзката. 
12  Michelangelo, Rime e lettere, Torino, UTET, 1992.
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меценати. В никоя друга епоха изкуството не е било толкова щастливо насоч-
вано и вдъхновявано от философията. 

Академията оказва силно влияние върху разбирането на Микеланджело за изкус-
твото като героична борба с материята, от която художникът освобождава 
заключеното в нея духовно съществуване, за да постигне напрегнато хармони-
зиране на doppia Venere („двойната Венера”), на сетивната и умопостижимата, 
земната и небесната красота. За него, белязан завинаги от неоплатоническите 
схващания, човешката фигура е формата, в която най-ясно се явява божестве-
ната красота.13

Първите запазени произведения на Микеланджело са два мраморни барелефа, 
направени, когато е едва на 15–16 години: Девата на стълбата и Битката на 
Кентаврите. През целия си живот редува такива противоположни по дух и фор-
ма творби. От самото начало изразява в работите си противоборстващите 
страни на своя темперамент: съсредоточена, търсеща вътрешната красота на 
материята съзерцателност и неукротима, разкриваща кипящите сили в мрамора 
активност. 

Смъртта на Великолепния през 1492 г. слага край на щастливите години на 
учене в неговия двор. Силно въздействие върху духовността и религиозните 
представи на Микеланджело оказват огнената харизма и апокалиптичните про-
поведи на пламенния монах Савонарола, чийто глас ще ехти в ушите му до края 
на дните му.14

4. След години на известно лутане Микеланджело е повикан в Рим, където ос-
тава 5 години. През 1498 г. кардинал Жан дьо Билер му поръчва Пиета за своя 
надгробен паметник. В подписания договор младият скулптор се задължава да 
направи само за една година „най-красивата мраморна творба в Рим, която ни-

13  За неоплатонизма и влиянието на Флорентинската академия върху Микеланджело виж по-подробно студи-
ята на Ервин Панофски „Неоплатоническото движение и Микеланджело” в Erwin Panofsky, Studies in iconology, 
Oxford University Press, 1939.
14  Виж Кондиви, цит. съч, с. 101. 

Микеланджело, Девата на стълбата и Битката на кентаврите
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кой maestro да не може да надмине”15. Завършва скулптурата в установения срок. 
Кардиналът могъл да я види, преди да почине. Пиета била първоначално поста-
вена в църквата „Света Петронила”. После е преместена в базиликата „Свети 
Петър” в барокова капела с многоцветен мрамор, несъвместим с монохромния 
стил на Микеланджело, който работи единствено с белия камък.16 

Pietà17 е образ на скръбта на Божията майка, която е взела мъртвия Христос в своя 
скут, тъй както е люляла преди на коленете си спящата си рожба. Поразително е, 
че Мария е много по-млада от Иисус, истинска figlia del suo Figlio18. Микеланджело 
показва Девата майка в нейната вечна – непокътната от времето и възрастта – 
реалност на съвършено чистия съсъд за Божието въплъщение и човешкото изку-
пление. Какво общо могат да имат тези божествени тайни с бръчки и петна?19 
Строгата геометрия на пирамидалната композиция е под знака на вечността. 
Нищо не трябва да разсейва медитативното съзерцание на горестната красота 
на Майката и безценното жертвоприношение на Сина за нашето спасение.

Няма сълзи по бузите на Богородица, която не плаче като земните майки. Дева 
Мария се е е оттеглила от света. Размишлявала е в себе си още докато е 
милвала в скута си новородения Иисус, а живото  въображение вече е виждало 
страшния миг. Свела е и сега очи към своя син, ала лицето  е непроницаемо, ус-
тата е затворена. В смъртта няма слово, само мълчание. Чувствата и мислите 
остават заключени дълбоко в нея. Само ръцете подсказват душевното  състо-
яние. Дясната е хванала под мишницата и нежно придържа безжизненото тяло, 
разтворените  пръсти сочат към раната под гърдите му. Лявата е „бездейна”. 
Отпусната, тя издава бездънна скръб, но дланта примирено се е разтворила, 
показалецът се е изпънал в жест на приемане. Така да бъде. След непоносимата 

15  Предвиденото в договора възнаграждение е 450 златни дуката, което е твърде значителна за времето сума. 
За сравнение Рафаело, който е отлично платен художник, получава 100 дуката за изрисуването на цялата Стая 
на подписа.
16  След нападението и повреждането на статуята през 1972 г. композицията е защитена от дебело стъкло и 
поставена твърде високо, поради което лицето на Дева Мария и тялото на Христос не могат ясно да се видят.
17  Жанрът пиета възниква през XIV в. в женските манастири в Германия като Vesperbild („Вечерен образ”): 
малки дървени композиции на Дева Мария, седнала с мъртвия Христос на коленете си. Статуетките били из-
ползвани за духовно съзерцание в меланхоличните часове на свечеряването. Образът става популярен във 
Франция, откъдето и интересът на френския кардинал към него. Пиета се разпространява в Италия през вто-
рата половина на XV век.
18  „Рожба на своята Рожба” (итал.), Данте, Рай, 33:1. 
19  „Нима не знаеш, че целомъдрените жени запазват много по-дълго свеж вида си от нецеломъдрените”, 
отвръща Микеланджело с „достоен за богослов” саркастичен хумор на критиките и коментарите за младостта 
на Девата. Виж Кондиви, цит. съч., с. 40. 
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болка на ужаса под Кръста чувството е угасналo, спокойствието е обвило ду-
шата. Мария е намерила своя мир.

Статуята на Христос усилва сдържания патос на творбата. Няма следи от 
кръв, раните са едва загатнати, страданията не са обезобразили изящния лик 
и стройния торс. Ала под тежестта на смъртта главата е увиснала назад, 
тялото се е прегънало на три, готово, ако прихваналата го ръка се разхлаби, 
да се хлъзне от скута и да падне на пода. Ръцете изразяват Неговата двойна 
природа20: човешката – в инертно лежащата лява ръка, да, Той е мъртъв, наис-
тина мъртъв; божествената – в дясната, чийто мускули и вени се надуват от 
пулсиращия в тях вечен живот.

Пиета е единствената подписана творба от Микеланджело. Самият той разказ-
вал, че след като чул група посетители да приписват авторството  на Гърбушко-
то21, отишъл през нощта и издълбал името си на съвсем видно място: на лентата, 
минаваща през гърдите на Дева Мария22. Можел е да го направи, изпълнил е точно 
договора, което и днес едва ли някой ще оспори, показал е на целия свят превъз-
ходството на своето изкуство, с което е минал едно равнище над реалността.

Пиета, творба на нежност и мълчание, на тайнственост и вглъбение. Пиета, 
най-обичаната скулптура.

5. В първите години на XVI в. Микеланджело се завръща във Флоренция, където 
прави Давид, най-прочутата статуя на Запада. Използва огромен мраморен блок, 
който от десетилетия стоял в двора на катедралата. Скулпторът се захва-
ща за работа и за три години „освобождава” скрития „в затвора на мрамора” 
Gigante (Гигант). 

20  „В ръцете на Микеланджело анатомията става теология”, както точно отбелязва Лео Стайнбърг. Виж не-
говата студия „Body and Symbol in the Medici Madonna” в Leo Steinberg, Michelangelo’s Sculpture, University of 
Chicago Press, 2018.
21  Кристофоро Солари (1460–1527) – милански скулптор и архитект от кръга на Леонардо.
22  Там и стои: MICHAEL-AGELVSBONAROTVS-FLORENT-FACIEBAT, „Микеланджело Буонароти, флорентинецът, 
правеше”. Използва формулата, с която големите художници на Античността подписвали своите произведения: 
faciebat, „правеше”, за да покаже, че е равен с тях, но и че дори вече готова, работата все така е в процес на 
правене, все така незавършена.
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Давид е огромен и снажен, красив и божествен: свръхчовек със своите 4 метра. 
Фигурата, благодарение на contraposto, изглежда в движение, макар да е в покой. 
Огромните очи, с целия заряд на яростта в тях, излъчват бушуващата вътре 
емоция, но лицето е съсредоточено и спокойно. Гневен, той въплъщава сдържана-
та сила преди действието: готов е да действа, но разумът го удържа, повелява 
му да изчака точния миг, в който ще събере цялата си енергия, за да порази 
смъртоносно Голиат. Изпълнен е с онази увереност и непоколебимост пред не-
известното, дори невъзможното, сякаш непосилното, която характеризира доб-
лестното мъжество (virtù). 

Гигантът е гол. Въоръжен е единствено с физическата и моралната си мощ. 
Олицетворява героя на републиката. Същевременно кара дамите да се изчервя-
ват, а господата да свеждат глава.23 Ала Микеланджело решително, като своя 
Давид, събаря конвенции и предразсъдъци, за да възслави без свян и задръжки 
титаничната, еротична и свещена, красота на голото мъжко тяло, в което е 
открил сублимния израз на живота на душата.

На 14 май 1504 г. Флоренция е в празник, с тържествено шествие петтонният 
Gigante е транспортиран от ателието на катедралата до Piazza della Signoriа и 
издигнат пред Двореца на градската управа. Гигантът се превръща в емблема 
на свободата и независимостта на Флорентинската република, символ на храб-
ростта и силата24, с която поваля тираните и чуждите нашественици. 

Нещо повече, Давид става образец на триумфа на ренесансовото изкуство: съ-
вършената форма е извлечена от грубата, безформена материя. Във Флоренция 
по същото време Леонардо рисува Мона Лиза. Двата шедьовъра олицетворяват 
двойния дух на Ренесанса: единият – величествен, самоуверен, вземащ дъха, дру-
гият – съкровен, загадъчен, неуловим.

Флорентинската управа възлага на Микеланджело голяма фреска с Битката при 
Кашина в Залата на съвета на Palazzo Vecchio. На отсрещната стена Леонардо 
рисува Битката при Ангиари. Художникът от Винчи е на 50 години. Напуснал е 
Флоренция преди двадесет. Завръща се с блясъка на целия си талант от Милано, 
където е оставил Тайната вечеря. Арбитър на вкусовете, той господства над 
художествената сцена. Микеланджело е тридесетгодишен, без опит в живопис-
та, но вече увлича по-младите около себе си. За пръв и последен път двамата 
работят в една зала, изправят се лице в лице, по-скоро гръб с гръб, един срещу 
друг. Тяхното съревнование се превръща в голямото събитие на ренесансовия 
artworld. Рафаело отива във Флоренция, за да наблюдава и да се учи от двамата 
майстори, както и много други художници oтвсякъде: „Kартоните им бяха учили-
щето на света”, отбелязва, без да преувеличава, Бенвенуто Челини.

 

23  В своя пародиен „Устав на сдружение за наслада” Макиавели заставя непокорните жени „да съзерцават 
Давид на Микеланджело с очила”.
24  В действителност републиката е твърде крехка и колеблива, зависима от външните сили, раздирана от вът-
решни противоречия, тя не след дълго ще бъде премахната от Медичите.
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Микеланджело рисува пулсиращ вихър от голи тела, докато при Леонардo всич-
ки фигури са облечени. В голямата юлска жега войниците се разхлаждат в 
реката, когато внезапно ги напада войската на Пиза. За щастие техният 
останал на брега капитан запазва под шлема с крилатия дракон – символ 
на благоразумието – присъствие на духа и вдига къпещите се на оръжие с 
вика: Siamo perduti („Загубени сме”). Художникът изобразява тревогата преди 
битката, а не разгара на сблъска, както Леонардо. С коленичили, наведени, 
протегнати, извити и изопнати тела, „в пълно напрежение на мускулите и 
нервите”, войниците бързо излизат от водата и грабват своите оръжия, за 
да отблъснат врага.

Съревнованието с Леонардо е мощен стимул за Микеланджело, който задълбо-
чава своето призвание: експресивните възможности на голото мъжко тяло. 
Безредието на сцената е повод да изложи цялата гама на мъжествеността 
в действие: прави инвентар на позите и положенията на тялото в движение, 
цяла граматика на мускулестата реторика. Нещо прекалено за Леонардо, за-
щото така, отбелязва той, „се представя не човешката фигура, а торба с 
орехи”. Нямащият равен на себе си виртуоз на антомичната рисунка се при-
смива, но с Микеланджело започва нова епоха за изобразяването на човека и 
неговото тяло. Безспорно, анатомията при Микеланджело рядко е напълно точ-
на. Чужда му е образцовостта, определена от математическите пропорции, 
на Витрувиевия човек. Интересува го на какво е способна човешката плът, 
когато през нея минава буйният и смутен поток на живота. Търси не съвър-
шеното, а драматичното тяло. Силата му като художник е в движенията, 
не в израженията. Неслучайно не прави портрети. Докато Леонардо улавя и 
изобразява чувствата и страстите в лицата: ярост, страх, опиянение, ужас. 
Микеланджело ще си спомни за тези лица 30 години по-късно, когато рисува 
Страшния съд.

Телата му са могъщи, херкулесови, но никога не са статични. Всичките му произ-
ведения са – скулптура или живопис – оживяване на тялото в движението, това 
е голямата, единствената тема на Микеланджело в безчет вариации на възмож-
ни и невъзможни пози на сontraposto, на усилване на тревогата и възбудата, на 
преобразяващия натиск на емоциите и афектите. Тялото, щом е живо, не прес-
тава да се движи и не застива в завършена форма: non finito е отличителната 
стилистична черта на неговото изкуство.

Микеланджело, Битката при Кашина; Леонардо, Битката при Ангиари
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6. Битката при Кашина е първото голямо non finito на Микеланджело. Не завършва 
дори картона за фреската25. Отива в Рим, повикан от папа Юлий II. Следващите 
години от живота и творчеството му ще бъдат тясно свързани с този силен 
ренесансов мъж, повече политически и военен гений, отколкото духовен водач. И 
възрастният папа, и младият maestro са упорити, горди, избухливи. С трудни ха-
рактери, те често са в сблъсък, ала не могат един без друг. И жив, и мъртъв, сил-
ният и авторитарен Юлий определя пътя на Микеланджело в продължение на 40 
години. От тяхната среща възникват сводът на Сикстинската капела и Мойсей.

Микеланджело се задължава най-напред да създаде за пет години грандиозен 
надгробен паметник на Юлий II: огромен мавзолей на три етажа с 50 големи мра-
морни статуи. Иска да направи мемориал за прослава не само на понтифекса, но 
и на художника, сътворил това ново чудо на света. В началото е уверен че ще 
направи монумента в срок и че „като го завърши, той няма да има равен на себе 
си в света”26. Ала работата ще продължи не 5, а 40 години и ще се превърне за 
него в „трагедията на гробницата”.

Скулпторът отива да извлича в продължение на 9 месеца мраморните блокове 
за гробницата от суровите планини в Карара, чийто гол, почти лунен пейзаж 
с бели насечени хълмове е единственият, който свързваме с него. Обсебен със 
съвършеното качество на мрамора, той лично го избира. За него мраморът не 
е само суров материал, твърди, че усеща трептенията на духа, пленен в pietra 
alpestre e dura („планинския и твърд камък”)27. Изтръгването от скалата и пре-
местването без никаква техника на големи каменни блокове е опасно дело, което 
изисква огромно усилие от много хора, с които Микеланджело винаги е грижовен 
и внимателен.  

В дългогодишния Рaragone28 между изкуствата, който вълнува и развлича итали-
анския елит през Ренесанса, Леонардо защитава първенството на рисуването 
над ваенето: живописта е изкуство на идеала, докато скулптурата се комроме-
тира с материята. За изтънчения художник дялането на камъка29 е най-нисшето 
изкуство. То е твърде грубо, плебейско занятие, което изисква тежък физически 
труд сред шум и прах, за разлика от аристократичната cosa mentale на живо-
писта. Та вижте само как се мъчи и задъхва, облян в пот, чукащият мрамора: 
„Лицето му е покрито с мраморен прах, прилича на хлебар и е покрито с малки 
люспи, като че ли го е навалял сняг”. Скулпторът е сравнен от Леонардо с хле-
баря, сведен е до равнището на обикновения занаятчия.

25  Картонът на Микеланджело е известен единствено по копията на възхитените млади художници, най-под-
робно е това на Аристотиле да Сангало. Някои от тях си отрязвали и парче от картона, от който останали, както 
казва хуманистът Варки в надгробното слово за Микеланджело, само „фрагменти, съхранявани грижливо като 
свети реликви”.
26  Michelangelo, Rime e lettere, op. cit.
27  Ibid.
28  През Ренесанса сравняването на различните изкуства – живопис срещу скулптура, поезия срещу живопис, 
музика срещу поезия – е разпространена интелектуална игра, наричана на италиански il Рaragone („Сравне-
нието”). 
29  Леонардо постоянно е правил малки пластики от меки материи – противоположни на твърдия мрамор – 
като глина и восък. 
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Ала Микеланджело, обсебен от генеративната сила на камъка, нехае за презре-
нието на „красивите души” и не месеци, а години, покрит с прах, с мазолести 
ръце, той изтръгва мраморния къс от планината и после неуморно го вае и дъл-
бае. 

За Леонардо живописта е върховното изкуство, защото е в състояние да об-
рисува целия космос и всичко в него. Действително, тя през Ренесанса – пък и 
през по-голямата част от своята история – е прозорец към света, но така и 
зависима от него. Докато скулптурата – статуите на Микеланджело най-добре 
го показват – го принуждава да отстъпи малко встрани и да  направи място. 
Поставяйки в света нещо, което преди не е стояло там, скулпторът го и про-
меня.

Самият Микеланджело определя отношението между скулптура и живопис по 
следния начин: „скулптурата е изкуство на отнемането; живописта – изкуство 
на прибавянето”30. Убеден е, обратно на Леонардо, че скулптурата е не само 
по-трудното, но и по-благородното изкуство, защото то отстранява излишно-
то, за да изяви заключената в него красива форма: „Художникът не е родил идея, / 
която в мрамор да не е стаена”31. Дарованието и въображението на скулптора 
откриват „скрития живот” в камъка, за да го похитят или освободят, процес, 
който подканва към преоценка на всичко и най-вече на начина на обитаване на 
собственото тяло. Следователно потенциалът на скулптурата като деятел на 
преображението – ако мислим, че изкуството е това – е много по-голям. Именно 
способността не да възпроизвежда и представя, а да променя и да преобразува, 
прави за Микеланджело скулптурата най-превъзходното изкуство.

„Давид със своята прашка, аз с моето длето.” С длетото скулпторът извлича 
от мрамора спящия в него образ. Всичко е вече в него, в огромния каменен къс, в 
който лежи фигурата. Нещо повече, в него е идеята, която дава смисъл и живот 
на статуята: един млад мъж в неговия справедлив и героичен гняв. Защитавайки 
своето платоническо по същество схващане за изкуството, Буонароти бляскаво 
и убедително оборва отрицателите на скулптурата.

Когато Микеланджело се завръща в Рим, папа Юлий II е променил своите идеи: 
отлага гробницата заради пълното обновяване на базиликата „Свети Петър”, 
което поверява не на Буонароти, а на Браманте. Дълбоко засегнат, бесен и ра-
зoчарован, скулпторът напуска Рим в деня преди церемонията за полагането на 
първия камък. Кой художник досега е дръзвал да обърне гръб на папа? Ала Юлий 
не му се сърди, напротив, цени го даже повече за гордия му независим дух. Сам 
наричан „страшният папа” (il papa terribile), той казва за буйния и непокорен 
художник: „Страховит е, никой не може да се оправи с него”. Страховитостта 
(terribilità) става пословична както за „дивия” характер на Микеланджело, така и 
за сублимното му изкуство. 

30  Michelangelo, Rime e lettere, op. cit, писмо до Варки, 1547.
31  Микеланджело Буонароти, Лирика, прев. Др. Петров, С., Народна култура, 1970.
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Скоро двамата се помиряват. Юлий II му възлага задача: да изрисува свода на 
Сикстинската капела. Заедно с него той се обръща към архитекта Браманте и 
художника Рафаело да осъществят творчески неговата визия за величието на 
папството, което обединява Италия и духовно води света. И тримата, всеки по 
своя начин, създават стила на Високия ренесанс в Рим: едновременно динамичен 
и хармоничен. Разцветът на Ренесанса в Рим продължава само две десетилетия, 
но е върхово постижение на човешкия гений, сравнимо по красота и сила на въз-
действие с класическа Гърция или готическите катедрали.

Тогава изрисуването на таваните се смята по-скоро за занаятчийска, неосо-
бено престижна, доста хамалска работа, ала такава е и скулптурата. Не това 
притеснява Микеланджело. Просто чувства себе си скулптор и като такъв под-
писва писмата си: Michelangelo, scultore in Roma. Иска да продължи работата 
върху гробницата, но е принуден да изостави изкуството, в което след Пиета 
и Давид е върховният майстор, за да рисува фрески, техника, в която е твърде 
несигурен. Креативната му сила бива насочена обаче пряко волята му към живо-
писта, за която отчаяно казва, че не е неговият занаят. Заставен е да стане 
този, който няма никакво желание да бъде. Смята се за жертва на заговор на 
Браманте и Рафаело, които са го вкарали в този капан, за да го провалят. Изжи-
вява се като мъченик: роля, която оттогава постоянно ще заема. Отива в капе-
лата унизен, фрустриран, огорчен, mezzo morto („наполовина мъртъв”), както сам 
казва. Така е, но с възлагането на тази задача Юлий изтръгва истинско чудо от 
Микеланджело: чудото на превръщането на абсолютния скулптор в абсолютен 
художник, навярно най-изумителното преображение в историята на изкуството. 
Изумително е, но е факт: сводът на Сикстинската капела възниква от нежела-
ние и безсилие. Странно, направо неразбираемо за нас е, че най-колосалното и 
героично индивидуално постижение в света на живописта започва с отказ от 
собственото намерение и призвание, със съвсем реалния риск от гигантски 
провал. Това преобразяване, радикалното преобръщане и пренасочване на воля-
та и дарованието, превръща гениалния Микеланджело в художник пророк (pictor 
vate), който намира място в линията на Йеремия и Йона, които рисува на свода 
на Капелата: на призованите от Бог люде, които упорито се съпротивляват 
да поемат своята мисия, убедени, че не е за тях тази работа, от която обаче 
напразно бягат.

Микеланджело изпълнява поръчката за по-малко от 4 години. Рисува сам, един-
ствено няколко garzoni му помагат в подготвителните работи. Започва да ри-
сува през януари 1509 г., завършва през октомври 1512 г. През цялото време 
„не по-шумна от мишка ръката му кръжи”32 по тавана на Сикстинската капела. 
Техниката е affresco, за по-малко от 4 години на скеле 18 метра над земята из-
рисува близо 1000 кв. м. Кондиви разказва, че художникът, след като завършил, 
твърде малко неща вижда, гледайки към земята, толкова дълго били вдигнати 
нагоре очите му. Въпросът не е само в количеството на извършената работа, 
разбира се, изрисуването на свода е истинска художествена революция, извър-

32  „With no more sound than the mice make/ His hand moves to and fro”. W. B. Yeats, „Long-Legged Fly”, превод 
Вл. Левчев, http://freepoetrysociety.com/articles/Yeats.
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шена при това от сам човек. Каквато и да е собствената ни реакция, трудно 
можем, когато сме под него, да не се съгласим с възклицанието на Гьоте: „Който 
не е видял Сикстинската капела, е неспособен да си представи какво може да 
постигне един човек”.

Най-поразяващото при първото посещение в Капелата33 е зашеметяващото изо-
билие от стотици човешки фигури, всички те в напрегнато усилие и движение, 
и същевременно подчинени на ред, който постепенно започваме да разгадаваме, 
съзерцавайки библейските сцени, пророците, сибилите, голите гении, различа-
вайки християнските, античните и ренесансовите сюжети и мотиви. С всяко 
следващо посещение започваме да придобиваме по-ясно впечатление както за 
композицията, така и за работата на художника: забелязваме обкръжаващото 
фигурите леко розово сияние, избликването на светлината в центъра на арките, 
нейното умело съчетаване с тъмнината, архитектоничните ефекти, постигна-
тото равновесие между двете антагонистични изкуства на архитектурата и 
живописта. (Фиг. 1 и 2)

Микеланджело рисува Бог в движение, деен, буен, неуморен, изпълнен с фурор. 
Творческият акт на ръцете Му разделя светлината от тъмнината, задвижва 
небесните светила, поражда живот на земята, вдъхва душа на Адам. Рисува 
Сътворението с бързи и леки жестове на четката: произход на света, произход 
на живописта, безкрайна и безгранична двойна спирала.

За изкуството на Куатроченто красотата е хармония, постигана като пропор-
ция между съвършени форми в пределна яснота и – посредством перспектива-
та – като подчиняване на композицията на идеята на творбата. За Микеландже-
ло красотата е от сферата на метафизиката, не на математиката. Тя никога 
не се явява при него във ведрата и спокойна грация на съвършената фигура, 
както при Рафаело. И той се стреми към съвършенството, ала то за него не се 
определя от пропорциите и перспективата, не се намира в точния идеализиран 
образ. Отдалечава се от идеалните форми, за да търси и постига художестве-
ната истина със своята maniera difficile („труден стил”). Чужд е на сигурността 
на правилата, интересува го контрастът между канона и творческата свобода. 
Творбите му са експлозивен заряд от напрежения. В изкуството му преобладава 
борбата: с материята, с другите художници, със самия себе си. 

Движат го pensieri alti („високи мисли”): идеята за въплътената в материята 
енергия на художествената форма и копнежът по небето, което страстта по 
красотата приближава и отдалечава. Красотата за Леонардо е знак на тайн-
ството, за Рафаело е обещание за щастие, за Микеланджело – източник на 
надежда и страдание. Окото е опиянено от сетивната красота, духът жадува 
освобождението, но ръката трябва да вземе длетото, за да подчини материята 

33  Сикстинската капела, колкото и странно да ни се струва днес, когато тя прилича по блъсканицата на тълпата 
в нея повече на римското метро в пиков час, отколкото на храм на изкуството, потъва през вековете в полу-
забрава, „почти винаги мълчалива и самотна”, както отбелязва при посещението си Стендал. Достъпът до нея 
е бил силно ограничен и фреските са се виждали „смътно като през огледало”, покрити с дебел слой сажди от 
дима от свещите и пушеците на конклава. Първоначалният  блясък е възвърнат едва в края на ХХ век.
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на идеята: това е тайната на Микеланджело. Той следва не външни образци, а 
вътрешна идея за формата, сравнима с Божествената идея за сътворението. 
Означава ли това, че самият той твори? По никакъв начин. Не се има сам за 
творец, думата творчество му е подозрителна. Работи сам, но без субекти-
визъм, без претенция дори за оригиналност, самата идея за това му се струва 
богохулна. Нито производител на вещи за употреба, нито създаващ ex nihilo 
демиург, художникът според него не създава нещо абсолютно ново, а преот-
крива съществуващата вече красота. Ако твори, то е единствено защото бо-
жествената сила разгъва творческата си мощ в него и чрез него. Несъмнено 
изкуството за Микеланджело е непрестанно правене и създаване, ала схваща 
художественото действие като пресътворяване, като подемане на Божието 
действие на сътворението.

По същото време Рафаело работи в съседните Stanze. Удивителното в Рене-
санса е разнообразието и виртуозността. Сикстинската капела и Стаята на 
подписа обхващат сътворението и края на света, вярата и мъдростта, красо-
тата и справедливостта. В тях се събират и съчетават всички елементи на 
европейската цивилизация: християнство и езичество, Библия и класика, като-
лицизъм и хуманизъм, философия и поезия. Сумата на Ренесанса е във Ватикана 
и е художествена: тя интегрира различните – често противоположни – страни 
на европейската култура в хармоничен синтез. При това грацията и ведростта 
на Рафаело, страховитостта и изстъплеността на Микеланджело дават двата 
модела, които определят западното изкуство до модерността.

Край на първа част
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ЯРОСЛАВ	ПЕЛИКАН:	КЪМ	

ПРАВОСЛАВИЕТО	ЧРЕЗ	

ПРЕДАНИЕТО

Опит за кратко животоописание

Традицията е живата вяра на мъртвите, а 
традиционализмът – мъртвата вяра на живите.1

Надали има много неща, по-трудни от това да запознаеш някого с човек, който 
не се намира между двама ви. Още по-трудно е, когато отсъстващият е чужде-
нец и чуждоезичен. Неизбежната тленност на човешката природа би направила 
това запознанство съвършено невъзможно. За наша радост обаче човек, освен 
дарен с обещание за „вечните блага”2, е и дарен със слово, което с известни 
усилия и условия той може да материализира. Ярослав Пеликан се запознава с 
буквите още на двегодишна възраст, когато сам се научава да пише на пишеща 
машина. Това просто начало се оказва първата стъпка в живота на човек, чийто 
земен път завършва с над 40 публикувани книги, които оставят трайна следа и 
ни предоставят възможност да се „срещнем” с автора им.

Ала и опознаването на подобен автор само и единствено чрез написаното от 
него е най-малкото едностранчиво и недостатъчно. Проф. Пеликан е наш съвре-
менник (1923–2006), а това позволява ползването на много повече източници. 
Казаното дотук обаче не пояснява защо изобщо е нужна срещата с подобен чо-

1  Pelikan, Jaroslav, The Vindication of Tradition. Jefferson Lectures in the Humanities, 1983, New Haven, Yale 
University Press, 1984, c. 65.
2  Виж. Молитва за покойник в Псалтир, Славянобългарски манастир „Св. вмчк. Георги Зограф”, 2005.
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По пътя за Дамаск

век. В България има имена (Шмеман, Флоровски, Зизиулас, Майендорф, Мен, както 
и много, много други), без познанието на чието творчество човек би останал с 
впечатлението, че богословието на Православната църква е приключило своето 
развитие при св. Симеон Нови Богослов, ако сме по-щедри, или със Седмия все-
ленски събор при малко по-консервативно виждане. Сама по себе си „емигрант-
ската школа”3 е добре позната у нас. Забележително е количеството трудове 
на о. Александър Шмеман, които са публикувани на български език (до богослови-
ето му има по-широк достъп единствено англо- и рускоезичният свят)4, както 
и това на о. Георгий Флоровски, чийто осми пореден том събрани съчинения 
беше публикуван съвсем наскоро5. Всеки творец обаче, каквито те безспорно 
са, цели основно да вдъхновява. А особено когато става дума за последните 
двама споменати, които освен всичко останало, а може би преди всичко оста-
нало, са свещеници, това вдъхновение е двояко. В момента се наблюдава едно 
преоткриване на богословието на о. Сергей Булгаков, особено когато говорим за 
неговата систематика и метафизика в отвъдатлантическия православен свят. 
Но тези богослови остават емигранти, попаднали в един нов културен и езиков 
свят, което поставя известни ограничения пред разпространението на техните 
идеи. В този контекст може да стане по-ясна и важността на Ярослав Пеликан. 
Той, като не-емигрант, е един от малкото, които успяват да поемат и оценят 
на изключително задълбочено ниво казаното и написаното от „емигрантите” 
богослови, и да го приложи, без да го повтаря6. При него креативната мощ на 
православието е демонстрирана по силен и осезаем начин и точно поради това 
го намирам за вдъхновител, подобен на неговите учители. Заслужава си преди 
тясното фокусиране върху неговите идеи, което ще стане на по-късен етап и 
в друг текст, да разгледаме далеч не краткия житейски и изследователски път 
на един от най-значимите църковни историци от миналия век. 

Ученикът

Ярослав Ян Пеликан е роден в академично-пастирско лутеранско семейство на 
17 декември 1923 г. в Акрон, Охайо, и израства в това изповедание. Родителите му 
са от словашки произход, но майка му е родена във Войводина, днешна Сърбия. И 

3  Имам предвид както изключително творчески продуктивните кръгове на руските емигранти, свързани с 
института „Св. Сергий” в Париж, така и техните своеобразни наследници отвъд Атлантическия океан, най-вече 
семинарията „Св. Владимир” в Ню Йорк и „Светият Кръст” в Бруклин.
4  С признателност към фондация „Комунитас” и издателство „Омофор”, както и на Борис Маринов за неумор-
ните преводачески усилия.
5  Флоровски, Георги, Богословие и Свещенство, С.: Православен калейдоскоп, 2020 (Превод и съставител-
ство: П. Павлов; превод: Н. Димитрова и С. Танев). Първите три тома следват изданията на Нордланд (Nordland 
Publishing Company), докато следващите пет включват непубликувани досега текстове.
6  Акцентирам върху не-повторението поради феномена, на който ставаме свидетели през последните някол-
ко години, в който множество консервативни и фундаменталистки групи християни, но не само, разпознават в 
проповедта на православието не винаги живата покана за покаяние и причастност с Живия Бог, а „лек” срещу 
всякакви нови идеологии или просто концепции, които не допадат на противопоставящите им се. Добър при-
мер за това е припознаването на Джордан Питърсън за своеобразен идеолог на идентифициращите се като 
incel (от англ. involuntary celibate – неволно целибатен; онлайн субкултура, чиито членове са мъже, в повечето 
случаи млади, считащи се за неспособни да намерят интимна връзка въпреки желанието си; често те се отли-
чават с крайно агресивни и обидни виждания за жените, както и с непоносимост към институции и социал-
ни порядки) или приемането на православието от фундаментални евангелисти, които по-късно го „нагаждат” 
спрямо нуждите си (добър пример е Ханк Ханеграф, както и Род Дренер, макар и вторият да преминава към 
римокатолицизма).
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двамата са полиглоти, но помежду си разговарят 
предимно на сръбски. За семейството сам казва, 
че са били „богати на всичко освен на пари”7. От 
майка си наследява „радостното виждане за света 
и сериозността в делата”, а от баща си – „от-
ношението към Творението, високата енергич-
ност, капацитета за продължителна интензивна 
работа, както и способността да заспива почти 
мигновено”, които се оказват точните необхо-
дими елементи за работата на един учен8. Баща 
му е лутерански пастор, а майка му – учителка в 
енорийското неделно училище. Двамата са първи-
те му учители по богословие9, но именно майка 
си Пеликан държи отговорна за придобитото от 
него „неусложнено славянско благочестие”10. Роди-
телите му емигрират в САЩ, преди той самият 
да се появи, и семейството се установява първо в 
Минесота, а след това в Индиана. След сватбата 
им през 1921 г. баща му е поканен от собствения си баща, също пастор, да служи 
към независимата лутеранска общност в Чехословакия. Това начинание се оказва 
неуспешно и след две години младото семейство се връща обратно в САЩ, където 
и се ражда Ярослав Пеликан, носещ името на починалия при раждането си в Че-
хословакия свой брат, което по думите му е „още една отговорност и мотивация за 
академичната ми работа … съзнанието, че нося отговорност и за Ярослав Иван”11.

По-горе вече вметнах, че Пеликан е започнал да пише, преди да се е научил да 
пише, но любопитното е, че в момента, в който е използвал пишещата машина, 
той не е бил достатъчно висок, за да стигне до масата. За целта родителите 
му го слагали да седне върху няколко тома от Patrologia на абат Мин, за което 
той шеговито вметва, че е „усвоил отците на ранна възраст a posteriori”12.

Бях доста не на място сред мнозина от моето поколение, особено 
академичните богослови. Основната разлика беше, че никога не 
съм имал сериозни съмнения относно същностната правота на 
християнската вяра. Винаги се придържах, макар и често не особе-
но изтънчено, към славянското благочестие.13

През 1936 г. Пеликан заминава заедно с баща си за Форт Уейн, където постъпва в 
гимназията „Конкордия”, класическа гимназия в немската традиция. В нея учи ста-
рогръцки, латински и немски със силен акцент върху Писанието, както и Шилер и 

7  Pelikan, Jaroslav, A Personal Memoir, в Orthodoxy and Western Culture, A Collection of Essays Honoring Jaroslav 
Pelikan on His Eightieth Birthday, SVS Press, Crestwood: New York, 2005, с. 31.
8  Ibid. c. 32.
9  Ibid. c. 33.
10  Ibid.
11  Ibid.
12  Ibid., c. 31.
13  Ibid., c. 32.

Ярослав Пеликан, 1954 г.
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Гьоте. От цялото си образование заобичва най-вече старогръцкия14, а заедно с него 
научава и иврит, което му позволява да чете почти всеки текст от християнската 
традиция в оригинал на осемнадесетгодишна възраст15. Точно тогава, през 1942 г., 
започва да учи в семинарията „Конкордия” в северната част на Форт Уейн, което 
той определя като „естествена следваща стъпка, макар и майка ми, и баща ми да 
знаеха, че призванието ми е към академичната преподавателска работа, а не към 
пастирско служение”16. В този период атмосферата в семинарията „Конкордия” е 
обзета от известен дуализъм – високите академични постижения и изследвания са 
на почит, но и постоянно предизвикват подозрения поради опасностите, скрити 
зад доминиращия тогава историческо-критичен метод. Там Пеликан намира под-
ходящите условия за задълбочаване на своя академичен похват и занаят, но въп-
реки „известни залитания към систематика и догматика”17 открива истинското 
си призвание в историята на догматите18. Той действително започва да работи в 
тази сфера, но академичният контекст на това изследване е строго лутерански, 
както и западен, което означава, че догматите на вярата на този етап биват 
разглеждани като consentire de doctrina evangelii (единомислие върху евангелското 
учение), както го определя и Аугсбургското изповедание от 1530 г. Това е основата, 
която Пеликан по-късно надгражда и променя по фундаментален начин.

Докато все още е в семинарията „Конкордия”, той започва да подготвя док-
торат в Чикагския университет, като основното, което го привлича, са двама 
преподаватели – Матю Спинка и Вилхелм Паук. Първият е автор на най-авто-
ритетния труд за църковната история на Балканите19, а вторият – едно от 
„светилата” на християнската история, специалист по Реформацията, както 
и ученик на Адолф фон Харнак. Пеликан тръгва към Чикагския университет с 
надеждата да работи в сферата на историческото богословие на славянския 
Изток20, но професор Спинка се премества в Хартфорд малко преди това и Пе-
ликан е принуден да фокусира дисертацията си върху Реформацията под ръковод-
ството на Паук21. В крайна сметка той изследва Чешката Изповед на вярата от 
1535 г., както и въведението, което Мартин Лутер написва за нея. През 1946 г. 
завършва бакалавърската си степен в „Конкордия” и едновременно успешно за-
щитава докторската си дисертация22.

14  Ibid. c. 33.
15  Ibid.
16  Ibid., c. 34.
17  Ibid., c. 35.
18  Традиционният термин – Dogmengeschichte – идва от немски, където тази дисциплина процъфтява за пър-
ви път. Най-познатият представител на дисциплината е Адолф фон Харнак, небезизвестно свръхкритичен към 
всяко едно традиционно проявление на християнската вяра, както и представител на концептуалния свят на 
изведения до крайност немски идеализъм. Връзката между Пеликан и Харнак е разгърната малко по-обстойно 
по-долу. За доста пълно изложение на разликите вж. Pelikan, Jaroslav, The Historian as Polyglot, в Proceedings of 
the American Philosophical Society 137, no. 4, 1993, с. 659-68.
19  Spinka, Matthew, A History of Christianity in the Balkans, The American Society of Church History Publishing, 
Chicago, Il, 1933.
20  Pelikan, Jaroslav, A Personal Memoir, c. 35.
21  Ibid., c. 36.
22  Пеликан успява да издържи всичките изпити към дисертацията си още през първата година, което с извест-
ни усилия позволява на университета да съкрати периода на образованието му. Това „спести на семинарията 
неудобството дипломирал се докторант да следва бакалавърските им лекции”. Вж. Ibid., c. 36.
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Първото академично назначение на Ярослав Пеликан е в департамента по исто-
рия на университета „Валпарайсо” до Чикаго. Минават три години, докато му се 
удава възможност да преподава история на догматите, но вече в семинарията 
„Конкордия”23. През 1953 г. Пеликан заема поста на своя учител Вилхелм Паук24 
в Чикагския университет, мотивиран главно от влошаващата се богословска 
атмосфера на Мисурския синод25, под чиято юрисдикция попадат „Валпарайсо” и 
„Конкордия”, което за Пеликан е повратен момент. „Ставаше ми все по-ясно, че 
благочестивите ми намерения да бъда учен, чийто пряк работодател е Църква-
та, няма да бъдат изпълнени.”26

Пеликан, като относително публична личност, често е споменавал своите мен-
тори и учители, спазвайки достойната академично-джентълменска традиция да 
говори за тях с дължимото уважение. Той прави това дори когато собствените 
му заключения и позиции са категорично противоположни на тези на учителите 
и вдъхновителите му. Добър пример за това е Адолф фон Харнак. Една от основ-
ните заслуги на Пеликан е, че обръща с краката нагоре парадигмата, установена 
от Харнак един век по-рано, която, най-сбито, утвърждава развитието на догма-
тите на Църквата, но третира това развитие като прибавяне към автентичния 
слой, по терминологията на Харнак, на всевъзможни разсейвания и примеси (кле-
рикализъм, институционализъм и каквато и да било форма на светотайнстве-
ност). Magnum opus-ът на Пеликан27, последният том от който излиза точно 100 
години след публикуването на Lehrbuch der Dogmengeschichte на Харнак, изцяло 
променя позицията и доказва не само развитието на учението на Църквата, но и 
приемствеността и близката връзка между „Ранната църква” и Църквата днес. 

23  Той наследява курса лекции, които трябва да води, но те приключват с Реформацията. Пеликан създава нов 
курс лекции, проследяващ развитието на богословието до средата на ХХ век, като още тогава написва синоп-
сис с ключови идеи и имена в 51 страници с надеждата, че някой ден може да бъде разработена монография. 
На 29-годишна възраст, през 1952 г., относително „зеленият” учен създава гръбнака, върху който по-късно 
издава своя magnum opus в пет тома – Християнската традиция, История на развитието на християнското 
учение. Самият труд заслужава специално внимание, но настоящият текст не предполага внимателното му 
разглеждане.
24  Вилхелм Паук малко преди това се премества в богословската семинария „Юниън”. В този момент семи-
нарията „Св. Владимир”, чийто ректор тогава е о. Георгий Флоровски, се помещава в сградите на „Юниън”. 
Донякъде спекулативно, но напълно вероятно е да се предположи, че първият контакт между Пеликан и „Св. 
Владимир” в лицето на Флоровски се е случил именно по такъв начин. 
25  Схизмата, която през 1952 г. е все още в своето начало, се отнася за постепенното разграничаване меж-
ду Лутеранската църква – Мисурски синод, която в този период клони към фундаменталистки богословски 
позиции (непогрешимост на Писанието, абсолютния му авторитет и остра опозиция срещу историко-кри-
тичния метод), и семинарията „Конкордия”, която заема противоположната позиция – Писанието може да 
бъде оспорвано, историческите данни в него не трябва да бъдат разбирани буквално, следвайки примера 
на школите в Тюбинген и Ерланген от предходните десетилетия. За повече вж.: Bode, Gerhard; Herrmann, Erik, 
"03c. ”Waking Up to Modernity?”: The Influence of German Theology Part 3" (2010). Controversy in the LCMS. 8. 
Достъпно на https://scholar.csl.edu/controversylcms/8 [16.12.2020]; Feuerhahn, Ronald, "Encore: Confessional 
Lutheranism and Liberal Lutheranism", Interviewed by Todd Wilken. Достъпно на https://podcast.issuesetc.
org/2430102917encore4.mp3 [16.12.2020]; също и целия курс "Controversy at the LCMS", достъпен на https://
scholar.csl.edu/controversylcms/ [16.12.2020].
Виж. Ibid., c. 35.
26  Ibid., c. 37
27  Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, 5 vols., 1973-1990, Chicago, 
University of Chicago Press. 
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Още по-добър пример за това е о. Георгий Флоровски, който представлява и пър-
вата връзка между Ярослав Пеликан и богословската семинария „Св. Владимир”. 
Тази връзка впоследствие се оказва важна. 

Показателна е работната обстановка на Пеликан – буквално. Единствените две 
снимки, които стоят над бюрото му и не са икони, са тези на о. Георгий Фло-
ровски и Харнак. А когато го питали защо е избрал тъкмо техните снимки, по 
характерен за него начин отговарял, че „Харнак ми показа какво е да си изследо-
вател, а Флоровски – какво е да си изследовател и християнин едновременно”28. 
Взаимоотношенията между Пеликан и Флоровски са значително по-дълбоки и на 
тях ще бъде обърнато внимание малко по-долу.

През следващите години Пеликан е един от основните редактори на събраните 
съчинения на Мартин Лутер, които в крайна сметка излизат под неговото ръ-
ководство в пълнота – 55 тома. Тласнат по този път от своя учител Вилхелм 
Паук, Пеликан се противопоставя на традиционната свръхспециализация на ху-
манитарния изследовател. Вместо това той фокусира вниманието си върху уче-
нието на Църквата, което той дефинира като „онова, което Христовата църква 
е вярвала, преподавала и изповядвала въз основа на Словото Божие”29. Подходът 
му се отличава от този на изследователите преди него. За разлика от тях, 
най-вече Харнак, типично поставящи акцента върху различията, промяната, а 
по този начин и неизбежно фокусиращи се върху привидната загуба и отпадане 
от автентичността, Пеликан подчертава най-вече наследствеността и прием-
ствеността в учението на Църквата30 от най-ранни времена, като по този на-
чин разгръща едно богословие на Преданието в период на световната история, 
в който дори споменаването на теми като традиция и традиционност се счита 
за крайно остаряло и ненужно, нещо, което самият той признава31.

В средата на миналия век на Запад изследванията върху Източното предание, 
имащи някаква, макар и косвена връзка с Православната църква, са изключител-
но малко и в повечето случаи обединени под общия термин „Византия”, не без 
придружаващите го негативни конотации. Напълно достатъчно би било да се 
споменат имената на Жилсон, Леки, Гибън и разбира се, Харнак, както и фактът, 
че в този период те са приемани за почти универсални авторитети, за да може 
да се схване крайно недоверчивото отношение на западния изследовател към 
какъвто и да било ориентализъм32. Това може да се приеме за широкия академи-
чен контекст, в който Пеликан израства и започва да твори. Макар и пълното 

28  Erickson, John, Jaroslav Pelikan: The Living Legend in our Midst, в Orthodoxy and Western Culture, A Collection 
of Essays Honoring Jaroslav Pelikan on His Eightieth Birthday, SVS Press, Crestwood: New York, 2005.
29  Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, A History of the Development of Doctrine, volume I: The Emergence of 
the Catholic Tradition (100-600), Chicago, University of Chicago Press, 1971, c. 1.
30  Pelikan, Jaroslav, The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary, Cambridge, MA, Harvard University Press, 
1988, c. 42.
31  Лекция, посветена на публикуването на сборника Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition, 
3 Vols., ed. Pelikan, Jaroslav & Hotchkiss, Valerie, Yale UP, New Haven, 2003, достъпна на https://digi.svots.edu/
index.php/pelikan-jaroslav-jan [30.10.2020].
32  В по-голяма пълнота това е разгърнато от о. Джон Антъни Макгъкин в Православието и западното християн-
ство: своеобразна европейска културна война?, публикувано в Християнство и култура, 5 (152), 2020, с. 65-81.



2021 / брой 1 (158)

35

му разглеждане да не е възможно тук, по-фокусиран поглед към учителите му е 
необходим.

Неговите учители, Вилхелм Паук и Матю Спинка, вече споменати по-горе, не са 
част от тази школа на „антивизантинизма”. Първият, образован в Германия и 
първоначално академично посветен само на историята, след среща с Карл Барт 
започва да навлиза в сферата на богословието или, както той го нарича, исто-
рическо богословие33. През 1926 г. Паук се премества в Чикаго, където относи-
телно бързо се превръща в един от най-видните и значими църковни историци в 
САЩ и безспорен авторитет относно Реформацията. Той също е дългогодишен 
приятел на Паул Тилих, както и негов биограф, макар и да отделя немалко време 
да оспорва неговото „философско богословие”, което той свързва с Шелинг34. 
Освен това, като член на комисията „Вяра и порядък” (по късно част от ССЦ), 
още през 1940 г. предупреждава за опасността „изучаването на историята да 
бъде подменено със социален активизъм”35. 

Във Festschrift в чест на Паук Пеликан подчертава изключителното многообра-
зие на неговите ученици, както и тяхното отношение към учителя им: „както 
нито един от нас не се нарича негов последовател, така и той отказва да бъде 
последовател на когото и да било”36. С лекота същото може да се каже и за 
самия Пеликан.

Вторият, Матю Спинка, никога не е бил точно учител на Пеликан, тъй като си 
тръгва от Чикагския университет, преди двамата да имат възможността да 
работят заедно, но е негов вдъхновител, както и причината младият Ярослав да 
се насочи именно към този университет. Самият Спинка е най-сериозният не-
православен, а и един от малцината в този период изследователи на историята 
на православните църкви, като най-вече се фокусира върху православните църк-
ви на Балканския полуостров37. В своя статия, в която представя състоянието и 
най-новата история на православните църкви в периода след Първата световна 
война, той разгръща една интересна нишка на приемствеността на центрове-
те в православния свят, като проследява тази нишка, както е традиционно, от 
Рим през Константинопол към Москва, но счита, че бъдещият център, духовен 
и интелектуален, на православните църкви се измества към Балканите38. Макар 

33  Под това той разбира предимно историята на християнската мисъл, естествен дисциплинарен предшест-
веник на Пеликановата история на християнското учение. Pauck, Marion, Wilhelm Pauck: Church Historian and 
Historical Theologian 1901 – 1981 Précis of a Memoir, в Journal for the History of Modern Theology / Zeitschrift für 
Neuere Theologiegeschichte, 6(1), с. 50-68.
34  Не може да не се отбележи изключителната близост на неговите „вкусове” с тези на о. Флоровски, който 
също има особено отношение към немската философска традиция. За повече вж.: Павлов, Павел, Богословие-
то като биография: Протойерей Георги Флоровски (1893-1979). Био-библиография. С., 2013.
35  Pauck, Marion, op. cit. с. 66. Тук още по-ясно личат допирните точки между Паук и о. Флоровски.
36  Pelikan, Jaroslav, In Memory of Wilhelm Pauck: Teacher в In Memory of Wilhelm Pauck (1901-1981), Union 
Papers 2, New York, 1982, с. 25.
37  Един от най-известните трудове на Спинка е фокусиран специфично върху църковната история на Балка-
ните. Особено внимание, предвид по-рано споменатото отношение към Византия, заслужава заглавието: „Из-
следване върху разпространението на византийската култура сред славяните”. Вж.: Spinka, Matthew, A History 
of Christianity in the Balkans, The American Society of Church History Publishing, Chicago, Il, 1933.
38  Spinka, Matthew, Post War Eastern Orthodox Churches в Church History, 1935, 4, с. 121. 
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и с нееднозначно виждане за православието в Русия39, Спинка още през 1927 г. 
разграничава две своеобразни течения, които по-късно се разглеждат и като 
фундаменталните разделения в руската религиозна мисъл – онези, които виждат 
спасението на Русия като постижимо единствено и само чрез фундаментал-
но различния руски интелектуален арсенал, чиито най-ярки представители са 
славянофилите, и онези, определяни като прозападни, които виждат бъдещето 
на Русия единствено и само в приемането и адаптирането към европейските, 
в повечето случаи френски, модели на управление и живот40. Само по себе си 
това деление не е особено прозорливо, но един аспект, който Спинка изкарва на 
преден план, е своеобразният фундамент на автентичното руско, и не само, бо-
гословие – богочовешкият характер и насоченост на духовния и интелектуален 
път на всеки човек. Без да използва тази дума, Спинка насочва към среден път 
между две крайности. Именно това по един истински интересен и балансиран 
начин постига и Пеликан. 

В това всъщност се изразява съществената промяна при Пеликан: синтезът 
между позиции, които на пръв поглед изглеждат несъвместими; Преданието вече 
не се разглежда от превъзхождащата позиция на критичния историк, по-скоро 
самото Предание е оставено да преподава, и то в църковен контекст. Пеликан 
резюмира това виждане в една от типичните за него фрази: „Църквата не е 
само училище … но не може да бъде нищо по-малко”41. Въпреки изумителната 
близост между някои от вижданията на Паук, особено тези относно немската 
идеалистична традиция, със същите у о. Флоровски, когато те се оказват в 
една и съща работна група, разбирането за Преданието се проявява като не-
преодолимо разногласие.42 Това е и основната тема на Пеликан, на която той 
посвещава целия си живот. „Смяната” на учители при Пеликан, от Паук на о. 
Флоровски, не е без значение и бележи промяна и адаптация на вижданията на 
първия към по-задълбочено и поради липсата на друг израз православно виждане 
на втория. 

В Чикагския университет Пеликан прекарва девет години, като предмет на лек-
циите му са главно историята на християнската мисъл, фокусирайки се върху 
интелектуална история, както е позната дисциплината. За тези години той 
казва: „надграждах и допълвах личното си образование публично, задълбочавайки 
разбирането си за голямата история”43. След това, през 1962 г., Пеликан при-
ема покана от „Йейл” да заеме позицията на професор по църковна история, 
катедра, заемана преди това от Робърт Байнтън, но с цел по-късно да започне 
да води лекционния курс „Историята на християнското учение”. По-късно обаче 
бива преместен от Divinity School, богословския факултет на „Йеил”, в College of 
Liberal Arts and Sciences, образованието в който е фокусирано върху изучаването 

39  Спинка характеризира Руската православна църква в двете десетилетия след Октомврийската революция 
по следния начин: с „вкаменен византинизъм … оставаща предимно средновековна, странна, аскетична и 
митологична”. Spinka, Matthew, The Russian Progressive Religious Thought в The Journal of Religion, Vol. 6, No. 6, 
1926, с. 597.
40  Ibid., с. 600.
41  Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition, vol. 1, c. 1.
42  Pauck, Marion, op. cit., с. 66. 
43  Pelikan, Jaroslav, Personal Memoir, c. 37.
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на философия, социални и хуманитарни науки, където по-късно става „Стърлинг” 
професор и декан на факултета.44 „Това ме отведе извън класната стая, но не и 
извън библиотеката”, казва самият той, което става още по-очевидно, когато 
се вземе предвид академичната му продуктивност през периода.

Между 1973 и 1978 г. Пеликан публикува само две, но особено значими книги, 
заедно със само 10 статии, което е значително по-малко от останалите пе-
риоди на живота му. Публикуваните книги обаче са вторият и трети том от 
най-влиятелния му труд. Вторият том, който се фокусира изцяло върху христи-
янския Изток45, е особено важен, тъй като преобръща традиционната парадигма 
на подобен тип изследвания и разглежда учението на Източната църква като 
естествено и истинно продължение на учението на Ранната църква, обект на 
първия том.46 Още по-интересно е, че вторият том излиза през 1974 г., а един-
ственият публикуван текст на Пеликан през 1975 г. е неговата лекция, изнесена 
при приключването на учебната година на семинарията „Св. Владимир” – „Прием-
ственост и креативност”47. Когато дългогодишният приятел на Пеликан, отец 
Александър Шмеман, го представя на студентите си, отбелязва, че „единст-
веното нещо, което остава неясно, е защо Ярослав не е православен”48. Тези 
думи на о. Александър ще се окажат почти пророчески. През 1978 г. Пеликан се 
завръща към преподавателска дейност като „Стърлинг” професор по история, 
какъвто остава до пенсионирането си през 1996 г.

През 1988 г. по покана на Харвардския университет Пеликан публикува нещо 
като интелектуална автобиография. Книгата The Melody of Theology е особено 
интересна, тъй като представлява философски речник, в който темите от 
сериозна значимост за автора са подредени по азбучен ред, като академичен 
речник. Въпреки тази особеност на въпросната автобиография тя представ-
лява най-добрият поглед към цялостното творчество на проф. Пеликан. Още 
по-значимо е липсата на посвещение на книгата, за която Пеликан казва: „Ако 
книгата би имала посвещение, то би било на о. Георгий Флоровски, който повече 
от всеки друг човек, с изключение на баща ми, ме научи да пея „мелодията на 
богословието” по този начин”49. Дори един бегъл поглед върху библиографията 
на двамата богослови-историци би разкрила същото. Пеликан последователно 
фокусира вниманието си върху теми, които по типичния за него начин Флоровски 
преди това просто е „маркирал”.

44  Интересно е да се отбележи, че Ярослав Пеликан никога не е бил декан на богословски факултет или колеж, 
а двете най-значими негови отличия са също хуманитарни, а не в областта на богословието. Въпреки това той 
смята, че работата му до голяма степен всъщност е от полза на Църквата, както на миряни, така и на клирици. 
Вж.: Ibid., c. 40 „Стърлинг” професор е най-висшата академична титла в „Йейл”, давана от президента на Уни-
верситета в чест на Джон Стърлинг, един от най-големите благодетели на тази академична институция. 
45  Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Vol. 2, The Spirit of Eastern 
Christendom (600-1700), University of Chicago Press, Chicago, 1974.
46  Pelikan, Jaroslav, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, vol. 1.
47  Pelikan, Jaroslav, Continuity and Creativity, в St. Vladimir’s Theological Quarterly 19/3, 1975, с. 1-7.
48  Erickson, John, Jaroslav Pelikan: In Memory of a Living Legend, в St. Vladimir's Theological Quarterly 50, no. 4, 
2006, с. 336.
49  Pelikan, Jaroslav, The Melody of Theology: A Philosophical Dictionary, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1998, с. х.
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В една от своите последни публични лекции, произнесена по случай публикуването 
на втория си magnum opus50, Пеликан разказва за една от първите си срещи с о. 
Георгий Флоровски.51 Споделя как по време на участието си в комисия, имаща за 
цел разглеждането на значението на традицията в различни контексти, в коя-
то участвал и о. Флоровски, един пастор от общността на Южните баптисти 
заявил, че в неговия случай изобщо не може да се говори за традиция или преда-
ние, защото те следвали само Библията. Пеликан разказва как при тези думи над 
главата на о. Флоровски се появил буреносен облак, той се обърнал към въпросния 
пастор и го попитал: „Кажете ми, извършвате ли все още Евхаристията?”. Той 
отговорил утвърдително. „Когато я извършвате, изговаряте ли установителните 
слова?” След повторния положителен отговор о. Георгий запитал: „Къде в Библи-
ята пише, че трябва да повтаряте тези слова?”. Пасторът не бил особено въо-
душевен от въпроса, тъй като, разбира се, никъде в Писанието не се установява 
повтарянето на тези думи, но в паузата, породена от собствените му въпроси, 
о. Флоровски добавил: „Има една алтернатива на Преданието – лошо предание”52.

Съвещанията на тази комисия53, на която освен о. Флоровски присъства и Вил-
хелм Паук, се оказват ключови за следващата работа на Пеликан, главно за-
ради срещата му с първия. Определяйки своята позиция в този момент като 
съществуване „между чука и наковалнята”, той все пак ретроспективно отбе-
лязва значимостта на момента. „Намирах се в една стая с миналия и бъдещия 
ми учител и ментор.”54 Дори бегъл поглед към трудовете на Паук ясно показва 
противоположността на неговите виждания в сравнение с тези на Флоровски. 
Въпреки това Пеликан разкрива този момент като решаващия, в който да посве-
ти следващите си трудове на взаимното опознаване на традициите55, с което 
да преобърне донякъде вече наложилата се взаимна непоносимост, породена от 
трудове, подобни на този на Харнак.

След т.нар. пенсиониране от преподавателския пост Пеликан е избран за прези-
дент на Американската академия на науките и изкуствата, като този не строго 

50  Pelikan, Jaroslav, Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition, Ed. Valerie Hotchkiss, New Haven, 
Yale University Press, 2003.
51  Точното установяване на хронологията на техните взаимоотношения не е особено лесна задача, основно 
поради липсата на публично достъпни извори. Както беше споменато по-горе, Вилхелм Паук е възможна първа 
връзка между двамата. Със сигурност обаче може да се отбележи, че след срещата с Флоровски Пеликан от-
крива вдъхновение, а прозренията на учителя му позволяват да развие тогавашния си голям проект (Христи-
янската традиция, най-вече втория том) по начин, който се доближава изключително много до вижданията на 
о. Флоровски.
52  Лекция, посветена на публикуването на сборника Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition. 
Друга лекция, произнесена по същия повод, но този път в „Йейл”, е: Пеликан, Ярослав, Волята да вярваш и 
необходимостта от символ на вярата, в Християнство и култура, 3 (38), 2009, с. 40-51, прев. Момчил Методиев.
53  Комисията е работна група към американската секция на „Вяра и порядък”, работеща в контекста на 
ССЦ, преди общото събрание, проведено през 1956 г. в Еванстън, САЩ. Небезизвестният поглед на Флоровски 
към участието на православни богослови в подобни съвещания, а именно акцентът върху богословското сви-
детелство като мисионерстване към отделените от православието, оставя своя белег и върху Пеликан, който 
близо половин век по-късно, докато изнася лекция върху „Руския Христос” изразява много подобно мнение, 
но свързва литургичното наследство на Църквата с право-славенето и именно оттам извежда провокативно 
етимологията на славяните като народ. Серията лекции на Пеликан е достъпна на https://podcasts.apple.com/
bs/podcast/jaroslav-pelikan-lecture-1/id422856761?i=1000091636241 [01.11.2020].
54  Pelikan, Jaroslav, Personal Memoir, c. 39.
55  Ibid.
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университетски пост е предхождан от други подобни. Преди това той е сред 
основателите на Съвета на изследователите към Библиотеката на Конгреса 
и е член на борда на директорите на изключително влиятелния в САЩ образо-
вателен институт „Смитсониън” и на Американското философско общество. 
Освен това ръководи и президентския Комитет за наука и изкуство към адми-
нистрацията на президента Бил Клинтън.

По-горе споменах изначално различния академичен климат, в който Пеликан за-
почва да твори. След описаното дотук може ясно да се види парадигматичната 
промяна в отношението на академичния свят към Преданието. Разбира се, ри-
сковано е за вододел да бъде посочен един-единствен човек. Въпреки това има 
личности, които са „преди времето си”, които тръгват по нов път и ретроспек-
тивно се оказват вдъхновители. Ярослав Пеликан е именно такъв човек. За раз-
лика от други, подобни нему, той не оставя след себе си школа, но учениците му 
виждат в това не недостатък, а напротив, посочват го като „най-голямото му 
постижение”56. Прекарал целия си живот в изследването на Преданието, напълно 
естествено е той да не иска да създава свое „предание”, което неизбежно би 
се оказало в опозиция на Преданието. Учениците му научавали как да подходят 
и задълбочат собствените си изследвания върху силно разнообразен набор от 
теми. Самият той още в началото на своя преподавателски опит казва на ново-
дошлите студенти: „Никога не можем да надрастем Небесния Учител. Част от 
задачите ми като преподавател е да помогна на учениците ми да ме надраснат. 
Част от изкушението ми като преподавател е да превърна учениците си в по-
следователи и да им попреча да ме надраснат изобщо”57.

Православният

По-рано споменатата промяна в парадигмата на догматическите изследвания 
в трудовете на Пеликан, освен в преобръщането на всеобщото виждане за 
Изтока, може да бъде най-ясно забелязана в акцента, който той поставя вър-
ху богослужението на Църквата. Наред с множество други изказвания, това 
може да бъде илюстрирано с факта, че самият Пеликан, ясно съзнаващ своите 
славянски корени, извежда донякъде провокативно етимологията на „славяни” 
не въз основа на национална или етническа принадлежност, а в контекста на 
триезичната ерес, а следователно – от богослужението, от право-славието и 
орто-доксията58. Напълно естествено подобен тип твърдение заедно с близост-
та на Пеликан със семинарията „Св. Владимир” навеждат към основния двигател 
зад литургическото движение в Православната църка (и не само) – о. Алексан-
дър Шмеман. Влиянието обаче най-вероятно предшества взаимоотношенията 
им (Пеликан неведнъж нарича Шмеман „верен приятел и изключителен учител”). 
Думите на о. Александър, произнесени през 1975 г. и отбелязващи учудването 
му от непринадлежността на проф. Пеликан към Православната църква, се из-
пълват през 1998 г., когато Ярослав Пеликан е приет в Православната църква 

56  Hotchkiss, Valerie; Henry, Patrick, Was wir erebt haben, in Orthodoxy and Western Culture, A Collection of Essays 
Honoring Jaroslav Pelikan on His Eightieth Birthday, SVS Press, Crestwood: New York, 2005. c. 19.
57  Pelikan, Jaroslav, The Heavenly Teacher в The Cresset, vol. XXII, №7, c. 16.
58  За първи път попаднах на подобно твърдение в разговор с доц. Павел Павлов.
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чрез миропомазване от митрополит Теодосий в параклиса „Св. Три Светители” 
в семинарията „Св. Владимир”. На въпрос на митрополита защо чак сега и защо 
изобщо се е обърнал към православието, Пеликан отговаря: „Всеки самолет, кой-
то толкова дълго е кръжал над летището, преди да кацне, неизбежно щеше да 
изчерпи горивото си”59.

Думите, които самият Пеликан използва, когато говори за своето преминаване 
към православието, навеждат по-скоро на идеята за „връщане”, отколкото за 
„преминаване”. Славянското благочестие безспорно играе своята роля, но пора-
ди наличието му още от детството на Пеликан то не може да бъде считано 
за определящ фактор за късното му завръщане в лоното на Православната 
църква (на 75 г.!). Проследяването на вътрешните мотиви за подобно решение 
винаги попада в сферата на спекулацията, ако не се приема и като нездраво 
любопитство. Оставайки в сферата на спекулацията и в отговор на поканата 
на самия Пеликан60, може относително лесно да се види Богородичният отпеча-
тък върху взетото решение. През 1985 г. той публикува книгата Jesus Through 
the Centuries61, която бързо се превръща в бестселър на New York Times, в която 
разгръща начина, по който е било говорено и мислено за Христос през вековете. 
Прави впечатление акцента върху основните догмати на Църквата и Седемте 
вселенски събора. По-късно, през 1996 г., той публикува и втора книга, постиг-
нала подобен успех, фокусирана върху Богородица62 със същия подход. Не е нужно 
да се акцентира, че не са много богословите от лутеранската традиция, които 
биха наблегнали толкова силно на ранните догматически аспекти на теотоко-
логията. Именно тук може да се позиционира „тласъкът” към православието. 
Празникът, на който Пеликан е миропомазан и приет в светотайнствено обще-
ние с Църквата, не изглежда случаен – Благовещение през 1998 г.

Пеликан завършва последните си два големи проекта малко преди да се упокои 
на 13 май 2006 г. Първият е под формата на богословски коментар върху Деяния 
Апостолски, публикуван от издателство „Бразос”63. За него той е обвинен в 
„по-скоро произволни бележки разпръснати към текста”64, но макар и не изцяло 
съзвучен с останалите публикации в поредицата, книгата разкрива един своеоб-
разен похват на автора, който не позволява схематизирането и редуцирането 
на сложни идеи и концепции.

Творчеството на Пеликан се характеризира с изключително многообразие от 
теми и засегнати проблеми. Самият факт, че той написва труд в пет тома, 
който е най-задълбоченото изследване на историята на християнското учение, 

59  Pelikan, Jaroslav, Personal Memoir, c. 41.
60  В края на своята академична автобиография той оставя, донякъде самоиронично, обсъждането на въп-
роса за връщането си към православието на „някоя бъдеща психобиография, която да открие ‚истинските 
причини‘”. Pelikan, Jaroslav, Personal Memoir, c. 44.
61  Pelikan, Jaroslav, Jesus Through the Centuries: His Place in the History of Culture, New Haven, Yale University 
Press, 1987.
62  Pelikan, Jaroslav, Mary Through the Centuries, New Haven, Yale University Press, 1996.
63  Pelikan, Jaroslav, Acts. Brazos Theological Commentary on the Bible, Grand Rapids, Mich, Brazos Press, 2006.
64  Rowe, C.K., Hays, R.B., What is a Theological Commentary? A Book Symposium on Jaroslav Pelikan, Acts, Brazos 
Theological Commentary on the Bible (Grand Rapids: Brazos Press, 2005), в Pro Ecclesia, Vol. 16, № 1, с. 30.
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което дори чисто хронологически обхваща целия исторически път на Църквата, 
трябва ясно да говори за лекотата, с която той преминава през интелектуал-
ните светове, простиращи се в рамките на две хиляди години. 

Всеки влиза в Църквата не за да я промени, а за да бъде обърнат, без това да 
означава, че новодошлите не могат да принасят отново елементи, които са 
били забравени или изчезнали. Още повече когато това се прави за служение на 
Църквата, а не просто за да бъде критикувана, каквато е и основната разлика 
между Пеликан и предшествениците му. Както самият той казва, задачата и 
призванието на историка е „да може да превключва от езика на миналото към 
езика на настоящето”, но не за да задава въпроси на миналото, а да чуе негови-
те. Тогава историкът ще успее да споделя именно „живата вяра на мъртвите”, 
а не всичко останало, с което често сме изкушени да я заместваме.



42

По пътя за Дамаск

Ярослав Пеликан

ПРИЕМСТВЕНОСТ	И	

КРЕАТИВНОСТ	

Обръщение към завършващите семинарията „Св. Владимир”, 

Крестууд, Ню Йорк, произнесено на 24 май 1975 г.
1
 

Когато получих поканата да изнеса тази лекция в чест на вашето завършване, 
нямах колебания, че искам да говоря за приемствеността, за онова, което От-
ците на Църквата наричат συνέχεια, както и за отношението на тази συνέχεια 
към развитието на учението на Църквата или (ако се възползвам от алитера-
цията само на английски вместо на английски и гръцки)2 за отношението между 
креативността и приемствеността, което е централната тема на цялост-
ната ми научна работа, но и стои като неизменен въпрос пред православното 
богословие. След като избрах темата, наложи ми се, следвайки традицията на 
някои проповедници, да открия текст, с който да започна – или може би просто 
претекст. И тъй като щях да говоря в православна семинария, първо се сетих 
за моя любим откъс от св. Иоан Дамаскин, в който той казва: „Като пчела ще 
събера всичко, което е в съгласие с истината… не принасям тук собствените 
си заключения, а онези, които с много труд са достигнати от най-видните бо-
гослови, докато аз просто съм ги събрал възможно най-богато в един трактат”. 
Веднъж написах тези думи на гръцки като посвещение в една от книгите ми, 
която изпратих на о. Йоан Майендорф. В отговор той ми написа: „За един бого-
слов е по-добре да бъде пчела, отколкото пеперуда”. 

Но тъй като името ми е Ярослав, след това помислих, че все пак ще бъде 
по-уместно да избера текст, свързан със славянската култура. Все пак дваде-
сет и шести май е рожденият ден на Пушкин.3 Известната лекция на Достоев-
ски за Пушкин, произнесена на 8 юни 1880 г., е пример за секуларен (макар и не 
изцяло секуларен) подход към въпроса за приемствеността и креативността. 
Но когато се замислих за имената, си припомних, че в това убежище на Пра-
вославието има преподаватели с фамилни имена като Шмеман, Майендорф и 
Ериксън, и тогава разбрах, че в търсене на надслов за моето обръщение трябва 
да се обърна към тевтонската литературна традиция. И го отрих, разбира се, 
там, където винаги се насочвам в търсене на крилата фраза в немската лите-
ратура – във Фауст на Гьоте и по-конкретно в известните стихове:

1  Pelikan, Jaroslav, Continuity and Creativity в St. Vladimir’s Theological Quarterly, 19/3, 1975, c. 1-7
2  Continuity и creativity в англ. оригинал. Б.пр.
3  Това обръщение е произнесено два дни по-рано. Б.пр.
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Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
Erwirb es, um es zu besitzen.

Макар играта на думи между ererben и erwerben да не може да бъде предадена 
задоволително, смисълът може да се предаде като: „Каквото от дедите си до-
бил, за да го имаш – спечели го!”4. Тези думи контрастират с казаното по-рано 
от педантичния помощник Вагнер, който, както бихме го определили днес, „си 
падаше по история” в израз на своето задоволство, отбелязва:

… wie vor uns ein weiser Mann gedacht  
und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht

(„… как някой мъдър мъж е мислил вече и как накрая ний сме стигнали далече”). 

Тези два откъса представят две противоположни разбирания за приемственост-
та и креативността и тъкмо върху тях искам да се спра днес следобед.

I

Думите на прислужника Вагнер представляват сбито изложение на веруюто 
на историцизма, който започва да се налага, особено в академичните и научни 
среди на Запад, по времето, когато Гьоте пише Фауст. Наистина той се при-
смива над това верую, като човек, който в много отношения го споделя. Но за 
нашите цели това верую представлява удобно противоречие, тъй като показва 
как грешната представа за приемствеността води до изкривена представа за 
креативността, как способността ни да гледаме на настоящето зависи от 
остротата, с която виждаме миналото.

Именно това е проблемът на Вагнер. Той започва своите разсъждения за „упот-
ребата и ползите на историята” с това, което за него, уверен съм, представ-
лява щедро признание „как някой мъдър мъж е мислил вече”. Снизхождението, 
което прозира зад тези думи, в най-лошия случай се състои в самото усилие да 
се приеме, че някой в миналото изобщо е бил способен да каже нещо смислено. 
Но определянето на онова нещо от миналото, което е важно за нас днес, зависи 
от това, което самите ние сме казали и сторили. Всъщност това представля-
ва търсенето на родословието на нашите собствени идеи и системи. Винаги 
когато някой е създавал нова система или е измислял ново богословие, или (ако 
предпочитате) се е впускал в нова ерес, историческото изследване ще покаже, 
че поне in nuce (в зародиш) идеята вече е била изпробвана в миналото и се е 
провалила. Изглежда например, че духовете на гностиците са се завърнали през 
последните десетилетия, за да обладават децата на нашата модерна епоха. Ала 
по-сериозно е изкривяването на миналото, когато към него отправяме само въп-
росите от нашето време, вместо да се опитаме да открием неговите въпроси – 
въпросите, които миналото отправя към нас и нашето време. Да приемаме за 

4  Всички цитати са по превода на Димитър Станков – Гьоте, Йохан Волфганг, Фауст, София, Народна култура, 
1958.
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изумително, че Платон или св. Григорий Велики са имали първокласен интелект, е 
погрешен прочит на историята, който не вижда в тях нищо повече от прелюдия 
към настоящия момент. Както някой може да пътува до други страни и да бъде 
подразнен, че тези чужденци не говорят английски или пък, обратното, да бъде 
изумен, че тези малки деца могат да бъбрят на чужд език, така и човек може да 
пътува през времето, както и през пространството, без дори за миг да допусне 
възможността отношенията между обект и субект да бъдат обърнати. Тогава 
търсенето на приемствеността се превръща в интелектуално хоби или започва 
да се разглежда почти като срамно. 

Виждането на миналото през нефокусирана снимка неизбежно води и до пре-
увеличено разбиране за настоящето: „и как 
накрая ний сме стигнали далече”. Както 
Фауст отговоря саркастично: „О, да! В без-
края чак – отвъд звездите!” (Ja, bis an die 
Sterne weit!). Иронията се състои в това, че 
тенденцията настоящето да се разглежда 
като абсолют, спрямо който е отсъждано 
миналото, е професионалното заболяване на 
историците, чиято задача е (или би тряб-
вало да бъде) да се опитват да съживят 
миналото. Така например един от най-при-
знатите историци на християнското уче-
ние през XIX век, Фердинанд Крисчън Бауър, 
публикувал през 1838 г. книга върху исто-
рията на учението за помирението5. Трите 
периода на тази история той разделил на: 
петнадесетте века от самото начало на 
Църквата до Реформацията, трите века от 

Реформацията до смъртта на Имануел Кант (1804 г.) и трите десетилетия от 
смъртта на Кант до публикуването на книгата. Толкова величествена претен-
ция за собственото място в историята е дори още по-нелепа от разбирането 
за останалата част от историята, на която се уповава. Само се замислете за 
модите и тенденциите, в полза на които е било искано християнството да се 
откаже от своите централни убеждения. По време на Просвещението и през XIX 

век Евангелието е било атакувано като мрачно и песимистично, защото е гово-
рило за грях и тление, които вече били превъзмогнати благодарение на модерния 
прогрес. Ала през ХХ век вече изглежда сякаш посланието на християнството 
е прекалено хубаво, за да бъде вярно, защото обещава надежда, вечен живот и 
преображението на човешката природа в обжена. Обвиненията против христи-
янството са се обърнали на 180 градуса и онези, които, в името на някакво съв-
ременно богословие са осъдили миналото, са се оказали надмогнати и всъщност 
принизени до точно онова минало, което те са разглеждали като достойно за 
снизхождение. И в същото време те са били лишени от способността да погле-

5  Идеята за помирението между Бога и човека, постигнато в Христос, е типично за реформаторските учения 
и е особено ярък елемент от историята на Спасението при Джон Калвин. Фердинанд Крисчън Бауър го съчета-
ва с обвинение към Рим за „помиряването” на ученията на св. ап. Павел с тези на св. ап. Петър. Б.пр.

Ярослав Пеликан, 2002 г.
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днат на „реда на записаното време” с дистанция и разбиране, което произхожда 
от култивацията на традицията. 

Когато настояще и минало се свързват по начина, по който това е сторено 
от Вагнер, страдат едновременно приемствеността и креативността. Църк-
вата не се самоопределя въз основа на своята продължителност във времето, 
а въз основа на своята способност да отговаря на съвременните събития. 
Тази загриженост от съвременното – а следователно и от временното – със-
тояние е идентифицирана от някои модерни богослови като самата душа на 
креативността. Но когато историята е разглеждана като поредица от екзис-
тенциални моменти, свързани помежду си единствено поради своята хронологи-
ческа последователност, отговорът на настоящите събития по необходимост 
е импровизация, сякаш никой никога не е имало нужда да реагира на събитията 
в миналото. Какъвто и принос тази импровизация да е способна да направи за 
живота на човека и нациите, в живота на Христовата Църква това означава, 
че „креативността” и „значимостта” могат да бъдат постигнати единствено 
посредством отказ от християнската идентичност. Евангелието ни казва, че 
който даде чаша вода в името Христово, ще бъде благословен (Марк. 9:41). Со-
циалното евангелие на ХХ век е създало мащабни програми, за да даде тази чаша 
студена вода, но поради загубата на приемственост се е оказало неспособно да 
обясни защо прави това „в името Христово”, стигайки дотам, че няма осезаема 
разлика между социалните и политически действия на църковните хора и техни-
те секуларни (най-често либерални) колеги. И тогава човек може да стигне до 
заключението, че изобщо няма смисъл да се споменава Христовото име, защото 
то не прави водата нито по-студена, нито по-утолителна. Крайният резултат 
е секуларизацията, която някои „креативни” богослови вече са готови да при-
ветстват като бъдещето. Цветето вече е откъснато от своите корени и е 
започнало да увяхва. 

II

Доктор Фауст, може би помните, е изучавал „Philosophie, Juristerei und Medizin, 
und leider auch Theologie”6 и макар да е загубил вярата си в хода на това образо-
вание (навярно се досещате и за думите му на пасхалната утрин: „Die Botschaft 
hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"7), той не е загубил изцяло ума си. Интер-
претацията на „приемствеността и креативността”, изразена в неговата фор-
мула „каквото от дедите си добил, за да го имаш – спечели го”, в никакъв случай 
не се ограничава единствено до вярата или богословието. Тя е точно толкова 
приложима и към изкуствата, езика и конституционното управление на Америка. 
Следователно Фауст, прототипът на съвременния езичник, може да ни послужи, 
както Арат от Соли е послужил на св. ап. Павел на Ареопага, за да изрече думи-
те „негов сме и род” (Деян. 17:28).

Основната предпоставка на това твърдение е, че наистина има наследство, 

6  Нем. „Философия, право и медицина, и за съжаление богословие” Б.пр.
7  От нем. „Вестта аз чух, но няма вяра в мен!”. Б.пр.
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завещание, което сме получили от своите отци, че то ни е „пре-дадено” ед-
новременно в смисъл, че то съществува, независимо дали го приемаме или не, 
както и в смисъл, че то е дар, дошъл не от, а към нас. Пренесено към живота 
на Църквата, това означава, че нито едно поколение не е започнало същински 
от начало, и това се отнася дори за поколението на апостолите, защото чрез 
Новия завет и ранната проповед те са утвърждавали своята приемственост с 
народа на Израил. Когато от Църквата се очаква да „отговаря всекиму” (1 Петр. 
3:15), отговорът има за свое начало вярата на 318-те отци на Първия вселенски 
събор в Никея. Когато Църквата се събира за богослужение, едно от централни-
те нейни убеждения е възнасянето на благодарността за наследството, което 
споделя с всички, в миналото и настоящето, които славят Единосъщната и Не-
разделна Троица. Имало е време, когато хората са се обръщали към Църквата, за 
да получат социални или политически насоки, но сега те могат да открият това 
другаде; някога те откривали в Църквата най-висшите изражения на музиката 
и изкуствата, но Църквата вече никому не е нужна за това; някога те ползва-
ли Църквата като място за срещи с приятели и семейство, но сега вече има 
по-удобни пространства за това, желани от повечето хора и семейства. Какво  
остава на Църквата? Онова, което „едно е само потребно” винаги – Преданието 
на вярата и учението, на богослужението и порядъка. Двадесетият век може 
да открие това Предание в Църквата и единствено в Църквата, но той може 
да го открие само ако Църквата опази и култивира това, което е наследила от 
Отците.

Но Църквата не е музей или мавзолей и не може да се допусне наследеното от 
нея предание да се превърне просто в експонат от някакво славно минало. Има 
една епиграма, с която се идентифицирам: традицията е живата вяра на мърт-
вите, а традиционализмът – мъртвата вяра на живите. Ние, които ценим насле-
деното от Отците, сме непрекъснато изкушавани да го притиснем към гърдите 
си, да го излъскаме изящно или да го балсамиране, за да го опазим от набезите 
на времето – сякаш християнската базилика е пирамида с лукообразен купол. 

Защото това, което сме получили от нашите Отци, трябва да го заслужим, ако 
искаме да го притежаваме. Всяко поколение на Църквата е трябвало отново да 
научи това. Приемствеността не е еднозначна с архаизма и отново, и отново 
Църквата е отговаряла на предизвикателствата на неверието и ересите, като 
е изказвала и повторно преподавала своята историческа вяра, както казва св. 
Максим Изповедник: „тълкувайки я и извеждайки последствията” (PG 91:260). Ако 
в отговор на христологичните ереси или набезите срещу светите икони е било 
уместно за Отците да се връщат към Никейското верую, добавяйки удължена 
парафраза, която била насочена към тези погрешни учения, то тогава и за нас 
е уместно да се поставим в приемствеността на вярата на нашите Отци и в 
името на тази приемственост да изговаряме Словото Божие към света днес. 
Защото това, което може да отрезви един свят, опиянен от всеки отлитащ 
миг, е посланието на апостолската вяра. Но ние не сме просто носители и про-
водници, през които това послание преминава, а живи, отговорни и да, креативни 
участници в неговия разгръщащ се живот и история. 
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Тъкмо в този продължителен живот и история сме кръстени и за неговото 
опазване, предаване и споделяне вие, свещениците на Църквата, сте изпратени8. 
Вашето свещеническо служение ще бъде всекидневно повторение на историята 
на Спасението, всекидневно придобиване на това наследството. Ще се превърне 
в истинско креативно повторение и придобиване не чрез откъсване от догма-
тите, литургията и дисциплината, а чрез куража да бъде утвърждавано това, 
което вярата означава, както и онова, което вярата е означавала. Онези от нас, 
които са имали привилегията да израснат в емигрантски общности, познават 
трудностите, но също така и облагите от това да си двуезичен: понякога език 
„А” изразява най-добре онова, което искаме да кажем, в други случаи това е език 
„Б”, но една от нашите задачи винаги е била да бъде утвърдена и подпомогната 
комуникацията между онези, които, за разлика от нас, са толкова злощастни, че 
да говорят само един език. Така и свещенството на Църквата, може да се каже, 
е призвано да бъде двуезично, като едновременно говори езика на преданието и 
поддържа приемствеността с него, и в същото време креативно хвърля мост 
към общуването с тези, които говорят само на „модерн-ски”. Това е рисковано 
начинание. Много по-лесно е да се живее в миналото или, в другия случай, да се 
капитулира пред модерността и както гласи поговорката, „миналото да си ос-
тане в миналото”.

Ала ние не сме призвани към нито едно от двете, а към това да следваме с 
вярност и приемственост верните следовници и ученици на Църквата във всич-
ки времена. Вкоренени в тази приемственост и превръщайки това Предание в 
наше, ние сме свободни да говорим и работим като онези, които чрез Въплъще-
нието са имали привилегията да участват в самата природа на Бог Твореца и 
в Неговата свобода.

Харта на тази приемственост е призивът и обещанието на Самия наш Господ: 
„ако вие пребъдвате в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете 
истината и истината ще ви направи свободни” (Иоан. 8:31-32).

Превод от английски: Теодор Аврамов

8  Словото е произнесено по случай завършването на випуска семинаристи в „Св. Владимир”, много от които 
вече били ръкоположени. Б.пр. 
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Валер Новарина е роден през 1947 г. в Женева. Учи фило-
софия и литература в Сорбоната, дипломната му работа 
е посветена на Антонен Арто. През 1974  г. е поставе-
на първата му пиеса Летящото ателие. Следват творби-
те Драмата на живота, Вие, които обитавате времето, Аз 
съм Плътта на човека (откъс от която е публикуван в брой 
45/2009 г. на сп. Християнство и култура в превод на Влади-
мир Градев), Градината на признанието, Червеният произход, 
които Новарина определя като свръхдиалогизирани романи, 
монолози на много гласове, поеми в действие, които сам 
поставя на сцена. Новарина е автор и на „теоретични” съ-
чинения: За Луи дьо Фюнес, През материята, Пред словото, 

Опакото на духа, Светлините на тялото, Аз, ти, той, Четвъртото лице на отделното, 
в които изследва преплитането на пространството, времето и словото в тялото на 
актьора. Известен е и със своите „пърформанси”, в които съчетава рисуване, слово, 
музика и видео. Предложеният тук текст е лекция, изнесена в „Парижката Света Бо-
городица” на 25 март 2018 г.

Валер Новарина

ДУХЪТ	ДИША

1. In hoc signo vinces… Под този знак ще победиш. Кръстът, даден на Константин в 
съня му, възвестява победа чрез обрат. Кръстът кръстосва и съдържа енергията 
на противоположностите; той ни открива – дори в нашето тяло – парадоксалния 
път на завоеванието чрез отрицанието на обратимостта. Един диалогичен път – 
диалектиката се разкрива в нас, зад нас и преди всичките ни деяния.

2. Кръстът е знакът – не на един край, на крайната точка – а на освобождаващ 
преход… Прекосяване на смъртта. А не отвъд нищото. 

3. Чрез кръста, обозначен върху теб с две невидими линии, чрез този знак върху 
теб самия, от този жест, който те обозначава тук, в четирите измерения на 
всемира, върху теб се излива цялата пълнота на времето в един изложен на 
показ миг: в теб е вписано, че Бог е открит.

4. Бог е противоречие и откритост в Себе Си: Четвъртото лице на отделното.

5. Чрез кръстосването на две невидими линии – дори негативно – се открива 
едно лъчение. С нашето кръщение знакът на кръста сменя нашия център и ни 
отрича: предоставя ни на всемира. В този знак на неграмотния (неграмотните 
се подписват с кръстче) се концентрират и кръстосват цялото пространство 
и цялото време: ускорения.
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6. Нямо писане и Тетраграма1 в пространството, следа в прехода на парадоксал-
ната божественост: три в едно; вътрешна убежна точка в сърцето на нашето 
тяло – кръстът, с който се кръстим тук, носи спомена също, на четири езика, 
за надписа I.N.R.I. Иисус от Назарет, Царят Иудейски. 

7. Славата Божия сега минава през смъкването Му на земята: сиреч в нас. Той 
ни следва-и-предхожда: прекосява смъртта Си, сетне и нашата. Минава през 
кръста като през един негатив на прехода. Нещо, възвестено на нашия език чрез 
великолепното слово кончина. 

8. Чрез отричащия, победен и възкръсващ знак – който вписваме върху себе си 
с най-прости жестове – ние признаваме кръстосаната точка на смъртта в 
дълбините си; утвърждаваме чрез този открит жест издигането на живота в 
четирите краища на пространството.

9. Издигането на живота в измеренията на не още видяното. 

10. Едновременно с приковаването – заковаването върху дървото – кръстният 
знак е означаването в нас на енергията на разкъсването на пространството: 
морето, което се отваря, избликването на едно в четири, обратната страна на 
смъртта, озвездеността на субекта.

11. Бог е противоречието на живота, открит в себе си.

12. Кръстът създава празнота в мисълта: синкоп. Творческа анихилация. Пълно-
та, завръщаща се в празното – и преобръщаща го. Той е противоречието на 
живота, което ти пишеш върху себе си. Кръстът ни означава. Белязва ни като 
личност. Той зачерква аза и го отваря. 

13. Кръстът, с който ние се кръстим с помощта на един прост жест, се кон-
центрира върху нас, имайки спомен за всички парадокси на християнството. На 
първо място, Въплъщението (Словото стана плът); Въплъщението, кардиналният 
акт, оста на богословската катедрала! Въплъщението, „сърцевина на спасение-
то”, пише Тертулиан (Caro cardo salutatis2). „Въплъщението, ненавистно на мнози-
на горделивци”, както великолепно го определя св. Августин.

14. Тъкмо чрез предизвикателството, отправено към мисловния ни мързел, към 
дребнаво пресмятащия и изчисляващия разум, към краткосрочните ни възгледи, 
се явява преобръщащата – и винаги нова – сила на християнството: днес, в 
началото на един още по-пресметлив век, повърхностен и линеарен, отколкото 
всички други. Днес повече от всякога преоткриваме завладяващото съждение на 
Тертулиан: „Синът Божи е бил разпнат; не се срамувам, защото е срамно; Синът 
Божи е мъртъв, вярвам го, защото е нелепо. И е възкръснал от гроба? Сигурно 
е, защото е невъзможно” (Crucifixus est Dei filius? non pudet quia pudendum est. Et 

1  Тетраграма – в юдейската традиция под това словосъчетание се има предвид непроизносимото и четири-
буквено име на Бога, смятано за Негово собствено Име, за разлика от останалите Му атрибути. Б.пр. 
2  „Плътта е крайъгълен камък на спасението” (лат.). Б.пр.
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mortuus est Dei filius? credibile est quia ineptum est. Et sepultus resurexit? certum est 
quia impossibile). 

15. В християнството има много дълбок опит за невидимите сили и тяхната 
игра в движението: един плътски спомен за обръщането на енергиите. Пред нас 
се отваря друга физика: налудничава и истинска. 

16. В Константинопол, недалеч от „Света София” (Премъдростта), която си 
остава, и „Света Ирина” (Мирът), която си остава, някога е имало църква, наре-
чена Agya Dynamis (Светата Сила): преобръщащата сила на Христос (Христос: 
Въплътеният Бог, Христос, другата страна на Бога): даденият агнец, възвестя-
ващ победната невинност.

17. Един ден, работейки с актьорите си, занесох на Кристин Ферсен и Франсоа 
Шато фотография на иконата Света Богородица Знамение, която е в Новгород, 
изобразена с разтворени ръце и обърнати към нас длани… Тя не атакува, а за-
криля, давайки се – изглежда така, сякаш е ехографирана с младенеца Христос, 
Който е все още в утробата ; тя закриля, тъй като е отдадена изцяло. В тази 
икона е душата на християнството – онова, което Дитрих Бонхьофер3 е събрал 
в следната пламенна фраза: „Само един слаб Бог може да ни бъде подкрепа”.

18. Ускореност и разпъване на кръстния знак: ускорение на пространството и 
времето в една мъртва точка: нашето сърце, приковано в центъра на четирите 
посоки в пространството. Християнството би ли могло да се обобщи – без по-
вече думи – в този жест, който събира и разгръща?

19. Кръстейки се, навеждайки се и вдигайки се – чрез издигания и пропадания, не-
видими следи, и чрез пътя, практиката и повторението на думи и жестове, чрез 
религията на степените и чрез повторената религия – нашето тяло понякога 
съумява да узнае малко повече от самите нас. 

20. Възприемам понякога Кръстния знак като свободно и нямо писмо на Тетра-
грамата в пространството.

21. Кръстът – в четирите точки на пространството – си спомня за четирите 
Евангелия, за четирите смисъла на Писанието, за четирите неми букви на неиз-
речимата Тетраграма: „Yod. hé. waw. Hé”. Да не се произнася. И да не се чува, 
поне за момента.

22. Винаги съм чувствал, че Троицата е по образ и подобие на Тетраграмата: че 
има същата функция, че извършва в ума ни същия труд…

23. Троицата, съкровената обител на Бога и тайнственото сърце на християн-
ството… но също и: неалгебрично съждение, негеометрична фигура, неуловима 

3  Дитрих Бонхьофер (1906–1945) немски лутерански пастор, известен протестантски богослов, един от съз-
дателите на „Църквата на Изповедта”. Ярък антинацист, участник в заговора срещу Хитлер, той е обесен в 
концентрационния лагер „Флосенбург”. Б.пр. 
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форма, която винаги ни убягва, жива-движеща се, дишаща в нас.

24. Доказателство чрез празнотата и чрез диханието на неведомостта на 
Бога. Неуловимият, недосегаемият Бог: Noli me tangere4.

25. Троицата, непредставимото лице на Три в едно: немислимата и истинска 
Троица e извън думите – както Тетраграмата: Името в четири неми букви на 
личния Бог, Който трябва да бъде Ти. 

26. В Троицата, както и в Тетраграмата изглежда, че има забрана за предста-
вяне или по-точно забрана за притежание. 

27. Троицата проправя пътя, по който отново се научаваме да се губим, казва св. 
Августин в За Троицата (De Trinitate): „И тъй, така трябва да пристъпваме към 
неведомите неща: когато най-вече вярваме, че нищо не сме намерили, когато 
сме стигнали дотам да разберем колко неведомо е онова, което търсим”.

28. Троицата, Тетраграмата ни повтарят търпеливо, всекидневно, че Бог не се 
усвоява, не подлежи на определения, нито на съждения – Той никога не може да 
бъде уловен. Познава се съкровено, чрез вътрешната интуиция, чрез досега на ди-
ханието, в тайнственото изразходване на словото, в приношението на думите. 

29. Той ни е дал словото: като връзка между Него и нас; като скрита размяна на 
Неговия дъх и на нашия. „Бог”: дума извън думите; дар на всички езици – веднъж 
завинаги изразходван от разума. Нека съхраним от Логоса поне жеста да пишем 
във въздуха. 

30. Две „малки фрази” от Огледалото на простите души на Маргьорит Порет5, 
изгорена жива недалеч от тук на 1 юни 1310 г.:

31. Маргьорит Порет: „Разумът, който разбира само най-грубото и отхвърля 
по-финото”.

32. Маргьорит Порет: „Необходимостта на човека е да припознае като свое 
всичко, произтичащо от разума, докато любовта произтича от Бога и единст-
вено от Него”.

33. „Ако разбираш, тогава това не е Бог”, ни казва св. Августин.

34. Не можем да схванем Бога – не можем и да Го разберем – и все пак се обръ-
щаме към него – като към Някой.

4  „Не се допирай до Мене” (лат.) – думи на Иисус Христос към Мария Магдалина пред празната гробница 
(Иоан. 20:17). 
5  Маргьорит Порет (1250–1310) – френска монахиня бегинка и мистичка. Осъдена като еретичка от Като-
лическата църква заради близостта си с „Братството на Свободния Дух”. Някои от тезите  в книгата Огледало 
на простите души, алегория на диалозите между Любовта и Разума, са близки до възгледите на Майстер Екхарт. 
Б.пр. 
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35. Има я във френския език тази особеност, че ние, подобно на латинците, не 
можем да различаваме U от V; оттук и невероятната анаграма на думата Dieu 
(Бог) е Vide (Празнота). 

36. Думата празнота не ни отпраща към нищото, а напротив, подканва ни да 
преоткрием – в нашето тяло – живия център, живото сърце на диханието – 
което е труд, дело на празнотата и зов за въздух. Очевидно. Кеносис (очевид-
ност?). Дар на себе си.

37. Ние сме изпразнени от Бог, но зовящи го, възлюбени, отделени от Него… В 
Битие Бог създава, отделяйки небето и земята, деня и нощта – и т.н. Тъкмо 
отделяйки, Той създава дистанцията и привличането; липсата и привличането; 
любовта, привличанията – тъкмо в деленията си всемирът, разделеният хаос, 
става игра на сили.

38. Двете сенки на думата любов са твърде отстоящи една от друга: празнота 
и магнетичност.

39. Привличането на Отделените.

40. Изначално кръстният знак отделя вертикала и хоризонтала, обозначава на-
шето тяло и действа като книга; центрира ни наново; като инициал, белязва ни 
с четири букви: I. N. R. I., Иисус от Назарет, Цар Иудейски.

41. Изначалност & инициал – това е Христос: „Преди Авраам да бъде, аз бях”. 
Иисус не забравя, че той е Работникът на творението, Действащото Слово, 
Словото „в началото”, поетът на всемира, ръката на Бога, Неговият деятел: 
„Чрез Него всичко е станало”. 

42. Раздиращо разкриване, цялостно откриване на Христовата драма в тези два 
реда на Слово за Пасха на Мелитон Сардикийски: „Онзи, Който свали небесата на 
земята и над водите, висна на кръста. Ще погребват Оногова, Който постави 
звездите на небето”. Джон Скот Ериугена в един коментар върху Евангелието 
на Иоан ни призовава да доловим в criavit (извика) на Онзи, Който е дошъл да умре 
на кръста, отзвук от creavit (създава) на Словото, довело до появата на небето 
и земята. Цялостно завъртане на колелото на времето. 

43. Както във фразата, където словото е актьорът, който влиза и преобръща 
идолите на думите, като пробужда силите чрез диханието и измисля движение-
то, така и актът на Христос – актът на Словото – открива, пише времето 
(което ще свърши). Граматичното слово е „по образ и подобие” на теологичното 
Слово, което е акордьорът на цялото време. „Логосът е бил наш работник, затуй 
сме логични”, пише св. Атанасий. Словото (и разумът) са неговият подпис в нас. 
Направени сме по неговия говорещ образ. 

44. Логосът е обозначил дара на словото. 
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45. Преди да разгърнем наново Библията, ето три реда от Руперт от Дьойц: 
„Когато четем Светото писание, държим в ръцете си Словото Божие и имаме 
пред очите си Сина Божи чрез посредничеството на едно огледало и в образ” 
(Руперт от Дьойц, Деянията на Светия Дух). 

46. Библията. Бог попада там в засада. 

47. Не Го изричайте. Не Го улавяйте: не Го приковавайте. Не Го докосвайте никога. 
Noli me tangere. Чакайте Той да ви докосне. Слушайте, докато ви говори. 

48. Бог ни очаква всеки път, щом отворим отново тази книга, която е диалог с 
Него – сиреч една битка… Отново Руперт от Дьойц: „Отдалият се на четене-
то на Светото писание, който се мъчи да разбере смисъла на Словото Божие, 
подобно на Яков се бори с Бога” [Quod omnis qui sacrae Scripturae studiis accintus 
incumbit, sensum Verbi Dei tenere contendens, instar Jacob cum Deo luctetur].

49. Споделяне на въздишките в диалога с тази книга, предъвкване на словото, 
въплъщение на хляба, просветление чрез евхаристията. Няма нищо по-телесно 
от месианизма: защото Бог се вкусва. 

50. В сцената с „Неизгарящата къпина” – „Тетраграмата”, „Името”, „неизре-
чимото”, „Той”, „Него”, Онзи, който се обозначава с четири букви, за да не се 
назове, Онзи, чието име е „ти”, се назовава не с глагол в сегашно, а в бъдеще 
време: Eye asher eye, „Аз ще бъда, Който ще бъда”. Бог е Този, Който идва, а не 
само Който е… Като че ли има повече присъствие, настояще и приношение в 
бъдещото време на „идвам”, отколкото в стабилното битие на глагола „съм”.

51. Евагрий Понтийски казва, че молитвата е премахване на мисълта. 

52. Думите проникват дълбоко: те шепнат за онова, което ги докосва, и се от-
варят към погълналите ги гледки; гъвкаво разкриват в игрите си движенията на 
вълната на словото… обвързват ни и ни обновяват, освобождават ни от стария 
вокален живот. Има някаква плътска геология, някаква животинска история и 
сексуалност в игрите на отделяне и в живите съюзи на думите. Историята с 
„явяването на живота чрез Словото” се крие във всеки от нашите езици. Всяка 
дума, която издишваме, си спомня, че всички неща са били призовани едно по 
едно. 

53. Всеки път, когато във фразата се появява глагол – а не наречие, съществи-
телно или прилагателно – мисълта е по-близо да явлението, до непрестанния бяг 
на природата, по-близо до драмата на живота. 

54. Езикът се опитва да постигне издълбоко не нещата, а драмата на живота, 
граматиката на природата. 

55. Езикът не пленява, а се уподобява на самото движение на материята, вижда 
как драмата на пространството се проявява вътре в думите – вижда да се из-
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гражда пространството чрез думите пред нас; езикът не пленява никое от не-
щата, а разгадава техните пра-сенки, усеща порива им да се родят: те виждат 
бял ден, благодарение на филизите на езика. Актът на явлението. 

56. Най-хубавото на езика не е в това, че препредава, а че дълбае насляпо и че 
познава нещата преди нас, че черпи от дълбоки кладенци, че ни показва и указва 
как да се спуснем надолу: да влезем в досег с видяното и мисленото преди нас. 
Да чуем първите гласове на животните. 

57. Да се научим да дълбаем във всички пещери на езика. Да отворим други га-
лерии – в телата на езиците. Да си спомним, че чрез езика ние сме животни с 
открита съкровеност. 

58. Езиците живеят и мислят тайно, в дълбините си, подобно на някакъв тайн-
ствен и безименен мозък, като знание на предците. Един кладенец, който е ви-
наги тук и още говори. Да се спуснем в езика като в някое тяло.

59. Езикът не съобщава – не само! – но и отдалечава; имаме загуба на причаст-
ност, скок. Един открит танц. Той кръжи и знае, че може – не само да ни събира 
едни с други и да ни сближава, но и да ни прокужда дълбоко и твърде далеч. В 
този смисъл – и само в този смисъл – можах да напиша един ден, че езикът е 
нечовешки. Полубожествен. Нечовешки, доколкото ни измъква – на моменти и в 
проблясъци – извън човешкото търгашество: когато ни кара да видим „човека” 
отдалеч, отвън, извън нас, извън него: въображаемото животно. Животното, 
говорещо извън себе си. 

60. Езиците – и само те – позволяват на човека да погледне на себе си с чужд 
поглед. Спасителен чужд поглед! Само чрез словото, чрез езиците и тяхното 
изпразване, тяхното издълбаване и празноти; само чрез множествеността на 
всички езици можем да гледаме на човека като на учудено животно. 

61. Думата благодат е от онези, които се колебая да произнеса... Благодатта 
се разпростира, без да произнесе името си; назовава се, без да го каже; мисли 
се, без да се назове. Обвързана е с радостта: на гръцки думата благодат (haris) 
е почти равнозначна на думата радост (hara): благодатта е възрадване: ново 
напояване: дъжд, който отмива, ново раждане, връщане към живота. Обвързана 
е и с музиката: от дискорда до акорда, от плътта до битката на звуците – от 
убягващата конструкция на ритмите до дискурса на времето (липса и пълнота), 
до акорда на същинското време. На вслушване. На изначално очакване. Очакване-
то е първичното състояние на всяко сътворено нещо. 

62. Благодатта е съгласие: ето че внезапно се озоваваме във времето, не в 
клетката или в решетката на часовете – а в цялото време, от алфа до омега. 

63. В мига на благодатта всички неща видимо идват при нас, раждат се за 
първи път...; при нас те идват, за да се подредят най-добре в дълбинното вре-
ме, да се вкоренят в удрянето, в ударността, по мярата на истинското време. 
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(Ето какво най-сетне трябва да проумеем ние, вечно мънкащите деца, всеки-
дневно мамени от механичното време на часовниците!). Благодатта, която ни 
е дадена, предоставена безвъзмездно, понякога ни настройва към истинното 
време. Времето, акордирано за нас. Ако времето ни е дадено, то е защото сме 
предназначени за него. То е нашият обхват: мястото, почвата, страницата на 
нашето приношение. 

64. Словото зове, музиката чака; истинският език е в бъдещето.

65. Лутер казва, че нищо не е по-близо до теологията, отколкото музиката.

66. Жан Дюбюфе6 често говореше за освобождаващата полифония. Признавам, 
че си мислех – но не му го казах – че тази „освобождаваща полифония”, че това 
„симфонично мислене” не присъства никъде по-ясно, отколкото в религиите на 
Библията. В дълбоко подредения пейзаж, изтъкан от всички книги на Библията.

67. В театъра (или в книгата) зрителят/читателят са „труженици на памет-
та”. В паметта има пророчество: внезапно откроили се връзки, хармонични 
проблясъци; сякаш за да ни накара да видим всички неща във всемира заедно.

68. Възликуването на паметта понякога ни радва изцяло.

69. Чрез радостта всичко е разиграно отново – чрез една радост от новото 
завръщане и признанието.

70. Вече не знам дали тази фраза е на Пруст или на Баал Шем Тов7: „В спомена 
е тайната на изкуплението”.

71. С търпение и прецизност превръщаме всеки читател и всеки зрител в жи-
вотно, което се разкрива... Всички, които са отсреща – тези на сцената и онези 
на пистата или на арената: цигулари, танцьори, играчи на трапец, борци, певци, 
укротители, акробати в пространството и жонгльори със своето тяло – всички 
те очакват помощ (без да го казват и без да знаят): не-човешка помощ, помощ 
от Бога. Правят го в пълна тайна. Очакват – чрез молитвата, чрез протяжната 
литания на труда – да изникне нещо друго, което не идва от нас.

72. Ще ни бъде дадено нещо, което не очакваме. Вътре в себе си човешкото 
слово зове, без да назовава. Очакваме, без да можем да назовем телесното до-
казателство за края на един дуел. Дуелът между материята и духа. Край на 
разделението между двете и осезаемо доказателство за духовността на ма-
терията, сиреч за материалността на духа. Край на убийствената фиксация. 
Смърт на манихейската механика, която е без-изходицата на мисълта. Очакване 
чрез противоречията и надмогването, чрез откритостта на дишането: тя е 
която кръстосва, обръща, обвързва пространствата, отваря двете в три или 

6  Жан Дюбюфе (1901–1985) – френски художник и скулптор, един от създателите на направлението ар брют. 
Б.пр. 
7  Баал Шем Тов (1698–1760) – равин, един от основателите на хасидизма. Б.пр. 
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третото чрез четвъртото; разделя всичко отново, за да се роди наново. Очак-
ваме осезаемо доказателство и наглед. 

73. Бог, доказан от сетивата, открит в плътта ни: дадено наличие и чувство 
за истинно време: чуване, възприятие и усет за цялото време. Бог като улавяне 
на цялото време.

74. Ако влезем във византийски параклис, онова, което смайва най-вече, е едно-
временното присъствие на всички сцени от месианската драма: дванадесетте 
празника; трите времена („едно време, две времена и половин време”); четири-
те времена; валсът на големия часовник, завъртащ хиляди времена; краят на 
времето, свиването му, калейдоскопът на Библията в разпростиращ се порядък, 
но винаги около една очаквана точка, в съспенс: Пантократорът в съвършено 
равновесие над главите ни. Застъпник на трима, Който в двата си свити пръс-
та държи началото и края.

75. Ние го чакаме: Той идва; трябва да Го назовем Грядущия... И докато продъл-
жаваме да Го чакаме, Той съумява понякога да мине неусетно и да ни докосне. 
Изразът докоснат от благодатта предава това много добре. И ни казва колко 
осезаемо и плътско има в опита на диханието, в истинското време. Чрез дра-
мата, чрез материалната драма на духа една осезаема очевидност идва на бял 
свят: дарът на едно друго време, друго спрямо дуела на заекването, дуела на 
хронологичните секунди – едно ново време се явява, обратимо-дишащо. Дадено 
време, получено от Някого. 

76. Точката на любовта освобождава всичко: дарът ни освобождава, дава ни и 
ни настройва... Ние сме дадени – и чрез този дар – нещо наистина идва в нас. 
Нещо идва в мисълта, докосвайки дълбинния ритъм на природата; нещо се случва 
с възприятието ни за времето, с усета ни за време. В неговата свежест, коя-
то смятаме за горчива, ние откриваме новата свежест – и изведнъж научаваме 
повече за всички неща във времето – без да знаем какво и как да го изразим. 

77. Голямата емоция е тук: голямото задвижване. Ненадейно – и неочаквано – ние 
се настройваме към истинската пулсация на природата. Към нейната смърт и 
към нейния живот. Ненадейно се озоваваме на сцената, където се изправяме 
настроени на голямата пулсация – към диханието на природата.

78. В съгласие с драматичното сърце на творението, сиреч с пулсацията на вре-
мето – неговата ритмичност – неговата пре-къс-на-тост, неговото разделяне 
на актове, неговата събраност. И с откритото му приношение в пространство-
то. Радостта на изкуството и на любовта е тук. И благодатта.

79. „Благодатта и истината?” „Благодатта е истината.”

80. Преди четири години на един четиринайсети септември празнувах Кръс-
товден на един остров от Додеканезите. И видях как огромно множество се 
сбира на плажа на Диакофти, за да танцува. Да танцува на Кръстовден. Дълго 
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наблюдавах танцьорите, леко отстранени и сякаш неадекватни на музиката – а 
всъщност доста независими от видимия ритъм, все едно че танцуват по ня-
какъв скрит, по-дълбок и по-телесен ритъм, все едно че танцуват по музика, 
която е отвъд времето, на времето отвъд. Заедно със земята под нозете им. 
От време на време те извършваха някакво странно движение: хвърляха се на зе-
мята, леко политаха, ала бързо се изправяха; танцуваха сякаш в невидим обхват; 
танцуваха изпод пространството и времето.

81. Същото прави Христос, извършвайки големия Обрат и големия Свършек: Той 
танцува върху Книгите, върху хилядите писмена на Тората, върху сто и петде-
сетте Псалма, върху четирите Евангелия; Той танцува с плътта Си, възлику-
вайки, и танцува буквално! – Той вдишва и единява драмата на двадесет и двете 
букви, на седемдесет и девет хилядите осемстотин петдесет и шест букви, 
с тяло и щрих. Работник на драмата, изпълващ, въплъщаващ, възкръсващ, осво-
бождаващ. Той разкрива, издига и дава живот на нашето лице от невидимата 
му страна: всичко, написано в Закона и от пророците; Той пресъздава в танц, 
с едно движение и едно слово – и с една уста, божествеността, танцуваща 
през смъртта. Танцуващ и принесъл се за храна! Буквалното доказателство е 
въплъщението. Въплъщението е доказателство чрез буквата. Той дава завършек 
и отправя телесно, чрез Своята плът, братски поглед към нашата плът (която 
е дошъл да сподели с нас). Той дава завършек и изпълва всичко, казано в Писа-
нието: доказва с тяло, чрез възкресния си танц всичко онова, което гравитира 
в Писанието. Всички букви, Той обединява в един дъх с движението Си: и доказва 
с принесеното Си тяло, с пламенното Си сърце всичко, казано в Писанието. И 
материално се принася на трапезата.

82. Чрез Своето снизхождане, чрез дара, чрез самоотречението – сиреч чрез 
погубването, възраждането и чрез преобръщането на любовта – Той изпразва 
Бога, изпразва се от Бога и се принася. „Човекът на Болката”, „Обърнатият 
Адам”, „Христос в мъки, изложен на хули”, „Обръщащото Слово, Което диша”, 
„Бог на прехода”, „Единият в Него”, „Освободителят”, „Бог на духа, Който диша”, 
„Бог изменчив”, „Бог на обръщащото дихание”. „Бог на празнотата”… защото 
Празнотата е мястото, издълбано от любовта и привличането. „Бог на нашето 
тяло, което диша, и на духа, носещ обрат.”

83. Тъкмо това прави Христос на сцената на догмата. Той ни отвежда на мяс-
тото на драмата: но вместо драмата ни отвежда към освобождаването от 
логиката на смъртта. 

84. Кръстът на Словото, Кръстът на Езиците: издигането на кръста… Екзал-
тация и освобождение от логиката на смъртта. 

85. Ритмичната тайна на словото и на мисълта, вписана в най-съкровените 
дълбини на нашето тяло, носи Неговия подпис, Неговия белег, Неговия печат: 
кръстния знак на обратимостта, който диша: пасхалния обрат. Обръщането на 
смъртта в живот. Нашето дихание във всички осем секунди възниква наново, 
доколкото смъртта го отминава.
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86. Ритмично обозначени сме в дълбините на нашето тяло от диханието. Чрез 
духа и диханието, които дишат – и чрез мисленето; мисълта е словото, което 
търси, намира, завръща се и изгаря думите, пренасяйки ни към най-съкрове-
ното в нас – белега на преобръщащата божественост, която ни избавя от 
смъртта.

87. Въздухът на възкресението е дълбоко в нас. Ние носим, изписан върху нашето 
тяло, белега на Бог, който обръща. 

88. Преходът на възкръсналия е в дълбините на диханието ни.

89. Не можем да бъдем обобщени и не се поддаваме на обобщение чрез пепелта. 

90. Духът диша. Източникът на всяка мисъл – там, откъдето тя произлиза – е 
драмата на диханието: агонията и антагонията, играта на енергии, обрати, 
загуби и находки в лабиринта на диханието и кръстовищата на сетивата, кръс-
тосванията на въздух около немислимата точка, около неизречимата точка, 
около неуловимата точка на неговото обръщане. 

91. Мисленето произтича от диханието: то е завършекът на животинското ди-
хание; животинско, то ще вдъхне живот на онова, което е редом с него; то носи 
живот, вижда всичко в движение, навсякъде улавя вълни; то носи противоречие-
то на живота и дихателното взаимодействие с инертния свят. 

92. Мисленето е жест. „Мисленето, словото” – защото мисленето и словото 
са великолепни синоними – предоставят диханието на света отсреща; Словото 
е жест на живота: то прилага буквално животинското дихание към външното; 
като го възвестява отвътре и казва, че реалното диша; то носи развръзката и 
„отваря” камъните.

93. Кръстосването на диханията, кръстът на мисълта съгражда и разрушава, 
вдъхновява и прокужда, издига и низвергва стената на оглупяването, добавя ка-
мъни, демонтира фикс идеята – за да се свърши с монологията, с монолитията, 
с монолатрията на монолатриите, с обожаването на дървета и камъчета, с 
идолопоклонството на думите.

94. „Борете се неспирно!” Борете се неспирно срещу идолите на думите, защо-
то от памтивека най-много обичаме да си изковаваме с думи невидими идоли. Да 
се борим с идола на инертните думи: с мъртвите останки, с отживели идеи, с 
които сме си служили хиляди пъти. Да преоткрием пламенната и радостна идея 
на диханието.

95. Мисленето е пламенността на думите. Чрез диалектическия огън на диха-
нието – театърът, мястото, където буквите пламват в пространството и се 
завръща езикът на тялото, мястото на въплътеното слово; мястото на дишащи-
те букви; театърът: мястото на нагледа на езика – мястото, където виждаме 
Адам да говори за първи път, бидейки стъписан; театърът, все пак утопия, досущ 
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блян, сцена на невъзможността да притежаваш, нито да държиш каквото и да е 
под око; театърът Вечеря, където са поднесени като ястия буквите и където 
се разгръща – в енигми и огледала – игра на повърхности и винаги се дълбае в 
драмата на мисълта; театърът ни връща и непрестанно ни препраща към тази 
променлива точка, към парадокса и инверсията на енергията: кръстосването на 
смислите.

96. Смисълът (усетът), смислите (сетивата): амбивалентната дълбочина на 
тази дума. Тъкмо чрез обратимите думи нашият език (подобно на всички езици) 
узнава повече. Преход, обновяване, промяна, възраждане, метаморфоза – всички 
те възникват от някоя измамна крачка или падение, минават през загубата на 
равновесието. Това е прекосяване на неравновесието – все едно че се минава по 
празен мост – улавяне в грешка, достигане на предела – по този начин мисълта 
възвръща порива си.

97. В оптичното и дишащо огнище на театъра се наблюдава с любов – защото 
само любовта е виждаща – страстта на актьора, духовното животно: животно, 
освобождаващо мисълта си чрез изгарянето на думите, възпламеняващо езика, 
намиращо диханието в буквата, живота под азбуката: то изгаря езика, сиреч 
прави го светоносен чрез пасивното си действие и дишащата си страст; прос-
ветлява го чрез приношението на озареното си тяло, подядено от диханието. 

98. В центъра на артистичното пораждане, на всекидневния труд, диханието е 
пасхалният път. Вкоренеността на духа в плътта става чрез кръстосването с 
диханието: онова, което е духовно, диша. Диханието е междата, оста, лостът, 
принципът на всичко, което отваля камъка на смъртта, всичко, което отмества 
скалата, всичко, което отваря Червено море, което разцепва материята и вижда 
разлома. Всеки артист работи с диханието си – настройва се към ритмите на 
природата – и се настройва към другия. Той принася диханието си. Изкуството 
е безмерен дар. Предоставен ни танц, насочен единствено към хората.

99. Вкоренеността на духа в плътта, тяхното сплитане в кълбо, дълбинното 
обвързване се извършва чрез полемичното кръстосване на дъха. Онова, което 
е духовно, диша. Духът се разкрива въплътен и диша само в отдадеността си. 

100. Духовно не е това, което е ефирно, нематериалното, а онова, което е при-
несено. Духовното не е противоположността на плътското: духовно означава 
дадено. Духът е дар на плътта, нейно приношение.

101. Духът диша: животът е даденост: всяка плът е принесена. 

102. Кръстът, отрицание на смъртта, победен знак, е вписан в дълбините на 
животното, което сме и което диша. Не улавяме и не притежаваме нито въздуха 
чрез устата си, нито езика: ние ги изгаряме и възраждаме в тях прехода.

103. Месията, това е Словото. 
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104. В дълбините на словото и на дишането е кръстът на диханието и сърцето, 
обръщащо всичко. 

105. Тайнството е неразбираемо, защото то те разбира. Така е и с кръста, 
който пише по теб. Можем да разберем християнството единствено ако го 
прегърнем. 

Превод от френски: Тони Николов
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Данаил Давидов

СПАСЕНИЕТО

За западния човек адът исторически предхожда идеята за спасение. В гръко-рим-
ската традиция накрая всички отиват в царството на сенките, в „(Х)ад(ес)”, 
който е пре-изпод-нята. Оттам и понятието, което използваме, е за някакво 
отърваване. Обикновено биваме спасявани от нещо, чиято реализация е твърде 
вероятна (иначе е просто избягване). Затова в самото понятие вече се съдържа 
идеята, че спасението е извън нас, че не може да стане без Божието участие. 
Това участие свързваме (или смятаме за тъждествено) с Божията любов.

Да говорим за Бог можем само метафорично, тоест всичко, което казваме за 
него, е облечено в образите, които познаваме от сътворения свят. Ако обаче 
сме приели, че сътвореният свят е огледало Божие, следва да приемем и че всич-
ко, което съществува в него, съществува и у Бог, защото няма откъде другаде 
да се е взело. Това би могло да ни даде основание да си изградим някаква пред-
става, макар и твърде приближена, за това какво е Спасението.

Възлов елемент в тази представа е идеята ни за Божията любов. Въпросите, 
които веднага възникват, са: 1. Какво ни дава основание да приемем, че изобщо 
има такова нещо като Божия любов, и 2. Защо тя трябва да води до някакво 
особено състояние на Човека в неговата индивидуалност, което бихме могли да 
наречем Спасение (защото спасението ми, без да се съхрани нещо от индивиду-
алността ми, е нелепост).

Индивидуалността едва ли би могла да се припише на Бог, защото тя е оп-
ределение на частичното, съпоставимо с други частични феномени (неща), а 
Бог, бидейки единствен, е всичко, тоест цялостен. Дори християнската идея за 
ипостасите (най-голямото достижение на религиозната философия) е приложи-
ма към наличието на (или поне потенцията за) огледалото, тоест сътворения 
свят. Дългият път на еволюцията (лъкатушещата пътека на развитието на 
ДНК) обаче води през развитието на способността на индивида за само(раз)
познаване (рефлексия) до способността му да се опита, подобно на Бог, „да се 
огледа”, тоест да твори. Модерната наука се свени да нарече човекa „венец 
на творението”. Факт е обаче, че ако не броим извънземните, които остават 
напълно недоказана хипотеза (при мнозина породена от – понякога основател-
ни – съмнения в собствената стойност), способността да твори (да създава 
преднамерено нещо, което отразява някаква негова характеристика или интен-
ция) изглежда присъща единствено на човека. Връзката творчество-рефлексия – 
(отчетлива) индивидуалност (или по-скоро в обратния ред) изглежда най-про-
дуктивната насока, в която бихме могли да разсъждаваме върху отношението 
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Бог-Човек. При човека това триединство неизбежно е съпътствано (или има за 
своя неотделима част) някаква оценъчност. Това донякъде обяснява защо Бог би 
могъл да избере за спасение именно човеци, а не червеи, свраки или хипопотами. 

Първи контрааргумент: Не сме в състояние да кажем дали един ден Бог няма 
да реши да опита друга насока на творението, оставяйки ни насред път като 
насекомите, динозаврите или делфините. Дори и тогава обаче няма да можем 
да отречем, че май сме първите, които разсъждават върху спасението. Аз поне 
нямам данни за нищо подобно у пчелите, крокодилите или споменатите вече 
делфини. Или ние само си фантазираме за спасение? Дали можем да допуснем, 
че и те също…?

Втори контрааргумент: Не би било нелогично да приемем, че Бог всъщност ни-
кого не обича и макар да му служим за огледало, е готов да се отърве от всеки 
от нас, когато му свърши работа. Може да се черпи аргумент в тази насока и 
от факта, че мнозина човеци (образи в огледалото) постъпват тъкмо по този 
начин. Ако обаче успеем за миг да надмогнем научно обоснованата мизантропия, 
бихме забелязали, че на емпирично ниво никой не постъпва сто процента така. 
Нещо повече: и най-безскрупулните интересчии, и най-закоравелите експлоата-
тори имат зони, в които отстъпват от този принцип на поведение и проявяват 
нещо, което бихме могли да оприличим на съчувствие, дори любов. Не казвам 
това като оправдание за злините им (както се опитват да правят някои „мо-
дерни учени”). Но самият факт, че дори само някои правят нещо такова, ни дава 
основание да допуснем, че то също идва от Бог. При това в голям брой случаи 
зад подобно „размекване” прозират традиционните белези на нравствено (мо-
рално оценимо) отношение. 

Трети контрааргумент: Представата за добро и зло е заблуда, измислена от 
поповете и философите. Това твърдение е в обращение отдавна. От него обаче 
следва, че щом няма нравствена повеля, то чувството за вина е обикновено бо-
лестно състояние, подобно на псориазиса, а всички творчески актове, породени 
от него или от сродни нему чувства, са обикновено недоразумение. 

Всичко казано дотук важи и за другата скала: красиво (или хубаво) и грозно 
(което може да е и лошо), които са човешките еквиваленти на Божиите добро 
и зло. Удивително е, че в някои езици можем да проследим как „хубаво” в по-го-
ляма степен обгръща „добро” и „красиво” едновременно (сравни поне истори-
чески английското fair), докато „лошо” (faul) малко повече е „зло”, отколкото 
„грозно”. Независимо от тази асиметрия можем да мислим (абстрактно, тоест 
с чудовищно голямо приближение с цел избягване на естествената бъркотия) 
етичното и естетичното като оценки съответно по Божията и по човешката 
скала, които в нашия живот, в сътворения свят и в много отношения съвпадат, 
а в още повече биват смесвани, обърквани и взаимно замествани. 

Веднага се разбира, че естетиката разкрива по-голяма възможност за вариа-
ции (изкушавам се да кажа: автономия) и като че се старае да я реализира в 
пълен размер. Факт е, че много наши съвременници нямат особени затрудне-
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ния – най-често в името на разнообразието и плурализма – да приравняват пое-
зията на Шекспир с тази на „Бони М” и да разглеждат творенията на Моцарт 
и хип-хопа като равностойни изяви на естествената потребност на човека 
да музицира. Това обаче не променя факта, че самото творческо поведение е 
подчинено на някаква йерархия от стойности, колкото и нелепа да е тя. С други 
думи, идеята за (по-)добро или (по-)хубаво и (по-)лошо или (по-)зло е неотделима 
част от човешкото знание, макар и дефиницията , тоест съдържанието , да 
показва вариации във времето и от човек на човек.

Любовта, както традиционно я описваме, може да съставлява комбинацията от 
стремежа към притежание върху имащия индивидуалност обект и такъв един 
нравствен (дори и в рудиментарен вид при някои човеци) подход към него. В 
традицията (отхвърлена напоследък от политическата коректност) едно от 
основанията за любов е хубостта (особено на жените). Красивото при мъже-
те по-често се мери с „достойни” (традиционно харесвани) дела, но във всеки 
случай оценката по някоя от споменатите скали (в тяхната размесеност) е 
налице. Можем ли да допуснем, че щом важи за човека, такава комбинация от 
притежание и оценка участва и в онова, което наричаме Божия любов?

И така: излиза, че саморефлексията на човека протича до голяма степен като 
някаква (съзнавана или дори несъзнавана) преценка за хипотетично съответ-
ствие на (изявите на) индивидуалността ни с априорен стандарт, който за 
вярващия е Божията воля и представлява нещо като скала за добро – зло. И 
доколкото Божията воля или оценка е по дефиниция непознаваема за нас, ориен-
тирът за нея е вложеното в нас чувство за вина. 

(Срамът е по-скоро естетичен и се отнася до онова, което не искаме да се 
види у нас, което не толкова искаме да променим у себе си, колкото да отнемем 
на тези отвън възможността да го видят, било като „потънем в земята”, било 
като премахнем тях. Разбира се, границата между срама и вината е толкова 
неясна, колкото и тази между доброто и красивото, между злото и грозното.) 

Чувството за вина ни помага да отгатнем какво от (в) нас самите куца и би 
могло да се отмахне, да се отстрани, да го няма, а доколкото го има – да ни 
предизвиква към преодоляването му. Това пък предполага, че сам Бог проявява 
предпочитание към определени аспекти от онова, което „вижда” в огледалото 
(„и видя, че ... беше добро”), тоест активно извършва рефлексията (оглежда-
нето), за да има неща от „видяното”, които „отхвърля”. Това е изключително 
важно, защото ни помага да мислим за Бог исторически, да си представяме, че 
създал света и времето, как Той вмества оглеждането Си в него и му придава 
динамика, тоест развитие. С други думи: макар Бог да е константен, неговият 
образ в огледалото има история, следователно бъдеще, не е изключено дори и 
цел, която ние естествено не бихме могли да идентифицираме, доколкото тя 
може да е само отвъд сътворения свят. Християнският символ на вярата като 
че ли подчертава тъкмо това: „… И бе разпнат за нас при Понтия Пилата…”, а 
не изобщо, когато и където и да било. Това развитие или движение или динамика 
(към определената цел?) обяснява процеса на изпадане, на отхвърляне, на създа-
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ване на остатъка, който наричаме „зло” – онова, което творението е произве-
ло, следвайки автономно зададените му закони, но което изкривява (размътва, 
помрачава) образа в огледалото. Можем дори да си представим, че в (преди?) 
Началото няма зло, но с движението на сътворения свят, в което участват от 
Бога изтичащите Слово (Разум) и Дух (Воля), именно вихрите, образуващи се 
между тях и в творението, го пораждат.

Това обаче не отговаря напълно на въпроса константно ли е доброто. Ако е част 
от оценката на сътворения свят („И Бог видя, че беше добро”), не е невъзможно 
то да споделя неговото развитие. Ако злото е остатък, фира от творческия 
процес, то би трябвало да е динамично. Нам не е дадено да отговорим на въп-
роса дали доброто е нему симетрично. Имаме обаче основание да приемем, че 
отношението на Твореца към творението му трябва да е динамично, следвайки 
линията на развитие на творческия процес. То обаче логически съдържа онова 
отношение на Твореца, който дори и когато признава автономия на творението 
си, продължава да го счита за свое. Ако приемем твърдението, че любовта е 
[стремление към] притежание на обект с индивидуалност и способност за реф-
лексия, бихме могли да си представим и Божията любов в динамика (доколкото и 
индивидуалността, и рефлексията са по естеството си динамични).

Имаме два възможни подхода. Първият е да приемем човешката нравственост 
за еволюционен експеримент като инстинкта на термитите, яйцата на гущери-
те и птиците или обонянието на кучетата, който, подобно на тях, се разгръща 
донякъде, а след него сътвореният свят поема в друга посока. Другият е, че 
това е възходяща крачка в еволюцията, тоест значимо доближаване до Бог. 

Причината да предпочетем втория подход е обстоятелството, че тази необхо-
димост от оценка по скалата „добро-зло”, появила се така късно в еволюцията, 
изглежда съставлява нов елемент от разгръщането (нямаме право да го наре-
чем усъвършенстване) на Божието изискване (не смея да кажа очакване) към 
образа в огледалото. Както животът е новост за огледалото (стъпка в изявата 
на сътвореното), така новост е и рефлексираната индивидуалност, а след нея 
(след извървяването на еволюцията на огромна част от животинския свят) – 
нравствената оценка. Може да се поддържа, че само наличието заедно на тези 
трите прави възможна идеята за спасение.

Църквата (извън крайната Калвинова доктрина за предопределението) е при-
емала като фактори за спасението – наред с волята Божия – праведността 
(действието съобразно с представата за добро) и покаянието (ясното приз-
наване и приемане на чувството за вина без хитрувания, отричания или ра-
ционализации). Би могло да се обсъжда дали това е достатъчно, за да е ярък 
образът в огледалото, но изглежда необходимо, доколкото, както вече посочихме, 
на емпирично ниво няма случай на чисто отсъствие на нравственост – дори 
най-прочутите злодеи боравят с нравствени категории, колкото и различни, 
дори противоположни да са те на традиционно познатите. 

Следователно, ако мислим за спасение, не можем да го мислим освен във връзка 
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с идеята за добро и зло. Тук е важно да подчертаем отново, че самата идея за 
доброто не се поддава на наша дефиниция. Подобно на закона, тя е достъпна 
винаги в някакво приближение. Ние добре знаем, че няма човек, който всякога и 
във всичко да е спазвал закона или например „десетте Божии заповеди”. Това 
не следва да се тълкува в смисъл, че злонамерен законодател е намислил как да 
вкара всеки в беля. По-скоро можем да потвърдим, че дефиницията ни за добро 
(което само по себе си е нещо позитивно) е негативна, тоест, че ни е дос-
тъпна чрез това, което не е редно да правим. Споменатите Божии заповеди ни 
съобщават кои дела би трябвало да събудят у нас чувство за вина, резултат 
от вътрешна оценка за зло-добро. Бог обаче съди по-скоро както съдът с жури, 
което и при очевидна връзка между престъплението и действията и целите на 
извършителя, базирайки се на житейска мъдрост (опит, оценка за неописуемата 
конкретност на всяка ситуация), може да постанови „невинен”. 

Тук опираме до онова, което най-трудно се обяснява на учени хора. Науката по 
традиция борави с точни понятия и дори развитието на квантовата механика 
не успява да отучи образованите хора от това да разграничават грубо абсо-
лютното от относителното. Концепцията за добро и зло е израз на някаква 
(неназовима от нас) характеристика на Създателя, която следователно е кон-
стантна. Нейната изява обаче протича в динамиката на сътворения свят и 
това я прави динамична. Това не означава нравствен релативизъм. И при все 
това оценката на Бог за две на вид еднакви действия би могла да е различна 
заради скрити елементи от тяхната характеристика или заради непознати нам 
елементи от Божията оценка. Когато казваме, че важно за оценката на едно 
действие е не само „какво”, но и „как” е извършено, ние приемаме мълчаливо, че 
в оценката на „как” може да има и други елементи освен характеристиките на 
оценявания обект – такива, свързани с нещо присъщо на оценяващия. В това, 
изглежда, се състои и разликата между природно бедствие и власт. Затова във 
всички езици християнският Бог се нарича и Господ.

Съзнавам, че казаното по-горе (макар да не противоречи на възгледите на съвре-
менните физици) ще докара до ужас борците срещу така наречените „двойни 
стандарти”. За тях Бог би се представил като лош управник, ако не мери всички 
с еднакъв аршин и ако не прилага механично някакви (а какви ли точно?!) правила 
върху всички еднакво. Тези добри хора очевидно биха имали трудности да разбе-
рат защо един баща при определени обстоятелства може да се отнесе по раз-
личен начин към едни и същи действия на различните си деца или дори към едно 
и също действие на същото дете, ако то е извършено в различна обстановка, 
или с някакъв нюанс в начина на извършването му. (Това пък обяснява защо с ум-
ножаването на тези добри хора трудностите в управлението, в „господството 
на закона”, както и общата бъркотия в света не намаляват.)

Както обикновено, за логиката всичко изглежда просто, докато не се намеси лю-
бовта. По въпроса за любовта Йоан изглежда един от най-големите църковни капа-
цитети – в Евангелието му думата се среща над петдесет пъти. Той не се свени 
да я употреби във всички възможни смисли: и като бащинска, и като синовна, и към 
Бог, и към човеци и очевидно  придава огромно значение за вярата. Тя е посочена 
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в Евангелията и катo есенциалния елемент на двете основни заповеди: „Да възлю-
биш Бог...” и „Да обичаш ближния си...”. А от Иоан. 14:15 и 23 става ясно, че вярата 
всъщност е, ако не тъждествена, то поне приблизително съвпадаща с любовта.

Това, което е особено съществено за нас обаче, е фразата в Иоан. 3:16: „Защо-
то Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине 
ни един, който вярва в него, но да има вечен живот”. Разбира се, за невярващия 
твърдението на Йоан не може да бъде само по себе си валиден аргумент. Все 
пак нека разгледаме елементите на това негово послание – те могат да ни  
дадат известна яснота за основанията на неговата вяра.

Първо: тук се споделя тезата за историчността на творческия процес. Има 
момент (с минало и бъдеще), в който Той изпраща Единородния Свой Син, и този 
момент е свързан с развитието на Божието отношение към творението („въз-
люби”, а не „все така продължи да си обича”). 

Второ: трудно е да се проследи дали Бог обича планетите, металите или едно-
клетъчните. За хората Йоан е сигурен и бих допуснал, че предвид всичко, казано 
дотук за любовта, под „света” той разбира основно света на човеците. 

Трето: питам се дали тази по-широка формула може да обземе и част от тех-
ните рефлексивни преживявания: възхитата от красив пейзаж, почудата от иг-
рата на облаците, удоволствието от наблюдението на котешката грация, дори 
насладата от музика. Това уточнение може да се окаже от голямо значение за 
разсъжденията ни. Да се обичат чувства очевидно е невъзможно, но поезията 
ни разкрива придаването на свръхстойност на състояния, които са основани на 
определени преживявания. Достатъчно е да си припомним „Аз искам да те помня 
все така, бездомна безнадеждна и унила”. Може да се спори какво му е хубавото 
на това състояние, но то очевидно е дало допълнителна храна за любовта на 
поета. Струва си да се запитаме: „Ако Бог изобщо би решил да съхрани нещо 
(някой?) от нас, би ли се разпростряло това върху някакви състояния?”.

Говорейки за състояния, възниква въпросът не трябва ли тъкмо чрез тях да дефи-
нираме своята индивидуалност. ДНК например представлява огромен по дължи-
ната си низ от разнообразно повтарящи се четири елемента. Колкото и трудно 
да е да си представим азбука от четири букви, приликата е очевидна. С нея се 
описват огромен брой характеристики на индивида. А вече умеем да боравим 
(е, поне някои от нас) и с „азбука” от две букви. Следователно не е невъзможно 
да си представим собствената си индивидуалност като описана с азбука, пред-
ставляваща низ (при това съвсем не толкова къс) от значими (в нашия случай с 
висока степен на специфичност, но все пак сводими до краен брой) преживявания 
или – което е все същото – състояния, предизвикани от тях.

Четвърто: вечният живот, респективно погиването са пряко свързани с вярата, 
като за делата не се споменава нищо. Изкушавам се да приема, че тук отново 
става дума за онова неуловимо „как” (в широк смисъл това включва и „защо”), 
което като че ли е по-важно от „какво”. „Каквото” се вижда и може дори да 
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се измери, следователно да се оцени. (Оттам Темидината слепота и днешната 
мечта да ни съдят и оценяват по прецизно разработени скали, приложими еднак-
во към всички.) „Как” обаче остава в прегръдката на индивидуалността и може 
да породи не просто оценка, а любов.

Пето: „изпращането на Божия син” е акт на любов, но по естеството си той 
е нещо като идентификация. Наблюдаваме я при човешката любов, но тук тя е 
изведена като принцип. И както казват теолозите: доближавайки Се дотолкова 
до човека, Бог доближава него до Себе Си.

Не искам да изглежда като че ли ползваме твърденията на Евангелиста като 
аксиома – те все пак може да са били само неговата преценка или чутото (може 
би не съвсем точно) от него, човек-свидетел. (Евангелията, както знаем, не са 
диктувани от Аллах или от Мормон, а са записани по вдъхновени, но все пак лич-
ни спомени на евангелистите.) Не можем обаче да отречем, че неговата логика 
напълно съответства на опита ни за разсъждения дотук. Тоест ние като че ли 
се опитваме да докажем теорема, зададена ни от велик математик (Йоан).

Аксиоматичен елемент все пак има и той е вярата в Христа. Ако сте убедени, 
че тя е измислица, вие по същество отхвърляте идеята за сближаването между 
Бог и Човека, която е доведена до естествения си завършек във Въплъщението. 
Тогава не ви остава нищо друго, освен да изберете един от двата варианта на 
философия: 

А) Няма Бог и природата сляпо твори резултати, за които всякакви нравствени 
правила са чужди и наивно привнесени от нечия приумица, или

Б) Бог е безразличен творец и еволюцията не създава нравствени правила, а ние 
като неин плод сме подчинени само на законите на природата (дето  викаме 
джунгла), защото няма погибел и няма спасение, а моралните повели са измиш-
льотини; докато не ни пречат обаче, можем да ги проповядваме и спазваме, за 
да има ред в обществото. 

Изборът е ваш.

Ако обаче все пак приемем историческото сближаване на Бог с Човека (който 
следователно би трябвало да се окаже „венец на творението”), то идеята за 
Божия любов има смисъл. Вярата в науката не изключва възможността нашето 
познание да има таван, така както (за нас?) скоростта на светлината е та-
ван за бързината на всяко движение. Не е невъзможно да приемем, че Божията 
оценка на „как” вместо само „какво” е отвъд този таван. Но самият факт, че 
допускаме такава оценка, вече означава да приемем, че историческото движение 
на сътворения свят има за съответствие не просто съзерцанието на Бог, но и 
поредица от насочващи участия, които нямаме право да назовем избор, но които 
моделират целостта на творението, като пренебрегват, отхвърлят, очистват 
негови части (придавайки им характеристиката „зло”) и предпочитат, стимули-
рат, дават превес на други (определяйки го като „добро”). 
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Обясняването на този процес с „обективни”, тоест над волята на Твореца фак-
тори, е логически абсурд. Това обаче, казано на груб език, означава, че макар да 
е източник на всяко правило, Той може да прави каквото си ще, дори – подобно 
на журито в съда – да постанови невинен, когато деянието и волята за него са 
видимо безспорни. (Друг е въпросът доколко и в името на какво Той би нарушил 
собствените Си правила, особено тези, което наричаме природни закони и които 
са предназначени да бъдат арматурата на огледалото.)

Да се измери Божията любов е невъзможно. При все това обаче трябва да прие-
мем, че тя не може да е еднаква, както „в огледалото” никой обособен (индивидуа-
лизиран) елемент не е напълно еднакъв с някой друг. Това прави възможно – в ня-
каква степен на тази любов – да се достига до придаване на особена стойност на 
обекта и тази стойност би могла да обоснове това, което наричаме „спасение”. 
Кога и как възникват „основанията” за това, не знаем. Но най-логично изглежда, 
че това (някакво ново „как”) може да се констатира във всеки момент и в двете 
насоки. Ще рече, надеждата никога не изчезва, но и трайни гаранции просто няма.

Нашето (като на част от сътворения свят) усещане за това „спасение” е 
очакване да се придаде трайност на обичаната индивидуалност. В цялата ни 
култура дори смъртта, причинена или понесена „от любов”, е всъщност способ 
за придаване на перманентност на любовното отношение, респективно (поне 
символично) на неговите субекти. И ако Ромео и Жулиета все пак носят някакъв 
християнски привкус, за такъв естествено и дума не може да става при Пирам 
и Тисба. От друга страна, притежание на индивидуализиран обект, без да се 
съхрани индивидуалността му, е логически абсурд.

Трудно е да се отговори на възражение, че това не е логически извод, а проекция 
на нашето желание да съхраним индивидуалността си. Самият вече нам познат 
Ориген смята, че след смъртта всички в крайна сметка „се възсъединяват с 
Бог”. Тази мисъл би могла да се продължи в посоката, че всички (включително 
праведните) биват погълнати и разтопени в Божието битие, след което от тях 
няма да остане нищо обособено. Може да се каже, че това е лесният вариант 
на мислене за след смъртта. „Развием ли спиралата на смъртното си същест-
вуване”, не бихме ли искали да ни очаква покой, толкова пълен, че да е съпоста-
вим с просто отсъствие? В сравнение с обещавания от Църквата ад това си е 
истинско облекчение. А раят, дори и при Данте, не е дотолкова убедителен, че 
да го възжелаеш сам по себе си (а не просто като алтернатива на ада). Дори 
и да приемем, че в крайна сметка всичко отива там, откъдето е дошло, тоест 
при Бога, и че „в края на времената”, тоест, когато оглеждането достигне не-
понятната за нас, но целена от творческия акт точка на „насищане”, всички ще 
се „възсъединим” с Него, то до „края на времената” остава време и не можем 
да не гадаем какво има да става през него.

Все пак, за да се опитаме да отгатнем що е „спасение”, трябва да опрем раз-
съжденията си върху следните логически предпоставки; а) то засяга неизвестен 
нам брой избрани, б) чиято индивидуалност под някаква форма продължава, в) 
като принадлежаща Богу, г) в сътворения свят. 
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Предпоставка а) е извън нашата преценка. 

Предпоставка г) е логическа необходимост – противното би означавало нещо 
като нирваната: участие в единството, което е безсмислица, защото няма 
как да участваш, ако вече не си, тоест престанал си да си ти, връщайки се в 
единното. Това не означава задължително, че трябва да има кутия, чекмедже или 
парк, където спасените да бъдат поместени. Но неизбежно поставя въпроса: на 
какво можем да ги оприличим, за да схванем тяхното състояние.

Предпоставка в) е саморазбираща се, макар да не казва много, защото в крайна 
сметка всичко в сътворения свят Му принадлежи. Тя обаче е съществено по-
яснение към б), защото напомня за основанието за спасение – любовта Божия.

Всъщност истинският препъникамък е предпоставка б). Как става така, че хем 
мен ме няма вече, хем индивидуалността ми още я има?

Простият изход от тази дилема е, че всички имаме душа. Някои даже са склонни 
да я мерят на кило, твърдейки, че като умре, човек олеква с еди-колко си грама. 
Това обаче би значело да има нещо като орган на индивидуалността, определим 
по форма, размер и тегло, и едва ли си струва да обсъждаме подобна „хипотеза”. 
По-разумно изглежда да приемем, че индивидуалността е реализирана воля и спо-
мен за направени избори, респективно преживени състояния. Ако се замислите, 
ще видите, че всичко друго е определимо като вид, като усвоени знания и уме-
ния, органни функции и дисфункции и е заместимо или просто тленно, изчезващо 
с разложението на материята. Индивидуалността, с други думи, остава да е 
организирана информация и трудно бихме могли да я измерим на кантар. Всяка 
информация наистина има носител, но тя не е тъждествена с него, както кар-
тите на Google Earth не са тъждествени със сателита, от който идват, нито с 
нашия GPS, който ни ги показва. Вече е ставало дума, че „червено” не е просто 
дължина на вълна 700 Hz, а нещо различно, възприятие само по себе си и при 
това съвършено недостъпно за които и да било крава или куче. И все пак, ако 
тази информация, ако тези преживявания се пораждат, представят, изявяват 
чрез самите си носители като „въплътени” в тях (може би по-коректно е да се 
каже „недестилирани от тях”), тогава, докато това „въплъщение” е налице, е 
трудно да говорим за тях отделно. Затова и т.нар. „душа” трудно може да се 
оприличи на малка кутийка, в която крием определящите индивидуалността ни 
спомени.

Ако това, което остава от Ориген – или от мен – е чисто („дестилирано”?!) 
знание, можем да кажем, че то е спомен. Очевидно спомен за другите може да 
има. Но ако това знание-спомен остава като такова, като в интернет прос-
транството, то тогава то е преди всичко спомен за себе си, за (онова, което 
е останало от) мен. Малко стряскащо е да си помисля, че Божията любов ме е 
„спасила”, за да се съхраня като спомен за самия себе си. Това означава да про-
дължавам да „съществувам”, доколкото (единствено!) се връщам към себе си, 
припомняйки си всичко сторено, без при това да мога да променя нищо от него. 
(Като грохнал старец, който току се връща в спомените си към младежките си 
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похождения и пропуски.) Чак ми стана мъчно за Ориген, който по тази логика би 
трябвало да предъвква мислите и делата си вече хиляда и осемстотин години. 
Такова „спасение” не звучи особено очароващо. Но е възможно в това да се крие 
и неизмерима наслада – [спомен за] екстазното усещане, което за едни може да 
произтича от Реквиема на Моцарт (или от песен на „Бони М”), за други – от 
гледката на Еверест, от бесен галоп или от скок с парашут. Възможно ли е Бо-
жията любов да „огласява” „предъвкването” на спомена-знание с такъв спомен 
за чувство? Случайно ли всички описания на Рая са пълни с музика?

Може ли съхраняването да не значи единствено постоянно предъвкване? Може 
ли знанието да си е „там”, да „присъства” и едновременно с това да „участва” 
в продължаващия процес на „оглеждане”? Да „участва”? Май спънката е тук. 
Свикнали сме да мислим, че участието предполага някакво ниво на преценка, 
нещо като избор. Или можеш да „участваш” така, както дъска се подмята 
от вълните, стига дъската да има способност за рефлексия на ставащото с 
нея? Тоест да може да (се) наблюдава. Но да има известна обособеност (дори 
като чиста информация) и – оттам – да може да се вижда и да „вижда” – не 
предполага ли това някаква възможност за разбиране, за оценка, за интерпрета-
ция. Това пък означава запазване на някакво ниво на възможност за избор, сиреч 
за някаква свобода. Възможна ли е извънматериална свобода, свобода на едно 
информационно поле? И не става ли дума отново не за дълго люшкане по вълни-
те, а за един кратък миг, в който се разделяме с тленността си?

Изведнъж ми просветва още един въпрос: възможно ли е Божията любов да е 
нещо като клавиш на компютъра, който Той може да натиска, отваряйки пред 
съхраненото знание, пред (каквото е останало от) мен нови файлове с неподо-
зирано ново знание. Това ли да е божествената светлина, която озарява спа-
сените? И възможно ли е Той да долавя „потрепванията” (ответа, реакцията) 
предизвикани от тази светлина?

Така чрез знание и спомен за чувство пред мен се отварят нови, неподозирани 
светове. Това би трябвало да ме възхити. Но може и да ме уплаши, дори да ме 
накара да искам да се върна назад. Знанието невинаги носи само чиста радост. 
Възможно ли е този ответ да е последният тест за „спасението”? Възможно 
ли е вместо това шашардисващо озарение да мога (да ми е позволено от любов, 
чрез обратно ползване на клавиша) да се върна към простото предъвкване на 
покойните си дела? Или дори да мога да поискам да приключа с всичко това в 
огнената геена?

Последният въпрос би удовлетворил всеки либертарианец – дали не би могъл дори 
да накара някой такъв да приеме Христа? Обаче май не аз съм си го измислил. Нещо 
подобно се е привидяло преди мен и на К. С. Люис. Дали Еколампадиус също няма 
пред вид това, когато казва: „Спасението е от Бог, погубването – от нас самите”.

Божията любов, с други думи, може да ни даде още един шанс да се погубим. 
Признавам, това звучи малко притесняващо, но не правим ли това и в ежедне-
вието си? Не е ли любовта ни към децата ни, към любимия, към приятелите ни 
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често съпътствана от изправяне пред изпитания, проверки или просто поемане 
на необходими рискове, което при децата е неизбежна част от възпитанието, но 
може да доведе до непоправими вреди? Не е ли възможно именно Божията любов 
да ни е послужила като модел за това поведение? Изобщо нашата представа 
за „любовта” (независимо от усилията в различни езици да се правят вторично 
разграничения между отделните  аспекти) е толкова широка и неопределима, 
колкото подобава на едно дадено ни от „твърде високо” чувство (качество, ха-
рактеристика).

Както си му е редът, погубването изглежда по-лесно за разбиране. Отново обаче 
си поставям въпроса: как Божията любов осъществява спасението? 

Горното описание съдържаше елемент на избор. Няма как да приемеш едно или 
друго състояние, без да направиш избор. Приехме, че това знание (спомен!?), 
което остава някак си организирано все още в творението на (или просто за) 
Бог, запазва някаква активност, обособеност, която да осъществи този избор. 
Нищо ново – ако може да „участва” в „оглеждането”, това, което е останало от 
мен, трябва да е запазило някаква обособеност. Имам чувството, че тук пак се 
натъкнахме на онова нещо, което сме свикнали да назоваваме „душа”. Свикнали 
сме да мислим за нея като за нещо обособено, което присъства в нас отделно 
от останалото, от телесното. В Светото писание се споменава за „душа и сър-
це” като два неразделни (докато сме живи) аспекта на онова, което сме. Дали и 
това не е метафора, вдъхновена от това, че именно откак плодът се сдобие със 
сърце, започва да се развива известна обособеност спрямо майчиния организъм, 
някакви наченки на индивидуалност? Така или иначе, струва ми се по-коректно 
да говорим за душата като обособеност спрямо „телесното ни битие” едва ко-
гато него вече го няма.

Душата (която можем да мислим като отделна от сърцето, едва след като него 
вече го няма) се оказва някаква странна комбинация от знанието („информа-
ция”), съхранено в нещо като памет (облак) като в интернет пространството, 
която Божията любов с едно „кликване” привежда в действие, с нещо като въз-
можност за избор. 

Или ако се опитам да го изразя метафорично: възможно ли е спасението да е 
пътят на лъча-отблясък от огледалото обратно към своя Източник? И колко ли 
много такива лъчи (ако не са добре фокусирани) изгасват във вселенската тъма, 
която ние си представяме като геена огнена?

Остава мистерията на избора, тоест как да приемем, че организираният спо-
мен (знание), който се оказа душа, може да реши едно вместо друго, за да уцели 
или не ъгъла, при който лъчът няма да се изгуби. Или още със самото отра-
жение („отскачането” или „откачането” на лъча от огледалото) този избор 
е бил приключен, защото е бил предузнат от Бог? Или защото се съдържа в 
спомена-знание? Може би тъкмо в това е ужасът на движението към нищото: 
във факта, че след определен момент вече няма възможност за нов избор, вече 
няма място за втори шанс. Тогава нима спасението е увереното движение на 
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душата към възсъединението по неотклонимата вече пътека, която води към 
собственото  премахване?

Ето, не стигнах до нещо твърде ново. Повторих (вярвайки суетно, че съм го из-
вел по логичен път) доста от онова, което християнската вяра твърди от две 
хиляди години. Така ли е? А за останалото: прав ли съм? 

Не съм сигурен уместно ли е да казвам, че имам (обособена) душа днес, но като 
че ли след мен може да остане нещо такова. Дали обаче това ще се случи точно 
на мен, няма как да знам.

Очаквам да проверя. Ще го проверите за себе си и вие.
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ПРАКТИКАТА	НА	ЗАМРАЗЯВАНЕ	

НА	ЕМБРИОНИ	

В традицията на Православната църква не е присъщо вярващите да очакват 
от страна на своите архиереи становища по всеки аспект от обществения 
живот. По немалко въпроси те трябва да се осланят на молитвата, на Свеще-
ното писание и Предание, на словата на светите отци, на съветите на своите 
духовни наставници и съвсем не на последно място – на личното си усещане 
за духа на християнския етос. Неслучайно разсъдителността е поставяна сред 
най-ценните християнски добродетели. И все пак има болезнени въпроси, които 
се превръщат в екзистенциална дилема за съвременния християнин, за чието 
решаване той се нуждае от по-категоричен външен ориентир. Един от тези 
съдбовни въпроси е дали брачна двойка, която има репродуктивен проблем, е 
приемливо от гледна точка на християнската етика да потърси помощта на 
съвременните асистирани репродуктивни технологии. Именно тук идва ред на 
съвременното богословие, а наслагването на все нови и нови биоетични казуси 
от „живия живот” се явява едно от най-сериозните изпитания пред теолозите – 
да предлагат актуални отговори на въпросите, променящи се според динамична-
та реалност, именно като изразяват хилядолетния опит на Църквата.

Един от първите православни богослови, които посвещават свои трудове на 
темата за новите репродуктивни технологии, е отец Джон Брек. В книгата си 
Свещеният дар на живота той формулира един важен ориентир – за една двойка 
християни е допустимо да прибегне до асистирана репродукция, ако се съобрази 
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с определени критерии от първостепенна важност. Всъщност точният израз на 
отец Дж. Брек е „не е неуместно или греховно една двойка да прибегне до нея”1, 
което разкрива сериозна доза сдържаност. В този отговор се крие именно така 
ценната разсъдителност, за която споменахме – от една страна, християнинът 
не отхвърля достиженията на човешкия ум (който сам по себе си също е Божи 
дар), на напредъка на медицинската наука, но от друга страна, държи ума си 
буден, способен да  вижда границите, очертани от Божия промисъл, не се оставя 
да бъде стихийно воден единствено от силното си желание да постигне своята 
цел. За разлика от по-либералното виждане към темата на о. Джон Брек, има и 
християнски богослови, според които етичните рискове, криещи се в методите 
на асистираната репродукция, не могат да бъдат поети, колкото и съкровена 
да бъде целта. Подобна позиция на отхвърляне (с изключение на терапиите, кои-
то премахват пречките пред възможността за репродукция по естествен път) 
застъпват и голяма част от представителите на католическото богословие.2 

Един от тези така важни критерии за допустимото пристъпване до новите 
репродуктивни технологии от страна на една християнска двойка според о. 
Дж. Брек е при процедурата да не бъдат заченати „допълнителни” ембриони, 
които да бъдат унищожени или да бъдат използвани за медицински опити или 
търговия.3 Това условие можем да открием и в изявленията на православни ар-
хиереи, както и в синодални становища, посветени на темата, включително 
и в становището на Св. синод на Българската православна църква, в което се 
казва: „Българската православна църква допуска „ин витро” оплождане, при кое-
то се използва биологичен материал, принадлежащ само на двамата съпрузи за 
създаване на ембриони, всеки от които се имплантира в съпругата, без да се 
унищожава нито един от тях...”4.

А как изглежда християнската гледна точка спрямо практиката на замразява-
нето на ембриони? В настоящия текст ще разгледаме именно някои биоетич-
ни аспекти на тази практика, която е разрешена и в България. В процеса на 
инвитро процедурата тя се прилага с две основни цели. Първата цел, да бъдат 
замразявани ембриони, е в случай че извършеният асистиран опит за осъществя-
ване на бременност завърши с неуспех. Тогава, при повторен опит, в матката на 
жената се трансферира съхраненият чрез замразяване ембрион (или ембриони), 
като по този начин  се спестява нов цикъл на хормонална стимулация, който 
може да бъде физически изтощителен, спестяват се и допълнителни финансо-
ви разходи на семейството. Вторият случай е след успешно забременяване и 
раждане, ако в бъдеще двойката пожелае второ или трето дете. Когато имаме 
предвид втория случай обаче, реалностите показват, че едва малка част от 
двойките, вече станали родители, се връщат в клиниката, за да дадат възмож-

1  Джон Брек, Свещеният дар на живота, С., Омофор, 2002 г., с. 213.
2  Вж. Конгрегация за доктрината на вярата, Инструкция за уважение към човешкия живот в неговия произ-
ход и достойнството на възпроизводството, Donum Vitae, 1987.
3  Джон Брек, Свещеният дар на живота, С., Омофор, София, 2002 г.
4  Вж. „Становище на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия относно 
методите на асистирана репродукция и заместващото майчинство”, https://bg-patriarshia.bg/attitude-6, пос-
ледно посещение: 30.12.2020.
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ност на своите замразени ембриони. Причините най-често са социални, поради 
напредване на възрастта или защото силното желание да станат родители 
вече е постигнато. 

За да очертаем измеренията на проблема със замразяването на ембриони, е 
нужно да погледнем към съвременните възприятия за това какво е ембрионът. 
На интернет страницата на една от най-утвърдените столични клиники по 
репродуктивно здраве откриваме следното описание, свързано с процедурата 
по замразяването на ембрионите, не без доза поетичност: „Не всички ембриони 
са с необходимото качество, за да бъдат замразени и съхранени. Ембриолозите 
избират само тези, които притежават потенциала да преживеят процеса на 
замразяване и размразяване. Нашите ембриолози и биолози неотлъчно бдят над 
замразения шанс за бебе на стотици двойки. Вижте кои са тези композитори 
на радостта във видеото по-долу...”. Използването на изрази от рода на „зам-
разен шанс за бебе” отвежда към разбирането, че ембрионът е етап по пътя 
към бебето, но не и самото то в същността си. Вероятно мнозина специалисти 
по репродуктивно здраве биха възразили, че в по-горе цитирания текст под из-
раза „замразен шанс за бебе” се има предвид основно липсата на гаранции, че 
размразеният ембрион ще оцелее. Проф. Георгиос Мандзаридис в своята Христи-
янска етика очертава обаче едно разбиране за това какво е ембрионът, което 
се различава от християнската перспектива и често се съдържа в подобен тип 
изразност като гореспоменатата: „Някои моралисти определят ембрионите на 
няколко дена или седмици като предембриони, с други думи – като съвкупност от 
недиференцирани клетки, и отнасят началото на човешкия живот, тоест офор-
мянето на ембриона, след имплантирането на оплодената яйцеклетка в утроба-
та. Възможно ли е обаче оплодената яйцеклетка да се диференцира по същество 
от ембриона, или пък ембрионът на няколко дни или седмици – от по-големия 
ембрион? Всичко това релативизира ценността на човека и е проява на избор, 
който улеснява съхраняването и унищожаването на замразените зародиши...”5.

Свети Григорий Нисийски в своя труд За устройството на човека утвърждава 
учението за това, че Божието могъщество привежда човека към битие в пъл-
нотата на неговото естество6. Той подчертава, че нито една част не пред-
шества другата, нито една част не се появява по-рано или по-късно от друга. 
Св. Григорий говори и за това, че пълнотата на човека се състои в една видима 
част от него, но и в една невидима част – това е скритият човек. Именно върху 
тези светоотечески начала на християнската антропология стъпват всички 
интерпретации на съвременната православна биоетика. 

Според Навпактския митрополит Йеротей (Влахос) за ценността на учението, 
че тялото и душата са създадени едновременно от Бога, свидетелства и пра-
вославният календар, в който са включени и празници на Зачатието7.

5  Георгиос Мандзаридис, Християнска етика том II, С., Омофор, 2013 г., с. 477.
6  Св. Григорий Нисийски, За устройството на човека, глава XXIX, вж. https://www.documentacatholicaomnia.
eu/03d/0330-0395,_Gregorius_Nyssenus,_De_opificio_hominis_[Schaff],_EN.pdf, с. 663.
7  Навпактски митрополит Йеротей (Влахос), Духовни ориентири за съвременното общество, С., Омофор, 
2017 г., с. 139.
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Ето защо, от перспективата на християнския светоглед, замразените ембрио-
ни пребивават в особено гранично състояние, в една духовна ситуация на ръба 
между отчаянието и надеждата – на тънката линия между живота и смъртта. 
Извикани към битие по Божията воля, но парадоксално застинали в очакване по 
волята човешка да бъдат събудени от своя леден сън. 

Според наредбите на българското законодателство замразените ембриони е 
желателно да бъдат съхранявани не повече от 5 години. Този срок обаче не е 
задължителен, а препоръчителен. Хипотетично той може да бъде и... безкраен. 
Практиките на клиниките по репродуктивно здраве са различни, но най-често 
към унищожаване може да се пристъпи, ако регламентираният срок е изтекъл и 
в случай че биологичните родители не са заявили изрично, че желаят този срок 
да бъде удължен. За жалост немалка част от онези родители, които заявяват 
желанието си за удължаване на срока на съхранение, нямат конкретен план и 
не се връщат обратно, за да вземат своя замразен ембрион (ембриони). По 
отношение на проблема със сроковете за съхранение (и бихме добавили – липса-
та на подобаващо отношение) се стига и до някои абсурдни казуси, какъвто е 
случаят от края на 2012 г. с криобанката на столичната Първа АГ болница „Св. 
София”. Новото към тогавашния момент ръководство на болницата установява 
нередности – за някои от замразените ембриони липсват данни на кого са, а 
при други е посочено само първото име. След проверка ембрионите с непълни 
данни и замразените преди 2000 г. са били унищожени по процедура, утвърдена 
от комисия с участието на представители от Агенцията по трансплантации. 
В едно от медийните съобщения по казуса се цитира д-р Мариана Симеонова, 
изпълнителен директор на Агенцията по трансплантации, която обяснява, че „98 
ембриони на 83 двойки бяха унищожени, защото не можеше да бъде доказано на 
кого са. Двойките, за чиито ембриони е имало непълни данни, са били повикани в 
болницата за попълване на информацията”8. 

В паметта ми се е врязала репликата на един лекар, специалист по репродук-
тивна медицина в една от големите общински АГ болница в столицата, при 
когото преди около десетина години отидох за интервю – посочи ми два крио-
контейнера и с усмивка подхвърли: „Ето тук пазим толкова ембриони, колкото да 
напълнят цяло училище!”. Много от тези потенциални ученици в това имагинер-
но училище са просто забравени. Ето защо в някои държави, където практиката 
на замразяването на ембриони е позволена, се допуска някои от тези забравени 
ембриони да бъдат осиновени. 

В началото на декември 2020 година една новина обиколи медийното простран-
ство. Това бе вестта за малката Моли Гибсън, родена през октомври същата 
година в САЩ.9 Тя е била замразен през 1992 г. ембрион, от когото биологичните 

8  Вж. „Столичната Първа АГ-болница „Св. София” сезира прокуратурата за немарливост в работата с банката 
за съхраняване на замразени клетки и ембриони за ин витро”, https://nmd.bg/stolitchnata-parva-ag-bolnitsa-
vesv-sofiya-e-sezirala-prokuraturata-za-nemarlivost-v-rabotata-s-bankata-za-sahranyavane-na-zamrazeni-kletki-i-
embrioni-za-invitro-2/, последно посещение: 30.12.2020. 
9  Вж. „Момиченце се роди от 27-годишен ембрион в САЩ”, https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/ 
12/03/4146963_momichence_se_rodi_ot_27-godishen_embrion_v_sasht/. Последно посещение: 30.12.2020.
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родители са се отказали. Цели 27 години по-късно, през февруари 2020 г., Тина 
и Бен Гибсън осиновяват замразения ембрион. Историята на Моли има предис-
тория – по-голямата с няколко години дъщеря в семейството Ема е генетична 
нейна сестра. И двата ембриона са от едни биологични родители и са замразени 
заедно през споменатата 1992 г. Годината, в която тяхната майка осиновител-
ка Тина е била на около годинка. 

Двамата настоящи родители – Тина и Бен, в продължение на пет години без-
успешно се борят да осъществят мечтата си за бебе, докато един ден не 
попадат на информация за дейността на Националния център за даряване на 
ембриони (NEDC). Това е християнска организация с нестопанска цел в Ноксвил. 
NEDC съхранява замразени ембриони, дарени от биологичните им родители, кои-
то са се отказали от тях. Според NEDC към днешна дата в САЩ се съхраняват 
около един милион замразени човешки ембриони. Основана преди 17 години, NEDC 
е допринесла за повече от 1000 осиновявания на ембриони и извършва около 200 
трансфера всяка година.10 

Не във всяка държава обаче, в която практиката за замразяване на ембриони 
е позволена, се разрешава и осиновяването на замразени ембриони, дори и при 
ограничени, строго регламентирани условия. България е една от страните, в 
които на този етап подобен тип осиновяване не се допуска. А вече има пра-
вославни гласове, които говорят за осиновяването на замразени ембриони като 
възможен етичен избор, като изход от ситуация без много полезни ходове. Още 
през 2006 година в документа на Св. синод на Гръцката православна църква, 
посветен на асистираните репродуктивни технологии, това се споменава като 
предложение, което трябва да се обмисли: „Една идея, нуждаеща се от по-ната-
тъшно развитие, би могла да бъде в случаите на репродуктивна неспособност 
на съпрузите, да им се предложи осиновяване и износване на „излишни ембриони” 
с неизвестен на родителите произход. По този начин и някои ембриони ще се 
спасят, и майката ще изживее връзката с детето по време на бременност-
та...”11. За варианта „осиновяване” споменава и отец Джон Брек, уточнявайки, 
че това е предложение на специалиста по репродуктивно здраве и православен 
християнин д-р Леон Шийн. „Даряването на допълнителните зародиши на друга 
безплодна двойка – пише Брек – би могло да бъде етически оправдано, т.е., че то 
се извършва в съгласие с Божията воля”12.

Практиката на замразяването на ембриони е само аспект от голямата биое-
тична тема за асистираната репродукция, а съвременната реалност продуцира 
все нови и нови морални казуси, в чиито лабиринти рискуваме да се изгубим 
безследно. Поради сложността и болезнената чувствителност на темата за 
безплодието в своето изявление Св. синод на Гръцката църква дава важни пас-
тирски насоки, уточнявайки, че от нея – Православната църква, не бива да се 
очаква да поддържа прибягването към технологично подпомогнатото възпроиз-

10  Вж. повече на: https://www.embryodonation.org/.
11  Биоетика, сборник, С., Фондация „Комунитас”, 2013 г., с. 36
12  Джон Брек, Свещеният дар на живота, С., Омофор, 2002 г., с. 213.
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веждане, нито отново да допусне ролята  да бъде тази на произнасящата при-
съди. „Тя може да помогне за преодоляването на проблема, доколкото той вече е 
реалност, създаден независимо от нейната воля и желание, със сигурност не на 
основата на педантичната каноничност, а на духовното снизхождение”. По-на-
татък в документа се казва, че Църквата би могла да следва определени стъпки 
в своята пастирска дейност към вярващите. Една от тези така важни стъпки 
е „словото  да е пълно с дух и с истина, но и със съчувствие и човеколюбие”13.

Този баланс между отстояването на истината и съпричастността към кон-
кретната лична болка е особено труден понякога. Ключът към него е онази 
разсъдителност, за която свети Йоан Лествичник говори: „Цел и правило във 
всички случаи е да ориентираме нашата съвест по Бога и като видим откъде 
веят Божиите ветрове, по техните указания да разпънем и платната”14. Дали 
ще успяваме да различим божествения полъх от стихиите на света, предстои 
да разберем и дано в обозримо бъдеще все по-рядко имаме повод да говорим за 
„излишни” ембриони и да чуваме да се задават въпроси за „срока им на годност” 
след процедурата по тяхното замразяване... 

13  Пак там, с. 37. 
14  Св. Йоан Лествичник, Лествица, репринтно издание, София, 1996 г. 
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Ед Кондън е редактор на католическото издание The Pillar. Настоящият 
текст е публикуван в консервативното американско списание First Things 
на 15 януари 2021 г.

Ед Кондън

ГРАНИЦИТЕ	НА	ПОЛИТИКАТА	

Миналата седмица видяхме как полугол мъж, татуиран по цялото тяло и с би-
волски рога на главата, крещи от подиума на говорителя в Камарата на пред-
ставителите на Капитолия. От тази гледка не е трудно да заключим, че всички 
сме загубили ума си. Защо се случва това? Дали то е резултат от проточилия 
се почти цяла година локдаун, прекъсван от токсичен изборен цикъл и взривове 
на масово гражданско недоволство? Или сме загубили връзката с нещо по-осно-
вополагащо?

Двете неизбежни реалности, както е добре известно, са смъртта и данъците. 
Но тази фраза вече не се чува често и за това има основателна причина. На-
правихме всичко по силите си да забравим смъртта и уроците от нея за нашия 
живот – доказателството е умножаването на социалните домове за възрастни 
хора и процъфтяващото движение в полза на евтаназията.

Заедно с готовността ни да погледнем смъртта в очите, нашето постмодерно 
общество до голяма степен отхвърли и вярата в Бог, по чийто образ сме сът-
ворени с любов. Някога вярата ни помагаше да разберем както смъртта, така 
и достойнството на всеки човешки живот. Някога вярата поддържаше нашите 
общности и помагаше на хората да осмислят неизбежните неща, които се на-
мират извън техния контрол. 

Но отказвайки се от вярата и замъглявайки идеята за смъртта, все по-здраво 
се хванахме за политическия живот и започнахме да преувеличаваме смисъла от 
политиката. Пандемията от коронавирус по болезнен начин очерта границите 
на нашата политика. Политиката не може да ни поддържа, още по-малко да ни 
спасява. COVID-19 разкри кризата на вярата, а доказателствата за това са нав-
сякъде около нас. Коронавирусът взе много жертви и внезапно накара всички ни 
да осъзнаем, че можем да умрем.

По един смътен начин винаги сме знаели това. Когато преминаваме край пътен 
инцидент, неволно проверяваме коланите на седалките. Вирусът обаче е нещо 
съвсем различно, защото се разпространява невидимо, извън способностите ни 
да го контролираме.
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Всички се страхуваме от смъртта. Как реагираме на този страх, е въпрос на 
възпитание. Общество, което до голяма степен е възпитано в липса на зряло 
разбиране за смъртта и като цяло е предпазено от страданието, което вярва, 
че ето това тук и сега е всичко, което съществува, преживява неконтролируе-
мата близост на смъртта сред пандемията като екзистенциален шок. За едно 
общество, лишено от надеждата за вечен живот, смъртта е влудяваща бездна, 
която внушава ирационален страх.

Ирационалният страх рядко е градивен. Той може да ни накара да вдъхнем на 
маските силата на талисман и да ги носим дори когато сме сами в къщи или в 
колата. Или може да ни доведе до нихилистично отрицание както на самия вирус, 
така и на реалистичните възможности за неговото ограничаване. 

Когато политиката замести религията като обект на вярата, нашият страх 
от смъртта ни води към погрешни месиански очаквания. В тази страна видях-
ме много хора, които се увлякоха по гностицизма на конспиративни теории и на 
интернет демагози, които пък неуморно търсят обясненията и отговорите за 
нашата смъртност в политиката.

Освен на мъже, облечени като езически богове, станахме свидетели и на искре-
ни изяви на религиозна ревност в полза на политиката като избавление: мъже 
и жени, които искрено изповядват, че техният предпочитан кандидат е Божи 
помазаник, техният политически противник – антихрист, а мирното предаване 
на властта – апокалипсис.

Съществува, разбира се, и друг път. Човек или общество, които са възпитани 
в здравословно разбиране за смъртността, които са просветени от вярата, не 
престават да се страхуват от смъртта, но могат да реагират на този страх 
рационално и да водят рационален разговор за това как да продължат напред. 

Обществото с рационален страх от смъртта се основава на съзнанието за 
достойнството на всеки човешки живот. То може да оцени и възприеме ползата 
от някои мерки за защита на общественото здраве, като носенето на маски на 
публични места, социалното дистанциране и избягването на големи събирания на 
закрито. Въз основа на разбирането за ценността на човешкия живот, то може 
да води разговори за социалната цена на локдауна – за неговото въздействие 
върху психичното здраве, за ръста в злоупотребата с наркотици и алкохол.

Преди всичко общество, което има рационален страх от смъртта и е просвете-
но от истинската вяра, може да приеме, че нито едно решение не е съвършено 
и нито един план не е надежден, защото нищо от тази страна на вечността не 
е такова, освен едничък Бог. То може да възнагради доброто в живота на всеки 
и да приеме всяка смърт с надежда и така да се превърне в знак и надежда за 
другите. 

Това не е вярата на фатализма или на липсата на отговорност към общото 
благо. Тъкмо обратното, правилно подредената перспектива към смъртното и 
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вечното ни призовава към взаимна загриженост и жертва: да обичаме Бог и да 
обичаме ближния като себе си.

В един момент вирусът ще отмине. А когато това се случи, ще се наложи да 
съживяваме нещо много повече от нашата икономика. След пандемията оби-
чайните технократски решения ще се окажат толкова сбъркани и ограничени, 
колкото и по време и преди нея. Имаме възможността, стига да разбираме не-
обходимостта от това, да възпитаме нашето общество във вярата, която е 
единствената ваксина срещу лудостта на смърт без надежда.
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На 21 декември 2020 г. Конгрегацията за доктрината на вярата на Католичес-
ката църква публикува „Бележка относно моралната допустимост на приложение-
то на някои ваксини срещу COVID-19”. Документът, одобрен от папа Франциск, 
определи ползването на ваксини срещу COVID-19 за „морално допустимо” при лип-
са на други алтернативи. Повече подробности за гледната точка на Католичес-
ката църква представя д-р Мойра Маккуин, изпълнителен директор на Католичес-
кия институт по биоетика на Канада, в разговор от 18 декември 2020 г. с Майкъл 
О’Лофлин от йезуитското американско издание America. The Jesuit Review.

ЕТИЧНО	ДОПУСТИМИ	ЛИ	СА	

ВАКСИНИТЕ	СРЕЩУ	COVID-19?	

КАТОЛИЧЕСКАТА	ГЛЕДНА	ТОЧКА	

Разговор с д-р Мойра Маккуин, изпълнителен директор на 

Католическия институт по биоетика на Канада

Могат ли католиците да бъдат спокойни, когато се ваксинират срещу 
COVID-19?

Мисля, че могат да бъдат напълно спокойни. Особено като се има предвид, че 
първите ваксини, които са разработени, отговарят на това, което мнозина от 
нас наричат  етични ваксини. Бяха повдигнати резонни въпроси. Но имайки пред-
вид, че сред първите одобрени ваксини са тези на Pfizer и Moderna, отговорът 
на тези въпроси е, че наистина католиците могат да бъдат спокойни. 

В какво се състоят тези етични опасения и защо те не се отнасят за тези 
две ваксини?

Опасенията на хората се дължат на факта, че за производството на много фар-
мацевтични продукти и ваксини се използват клетки от абортирани фетуси, от 
унищожени човешки ембриони или от тъкани от абортирани фетуси. Тъй като 
ние отдаваме толкова голямо значение на живота от зачатието до естест-
вената смърт, употребата на фармацевтични продукти, базирани на такива 
компоненти от човешкото тяло, е напълно неприемливо. Това е оскърбление за 
достойнството на един малък човек. 

Но ако ви разбирам, тези морални въпроси не се отнасят за ваксините на 
Pfizer и Moderna по отношение на техния произход или тестване и католи-
ците могат да бъдат спокойни, ако ги ползват. 
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Хората трябва да знаят, че тези mRNA ваксини са синтетични и за тяхното 
създаване със сигурност не са били използвани никакви тъкани или клетки от 
абортирани фетуси и унищожени ембриони. И точно това е причината повечето 
от нас да ги смятат за етични. Друг етичен въпрос, който също е законен, е как 
се тестват ваксините. Наистина трудно можем да знаем дали такива клетки 
не са били използвани в процеса на тестване. Много от обикновените фарма-
цевтични продукти, които вече използваме, също са тествани чрез тези клетки.

Мисля, че тези опасения са неоснователни, защото знаем, че във ваксината, 
която ще получим, няма компоненти от човешко тяло. Тестването е второсте-
пенен въпрос и не мисля, че той повдига същия етичен проблем. 

Имат ли католиците моралното задължение да се ваксинират от гледна 
точка на католическо социално учение и общото благо?

Наистина става дума за общото благо. Знаем, че тези ваксини работят, те са 
ефективни. Правим всичко възможно, за да се уверим, че всички сме възможно  
най-здрави, както заради себе си и семействата си, така и заради другите 
хора. В своето пастирско послание канадските епископи например подчертават 
тъкмо този аспект на общото благо. В него те насърчават хората да се вакси-
нират, защото всички ние имаме моралната отговорност да се грижим не само 
за собственото си здраве и за здравето на своето семейство, а и защото сме 
отговорни за здравето и на другите хора. 

Не мисля, че като морален въпрос можем да оставим решението единствено на 
личния избор. Всички сме чували фразата: „Не искам да се ваксинирам. Мисля, 
че нещо не е наред с тази ваксина”. Според мен въпросът е много по-широк. И 
той се отнася за общото благо. За грижата за общото благо. И този аспект 
трябва да присъства във всяко морално решение, което взима всеки един от 
нас. 

Свидетели сме на известна дезинформация по отношение на ваксините, 
разпространявана от обикновени хора и дори от религиозни лидери. Как 
католиците трябва да отговорят на тази дезинформация?

Има злоупотреба с информацията, дезинформацията не помага на никого. За-
това, в съгласие с католическото учение, ние имаме задължението да познава-
ме както научните факти, така и моралните факти. Това произлиза пряко от 
учението на Тома от Аквино: трябва да познаваме нашата реалност. Действи-
телно сме задължени да знаем поне малко за науката. Аз не съм учен. Не мога 
да обясня ваксините по начина, по който могат да направят това учените, но 
разбира се, ние се уповаваме на тяхната информация. Така че ако знаем напри-
мер, че има ваксини, за които те казват, че не съдържат никакви компоненти 
от човешкото тяло в тях – това е най-важното за облекчаване на съвестта на 
хората. Защото въпросът за моралната допустимост на ваксините е напълно 
основателен. 
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От другата страна е познаването на църковното учение. В отговор на въпро-
си относно ваксините срещу морбили, Папската академия на живота посочи, че 
когато съществува заплаха от тежка болест, дори и да няма налични етични 
ваксини, човек може да бъде спокоен, когато приема съществуващите ваксини. 
Такъв щеше да бъде случаят, ако в тези ваксини имаше някакви съмнителни 
компоненти.

Католическите водачи винаги ни напомнят, че сме задължени да говорим с пра-
вителствата, да настояваме ваксините да бъдат етично допустими и да свиде-
телстваме, че сме загрижени за това как са създадени тези ваксини. 

Друг много интересен аспект произлиза от стария католически принцип, наре-
чен „сътрудничество на злото”. Тъкмо оттук вероятно произлизат въпросите 
на мнозина верни католици, защото дори терминът „сътрудничество на злото” 
е достатъчен да предизвика напрежение сред хората. 

От моя собствен опит мога да кажа, че много хора всъщност не разбират добре 
този принцип. Има ситуации в живота, от които не трябва да се възползваме, 
или дори такива, в които не бива да участваме, но поради обстоятелствата, 
в които се намираме, допускайки, че има сериозна причина за такова сътрудни-
чество, е морално да сторите точно това. Мисля, че този принцип трябва да 
бъде обясняван в по-големи подробности. 

Ако един водач на общността дойде при вас и ви попита: „Искам да насър-
ча моята общност, дори скептиците, да се възползват от програмата за 
ваксинация”, какво простичко послание ще го посъветвате да отправи, за 
да насърчи хората да се възползват от тази безопасна и морално приемлива 
програма за ваксинация?

Това послание ще се състои от две части. Едната част ще се основава на  
науката. Другата ще се основава на вярата. Научната част е очевидна: ак-
центирайте върху факта, че наличните ваксини не съдържат компоненти от 
човешка тъкан или клетки и затова хората трябва да се възползват от тези 
ваксини. Втората част е свързана с вярата: нека се обърнем към католическото 
учение и да видим какво то ни казва по отношение на етиката при употребата 
на ваксините.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Венцислав Каравълчев

СВ.	ЛУКА,	МИТРОПОЛИТ	

МЕСЕМВРИЙСКИ	–	ЕДИН	

НЕИЗВЕСТЕН	АРХИЕРЕЙ	НА	

НЕСЕБЪР

Древният тракийски град Месемврия има дълга и изключително богата история, 
която е сравнително добре проучена и осветлена от светската историография. 
Църковната история на града е не по-малко интересна, но тя продължава да 
крие огромните си богатства и да бъде своего рода terra incognita в морето от 
изследвания. Градът е един от най-ранните християнски центрове по българ-
ските земи. Апостолската проповед дава отрано изобилни плодове, но до нас 
не е достигнало името на основателя на Месемврийската църква. Можем да 
предположим, че сам св. ап. Теофан1, ученикът на св. Павел, или някои от негови-
те последователи, които проповядват в съседния Анхиало, са запалили искрата 
на вярата в града. Възможно е оттук да е минал св. ап. Андрей Първозвани, на 
път за Одесос (дн. Варна), но за съжаление изворите са запазили името само на 
крайната точка на неговото пътуване Одесос, без да споменават други селища 
на територията на днешна България.2 Косвена подкрепа за подобна хипотеза са 

1  De S. Sebastiana, virgine martyre Heracleae in Thracia, commentarius praevius – In: Acta Sanctorum, 22 Junii, 
t. 2, Appendix, Romae, 1867, p. 1 (2, 9).
2  Epiphanii monachi et presbyteri (edita et inedita cura Alberti Dressel), Parisi – Lipsiae 1843, p. 56; Каравълчев, 
В. Св. апостол Андрей Първозвани и Апостолското начало на Христовата Църква във Варна. – Във: Варненска 
и Великопреславска епархия. История и настояще. Варна, 2019, с. 9-18.
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част от мощите на св. Андрей Първозвани (ръката и челюстта), които дълго 
време са били съхранявани в митрополитския храм на Несебър „Св. София”, преди 
да бъдат заграбени от венецианците през 1257 г.3 

Според М. Стамулис градът е представен на Първия вселенски събор в Никея през 
325 г. от своя епископ Петър.4 Тук през II в. (или според житието през IV в.) загива 
за Христа една от най-почитаните раннохристиянски светици на Църквата – св. 
великомъченица Ирина, чиято памет честваме тържествено на 5 май.5 Несебър-
ската църква е осветена от присъствието и преминаването през града на много 
верни Христови следовници като св. мъченик Анастасий Апокрисиарий, ученика 
на св. Максим Изповедник, който за известно време е на заточение в града.6 Св. 
Сава Сръбски пристига в Несебър през 1235 г., след второто си пътуване до Све-
тите земи, и оттук се отправя за Велико Търново при своя родственик, българ-
ския цар Иван Асен II, където и умира. Българският владетел е тъст на сръбския 
крал Владислав, който е племенник на св. Сава.7 Големият български исихаст св. 
Теодосий Търновски, заедно със своя ученик св. Ромил Бдински, преди да се от-
тегли окончателно в Кефаларево8, също прекарва известно време в Несебър и в 
близките несебърски манастири.9 Тук трябва да посочим и почитта в града към 
св. Теодор, както и присъствието в Несебър на мощите на светеца, заграбени 

3  Klein, H. Refashioning Byzantium in Venice, ca. 1200–1400. – In: San Marco, Byzantium, and the Myths of Venice 
(ed. Maguire, H. and R. Nelson). Washington, 2010, p.221; Cornaro, F. Ecclesiae venetae antiquis monumentis nunc 
etiam primum editis illustratae ac in decades distributae. Vol. II, Venetia, 1749, p. 267.
4  Σταμούλης, Μ. Συμβολή εις την ιστορίαν των εκκλησιών της Θράκης. – Θρακικά, 14, 1940, σ. 137. Според нас 
Стамулис греши, като посочва името на епископ Петър два пъти. Първия път като представител на Несебърска-
та църква на Първия вселенски събор и след това на Шестия вселенски събор (681 г.). В полза на твърдението, 
че еп. Петър е представител на Несебърската църква на Първия вселенски събор, той се позовава на Le Quien, 
но самият Le Quien никъде не твърди подобно нещо, напротив, говори само за еп. Петър Месемврийски, който 
участва на Шестия вселенски събор. Другите авторитетни изследователи като Mansi, Fedalto и т.н. също говорят 
само за един еп. Петър в ранната църква на Несебър, който е участвал в Шестия вселенски събор. Вж. по-под-
робно: Le Quien, M. Oriens christianus in quatuor patriarchatus digestus. Tomus Primus, Parisi, 1740, p. 1181; 
Mansi, J. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collection. Tomus IX, Florentiae, 1765, p. 627-628; Fedalto, G. 
Hierarchia ecclesiastica orientalis. Vol. I. Patriarchatus Constantinopolitanus. Padova, 1988, p. 321. Това обърква-
не на Стамулис е преповторено безкритично в много съвременни изследвания, където се говори за църквата 
в Несебър. Вж. например: Гагова, К. Тракия през българското средновековие. Историческа география. София, 
2002, с. 254; Гюзелев, В. Несебър. – В: Български средновековни градове и крепости. София, 1981, с. 336.
5  В житието на св. вмчца Ирина се казва, че била родена през IV в. в Магидон и че била обърната към Хрис-
та от нейния учител Апелиан, а била кръстена от св. ап. Тимотей, сподвижник и ученик на св. ап. Павел. Ако 
се приеме този вариант, то няма как св. вмчца. Ирина да е родена през IV в., а много по-рано, вероятно в I в. 
сл. Хр. Възможно е да съществува объркване с личността на св. ап. Тимотей, тоест да става въпрос за клирик, 
който носи името на св. ап. Тимотей, но не е идентичен с него, обаче има и други епизоди в житието, които на-
сочват директно към св. ап. Тимотей. Тоест св. вмчца. Ирина е живяла във втората половина на I в. и е постра-
дала в началото на II в. Вж. по-подробно: De S. Irene Martyre. – In: Acta Sanctorum. MAII, Tomus II, Romae, 1866, 
p. 4-5; Robertson, A. Wirth’s Danae in Christian legends. – The classical review. Vol. VII, London, 1893, p. 67 – 71; 
St. Nikolai Velimirovic. The Prologue of Ohrid: Lives of Saints, Hymns, Reflections and Homilies for Every Day of the 
Year, Vol. 1, January – June. Serbian Orthodox Diocese of Western America, 2008, p. 530-532.
6  Maximus the Confessor and his companions. Documents from exile (ed. Neil, B and P. Allen). Oxford, 1999, p. 
24, 36, 37; S. Maximi Confessoris. Acta. PG 91, col. 144, 167.
7  Curta, F. Angel on earth and heavenly man: St. Sava of Serbia. – In: Portraits of Medieval Eastern Europe 900 – 
1400 (ed. Ostrowskiq D. and C. Raffensperger). Oxon and New York, 2018, p. 96.
8  Днес априори сме приели, че манастирът на св. Теодосий е Килифаревският манастир. Но дали това е така? 
Проблемът е много добре разгледан в статията на М. Дамянова, защото изворите говорят за Кефаларево, кое-
то звучи близко до Килифарево, но е и много различно. Вж.: Дамянова, М. Към въпроса за местоположението 
на Теодосиевия манастир. – Търновска книжовна школа, т. 4, 1985, с. 334-340.
9  Златарски, В. Житие и жизн преподобнаго отца нашего Теодосия. – Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина, кн. ХХ, 1904, с. 17.
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от венецианците през 1257 г. от митрополитския храм „Св. София”, които и до 
ден днешен поставят редица въпроси пред изследователите.10 Повече от убедени 
сме, че древната Месемврия, както и въобще земите на днешна България, крият 
още много святост, която чака своето благовремие, за да бъде разкрита. В по-
твърждение на тази наша убеденост е и настоящата статия, в която ще пред-
ставим накратко едно неизвестно както за несебърската общественост, така 
и за историческата наука име на светец. Той е бил предстоятел на Христовата 
църква в Несебър – св. митрополит Лука Месемврийски.

Причините този голям архиерей и аскет на светата Църква да бъде забравен са, 
че до нас не е достигнало негово житие и името му липсва в синаксара на Църк-
вата, няма го и в списъците на известните ни до днес архиереи на катедрата 
в Несебър.11 Всъщност до нас е достигнал само един извор, където присъства 
името на св. Лука Месемврийски. Този извор става достояние на науката едва в 
началото на XX век. През 1913 г., една година след като известният изследова-
тел А. Пападопулос-Керамевс вече е починал, са публикувани няколко ръкописа от 
колекцията му от периода XII–XIII в. От тях, както отбелязва в предисловието 
към изданието В. Бенешевич, най-голямо внимание заслужава един неизвестен 
ръкопис, който съдържа типика на манастира „Св. Йоан Предтеча Фоверос”, 
който се е намирал в околностите на Константинопол.12 Типикът е съставен от 
игумена на манастира Йоан през XII в., а самият Йоан е духовно чедо на св. Лука 
и вероятно приема от него ръководството на манастира след смъртта му.13 
Ръкописът днес се намира в Руската национална библиотеката в Петербург, а 
според сведението, което ни дава Пападопулос-Керамевс, е принадлежал на чо-
век от град Смирна (дн. Измир, Турция), по име Димитриадис, от когото той го 
придобива.14 През 1884 г. Пападопулос-Керамевс оповестява някои предварителни 
бележки върху ръкописа15, както и малък откъс от самия типик.16 Тези предвари-
телни бележки обаче са фокусирани основно върху местоположението на манас-
тира и само веднъж мимоходом е упоменато името на св. Лука.17

10  Преобладава мнението, че в Несебър са се намирали мощите на св. Теодор Стратилат, но самите венециан-
ци считат, че са се сдобили с мощите на св. Теодор Тирон. Липсата обаче на специфични белези от описаните в 
житията на двамата светци мъчения, на които са били подложени те, карат някои изследователи да считат, че 
става въпрос за трети св. Теодор, различен от познатите на агиографията, който вероятно е просиял в самия 
Несебър. Вж. по-подробно: Бумбалова, Л. Мощите на св. Теодор: от Месембрия до Венеция. – ГНАМ, 13, 2016, 
с. 329-338; Марков, Н. За мнимото нападение на венецианския флот над Несебър през 1257 г. – Епохи, 23 (2), 
2015, с. 359-368; Morini, E. Note di lipsangrafia Veneziana. – Bizantinistica: rivista di Studi Bizantini e Slavi,1999, 
p. 145-272.
11  Fedalto, G. Hierarchia ecclesiastica orientalis. Vol. I…, p. 321; Σταμούλης, Μ. Συμβολή εις την ιστορίαν..., σ. 137-140.
12  Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και ερμηνεία, περιέχουσα ως εν συντόμω [την μοναχικήν πολιτείαν και 
άσκησιν] άπασαν, ακριβώς συλλεγείσα παρά Ιωάννου ταπεινού μοναχού και παραδοθείσα τοις αδελφοίς αυτού τοις 
εν τω όρει της μονής του τιμίου Προδρόμου του εν Μοναχείω. – Noctes Petropolitanae. Сборникъ византийскихъ 
текстовъ XII – XIII вековъ. С. Петербургъ, 1913, с. 1-88. 
13  Jordan, R. John of Phoberou: a voice crying in the wilderness. – Strangers to themselves& the Byzantine outsiders 
(ed. D. Smythe). Burlington – Singapore – Sydney, 2000, p. 72; Anderson, J., Parenti, S. A monastic office 1105 A.D. 
Washington, 2016, p. 288-289.
14  Papadopoulos-Kerameus, A. Le Hiéron de Zeus-Urius et le monastère de St. Jean-Baptiste-Phobéros à l'embouchure 
du Pont-Euxin, d'après un manuscrit du XII siècle. – Труды VI Археологического съезда в Одессе 1984. Т. 2, Одесса, 
1888, с. 142. Вж. също: Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και ερμημεία …, Предисловие…
15  Papadopoulos-Kerameus, A. Le Hiéron de Zeus-Urius et le monastère de St. Jean-Baptiste-Phobéros…, с. 140-162.
16  Ibid., с. 153-162.
17  Ibid., с. 152.
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Манастирът „Св. Йоан Предтеча Фоверос” e древна монашеска обител, възник-
нала през V в., и се е намирал близо до Черно море, недалеч от Константинопол18. 
Поради превратностите на времето следите от манастира днес са напълно 
заличени и всички опити за неговото точно локализиране са неуспешни.19 Из-
вестният френски изследовател R. Janin предполага, че най-вероятно трябва да 
се търси на азиатския бряг на Босфора малко преди той да се свърже с Черно 
море20. В единствения оцелял илюстрован ръкопис на Хрониката на Скилица, кой-
то се съхранява в Мадрид, има изображение на известния зограф от персийски 
произход Лазар, който зографисва манастира „Св. Йоан Предтеча Фоверос” и 
на когото ръцете са изгорени по заповед на иконоборческия император Теофил 
(813–842 г).21 Вероятно не много след това манастирът на св. Йоан Предтеча 
отново е разрушен и се нуждае от пълна или частична реставрация. Един от 
неговите възобновители и вероятно пръв игумен след това възобновяване ста-
ва митрополитът на Несебър св. Лука.22 За съжаление текстът ни дава само 
едно много кратко сведение за неговата личност. Всъщност в целия типик има 
един-единствен пасаж, където е упоменато името на светеца и са казани ня-
колко думи за него. Това е частта, посветена на това как трябва да се почитат 
починалите, които приживе са имали особени заслуги към манастира. Оттам 
научаваме и името на св. Лука, а именно, че е бил митрополит на Несебър, че е 
бил игумен на манастира, както и че след смъртта си се е прославил с много 
чудеса. Цялата информация, която ни дава типикът и съответно неговият ав-
тор игуменът Йоан за св. Лука, е следната: 

„По същия начин [трябва да честваме] и паметта на всепреподобния господин 
Лука, който беше митрополит на Месемврия и игумен на този манастир, светия 
мой (духовен) отец и мой възприемник (в монашеството). Ако искате да научите 
за наградата от неговия духовен труд, търпение, смирение и безкрайни сълзи, 
дойдете със своите страдания (болести) до неговите почитаеми и свети мощи 
и като се помажете с елей от кандилото му, ще познаете благоуханието и бла-
годатта на изцелението, дадени му от Бога”. 

(Ὁμοίως καὶ τὴν μνήμην τοῦ πανοσιωτάτου κῦρι Λουκᾶ, τοῦ γεγονότος μητροπολίτου 
Μεσημβρίας καὶ τῆς μονῆς ταύτης ἡγουμενεύσαντος, τοῦ ἁγίου μου πατρὸς καὶ ἀνα-
δόχου μου, οὗ τῆς ἐργασίας τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ταπεινώσεως 
καὶ τῶν ἀπείρων δακρύων αὐτοῦ τὴν ἀντάμειψιν εἰ βούλεσθε μαθεῖν, τῷ τιμίῳ καὶ ἁγίῳ 
αὐτοῦ λειψάνῳ ἀσθενοῦντες προσέλθετε καὶ ἐκ τοῦ ἐλαίου τῆς κανδήλας αὐτοῦ ἀλει-
φόμενοι τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ παρὰ θεοῦ εὐωδίαν καὶ χάριν τῆς ἰάσεως ἐπιγνώσεσθε)23.

18  Според типика манастирът е основан по време на управлението на император Лъв I (457–474 г.), като там 
са се подвизавали бъдещите патриарси Мина I (536–552 г.) и Евтихий I (552–565 г.; втори път 577–582 г.). 
Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και έρμημεία..., с. 51.
19  Вж. по-подробно: Janin, R. Les églises et les monastères des grands centres byzantins: Bithynie, Hellespont, 
Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique, Paris, 1975, p. 7-8; 
20  Ibid. вж. картата на с. 6.
21  Codex Skyltizes Matrirensis, Vitr. 26/2 , fol. 50 r. Вж.: Hatlie, P. The monks and monasteries of Constantinople, 
CA. 350 – 850. Cmbridge, 2007, p. 405.
22  Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και έρμημεία..., с. 62
23  Ibid.
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Както вече споменахме, автор на типика на манастира „Фоверос” е игумен 
Йоан, като самият типик е заимстван до голяма степен от типика на манасти-
ра „Света Богородица Евергетис”24. За себе си о. Йоан казва, че идва в манас-
тира през месец октомври в годината 6621 от сътворението на света, тоест 
през 1113 г.25 От друг пасаж в типика можем основателно да предположим, че 
отец Йоан отива в манастира като мирянин и едва след известно време решава 
да приеме монашество. Думите му са достатъчно красноречиви: „Пренебрегнах 
това, което се вижда, и избрах да живея сам, за Господа”26. От пасажа, в който 
се споменава св. Лука и който вече цитирахме, се вижда, че о. Йоан нарича све-
теца свой „духовен отец и възприемник”. В случая за възприемник е използвана 
думата ανάδοχος, която означава също и благодетел, спонсор, но считаме, че 
тук е използвана точно за да посочи св. Лука като възприемник на о. Йоан в 
монашеството. От това сведение можем да заключим, че св. Лука е бил мит-
рополит на Несебър в годините преди 1113 г., като в един момент, дали поради 
старост или по друга причина, е решил да напусне катедрата си и да се оттег-
ли в манастира на св. Йоан Предтеча Фоверос. Възможни са и двата варианта 
като причина за оттеглянето му, още повече, че ХI–XII в. са доста размирни за 
региона на Несебър. През 1078–1079 г. имаме бунт на богомила Добромир, който 
е последван от нахлуването на кумани и печенези през 1094 г. и др.27

В наша статия за друг непознат светец от Анхиало (дн. Поморие) – св. Яков 
Изповедник, виждаме, че той, който е бил епископ на Анхиало, в един момент 
от живота си се оттеглил от задълженията си на архиерей и се върнал към 
монашеския живот, тоест подобна практика не е била непозната за Църквата.28 
Много е възможно случаят със св. Лука Месеврийски да е подобен. Изворът не 
ни дава подробности, но можем да предположим, че св. Лука е бил аскет, който 
дълго време се е подвизавал, при това с голяма вероятност в манастира „Св. 
Йоан Предтеча Фоверос” и на някакъв етап от живота си е трябвало да прие-
ме архиерейството. Точно така се е случило със св. Яков Изповедник и епископ 
Анхиалски: когато острата нужда от неговото архиерейство е отминала, той 
се завърнал към манастирския живот.29 В подкрепа на подобна хипотеза е и 
фактът, че в типика на манастира се говори за много ктитори и благодетели 
на светата обител, които монасите трябва да поменават, но освен св. Лука и 
неговото духовно чедо Йоан, чието име е добавено по-късно в ръкописа30, не се 
споменава за друг игумен от периода на последното му възобновяване през XI–
XII в.31 А това възобновяване със сигурност е станало по времето на патриарх 

24  Anderson, J., Parenti, S. A monastic office…, p. 334.
25  Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και έρμημεία..., с. 5.
26  Ibid.
27  Κωνσταντινίδης. Μ. Η Μεσημβρία του Ευξείνου. Τόμος πρώτος. Αθηναι, 1945, σ. 36.
28  Вж. по-подробно: Каравълчев, В. Св. Яков Изповедник и епископ Анхиалски – невидимият закрилник на 
Поморие. – Християнство и култура, бр. 4 (151), 2020, с. 58-69.
29  Ibid.
30  Този момент в ръкописа е много интересен, защото игумен Йоан, когато съставя ръкописа, оставя празно 
място. Името му и датата, когато трябва да бъде поменаван, е нанесена от някой от братята след смъртта му. 
Така се появява датата 16 декември, когато трябва да се отбелязва неговата памет. Тази дата, както и името 
на игумен Йоан са добавени към ръкописа с различен почерк от авторовия, което ни дава основание да счи-
таме, че това се е случило след смъртта му. Вж.: Jordan, R. John of Phoberou: a voice…, p. 73.
31  Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και έρμημεία..., с. 62.
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Николай, чието име е упоменато няколко пъти в ръкописа. Той е посочен като 
патриарха, дал автономен статут на обителта.32 Относно това кой точно 
от всички патриарси с името Николай е упоменат в типика, считаме, че Папа-
допулос-Керамевс с право посочва патриарх Николай III Граматик (1084–1111)33, 
за разлика от R. Janin, който счита, че това е бил патриарх Николай Мистик 
(901–907)34. Това наше мнение се подкрепя и от контекста на типика, от който 
се вижда, че патриарх Николай е починал не много преди съставянето му. Също 
така не без значение е и фактът, че самият патриарх Николай Граматик след 
идването си от Антиохия Писидийска в Константинопол основава манастира 
„Св. Йоан Предтеча Лофу”35, тоест той изпитва особена почит към св. Йоан 
Кръстител. 

От всичко, изложено дотук, можем да обобщим, че благодарение на типика на 
манастира „Св. Йоан Предтеча Фоверос” до нас достига името на още един 
забравен, неизвестен светец, свързан с българските земи – св. Лука митропо-
лит Месемврийски. Светецът е бил митрополит на Несебър през XI в., като 
можем само приблизително да посочим периода, в който светителства в града. 
От типика виждаме, че при идването на о. Йоан в манастира на Предтечата 
през 1113 г. св. Лука вече е там и е игумен. Сведението, че патриарх Николай 
Граматик дава автономен статут на манастира, показва, че това не може да 
е станало след 1111 г., защото това е годината на блажената кончина на па-
триарха. Можем да предположим с голяма сигурност, че автономният статут 
на манастира е даден по време на игуменството на св. Лука, тоест светецът 
със сигурност е в манастира преди 1111 г., но колко по-рано от това, не можем 
да посочим. Преди да стане игумен на манастира, св. Лука е бил митрополит на 
Несебър, но също нямаме никакви податки за това колко време е бил архиерей 
на града. От имената на архиереите, които са ни известни от Несебър, пос-
ледният управлявал през XI в. и чието име е достигнало до нас, е митрополит 
Григорий (1053–1054 г.)36. Следващият известен с името си митрополит е Теодор 
(споменат в 1157 и 1166 г.)37. От казаното дотук можем да предположим, че 
след митрополит Теодор имаме още един или двама неизвестни митрополити на 
Несебър, след което на катедрата застава св. Лука. Както споменахме, много 
вероятно е той да се е подвизавал като аскет преди това и поради неизвестни 
нам причини да е приел да стане архиерей, но това наше предположение не може 
да бъде подкрепено изворово. Все пак едно интересно правило от типика на ма-
настира ни дава основание да считаме, че св. Лука е бил монах тук и преди да 
стане архиерей в Несебър. В типика е записано, че в манастира не се приемат 
монаси, които са постригани в други манастири – ксенокурити (ξενοκουρίται)38, 

32  Ibid., с.51, 62.
33  Papadopoulos-Kerameus, A. Le Hiéron de Zeus-Urius et le monastère de St. Jean-Baptiste-Phobéros…, с. 151
34  Janin, R. Les églises…, p. 7-8.
35  Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, p. 1467.
36  Fedalto, G. Hierarchia ecclesiastica…, p. 321; Σταμούλης, Μ. Συμβολή εις την ιστορίαν…, σ. 138.
37  Ibid.
38  По въпроса за ксенокуритите и за отношението към тях, вж.: Ванькова, А. Жития и фиксация традиции: 
случай Афанасия Афонского и созданной им Великой лавры. – В: Афон в истории и культуре Христианского 
Востока и России. XIV Каптеревские чтения. М., 2016, с. 21 и сл.



2021 / брой 1 (158)

91

защото причиняват големи смущения в живота на обителта.39 Правилото не 
уточнява дали това засяга цялото братство или конкретно избора на игумен40, 
но трябва да отбележим, че проблемът с ксенокуритите през разглеждания 
период е бил много сериозен и актуален. В определен момент, преди 1111 г., 
светецът напуска митрополитската катедра в Несебър и се установява в ма-
настира „Св. Йоан Предтеча Фоверос”, където е избран за игумен. В типика на 
манастира имаме още една фиксирана дата – 1143 г.41, която е във връзка с едно 
дарение на Никифор Вотаниат и неговата съпруга Евдокия Комнина42, чийто син 
бил монах в манастира. От контекста на сведението се вижда, че през тази го-
дина и о. Йоан е вече покойник. Колко дълго о. Йоан е бил игумен, не е посочено, 
но от сведенията в типика можем да заключим, че той наследява игуменството 
от св. Лука след блажената му кончина. Тоест съвсем условно можем да приемем, 
че св. Лука е починал някъде между 1120 и 1130 г. Веднага след блажената му 
кончина светите му мощи и мястото, където са положени, са станали източ-
ник на благодат и изцеление за пристъпящите с вяра към тях. Самите мощи 
на св. Лука почти сигурно са се намирали в съборния храм на манастира, много 
вероятно в притвора, каквато практика имаме многократно засвидетелствана 
в църковната археология. 

39  Χατζηαντωνίου, Ε. Το πρόβλημα της ”μοναστικής μεταρρύθμισης” στο ύστερο Βυζάντιο. – Βυζαντινά, 24, 2004, σ. 
252.
40  Ibid.
41  Пападопуло-Керамевсь, А. Υποτυπώσεις και έρμημεία..., с. 62.
42  Тук не става въпрос за император Никифор Вотаниат, а за зетя на брата на Алексий I Комнин, който вероят-
но по-късно става монах в манастира с името Неофит. Евдокия Комнина е неговата съпруга, която е почитана 
като „втори основател” на манастира заради големите си дарения. Техният син Йоаникий вероятно също е ста-
нал монах като баща си в този манастир. Вж. Phoberos: Rule of John for the Monasteryof „St. John the Forerunner 
of Phoberos”. В: Byzantine Monastic foundation Documents, Dumbarton Oaks Studies XXXV, Vol. 1, p. 872.
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МОДЕРНИЯТ	СЕКУЛАРИЗЪМ	Е	

ТРУДЕН	НЕ	ЗА	ОБОРВАНЕ,	А	ЗА	

ПРЕОДОЛЯВАНЕ

С Борис Маринов, преводач на книгата на Дейвид Бентли 

Харт Атеистичните делюзии (изд. Омофор, 2020), разговаря 

Момчил Методиев

Книгата на Дейвид Бентли Харт може 
да бъде определена като пример за съ-
временна християнска апологетика. 
Към кого е насочена тя, кои са основ-
ните акценти в нея и има ли традиция, 
в която можем да впишем автора и 
книгата?

В книгата на Дейвид Бентли Харт 
читателят ще намери достъпно под-
несен, но високо ерудиран отговор на 
популярните атаки против християн-
ството и Църквата, идващи от съвре-
менни автори на бестселъри с огромна, 
но и твърде незаслужена известност. 
По определение една такава книга е 
предназначена за най-широка аудито-
рия – християни, друговерци и невярва-
щи; хора на науката и читатели, които 
са просто любознателни по отношение 
на християнството. Бих казал дори, че 

за християнина тя би била не по-малко полезна, отколкото за атеиста; че 
ако за втория запознаването с нейното съдържание е по-скоро пожелателно, 
за първия то е направо задължително, защото – както и авторът дебело 
подчертава – християните отдавна са изгубили усета за онази революция, 
която изповядваната от тях вяра е донесла в античния свят: за цялото 
това тотално преобръщане в разбиранията за човека и божественото, за 
световния порядък и космическия ред, което е настъпило някога с появата и 
утвърждаването на новата вяра.

В този смисъл у нас, в контекста на християнската апологетика, каквато я поз-
наваме от изминалото столетие, тази книга е извън познатата ни традиция и 
не само не се вписва в нея, а дори рязко контрастира. Контрастът е в метода, 



2021 / брой 1 (158)

93

в целите и задачите. Познатата у нас апологетика се опитваше да „доказва” 
съществуването на Бога, да убеждава, че християнският възглед за света и жи-
вота е най-„правилен”, представяше се за „наука”, а в схоластическите схеми на 
академичното богословие се определяше като „основно богословие”. В книгата на 
Дейвид Бентли Харт няма нищо подобно. Това, което той е направил, при това 
удивително ефективно и ефектно, е само едно системно и стройно аргументи-
рано разобличаване – отвътре – на съвременните опити за дискредитиране на 
християнството, за неговото маргинализиране, за отстраняването му в най-пе-
риферния възможен ъгъл на човешкото съзнание, на интуициите ни за света и 
съществуването.

Така че, ако има традиция, в която тази книга се вписва, това е традицията на 
ранните апологети. На хора като Тертулиан, Атинагор и св. Юстин Философ. На 
апологетиката, която просто посочва и изобличава лъжата във всяка клевета 
по адрес на християнството, разкривайки същевременно неговото положително 
съдържание, действителната негова същност. И която ни помага да осъзнаем 
личната си причастност днес – в съвременния духовен и културен контекст – 
към революцията, започнала някога с проповедта на Христос и продължаваща 
вече трето хилядолетие. Може да се каже, че като стил и като послания към 
аудиторията авторът на тази книга се доближава до писатели от ранга на го-
лемия християнски мислител Честъртън.

Кои са темите в книгата, които ви направиха впечатление, които ви харе-
саха, и има ли такива, с които бихте полемизирали? Какви са предизвика-
телствата пред превода на автор като Бентли Харт?

Темите в книгата са определени от съдържанието на самата антихристиянска 
риторика. Системно и с много търпение, с изтънчен хумор и нескрита ирония 
Харт проследява и буквално взривява всяка „фронтова линия” във войната, во-
дена срещу християнството. Разбира се, без да идеализира самите християни. 
Така че всички теми тук са еднакво важни, а като най-силно лично докосване 
бих посочил темата за оличностяването на човека, на всеки човек, независи-
мо от произход, социален статут, пол и пр., което е сред най-съществените 
християнските приноси към нашата цивилизация. Тази тема е развита особено 
впечатляващо в главата „Лицето на обезличените”.

Колкото до предизвикателствата пред превеждането – а аз бих добавил и въ-
обще пред четенето и осмислянето на автор като Харт – преди всичко това 
е необичайното за нас звучене на неговото слово, изненадата ни от метода, 
подхода, гледната точка, ъгъла, от който той е избрал да работи. Предизвика-
телство е, ако щете, дори демонстрираната тук завидна и всестранна обра-
зованост, титаничната ерудиция, и то не просто в областта на хуманитари-
стиката в цялото нейно разнообразие, а и в такива области като физиката и 
астрономията. За преводача на този автор не е достатъчно да има богословска 
диплома. Иска се и много допълнително четене, преди да се пристъпи към самия 
превод.
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Доскоро секуларизмът или враговете на християнството у нас бяха фор-
мирани под въздействието на „научния атеизъм” от времето на комуниз-
ма, който отричаше религиозната вяра и беше убеден в нейното скорошно 
изчезване. Напоследък обаче и у нас започва да се забелязва нов тип секула-
ризъм, който условно може да бъде определен като „западен”, който призна-
ва важността на Църквата, но се бори срещу нейните аргументи. Кой от 
двата типа секуларизъм е по-труден за оборване според вас и към кой тип 
е обърната книгата?

Не бих делил секуларизма на „източен” и „западен”. Източният секуларизъм – 
какъвто го познаваме от близкото минало, идеологически е роден на Запад, без 
да е прилаган в своите крайни форми там, след което на Изток е само дораз-
вит, усъвършенстван. Само че с него се приключи. На негово място днес няко-
гашната ни християнска цивилизация роди нов антихристиянски проект с нови 
методи и стратегии, разчитащи на присъщото на нашето съвремие отсъствие 
на истинска задълбоченост в каквото и да било освен в страстта ни към кон-
суматорството и в нарцисизма. В този нов проект Църквата вече не е обект 
на преследване, а просто едно пространство, което духовно и физически трябва 
да бъде обезлюдено.

Ако някога се е налагало хората да бъдат преследвани и интернирани, идеоло-
гически зомбирани, пращани в трудововъзпитателни лагери, измъчвани и т.н., за 
да се откажат от вярата си, днес за постигането на същата цел е достатъчно 
просто да им се повтарят бавно и методично едни и същи митове, неистини 
и откровени лъжи за Бога, вярата и Църквата. За християнството и неговото 
уж „пагубно” влияние върху човечеството. За това как през Средновековието 
Църквата била „възпирала” науката и прогреса, когато всъщност е точно об-
ратното, и др. под.

Ако приложим актуалната ситуация, бих казал, че секуларизмът е като вируси-
те – той мутира според условията. Днес, след всички свои досегашни истори-
чески провали, той е особено перфиден. Възползвайки се от постиженията на на-
учно-техническия прогрес, секуларистичният, богоборческият, човекобжеският 
проект – всеки от тези епитети е верен – бавно, но сигурно сваля вътрешния 
взор от небето към земята. Разбира се, тук аз нямам предвид „небето” в буква-
лен смисъл – там този проект иска, възнамерява да ни изпрати. Пренарежда се 
обаче нашата „йерархия на ценностите”, за която пише о. Александър Шмеман. 
Живеем във време и в свят, в който тази йерархия е преобърната с главата 
надолу. Самият човек е обърнат с главата надолу. В епохата на Модерността 
той вече не се интересува от вечната си участ, не търси висините и не очаква 
никакво есхатологично Божие царство, защото всичко истински ценно за него е 
вече тук и той се възприема като абсолютен господар на живота, на природата 
и космоса. Обратно на християнския идеал за човека, който е богочовешки, тук 
имаме едно човекобжество, маскирано като загриженост за човека.

Така че модерният секуларизъм в своето най-ново преработено и допълнено 
издание е изключително сериозен враг. И много по-труден, но не за оборване, а 
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за преодоляване. Атеизмът не може да бъде оборен с думи – не това е целта и 
задачата на християнската апологетика. Богоборството може да бъде преодо-
лявано само вътре в човека. Така поне ни учи Христос: „Царството Божие вътре 
във вас е”. Апологетиката има двояка задача: да разобличава и да насърчава. Да 
разобличава заблудите на атеизма – „атеистичните делюзии”, и да насърчава: 
да напомня на християните, че са участници в единствената истинска револю-
ция в историята.

Бентли Харт е нетрадиционен за богословските среди автор, който прив-
лича вниманието и на приятели, и на неприятели по две причини. От една 
страна, това е неговият полемичен и дори хаплив стил. Но от друга страна, 
като автор, който живее в Америка и който самостоятелно е приел правос-
лавието, над него сякаш тегне „подозрението”, че е твърде „западен” или 
„светски”. Има ли какво да научим в една традиционно православна страна 
от един американски автор, който не произхожда от православна среда? 
Как бихте отговорили на тези критики към него от гледна точка и на опи-
та ви на преводач и на автори от диаспората като о. Александър Шмеман?

Дейвид Бентли Харт е роден в САЩ и първоначално принадлежи към Англикан-
ската „Висока” църква. Православието той приема по своя собствена иници-
атива, то е негов личен избор. От друга страна, той е възпитаник на някои 
от най-авторитетните западни университети, включително и на Кеймбридж, а 
дипломите му са не по богословие, още по малко по „православно богословие”, а 
по философия и по изкуства. Разбираемо е, че автор с подобна визитна картичка 
неизбежно ще изглежда поне малко подозрителен за онези, които са свикнали с 
една друга представа за класическия православен богослов. А упреците към него 
са резултат не толкова от спецификите в неговия стил, колкото от негови 
лични становища по отделни богословски въпроси, негови частни богословски 
мнения, теологумени. Това обаче е тема, в която не желая да влизам, най-малко 
защото няма отношение към книгата, за която говорим. В нея тези му мнения 
не са отразени, така че тя е богословски „безопасна”.

Колкото до „западен” и „светски” – какво би могло да означава това? По своя 
характер християнството е вселенско, то не е ограничено до определен на-
род или до географски регион и самото съществуване на автори като Харт 
е свидетелство за тази вселенскост. От друга страна, същите обвинения 
се отправят и към хора, които излизат от собствено православна семейна 
и културна среда. Отец Александър Шмеман е класическият пример за това. 
Нашето време е време на етикетите и заклеймяването, на търсенето на 
„врага с партиен билет”, което, уви, е особено присъщо именно за православ-
ните среди. А това е много тъжно и е свидетелство за едно самостесняване 
на съзнанието, за занижаване на критериите и избор на лесния път: на отказа 
от разговора, от опита да разбереш другия и да признаеш правото му на лична 
рефлексия и становище.

Това явление обаче е сравнително ново за Църквата и за нейното богословие. 
Великите наши отци и учители от миналото, които цитираме с повод и без по-
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вод, не са бягали от диалога, нито прибързано и с лека ръка са лепили позорни 
етикети. Спорните въпроси са се обсъждали при отчитане на това кой от тях 
е наистина първостепенен и важен за спасението и кой не. Сред тях познаваме 
дори такива, които по отделни, второстепенни въпроси са имали своите частни 
богословски мнения, различни от преобладаващото, и това не е пречило те да 
бъдат всепризнати отци и светци на Църквата. Ето тази широта, тази все-
ленскост на нашето звание и призвание днес лесно позволяваме да губим, а от 
това губи и християнското ни свидетелство пред света.

Съществува мнението, че за един християнин е по-лесно да полемизира с 
убеден атеист, отколкото с битов християнин. Кои от тези хора книгата 
може да „обърне”?

Бих отговорил на въпроса с въпрос: а могат ли, в състояние ли са убеденият 
атеист или битовият християнин изобщо да полемизират? Това, разбира се, в 
кръга на шегата, но и не само, защото и двата типажа са от тоталитарен тип. 
Съмнявам се, че днес една книга е сама по себе си достатъчна, за да обърне 
когото и да било към каквото и да било. Сам Христос е живял сред нас и не е 
обърнал всички, дори тези, които са били най-близо до Него. Не са го сторили и 
Неговите апостоли, и вече трето хилядолетие Църквата също не успява да нап-
рави това. Не си поставя такава цел и авторът на тази книга, а значи не следва 
и да му я вменяваме. Атеистичните делюзии обаче е едно рядко полезно четиво 
за всеки искрено, добронамерено търсещ ум. Тя няма за цел да индоктринира, а 
само да възстанови справедливостта. Атеистичните делюзии е достоен отго-
вор на нечестните, злонамерените нападки срещу Христос и Църквата, срещу 
християнството и неговата истинска история. На непредубедения читател тази 
книга ще помогне да види по-добре реалната картина на присъствието на хрис-
тиянството в света, реалния му принос към цивилизацията. На търсещия тя ще 
помогне той да се доближи още повече до истината, която и без това вече тър-
си. За останалите пък и всички книги на света все ще са недостатъчни.
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Дейвид Бентли Харт

ЛИЦЕТО	НА	ОБЕЗЛИЧЕНИТЕ
1

Всичките четири канонични евангелия разказват историята за поражението на 
ап. Петър в навечерието преди Христос да бъде разпънат на кръст: обещание-
то на ап. Петър, че той никога няма да се отрече от Христос; предсказанието 
на Христос, че още същата нощ, преди още петел да е пропял, той ще се от-
рече от Него, при това не просто веднъж, а три пъти; предпазливостта на ап. 
Петър след арестуването на Христос в Гетсиманската градина, отиването му в 
двора на първосвещеника и неговото стълкновение с останалите присъстващи 
там, които го разпознават като един от Христовите ученици, и страха, който 
го подтиква в края на краищата да направи точно това, което неговият Учител 
му е предрекъл. Евангелие според Йоан, което в други отношения е най-мал-
ко деликатното от четирите, спира разказа дотук, докато трите синоптични 
евангелия – според Матей, Марк и Лука – продължават, за да разкажат, че след 
като е чул оповестяването от петела на началото на новия ден, Петър си е 
спомнил думите на Христос към него, изречени по-рано същата вечер, и завладян 
от скръб, излязъл навън, за да заплаче горчиво.

За нас днес всичко това едва ли изглежда някакъв особено забележителен де-
тайл в цялостния разказ, колкото и да го намираме затрогващ или не: дори 
бихме очаквали ап. Петър да заплаче и със сигурност бихме очаквали от все-
ки разказвач да намира това събитие като заслужаващо да бъде записано. По 
някакъв начин обаче, взето в контекста на епохата, през която евангелията 
са били написани, едва ли има по-странен или по-удивителен момент в цялото 
Св. Писание. Това, което е очевидно за нас – наранената душа на ап. Петър, 
дълбочината на предаността му към неговия Учител, угризенията, измъчващи 
го от чувството за вина, смазващото осъзнаване, че предстоящата смърт на 
Христос завинаги ще изключи за него възможността да потърси прошка, задето 
Го е предал – е очевидно до голяма степен затова, защото ние сме наследниците 
на една култура, за която може да се каже, че води началото си от сълзите на 
ап. Петър. За нас тази по-скоро дребна и най-нормална подробност без съмнение 
е нещо като украшение на историята, нещо, което я облагородява, което  при-
дава тежест и разширява възприемането  от нашето човечество като цяло. 
В този смисъл всички ние – дори и невярващите – сме „християни” по силата 
на нашите морални очаквания към света. За образованите класи през Късната 
античност обаче този разказ за риданието на ап. Петър по-скоро е изглеждал 
като естетическа грешка, защото Петър, като простоват човек, едва ли би 
могъл да бъде обект на симпатия за хората от добри семейства, нито пък него-

1  „The Face of the Faceless” – In: Hart, D. B. Atheist Delusions: The Christian Revolution and its Fashionable En-
emies, New Haven & London: „Yale University Press” 2009, p. 166-174. Част от посочената Глава 13 от Атеистични-
те делюзии: християнската революция и нейните модерни врагове – нова книга на изд. „Омофор” (С., 2020 г.), 
превод от английски Борис Маринов; в българското издание – на с. 307-322. Б.ред.
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вата скръб би могла да съдържа она-
зи трагична възвишеност, необходи-
ма, за да се превърне тя в достойна 
за вниманието на когото и да било. 
В най-добрия случай скръбта на хора 
от класата на ап. Петър може да е 
имала място в хумористичната лите-
ратура: хленченето на ленивия роб, 
самосъжалението на глупавия ратай, 
мъчителните вопли на кръчмаря рого-
носец и пр. Разбира се, в трагическа 
или в епическа постановка сълзите 

на слугата биха били изиграни по-скоро като съпровод на скръбта на неговия 
господар, отколкото като състрадателното скимтене на едно предано куче. 
Когато обаче сравним тази сцена от евангелията с емоционалното описание 
на героите, което откриваме при великите римски писатели, били те сатирици 
или сериозни, разбираме, че – както преди около половин столетие отбелязва 
големият литературен критик Ерих Ауербах – единствено в лицето на ап. Петър 
виждаме „… образа на човека в най-висшия, най-дълбокия и най-трагичния сми-
съл”2. И въпреки всичко това ап. Петър остава просто един галилейски селянин. 
И това не е просто оскверняване на добрия вкус: това е акт на бунт.

Очевидно не може да се твърди, че това е заявеното намерение на когото и да 
било от евангелистите. Дори най-неумолимите модерни критици на християн-
ството обаче би трябвало да признаят, че в тези текстове и в другите като 
тях ние съзираме нещо, което вече е започнало да изплува от тъмнината към 
пълна видимост, и за което ние можем да кажем, че се забелязва за първи път 
в нашата история: човешката личност като такава, облечена в свойственото 
на нея и неприкосновено нейно достойнство и притежаваща безкрайна ценност. 
Едва ли би било неправдоподобно дори да заявим, че самата наша способност да 
говорим за „личности” е следствие от тази именно революция в нравствената 
чувствителност, която е била предизвикана точно от християнството. Ние 
в края на краищата употребяваме тази дума със забележително безразборна 
щедрост, прилагайки я без колебание към всекиго, независимо от неговото об-
ществено положение, раса или пол, но отначало тя е имала много по-ограниче-
но приложение, особено по отношение на най-важните контексти. Конкретно 
в римското право нечия личност е била статутът на съответния човек пред 
закона, което определено не е било нещо неизменно при всички. Първоначалното 
и основно значение на латинската дума „persona” е било „маска”, и като юриди-
чески термин употребата  може да се проследи назад – към времето на восъч-
ните погребални фигури, с които хора с високо обществено положение са били 
изобразявани след смъртта си и които аристократичните семейства са имали 
правото да държат на показ като икони на своето родословие. Така в разширен 
смисъл да имаш „persona” е означавало да имаш лице пред закона, което ще рече 

2  Auerbach, E. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, transl. W. R. Trask, Princeton: 
Princeton University Press, 1953, p. 41.
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да си разпознаван като човек, притежаващ права и привилегии пред съда, или 
такъв, който е в състояние да свидетелства пред съда за тежестта на нечия 
дума, или просто като човек с уважавана самоличност в обществото, за която 
юристите трябва да имат съзнание.

За хората с ниско обществено положение обаче, т.е. роби, незаконно родени, 
хора без граждански права и престъпници, такова нещо като да бъдеш лич-
ност пред закона на практика не е съществувало или го е имало само в някакви 
най-незначителни форми. При най-добрите от езическите императори, такива 
като Август, определени законови защити са били разпростирани и към робите, 
но сами по себе си те не са имали никакви реални права пред закона и никакви 
възможности да се оплакват от своите господари. Нещо повече: тяхната дума 
не е имала никаква стойност. Робът е бил до такава степен лишен от каквото 
и да било „персонално” достойнство, че когато са го призовавали да свидетел-
ства пред надлежно определения съд, по отношение на него, естествено, е било 
възможно да се прилагат и изтезания. Защото робът е бил човек non habens 
personam, което в буквален смисъл означава „нямащ persona [личност]” или дори 
„нямащ лице”. Пред съда такъв човек не е бил личност в пълния собствен смисъл 
на тази дума. Нито се е радвал на каквато и да било видимост – на каквото и да 
било изражение, би казал някой, – пред обществото изобщо. В известен смисъл 
единственото лице, което е било свойствено за роба, поне дотам, докъдето е 
било стигало културното въображение на античния свят, е било животинската 
и гротесково цинична „робска маска”, носена от актьорите на сатиричната 
сцена: един болезнено прецизен израз на начина, по който тогава (естествено) 
се е гледало на този, който е собственост на някого другиго.

Разбира се, днес ние също имаме своите форми на тесногръдие и едва ли можем 
да претендираме да сме достигнали дотам, че да не знаем нищо за расизма нап-
ример или за неговите най-грозни изражения – не е толкова отдавна времето, 
когато черното лице или практиките на минстръл шоуто3 са били точно тол-
кова безобидни за нас, колкото е била и робската маска за древната публика. И 
без съмнение не съществува такова нещо като общество без класови йерархии. 
Всичко онова, за което можем да претендираме в своя защита, е, че ние разпо-
лагаме с имена за видовете социална несправедливост, които виждаме или пом-
ним. В по-голямата си част ние съзнаваме – поне тези от нас, които не са непо-
правимо глупави или пък жестоки – че те престъпват най-дълбоките нравствени 
принципи, отказът от чието признаване би ни уплашил. Ние съзнаваме също 
така, или поне голямото мнозинство от нас, че те са исторически катастрофи, 
които не отразяват най-съкровената същност на реалността или някакви дек-
рети от незапомнени времена на боговете или на природата, и трябва и може 
следователно да бъдат коригирани. Но това е така само защото ние живеем 
във времето на дългия упадък на една цивилизация, която е била формирана от 
вярвания, които, колкото и очевидни или банални да могат да ни изглеждат, са 
навлезли в древното общество подобно на метеор, паднал от ясно небе. Това, 

3  Minstrel show е форма на народен театър, развита в началото на XIX в. в САЩ, при която бели актьори, гри-
мирани като чернокожи, разигравали пародийни сцени от живота на хората с африкански произход, а също 
така изпълнявали и музиката и танците на африканските роби. Б.пр.
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което за нас е безмълвният, упорит и постоянен укор на съвестта вътре в нас, 
за древните хора е било чуждоземен декрет, произхождащ от една сфера вън от 
всеки свят, който те са били в състояние да си представят. Съвестта в крайна 
сметка, най-малкото според своите специфични съдържания, представлява до 
голяма степен един културен продукт, историческа случайност, и днес на Запад 
всички ние в една или в друга степен сме наследници на една съвест, която е 
била формирана от християнските нравствени идеали. Поради тази причина за 
нас е почти невъзможно да получим каквото и да било реално усещане за онзи 
скандал, който мнозина езичници по естествен път са чувствали по отношение 
на онази ексцентрична щедрост, с която ранните християни са изявявали своя-
та готовност да предоставят пълно човешко достойнство на хора от всяка 
класа и от всяко положение в обществото, както и на всеки от двата пола.

Вярно е, че малцина от хората на Модерността са били в състояние да извикат 
в себе си подобна тревога или поне да успеят да я имитират. Ницше например е 
дал най-доброто от себе си, за да сподели онова отвращение, което благородни-
ят езичник е изпитвал към социалните утайки, които ранната Църква постоянно 
е изваждала наяве в своите базилики (макар че, като син на пастор от средната 
класа, той никога не е успял да се превърне в толкова непринуден експерт в 
патрицианската надменност, колкото сам си е представял, че е). За да можем 
да усетим обаче това чувство на тревога в неговите най-богати, най-чисти и 
най-спонтанни регистри, ние наистина трябва да прибегнем до самите езични-
ци: до Целз, до Евнапий от Сарди, до имп. Юлиан. Онова, което хора като тях са 
виждали, когато от своята висота, от тесния връх на своето общество, са се 
взирали надолу към християнското движение, не е било разбираемият изблик на 
дълго потискани човешки копнежи, а самият порядък на космоса, срутващ се в 
своите основи, повличащ всичко надолу към всеобща гибел и скверна низост за 
цялото човечество. Та как другояче са могли да интерпретират тази гледка, ос-
вен като някакво чудовищно безчестие и отвратително порочна извратеност? 
В своя трактат „Против галилеяните” имп. Юлиан се оплаква, че от самото 
начало християните са увеличили своите редици с най-порочните, недостойни и 
презрени хора, предлагайки като лекарство за тяхното безчестие само Кръще-
нието, все едно обикновената вода е в състояние да измие душата. Евнапий се 
извръща с отвращение от жалките божества, които земята сега е родила като 
резултат от подривната дейност на християните против добрия порядък: мъже 
и жени от най-окаяния тип, справедливо измъчвани, осъждани и екзекутирани за 
извършените от тях престъпления, но прославяни след смъртта си като мъче-
ници на своята вяра, при което вместо старите богове сега вече се почитат 
техните противни тленни останки.

Това обаче, което е било скандал за езичниците, е слава за Църквата. В нача-
лото на петото столетие св. Викентий Лерински възхвалява суровото морално 
обучение в манастирите в родната му Галия точно защото то е било толкова 
разрушително за класовото съзнание: учило е – казва той – синовете на арис-
токрацията на смирение и е подкопавало в тях склонността към гордост, суе-
та и разкош. Спорно е дали през второто столетие законовите и социалните 
неудобства на нисшите класи под римска власт са били по-обременителни в 
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сравнение с предходните столетия, както и дали класовите предразсъдъци са 
станали още по-явни, отколкото са били в елинистичния или в по-ранния римски 
свят. В същия този период обаче християните не само са проповядвали превъз-
ходство над всяко естествено или социално разделение, но понякога дори са 
се и осъзнавали като такива – като една реална общност на душите. Дори и 
най-достойната за уважение в нравствено отношение езическа философска шко-
ла, тази на стоиците, не е успявала по толкова поразителен начин да превърне 
равнодушието към общественото положение в духовна добродетел. Самият за-
кон на Църквата е бил преобръщане на „природния” ред: затова, защото Христос 
бил обещал, че първите ще станат последни и последните – първи. „Дидаскали-
ята” например предписва епископът никога да не прекъсва своето служение, за 
да приветства някой големец, който току-що е влязъл в храма, за да не би да 
се покаже като някой, който отдава значение на положението на хората в об-
ществото, ала същият този епископ, когато види някой бедняк или беднячка да 
влиза в събранието, трябва да направи всичко, което е по силите му, за да стори 
място за новопристигналия дори ако за тази цел се наложи сам той да седне на 
пода. Същият текст изяснява още, че ранната Църква е можела често да под-
режда своите богомолци в различни групи, разграничени по възраст, пол, семейно 
положение и др. под. – просто заради благоприличието, само че общественото 
положение не е било стандарт, по който е било определяно мястото на когото и 
да било сред другите „братя”.4 Хората с висока култура – образовани, изискани, 
заможни – е трябвало да се тълпят заедно с робите, общите работници и зана-
ятчиите и да не смятат това за нещо, което е позорно.

Не бих искал да преувеличавам добродетелите на ранните християни, що се от-
нася до това. Съвършенството не може да се намери в нито една от човешките 
институции, а църквата несъмнено винаги е била такава. Дори и в първите  
дни определени социални различия се оказват вдъхващи прекалено много уваже-
ние, за да останат неизкоренени: робите християни на робовладелците христи-
яни са оставали роби дори и вече да били станали братя в Христа на своите 
господари. След Константин пък, когато църквата се превръща в най-печалното 
от всичко – в опора на порядъчното общество, тя прекалено лесно се научава 
да приема много неправди, които би следвало да осъжда. Сдобилата се с граж-
дански права църква никога не е била много повече от наполовина християнска, 
дори и в най-добрите си времена: твърде често тя е била дори и много по-малко 
от това. Не трябва обаче и да подценяваме колко изключителен е бил религиоз-
ният етос на най-ранните християни от гледна точка на социалния порядък 
или да не вярваме на опитите, които те са правили, за да заличат различията 
в общественото достойнство, които традиционно са разделяли един от друг 
хората от различните категории, които са били (както те са вярвали) отме-
нени в Христа. Предвид всичко това, езическите критици на Ранната църква са 
прави да виждат новата вяра като в същината си подривно движение. Възможно 
е дори в това отношение те да са били по-проницателни от самите християни. 
Възможно е било християнството никога да не се превърне в революция в поли-
тическия смисъл на думата: то не е било някаква възбудена, насилствена или пък 

4  Апостолска дидаскалия, 12.
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умишлено провокативна фракция, готова да препоръча „друга визия” за полити-
ческата власт. Нито обаче, поради същата тази причина, промяната, която то 
е донесло, е била нещо просто локално, мимолетно и ограничено. Християнската 
визия за реалността не е била нищо по-малко от, ако използваме думите на Ниц-
ше, „преоценка на всички ценности”, тотална ревизия на моралните и идейните 
категории, с помощта на които на човешките същества е дадено да разбират 
самите себе си и един другиго, както и местата си вътре в този свят. Било 
е – за да използваме отново думите на Ницше, но без неговия сарказъм – един 
„робски бунт в областта на морала”. Това е било обаче още и, поне що се от-
нася до християните, един робски бунт „изотгоре”, ако въобще ние можем да си 
представим нещо подобно. Затова защото е било извършено от един Спасител, 
Който – както казва ап. Павел в своето Послание до филипяни – самоволно е 
разменил Божия образ с образа на раб5 и по този начин е победил силите, които 
царуват от горе.

Може би още по-поразителна от епизода със сълзите на ап. Петър, поне колкото 
се отнася до културната рамка, е историята за Христос пред Пилат, особено 
по начина, по който тя е разказана в Евангелие според Йоан. Отново между нас и 
епохата, в която този текст е съставен, лежи огромна историческа дистанция, 
и отново нравственото значение на тази сцена е такова, за което повечето 
от нас днес са подготвени, най-малкото поне емоционално, да се съгласят, така 
че ние не можем да почувстваме нейната странност или новостта на нейни-
те метафизични последици. Какво обаче е можела да означава подобна сцена 
за своите най-ранни читатели? От едната страна на картината стои мъж 
с благороден произход, облечен в пълната власт на Римската империя – човек, 
на когото е поверена отговорността да налага „pax Romana” в една варварска 
страна, върху едно недодялано и неподатливо на въздействие местно население, 
което е твърде склонно към религиозен фанатизъм. От другата страна стои 
жалък, а може би и умопобъркан жител на тази колония, с неясен произход и неяс-
ни амбиции, който, попитан дали е царят на юдеите, отговаря само със смътни 
и енигматични позовавания на някакво царство, което не е от този свят, и на 
някаква мистериозна истина, за която е призован да свидетелства. В голямата 
космическа йерархия на разумните сили, започваща от Върховния Бог и слизаща 
до най-презрените, мястото, заемано от Пилат, е особено издигнато, в извест-
на степен по-близо до небесата, отколкото до земята, и пропито с нещо от 
блясъка на боговете. Христос пък, за разлика от него, не пледира по какъвто и 
да било начин към милосърдието на Пилат, нито има някакви придобити права, 
на които да би могъл да се позове, или казано с прости думи, няма persona пред 
закона. Едната фигура в тази картина следователно се радва на абсолютна 
власт над живота и над смъртта, докато другата вече не принадлежи дори и 
сама на себе си. А асиметрията в тази картина става дори още по-ярка (както 
най-вероятно и още по-абсурдна), когато Иисус е доведен пред Пилат за втори 
път, след като е бил бит с камшици, облечен в багреница и коронясан с трънен 
венец. За ушите на древния човек въпросът на Пилат към неговия затворник 

5  Виж: Фил. 2:6-8. Б.пр.
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сега – „отде си Ти”6 – почти несъмнено би прозвучал като едно съвсем умест-
но, ако не и явно язвително питане относно родословието на Христос, както 
и подчертано напомняне, че в сравнение с Пилат Той е всъщност никой. А още 
по-експлицитното предупреждение на Пилат малко по-късно – „имам власт да Те 
разпна”7 – би носело със себе си и нещо от звънтенето на един риторичен coup 
de grâce.8 От друга страна, твърдението на Христос, че Пилат не притежава 
никаква власт, която да не му е била дадена свише, би прозвучало като просто 
комично дебелоочие от страна на един умопобъркан човек.

Възможно ли е за един древен свидетел на тази сцена, осъзнаващ мястото 
в земния порядък, което е отредено от съдбата на всеки от двамата герои, 
да изпита каквото и да е съмнение на чия страна в случая се намира пълната 
„истина”? Защото какво мерило за реалност имаме там: в свят, който е под-
държан от неизменни йерархии на социалното преимущество, различаващи се 
според пресмятането на съответните сили: кой е имал властта да съди други-
те? Кой е имал правото да убива? Това Пилат до голяма степен вече е съобщил 
при първия разпит на Христос с възможно най-стегнатото и изразително свое 
красноречие, когато задава въпроса „що е истина?”9 – без да очаква и без да се 
нуждае от отговор. Ницше, който по-добре от почти всеки друг критик или пък 
поборник на християнството е разбирал какъв сблъсък на светове е съсредо-
точен в тази сцена, говори за цялата антична култура, когато казва, че този 
въпрос на Пилат е единственото похвално изречение, което може да се открие 
в цялото Писание на християните: блестящ пример за благородна ирония, която, 
поради някакво странно невнимание на евангелиста, е бил аномално фиксиран в 
замръзналото блато на Новия Завет, подобно на лъскаво водно конче, консерви-
рано в изцяло тъмен кехлибар.

Налага ми се да допусна следователно, че повечето от нас днес просто не 
могат да видят Христос и Пилат по този начин. Дошли сме твърде късно във 
времето, за да можем да мислим като древните, и малцина от нас, надявам 
се, биха били дотолкова наивни, че да желаят това. Колкото и много да бихме 
опитвали, ние никога не ще успеем да видим съсипаната, унизена и обречена 
човешка природа на Христос като нещо, което е от само себе си достойно 
за презрение и присмех – вместо това ние сме в съвсем истински смисъл пре-
допределени да я видим като съдържаща в себе си самата последна тайна и на 
нашата собствена човешка природа: една възвишена крехкост, която е едновре-
менно трагична и величествена, достойна за съжаление и прекрасна. Очевидно, 
разбира се, мнозина от нас са съвсем способни да наблюдават страданията на 
другите с безразличие и дори с едно неуважение. Това обаче, което искам да 
кажа, е, че дори и най-лошите от нас, израснали в сянката на християнството, 
са лишени от умението да игнорират тези чужди страдания, без преди това 
да извършат едно насилие над своята съвест. Изгубили сме способността да 

6  Иоан. 19:9. Б.пр.
7  Иоан. 19:10. Б.пр.
8  От фр.: последен удар или изстрел, причиняващ смъртта на ранен човек или животно; в преносен смисъл – 
действие или събитие, което служи като кулминация на лоша или влошаваща се ситуация. Б.пр.
9  Иоан. 18:38. Б.пр.
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сме едновременно коравосърдечни и заедно с това да се чувстваме невинни. 
Живеейки в епоха на продължителни последствия от революция, която е била 
толкова дълбока, че последиците от нея остават съхранени в най-дълбоките 
недра на нашата природа, ние не можем просто така и без чувство за вина да 
отклоним погледа си от унижението на жертвата с цел да се полюбуваме на 
достойнството на нейния гонител. И точно поради същата тази причина ние 
сме лишени от каквото и да било непосредствено усещане за радикалното пре-
обръщане на перспективата, настъпило на тези страници. Гледано от затворе-
ната цялост на предхристиянската визия за реалността, все пак присъдата на 
Пилат е по същество една справедлива присъда: не защото наказанието, което 
налага, е по някакъв начин пропорционално на „престъплението” (каквото и да 
означава това), а защото тя потвърждава естествения и божествен порядък 
в реалността и като предава един безполезен човек на съответната за него 
непристойна смърт, възстановява порядъка, ликвидирайки този, който го е раз-
строил. Затова защото в крайна сметка най-много от всичко боговете обичат 
порядъка. Евангелие според Йоан обаче подхожда към сблъсъка между Христос и 
Пилат от гледна точка, която е безпрецедентна в човешката култура: вярата 
във Възкресението. И резултатът от този нов подход, когато бъде трезво от-
четен, е нещо нечувано. Сякаш Бог не просто не одобрява присъдата на Своите 
набедени земни представители – езичници и юдеи, свещеници и прокуратори, 
императори, генерали или съдии, – но и напълно преобръща тяхната присъда и на 
практика се застъпва за и възстановява живота на Самия Този, Когото те то-
ку-що „справедливо” били осъдили в интерес на общественото спокойствие. А 
това е поразително преподреждане на всяка перспектива, епохално преобръщане 
на всички ценности, бунт срещу реалността. И пак ще кажа, че никой никога не 
е проявявал по-остра чувствителност към размерите на тази подривна дейност 
в сравнение с Ницше, нито по-горчиво от него е съжалявал за нея, но Ницше не е 
забелязвал по-дълбок мотив за тази християнска дързост от обикновената оби-
да, и тук неговата проницателност несъмнено го предава. По своята природа 
обидата е нещо примитивно и досадно; сама по себе си тя може да унищожава, 
но не е в състояние да твори, а каквото и друго да е можела тази преобърната 
надолу с главата перспектива да бъде, очевидно е, че тя е била мощен акт на 
креативност, импозантно реконцептуализиране на перспективите на човешко-
то съществуване. А това не би било възможно, ако не е било подкрепено от едно 
автентично и изобилно щастие.

Новият свят, който ние виждаме да се ражда на страниците на Евангелието, 
е такъв, в който цялата огромна космическа архитектура на прерогативите, 
властта и величието е била разклатена и дори заместена от един нов, положи-
телно „анархистичен” порядък: порядък, ще рече, в който ние виждаме Божията 
слава, открита в един разпънат на кръст роб, и в който (следователно) имаме 
удоволствието да видим онези, които на Земята са били изоставени, като съ-
щинските чеда на Небето. В този шокиращ и абсурдно объркан порядък (така 
да се каже) дори и подигравките, на които е бил изложен Христос, като карика-
турната корона и багреницата, придобиват смисъл, достоен за иронизиране: в 
светлината, която празният гроб хвърля върху тази сцена, веднъж завинаги се 
изяснява, че смях предизвикват не „амбициите” на Христос, а че за осмиване са 
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достойни онези символи на земната власт, чиито карикатури са били провесени 
върху Неговите рамене и притиснати към Неговия скалп. Сега вече ние можем 
да видим със съвършена острота суетността на империите и на царствата, 
както и абсурдността на хората, които са се увивали в парцали и са се кичили 
с лъскави дрънкулки, радвали са се на нелепи титли, та по този начин да на-
стояват на някакво право да господстват над другите. Фигурата на Христос 
обаче сякаш само израства в своето достойнство. Изкусително е да опишем 
тази визия за реалността, поради липса на по-добра алтернатива, като абсо-
лютен хуманизъм: виждане, ще рече, за човешката природа в нейния най-широк 
и най-дълбок обхват, което признава пълното благородство и тайнство на кра-
сотата на човешкото изражение – на човешката личност – във всяка уникална 
илюстрация на общата природа. Видяно така, предполагаемото понизяване на 
Христос от Божия образ към образа „на раб”10, вече не е парадокс, а съвършено 
потвърждаване на това, че божественият образ обитава във всеки човек. След 
като пък веднъж светът е бил видян по този начин, той никога след това вече 
не е можел да се върне обратно към онова, което преди това е представлявал.

10  Фил. 2:7. Б.пр.
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КРАТКИ	ЕСЕТА	ЗА	РАЗМИСЪЛ	И	

МОЛИТВА

1.	СЪДБАТА	НА	РОДИТЕЛЯ,	ИЛИ	ЗА	

ОЖИВЕЛИЯ	ЗАВЕТ

Азбучна истина, която всяко поколение трябва да преживее отново и отново, 
е, че едва когато родителите ни си отидат, разбираме по-добре техните тре-
воги за нас. Разбираме ги заедно с безпощадното осъзнаване, че – загубвайки 
ги – сме се „придвижили” решително и безвъзвратно към тяхното „място”. Ако 
до този момент те са били „на първа линия” за дълготрайните стратегически 
решения, сега вече сме ние. Ако досега, независимо от годините, които сме 
достигнали, сме били наричани „деца”, от сега нататък само нашите деца ще 
могат да бъдат наричани така. И не на последно място: даваме си по-ясна смет-
ка, че отделни житейски послания, които са ни били много скъпи, ще оживеят 
може би в сърцата на децата ни не когато на нас ни се иска, а когато те са 
узрели за това. Че най-сетне, част от съдбата на Родителя е да остава поне 
отчасти неразбран приживе – основателно или без каквито и да било приемливи 
основания. 
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Ето и съвсем скорошно преживяване, с което ще се опитам да онагледя казано-
то. Присъствах на панихида (40 дена) за много близък човек, починал на почтена 
възраст. За мнозина от дошлите тя бе почти като погребение, тъй като чове-
кът си бе отишъл с ковид диагноза и те не бяха успели да се сбогуват с него. 
А много искаха. Мислех си: ако свещеникът реши спонтанно да даде думата на 
някого от присъстващите, какво би споделил той за човека, когото изпращаме? 
С какво би го свързал? Това не се случи, но сполетелите ме мисли ми помогнаха 
да си отговоря на въпроса какъв е един от най-важните завети, който почина-
лият ни оставя. 

Помъчих се да се сетя за точната формулировка на този завет, но не успявах, 
макар да знаех, че съм го чувал нееднократно през годините и че съм го възпри-
ел като мъдрост с дълбок екзистенциален характер, извлечена от дълъг, често 
пъти горчив житейски опит. Разумът ми отдавна бе признал тази мъдрост, но 
сърцето не бе напълно узряло да я приеме като „своя”. Изглежда, че моментът 
за усвояването  настъпваше. Този Родител, който си отиваше, ми я предоста-
вяше като безценен капитал, от който сам той вече нямаше как да се ползва, 
защото мъдростта на завета му се отнасяше до даденото ни тук, на Земята, 
време – това време, което не трябва да се губи, понеже всичко друго можеш да 
възстановиш, да компенсираш, да спечелиш наново, но веднъж изтеклото вре-
ме – не, няма как, няма никакъв начин да си го върнеш обратно. 

Заветът на Родителя за времето бе „оголен” до своята най-вътрешна сърце-
вина от самата му смърт и вече нямаше нужда да бъде обграждан с резерви и 
смекчаван от уговорки. И невидимо оживяваше.

2.	ПРЕОБРАЖЕНИЯТА	НА	ЕДНА	СГРАДА

Гледам през прозорците на блока, в който живеем. Тук сме, с известни прекъсва-
ния, от края на 1989 г. Мисля си, че гледката, откриваща се пред очите ни, може 
да послужи като образ за много от промените, случвали се около нас, а също и 
у самите нас през периода, който наричаме Преход. Ще се спра само на един от 
повече възможни примери. 

През деветдесетте години на миналия век от нашето жилище се виждаше го-
ляма недостроена сграда, принадлежаща към комплекса на завод „Електроника” 
и прилична на дълъг хангар. Нещо като покрив имаше, но там, където беше ло-
гично да са прозорците, липсваха рамки и стъкла, а убитият гранитен цвят на 
стените създаваше тягостно впечатление. Дори да се намереше инвеститор 
за довършването , постройката бе така скроена, че от нея можеше да излезе 
единствено нещо в стил униформен късен соц. Или поне така ни се струваше.

Към средата на първото десетилетие на новия век около сградата настъпи осе-
заемо раздвижване. Разни хора започнаха да щъкат деловито наоколо , да кроят 
планове, да се съветват и да размерват пространството. Предстоеше промяна 
и ние започнахме да гадаем каква ли ще е тя. Строителният екип, който се 
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появи, започна да действа експедитивно, макар и не точно в посоката, която си 
представяхме. Неатрактивната стара сграда не бе разрушена, а бе използвана 
като основа за нова – явно бяха преценили, че е достатъчно здрава и ще свърши 
работа за предвидената цел. Не след дълго на мястото на грозноватата по-
стройка, която свързвахме със западащия завод „Електроника”, изникна един от 
първите и сравнително малки софийски молове – „Скай Сити”.

За да отговаря на името си, Скаят беше покрит с небесносини пластмасови 
плоскости, които му придаваха приветлив, спретнат и симпатичен вид. По това 
време с жена ми доста се радвахме на преображението. За нас то бе символ на 
възхода на пазарната икономика, демокрацията и предприемаческия дух в Бълга-
рия, но и на победата на красивото и разнообразното над грозното и унифор-
меното. Бяхме склонни да виждаме в извършилото се пред очите ни дори образ 
за действието на Божията благодат в душата на човека: не изчиства ли и тя 
оттам грозотата на греха, за да я обнови и възроди за нов живот? 

Въпреки неизбежните разочарования от всичко на този свят „Скай Сити” успя 
да се представи прилично и през второто десетилетие на нашия век. На фона на 
мащабното и грандоманско молостроителство, обхванало снагата на цяла Со-
фия, той си остана едно от малкото сравнително уютни пространства, където 
човек можеше не само да пазарува до умопомрачение, но и да приседне необезпо-
кояван на удобно кожено диванче, та даже и да поразмишлява, абстрахирайки се 
от относително приглушената музика, задължителна за подобни места. Скаят 
не беше нито твърде луксозен, за да е прекалено крещящ, нито твърде огромен, 
за да е студено дистанциращ. 

Но през зимата на 2020 г., малко преди началото на първата ковид каранти-
на, в Ская избухна пожар, тръгнал, както се разбра по-късно, от новооткрит 
фитнес. Жертви и пострадали, слава Богу, нямаше, но откъм едната страна на 
фасадата, в горната  част, зейна черна рана, обхващаща и част от покрива. 
Сметнахме, че раната е малка и няма да е трудно да бъде затворена, но се 
оказа, че отговорните за дизайна на сградата са били на друго мнение. Те ре-
шиха, че частичен ремонт не е достатъчен; че е нужно по-цялостно обновяване. 
Речено-сторено: няколкомесечен труд направи предната фасада на търговския 
център почти неузнаваема: много по-модерна, с много повече стъкло, метал и 
други екстри по нея, но и много по-сравнима с всички останали подобни фасади. 
Съществена заслуга за това имаше комбинацията от черно, бяло и сиво, която 
 придаде много по-конвенционално и студено, почти „казионно” излъчване. При 
това смяната на облицовъчните плоскости се разпростря неочаквано и по стра-
ничните фасади, за светлосиньото остана запазена съвсем малка територия 
отзад, откъм складовите помещения... 

Ето как, паралелно с развитието на световната пандемия, Скаят съвсем загуби 
приликата си с небесен град, за която напомняше външността му, и се превърна 
просто в един малък мол сред по-големите си събратя. Вярно е, че той никога 
не е бил и не би могъл да бъде Небесен град в истинския смисъл на думата; че 
неговото небе винаги е било твърде ниско, за да повярваме сериозно, че е онова 



2021 / брой 1 (158)

109

небе, към което е насочен дълбокият и често неосъзнат копнеж на човешката 
душа. Знаели сме го винаги, знаем го и сега. 

И все пак последното му преображение няма как да не натъжава – накъде ли ще 
ни отведе то? Моля се само да не е натам, откъдето тръгнахме в края на онази 
далечна зима на 1989 г.

3.	НЕОЧАКВАНАТА	АКТУАЛНОСТ		

НА	ДЖЕЙН	ОСТИН

Тези дни ми се наложи да се върна за пореден път към творчеството на Джейн 
Остин (1775–1817) и особено към романа  Гордост и предразсъдъци (Pride and 
Prejudice, 1813). Винаги съм харесвал тази писателка и не съм оставал разочаро-
ван от завръщането към нея. Но сега завръщането бе особено освежително – 
почти като бистър планински поток сред горещ августовски ден или глътка 
чист въздух насред оживено софийско кръстовище. 

С какво романът на Остин ми подейства така освежително въпреки отдалече-
ността му във времето, съвсем различната социална среда, в която ни въвеж-
да, както и останалата в историята регулация на обществените отношения, 
типични за тази среда, заедно със съпътстващия я етикет? За да отговоря, 
бих използвал няколко ключови изрази: човешка природа; взаимоотношения между 
хората; семейство и щастие. Ще кажа по малко за всеки от тях. 

В романите на Джейн Остин отношението към човешката природа и нейното 
изобразяване е изпълнено с реализъм в най-добрия смисъл на тази дума. Няма 
идеални персонажи (дори най-проницателните като мистър Бенит и Елизабет 
могат лесно да се заблудят), но няма и пълни непрокопсаници (дори на най-по-
средствените и направо глуповати герои като мисис Бенит и мистър Колинс не 
им е отредено напълно безнадеждно съществуване, лишено от всякаква радост 
и от моменти на удовлетворение). Във време на интензивно трансхуманистично 
бленуване и бълнуване като нашето това ми изглежда отрезвяващо послание, 
като се има предвид, че благородните постъпки също са винаги принципно въз-
можни в света на Дж. Остин, особено когато са подпомогнати от любовта: да 
не забравяме как Дарси измъква от трудна и мъчителна ситуация семейството 
на Елизабет и самата нея в момент, когато би могъл да тържествува злорадо 
заради това, че преди го е отхвърлила. 

Взаимоотношенията между хората в романния свят на Остин са пречупени ви-
наги през тези между мъжете и жените, без които нито животът, нито лите-
ратурата биха просъществували. Голяма част от актуалността в романите  
идва тъкмо от тънкия, изпълнен с чувство за хумор (а в доста моменти – и за 
ирония) психологически анализ на тези отношения, на техните начала, възходи, 
падения и нови подеми. Сдържаността в описването на любовните сцени, харак-
терна дълго време за английската литературна традиция, откроява нюансите 
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на преживяванията, учи ни да отгатваме вътрешните предразположения и наг-
ласи на персонажите. Във време като нашето, в което има неизмеримо по-малко 
социални условности и предразсъдъци от епохата, когато се развива действие-
то в романите на Остин, е хубаво да ни се напомня, че тези основополагащи за 
обществото отношения между жените и мъжете не се диктуват единствено 
от социално конструирани роли, а са вътрешно присъщи на неизменната в сър-
цевината си човешка природа. 

Когато мислим за образа на семейството в романите на Дж. Остин, може да 
пропуснем някои неща. Очевидно е, че персонажите  са устремени към нами-
рането на „половинка” в живота, но не по-малко важно е дали тези половинки 
ще им дарят онова щастие, за което те копнеят: „Гордост и предразсъдъци” 
открехва вратата пред различни варианти на семейния живот. Например Ели-
забет вижда как се развиват нещата в началния период от брачния живот на 
нейната приятелка Шарлот (какво ще се случва по-натам, не е ясно, но е въз-
можно да бъде и поносимо, ако поносимото щастие остава щастие), а за самата 
Елизабет и за Дарси научаваме от последната, 61-ва глава (тя играе ролята на 
епилог), че семейният им живот е потръгнал чудесно и най-вероятно ще върви 
все така. Не остава без внимание и характерът на отношенията между мистър 
и мисис Бенит (родителите на Елизабет и на четирите  сестри) – за техния 
брак и за развитието му също можем да си направим постепенно определени и 
немаловажни изводи. Във време като нашето, когато щастието на човека все 
по-малко се разглежда в зависимост от създаването на семейство, способно да 
издържа напора на неизбежните житейски превратности, а самата институция 
на семейството е изложена на постоянни атаки, е оздравително да чуваме от-
ново и отново поизтъркалия се, но в житейски план все така съществен въпрос, 
изникващ пред всяка млада жена и пред всеки млад мъж: той или тя ще може ли 
да те направи щастлив(а) в любовта и в семейния живот? 

Ще завърша с онова общо послание в романите на Дж. Остин, което ги прави – 
неочаквано и за мен – по-актуални от всякога. Във време като нашето, в което 
мнозина са склонни да гледат на себе си като на спасители на човечеството, 
една проницателна и леко насмешлива дама от края на XVIII – началото на XIX 
век ни „казва” с мъдро намигване: мой потомъко и читателю от XXI столетие, 
спаси света, като започнеш с онова, което наистина е в твоите ръце, в твоя-
та сфера на влияние и в призванието на всеки човек, надарен с благоразумие и 
свободна воля: влюби се, бори се за любовта си, създай семейство и деца, грижи 
се за тях. Стани възможно най-достоен представител на твоята среда и ще 
бъдеш възможно най-достоен представител на цялото човечество.


